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11/01/ 2019 
Sayı: 2019  /Ykmz 96 

 
 

GİSBİR Türkiye Gemi İnşa Sanayiciler Birliği Yönetim Kurulu Başkalığı’na; 

 

Odamızın sosyal faaliyetleri kapsamında, her yıl geleneksel olarak kutladığı 08 Mart Dünya Kadınlar 

Gününde bu  yıl  üçüncüsü  yapılacak  olan  “ Yakamoz  2019  Deniz  ve  Kadın Sempozyumu  ”    

TMMOB GEMİMO tarafından organize edilmektedir. 

 

Sektörümüzde kadın çalışanlar ile ilgili farkındalığın oluşturulduğu sempozyumumuza ilgi her geçen 

sene artmakta olup, kurumsal kimliğini bozmamasıyla sektör üzerindeki etkisinin de artmış olduğu 

gözlemlenmektedir.  
 
Bu sene ki sempozyumumuzda alanında oldukça başarılı Türk konuşmacılarımızın yanısıra çağrılı 

konuşmacılarımız arasında rol model yabancı kadın denizciler olacağını da belirtmek isteriz.  
 
Yine bu sene birden çok alanda ödül verilecek olup, en iyi sosyal sorumluluk projesi, Kadın denizci 
destekçisi şirket (kara), Kadın denizci destekçisi şirket (gemi) alanlarında firmaların başvuruları 
beklenmektedir.  Ayrıca bir de kadın denizci onur ödülü takdim edilecektir. 
 
08 Mart 2019 tarihinde İstanbul GRAND SHERATON ATAŞEHİR’de gerçekleşecek olan, 

sempozyumumuzda sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız. 
 
Sempozyuma katılacak değerli katılımcılarımızın  www.yakamozsempozyumu.org/kayit.html 
linkinden 1 Şubat 2019 tarihi itibariyle online kayıt yaptırmaları gerektiğini ayrıca iletmek isteriz. 
 
Bu bağlamda YAKAMOZ 2019 sponsorluk bilgileri aşağıda tarafınıza saygı iletilmiş olup, maddi ve 
manevi desteğiniz şimdiden teşekkür ederiz. 
 
 
 
ANA SPONSOR (7.500 EURO) 

 
•   Sempozyum web sitesinde firma logosu yayınlama hakkı 

•   Sempozyum panolarında logo gösterim imkanı 

•   Sahne arkası panoda GEMİMO logosuyla aynı büyüklükte ve hizada logo gösterim hakkı 

•   Sempozyum girişinde stor afiş (roll-up banner) koyma hakkı 

•   Şirket tanıtımı için bir masa kullanım hakkı 

•   Kahve molası alanındaki kokteyl masalarına masa bayrağı koyma hakkı 

•   Katılımcılara firmanın tanıtım broşürü ve promosyon ürün sunma hakkı 

•   Sempozyum hatıra fotoğraf panosunda logo gösterim hakkı
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ALTIN (4.000 EURO) 

 

•   Sempozyum web sitesinde firma logosu yayınlama hakkı 

•   Sahne arkası panoda logo gösterim hakkı 

•   Sempozyum girişinde stor afiş (roll-up banner) koyma hakkı 

•   Şirket tanıtımı için bir masa kullanım hakkı 
 
 
 
GÜMÜŞ (2.500 EURO) 

 

•   Sempozyum web sitesinde firma logosu yayınlama hakkı 

•   Sahne arkası panoda logo gösterim hakkı 

•   Sempozyum girişinde stor afiş (roll-up banner) koyma hakkı 

•   Bir masada gümüş sponsorlarla birlikte şirket tanıtımının yapılması 
 
 
 
BRONZ (1.000 EURO) 

 

•   Sempozyum web sitesinde firma logosu yayınlama hakkı 

•   Sahne arkası panoda logo gösterim hakkı 

•   Sempozyum girişinde stor afiş (roll-up banner) koyma hakkı 
 
 
 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
YAKAMOZ 2019 Düzenleme Kurulu Adına, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr.GÖRKEM KÖKKÜLÜNK                                             Müh.FERAMUZ AŞKIN 
TMMOB Gemi Makineleri İşletme Müh. Odası                          TMMOB Gemi Makineleri İşletme Müh.Odası 

       Genel Sekreteri                                                                   Yönetim Kurulu  Başkanı 
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