
Türk Yapısal Çelik Derneği’nin üyelerine ve sektör paydaşlarına firma tanı-
tımlarını yapmalarına ve bu vesileyle sektörel eğitim ve etkinliklere katkıda 
bulunmalarına olanak sağlamak üzere aşağıdaki konularda sponsorluklar 
düzenlenmiştir.
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2. 23. Yapısal Çelik Günü

3. TUCSA Sektör Ödülleri

4. Eğitim Destek Sponsorlukları

5. 10th InternatIonal SymposIum on Steel Brıdges For a Green Planet 
(SBIS 2022) Sponsorlukları 

6. Adım Adım Türkiye Çelik Yapılar Seminerleri

7. 2nd International Corrosion and Surface Protection for Steel Conference 
and Exhibition (CASP 2022) Sponsorlukları (Süresi geçtiğinden kaldırıldı)
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19. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması 
SteelPRO 2022

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, ilki 2004 yılında PROÇEL kısa adıyla, daha sonra Borusan Mannesmann 
ana sponsorluğunda ve işbirliğiyle gerçekleştirilen “Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması” 2017 yıldan 
itibaren SteelPRO kısa adıyla sürdürülmektedir. 

Bu yarışma; 19 yıldır ülkemizdeki Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği öğrencilerine profesyonel yaşama 
geçmeden önce kendilerini sınama ve geliştirme imkanı sunmaktadır. Yarışma ayrıca mimarlık ve inşaat 
mühendisliği öğrencilerinin; 

• Birlikte çalışmalarına olanak sağlayarak disiplinler arası koordinasyon yetilerinin arttırmasına, 

• Öğrencilik döneminde çeliği daha iyi anlamaları ve sevmelerine, 

• Dolayısıyla ileride çeliğin avantajlarından daha çok yararlanılmasına ve 

• Gelecekte daha çok çelik yapı yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

Türkiye’nin çelik yapıların avantajlarından yararlanmayı öğrenmesi ve çelik yapıların yaygınlaştırılması 
aşamasında yıllardır üniversite öğrencileri için düzenlenen bu yarışmanın önemi ve yararı tartışılmazdır.

SteelPRO 2021 Öğrenci Yarışması Sponsorluk Koşulları

SPONSOR HAKLARI 60.000 ₺ (3) 15.000 ₺ 5.000 ₺

Basılı malzemelerde sponsor logosuna yer verilecektir. (1)   

Yarışma Kitapçığı yayımlandığı takdirde kitabın arka 
kapağında sponsor logosuna yer verilecektir. (1)     

Ödül Töreni salonunda yer alacak olan panoda veya 
sahnede sponsor logosuna yer verilecektir. (1)   

SteelPRO ve TUCSA web sitelerinin ilgili sayfalarında 
sponsor logosuna yer verilecektir. (1)     

SteelPRO web sitesinden sponsorun web sitesine link 
verilecektir.   

TUCSA web sitesinden sponsorun web sitesine link 
verilecektir.   -

Firma malzeme kataloğu SteelPRO web sitesinde 
yayımlanacak (Boyut sınırlaması vardır).   -

Etkinlik sırasında sponsora tanıtım dokümanlarını ve 
broşürlerini dağıtabilme imkânı sağlanacaktır.  - -

Ödül Töreni öncesinde firma tanıtım videosunun 
gösterilmesi sağlanacaktır (En çok 2 dakika süreli).  - -

Birincilik veya eşdeğer ödül ile eşit veya büyük olmamak 
kaydıyla Özel Ödül verebilir.  - -

SPONSORLUK KATEGORİSİ ve BEDELİ ANA SPONSOR ALTIN SPONSOR GÜMÜŞ SPONSOR

Not: 
(1)  Basılı malzemelerde ve bannerlarda kullanılacak olan Sponsor Logoları, kategorilerine göre belirlenecek boyutlarda kullanılacaktır.
(2)  Yukarıdaki tabloda yer alan () işareti, kolonun üstündeki sponsor kategorisinin o satırdaki hakka sahip olacağını gösterir.
(3)  Ana Sponsor tek olacaktır. 
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23. Yapısal Çelik Günü
1992 yılında kurulmuş ve kuruluşundan itibaren Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) üyesi olan Türk Yapısal 
Çelik Derneği (TUCSA) tarafından 2000 yılında başlatılan Yapısal Çelik Günleri geçen 22 yıl içinde sektörün 
tüm ilgililerini Yapısal Çelik Günlerinde buluştu. Yıllar içinde kapsamı değişen ve gelişen Yapısal Çelik 
Günlerinde; 

• Çok sayıda uzmanın yorumları dinlendi, 

• Çelik yapı projelerinin detayları ve teknolojideki gelişmeler izlendi, 

• Kritik konular panellerde masaya yatırıldı, 

• Üyelerin Tanıtım Alanlarında tanıtımlar yapıldı, iş ilişkileri geliştirildi,

• Ödül törenleri ile sektöre hizmeti geçenler ödüllendirildi.

Son yıllarda 350 - 400 katılımcı, geçen yıl çevrimiçi ortamda olmanın avantajıyla toplam 1.000’in 
üzerinde dinleyici ile gerçekleştirilen Yapısal Çelik Günleri sektör paydaşlarına iletişim ağı (networking) 
ve tanıtım konusunda da önemli fırsatlar sağladı. Covid-19 salgını nedeniyle geçen iki yıl online olarak 
gerçekleştirildikten sonra 23. Yapısal Çelik Günü, bu yıl 23 Kasım 2022 tarihlerinde otelde gerçekleştirilecek 
günün şartlarına uygun olarak ve teknolojik gelişmelerden de yararlanarak ilk kez karma (hibrit) olarak 
salonda gerçekleştirilirken internet ortamında görüntülü (virtual) olarak da desteklenecektir. 23. Yapısal 
Çelik Günü’nün dili Türkçedir.

Katılım Artıyor
2020 yılı öncesinde salonda yapılan Yapısal Çelik Günlerinde katılımcı / ziyaretçi sayısı 400’e ulaşmış, 
2020 ve 2021 yıllarında yapılan online toplantılarda 1.000 kişiye kadar dinleyici online olarak bağlanırken, 
bunun üzerindeki dinleyiciler Youtube üzerinden programı canlı olarak izleme imkanı bulabilecekler. Bu yıl 
toplantının karma (hibrit) yapılacak olması katılımcı sayısını da artıracaktır.

İçerik 
Bu yıl bir tam gün süreli olacak 23. Yapısal Çelik Günü https://tucsaevents.org/ web sitesinde yer alan 
programa göre; Karbonsuzlaşma ve döngüsel ekonomi gibi konuları da içeren “Sürdürülebilirlik” ile Endüstri 
4.0 paralelinde inşaat sektöründe teknolojinin yoğun kullanımını içeren “Dijitalleşme” temalarına ağırlık 
verilecek, sektörün teknolojik/ modüler yapılara evrilmesini kapsayan bir panel, daha önceki yıllarda olduğu 
gibi projelerden seçkiler, teknik sunumlar, ödül törenleri yer almaya devam edecektir.

Gerçek ve Sanal Sergi / Tanıtım Olanakları
Bu yıl yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanan 23. Yapısal Çelik Günü süresince gerçek tanıtım noktaları 
fuayede yer alacak, sanal sergilemeye ise geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da web sitesinde kurulacak 
sponsor odalarında sözleşme tarihinde itibaren çeşitli hizmetler sunulacaktır.

1.  Gerçek sergi: 23. Yapısal Çelik Günü’nün fuayesinde tahsis edilecek tanıtım masalarında  
yapılacaktır. 

2.  Sanal Sergi: İlgili sponsorluk sözleşmesinin teyit edilmesinden itibaren aktif olacak Sponsor 
Odaları, dinleyici / izleyiciler tarafından bu sponsor odalarının bekleme odalarına girerek; sanal 
sergiye yüklenmiş olan tanıtım videoları, katalogları / broşürleri ile sponsor hakkındaki diğer 
bilgiler (online veya offline) izleyebilecek, randevu alarak zoom üzerinden bire bir görüşmeler 
yapabileceklerdir.
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Firmaların Tanıtım Olanakları
Bütün bunlar bu yıl gerçek ve sanal ortamda sağlanabilecek mi? Gerçek sergi olanakları 2000 yılından 
itibaren kendini kanıtlamış, üyelerimizin ve paydaşlarımızın özlemle beklediği bir olanaktır. Geçen iki yılda 
elde edilen deneyimle gerçekleştirilecek sanal sergi ile yanıtlamak gerekirse: Evet, hem de fazlasıyla… 
Dijitalleşen dünyaya ayak uydurarak, yapılacak bu karma sergi, artan izleyici sayısı, gelişen ve güncellenen 
içerik firmalara daha geniş tanıtım olanağı sunmaktadır. 

Konuyla ilgili Sponsorluk bilgileri aşağıda sunulmuş olup, https://tucsa.org/tr web sitesinde de yayımlanmaktadır. 

Sponsorluk ve reklamlarla ilgili sorularınız için pr@tucsa.org adresinden veya 0542 288 9677 no.lu telefondan 
bilgi alabilirsiniz. 

23. Yapısal Çelik Günü Sponsorluk Koşulları

SPONSOR HAKLARI 40.000 ₺ (3) 25.000 ₺ (3) 20.000 ₺ 15.000 ₺

Fuayede tanıtım masası tahsis edilecektir (2)   

23. Yapısal  Çelik Günü web sitesinde sponsorların 
logoları yer alacaktır. (https://yapisalcelikgunu.org)    

TUCSA web sitesinin ilgili sayfasında sponsor 
logosuna yer verilecektir.(1)      

Sponsor logosuyla birlikte sponsorun web sitesine 
link verilecektir.    -

Çelik Yapılar dergisi güncel ilan bedellerinde 
(üyelik indirimi dışında) bir kereye mahsus 
uygulanacak indirim oranı:

%10 %7,5 %5 -

Basılı malzemelerde sponsor logosuna yer 
verilecektir.(1)   - -

İkili görüşme için, Online B2B Odası tahsis 
edilecektir. Oda organizasyon süresince aktif 
olarak kullanılabilecektir. Odada sponsorun 
logosu ve şirket kimliğine uygun marka tanıtımı 
(branding) yapılacaktır. Altın ve Gümüş sponsorluk 
kategorilerinde B2B web seminer odası kiralamak 
ek ücrete tabidir.(4)

 

- -

Canlı yayın sayfasında sponsorun logosu ve 
istenilen siteye veya sayfaya link verilecektir.   - -

Etkinlik sırasında sponsora tanıtım dokümanlarını 
ve broşürlerini elektronik ortamda dağıtabilme 
imkânı sağlanacaktır.

 - - -

SPONSORLUK KATEGORİSİ ve BEDELİ ANA 
SPONSOR

PLATİN 
SPONSOR

ALTIN 
SPONSOR

GÜMÜŞ 
SPONSOR

Not: 
(1)  Web sitesi ve görsel malzemelerde ve bannerlarda kullanılacak olan Sponsor Logoları, kategorilerine göre belirlenecek boyutlarda 
kullanılacaktır.
(2)  Yukarıdaki tabloda yer alan () işareti, kolonun üstündeki sponsor kategorisinin o satırdaki hakka sahip olacağını gösterir.
(3)  Ana Sponsor tek, Platin Sponsorluk en çok dört olacaktır. 
(4)  Altın ve Gümüş sponsorluk kategorilerindekiler için B2B odası kirası 2.000 TL.dir.
(5)  Yukarıda belirtilen bedellere KDV dahil değildir.
(6)  Dernek Üyelerine yukarıdaki bedeller üzerinden %10 indirim uygulanır.
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TUCSA Sektör Ödülleri 
2013 yılından beri gerçekleştirilen Yapısal Çelik Günleri kapsamında düzenlenen törenle verilmeye başlanan 
TUCSA Ödülleri yıllar içinde gelişimini sürdürdü ve ödül verilen alanlar genişlerken, ödüllere ilgi de artmaya 
devam etti. Bu yıl da, 23. Yapısal Çelik Günü kapsamında aşağıdaki alanlarda ödüller verilecektir:

• Üyelik Onur Ödülleri (Üyelikte 10. Yıl, 20. Yıl ve 30. Yıl)

• Yarışma Ödülleri
 ˗ 19. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2022) Ödülleri
 ˗ 13. Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2022

• Sektöre Değer Katanlar Ödülleri
 ˗ Sektörel Kitap Yazarları Ödülü
 ˗ Sektörel İnovasyon ve ARGE Ödülü

• Uluslararası Başarı Ödülleri

• Onur Ödülü

TUCSA ÖDÜLLERİ Töreni’nin bu yıl da 23. Yapısal Çelik Günü ile eş zamanlı olarak sanal ortamda 
yapılması planlanmaktadır. TUCSA Ödüllerinin markalaşması ve daha etkin hale getirilmesi için yürütülen 
bu çalışmaların 2023 yılından başlamak üzere sponsorlu hale getirilmesi, hem paydaşlarımıza tanıtım 
imkânı verecek, hem de çelik yapıların bilinirliğine katkıda bulunacaktır.

TUCSA Ödülleri Sponsorluk Koşulları

SPONSOR HAKLARI 40.000 ₺ (3) 25.000 ₺ 18.000 ₺

23. Yapısal  Çelik Günü web sitesinde sponsorların 
logoları yer alacaktır. (https://yapisalcelikgunu.org)

(2)  

Ödül Töreni salonunda yer alacak olan panoda 
veya sahnede sponsor logosuna yer verilecektir.(1)   

TUCSA web sitesinin ilgili sayfasında sponsor 
logosuna yer verilecektir.(1)     

Sponsor logosuyla birlikte sponsorun web sitesine 
link verilecektir.   

Basılı malzemelerde sponsor logosuna yer 
verilecektir.(1)   -

Etkinlik sırasında sponsora tanıtım dokümanlarını 
ve broşürlerini dağıtabilme imkânı sağlanacaktır.   -

Firma malzeme kataloğu TUCSA web sitesinin ilgili 
sayfasında yayımlanacak (Boyut sınırlaması vardır).  - -

Ödül Töreni öncesinde firma tanıtım videosunun 
(max.120 saniye süreli) gösterilmesi sağlanacaktır  - -

Not: 
(1) Basılı malzemelerde ve bannerlarda kullanılacak olan Sponsor Logoları, kategorilerine göre belirlenecek boyutlarda kullanılacaktır.
(2) Yukarıdaki tabloda yer alan () işareti, kolonun üstündeki sponsor kategorisinin o satırdaki hakka sahip olacağını gösterir.
(3)  Ana Sponsor tek olacaktır. 

SPONSORLUK KATEGORİSİ ve BEDELİ ANA SPONSOR PLATİN SPONSOR ALTIN SPONSOR
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Eğitim Destek Sponsorlukları
Yıllardır sürdürdüğümüz mesleki eğitim çalışmaları, Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi 
İşletmesi bünyesinde 2016 yılında kurulan YAÇEM Akademi tarafından sürdürülmektedir. Profesyonel 
anlayış içinde yürütülen eğitimlerin işletme giderleri ve eğitmenlere ödenen ücretler göz önüne alındığında 
ve kursiyer sayısının her zaman istenen seviyede olmaması nedeniyle kurs gelirlerinin çoğu zaman kurs 
maliyetlerini karşılamadığı bilinmektedir. Kâr amacı gütmeyen YAÇEM Akademi, eğitim ve kurslarını eğitime 
destek veren paydaşlarının katkılarıyla sürdürmeye devam etmektedir.  

Eğitim Destek Sponsorluk Koşulları

Not: 
(1)  Ücretsiz katılım kotası dışındakiler için, kurs ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır. Bu durumda, kurs duyurusunda belirtilen 
diğer indirimler uygulanmaz. 
(2)  Basılı malzemelerde ve bannerlarda kullanılacak olan Sponsor Logoları, kategorilerine göre belirlenecek boyutlarda kullanılacaktır.
(3)  Yukarıdaki tabloda yer alan () işareti, kolonun üstündeki sponsor kategorisinin o satırdaki hakka sahip olacağını gösterir.
(4)  Yukarıda verilen destek bedellerinde KDV hariçtir. 

SPONSOR HAKLARI 40.000 ₺ (3) 25.000 ₺ (3) 20.000 ₺ 15.000 ₺

Bir yıl içinde açılan kurslardan bazılarında tanıtım 
masası kurabilir, kursiyerlere doküman v.b. tanıtıcı 
malzemesini dağıtabilir.

6 kursta 4 kursta 2 kursta 1 kursta

Kurslara ücretsiz katılım (Belirtilen sayı ile sınırlı).(1)
4 kişi 3 kişi 2 kişi 1 kişi

TUCSA web sitesinin ilgili sayfasında sponsor 
logosuna yer verilecektir.(2)      

Sponsor logosuyla birlikte sponsorun web sitesine 
link verilecektir.    -

Kurs duyurularında sponsor logosuna yer verilecektir.(2)   - -

SPONSORLUK KATEGORİSİ ve BEDELİ PLATİN 
EĞİTİM 

DESTEKÇİSİ

ALTIN 
EĞİTİM 

DESTEKÇİSİ

GÜMÜŞ 
EĞİTİM 

DESTEKÇİSİ

BRONZ 
EĞİTİM 

DESTEKÇİSİ

Tekil Eğitim Etkinliği Destekçileri 
Destekçi Hakları: 1. Kurs / Seminer ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır. Bu durumda, kurs duyurusunda belirtilen diğer  
         indirimler uygulanmaz.
     2. Desteklenen kurs ile ilgili web sayfasında destekçi kuruluşun logosuna yer verilir. 
     3. Webinerlerde web sitesine ilave olarak, sunum görsellerinin öncesinde ve sonunda ekranda sponsor logosu gösterilir. 

Destek Bedeli:    1. Kurs / Seminer dahil her bir eğitim etkinliği için, eğitim / seminer eğitmenlerinin yurtiçi veya yurtdışından olmasına,  
        süresine ve sponsor sayısına bağlı olarak, 4.000 TL ilâ 15.000 TL arasında değişen miktarlarda belirlenir. 
    2. Webiner destek bedeli 500 Euro’dur. 
    3. Belirtilen destek bedelleri KDV hariçtir.

Eğitim Yayını Destekçisi
Destekçi Hakları: Eğitim Yayını Destekçisinin logosu ve iletişim bilgileri, Eğitim Yayınları Dizisi kapsamında basılan eğitim 
kitabı / ders notunun arka kapak sayfasına “Bu yayın ……’ın desteğiyle basılmıştır” ibaresiyle birlikte basılır.

Destek Bedeli: 15.000 TL’dir. Bir yayın için birden fazla destekçi olması halinde; destek bedeli 18.000 TL destekçi sayısına 
bölünerek hesaplanır. Belirtilen destek bedelleri KDV hariçtir. 

Uluslararası Toplantılara Katılımcı Destekçisi
Destekçi Hakları: İlgili web sayfasında destekçi kuruluşun logosuna yer verilir.

Destek Bedeli: Uluslararası toplantılara katılacak akademisyenlerin yol, yemek ve konaklama giderlerini karşılamak üzere her 
bir gidiş için yaklaşık 3.000 Euro ödenir. ECCS Teknik Komitesi toplantıları yılda iki kez düzenlenir. 
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10th Internatıonal Symposıum On Steel Brıdges
For A Green Planet

Sponsorshıps

RIGHTS OF SPONSORS € 20.000 € 10.000 € 5.000 € 3.000 € 1.500

Usage of company branding on the Printed Materials 
(announcements, posters, program, abstracts book etc) (1)     -

Logo displayed at the conference website and a hyperlink 
from the official conference website to own website (1)     -

Distribution of the company brochures to the participants 
with the conference materials     -

Company branding displayed on sponsor recognition 
boards that will be arranged in prominent positions 
within the conference venue (1)

    -

Company branding integrated into the design of the 
backdrops at the main conference hall     -

For Silver and Bronze Sponsors, Tabletop display in the 
foyer area by paying additional € 500. - -   -

Allocation of a special space in the foyer for tabletop 
display   - - 

Complimentary full delegate registrations + gala dinner 
invitations

4 3 2 1 1

Discount on the registration fees 25% 20% 15% 10% 10%

Discount from prices of advertisement published at 
Çelik Yapılar (Steel Structures) bimonthly magazine (2)

10% 5% - - -

Special speech during Gala Dinner
 - - - -

Online Exhibition Room which will be active from the 
confirmation date to the end of the Conference to 
provide the following services:

● Promotion videos, catalogues / brochures can be 
uploaded when the sponsor provides

● Potential customers may contact sponsor to ask 
further information and/or request proposals

● Potential customers may ask appointment to 
talk over the internet (zoom) organised by the 
webmaster

  - - -

Silver and Bronze Sponsors may hire Online Exhibition 
Room by paying additional € 500. - -   -

One full colour advertisement on the external back 
cover of the SBIS 2022 Istanbul Final Digital (pdf) 
Program 

 - - - -

PLATIN GOLD SILVER BRONZ EXHIBITOR
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Note:      

(1)  Sizes of the presented logos will be arranged according to the sponsorship categories

(2)  You may ask the advertisement price list for Çelik Yapılar (Steel Structures) bimonthly 
magazine from pr@tucsa.org

(3)  The mark (  ) above shows that the sponsors at the indicated column have the right stated 
at the same line. 

(4)  Prices written under each sponsorship categories do not include VAT of 18% which will be 
added to the given figures at the invoice. 

(5)  For the sponsors of the 23rd Constructional Steel Day, 10% discount from sponsorship prices 
given above is applied. 

(6)  TUCSA Members has 25% discount from sponsorship prices above. Sponsors from Türkiye 
pay in Turkish Lira according to the rate given by the organisation desk.

(7)  For payment instructions see the Registration payment instructions. In addition to the 
payment option by credit card, sponsors may pay by wire transfer to the following bank accounts

a. For Transfer in Euro 

Beneficiary: TÜRK YAPISAL ÇELİK DERNEĞİ 

Bank / Branch: GARANTİ BBVA / Acıbadem

Account No: 404 - 9094719

IBAN: TR68 0006 2000 4040 0009 0947 19

Swift:  TGBATRISXXX

b. For Transfer in TRL 
Beneficiary: YAPISAL ÇELİK EĞİTİM ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Bank / Branch: GARANTİ BBVA / Acıbadem

Account No: 404 - 6299347

IBAN: TR91 0006 2000 4040 0006 2993 47
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Çeliğin avantajlarından yeterince yararlanılmamasının ekonomik, çevre ve sosyal açılardan Türkiye’ye 
önemli maliyetler yüklediğini biliyoruz. Bu nedenle, Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından 
yıllardır değişik illerde üniversiteler, odalar, STK’lar ve kurumlar ile koordineli olarak seminerler verilmekte, 
üniversitelerde öğrenci topluluklarının düzenlediği etkinliklere iştirak edilmektedir. Bu seminerlerin bir 
kısmı, “Çelik Yapılar Semineri - Ankara” gibi ilin adını da kapsayan isimlerle gerçekleştirilmiştir.

Bu seminerlerin ve katılımların amacı, mimar ve mühendislerimize çelik yapıların farklı disiplinleri konusunda 
güncel bilgileri aktarmak, çeliği tanıtmak ve bu konudaki tereddütlerini yanıtlamak suretiyle ülkemizde 
daha çok çelik yapı yapılarak Türkiye’nin çelik yapıların avantajlarından daha fazla yararlanmasını, 
sağlamaktır.  

Çelik Yapılar Seminerleri Sponsorluk Koşulları

Platin Sponsor Hakları:
 1.  Altın sponsorların sahip olduğu hakların tümüne sahip olurlar.

 2.  Ev sahibi kuruluş ile yapılacak koordinasyona bağlı olarak;

a. Etkinlik sırasında sponsora tanıtım dokümanlarını ve broşürlerini dağıtabilme 
imkanı sağlanacaktır.

b.   Etkinliğin yapıldığı mekanda tanıtım masası tahsis edilecektir. 

Altın Sponsor Hakları:

 1.  Basılı malzemelerde sponsor logosuna yer verilecektir.

 2.  TUCSA web sitesinin ilgili sayfasında sponsor logosuna yer verilecektir. 

 3.  TUCSA web sitesinden sponsorun web sitesine link verilecektir. 

Destek Bedeli:  

 1.  Platin Sponsorluk bedeli:  20.000 TL 

 2.  Altın sponsorluk bedeli: 10.000 TL + Ulaşım bedelleri

 3.  Yukarıdaki belirtilen sponsorluk bedellerine KDV dahil değildir.

Adım Adım Türkiye
Çelik Yapılar Seminerleri


