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Kodla
Nedir?
Kodla, 2015 - 2019 yılları arasında her yıl
düzenlenerek Trabzon’da bilgisayar bilimi
meraklılarını buluşturan bir etkinlik olmayı
başardı. 6’ncısını bu sene gerçekleştireceğimiz
etkinliğimiz, pandemi sürecinin ardından
düzenleyeceğimiz ilk etkinlik olacak.


Bu yıl etkinliğimiz, 21-22 Mayıs 2022
tarihlerinde, Türkiye’nin önde gelen yaratıcı
isimlerini konuşmacı olarak ağırlayacak. İki
günden oluşan etkinliğimizin ilk gününde 5
farklı kategoride sunumlar gerçekleştirilecek.
İkinci gün ise katılımcıların ve konuşmacıların
katılımıyla bölgemizin renklerini de içeren bir
doğa gezisi ile etkinliğimiz sonlanacak.
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Etkinlik Hakkında
Amacımız
Etkinliğe katılacak katılımcıların ilgi duyacağı modern teknolojilerden
bahsetmeyi, akademisyenler ve tecrübeli geliştiriciler ile birlikte genç
geliştiricileri aynı etkinlikte buluşturup iş çevresi oluşturmalarına yardımcı
olmayı ve tecrübelerin paylaşımının sağlanmasına aracı olmayı
amaçlıyoruz.

Katılımcı Profili
Bilgisayar bilimlerine ilgi duyanlar.
Yeni teknolojileri takip etmek isteyen geliştiriciler.
Farklı alanlarda çalışıp bilişim sektörüne geçiş yapmak isteyenler.
Başta Karadeniz bölgesindeki öğrenciler olmak üzere ülke
genelindeki bütün öğrenciler.

Tarih ve Yer
Karadeniz Teknik
Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Turan
Kültür ve Kongre Merkezi

Etkinlik Tarihi

21-22 Mayıs 2022
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Sponsorluk Seçenekleri
Ana Sponsor
75.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları en fazla 1
firmaya verilecektir.
Sponsor firmanın, belirlenen
kokteyl alanında stand
kurabilmesi ve tanıtım
broşürlerini dağıtılabilmesi.
Etkinlik alanında firmanın
gönderdiği bayrak, flama,
kırlangıç vb. asılması.
Etkinliğin yapıldığı alanda
sponsor firmanın göndereceği
eşantiyon eşyaların
dağıtılması.
Etkinlik duyurusu için
hazırlanan herhangi bir
materyalde “Ana Sponsor”
başlığı altında logoya yer
verilmesi.

Salonda yer alacak panoda,
tanıtım afişlerinde ve sahnede
diğer sponsorların logolarına
oranla daha belirgin “Ana
Sponsor” başlığı altında logo
kullanım hakkı.
Sponsor firma sosyal medya
platformlarında etkinliğin ‘Ana
Sponsoru’ olarak paylaşılır.
Sponsor firma sosyal medya
platformlarında etkinliğin ‘Ana
Sponsoru’ olarak paylaşılır.
Kodla’ya ait sosyal medya

hesaplarında firmanın
sponsorluk başlığının
duyurulması.
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Sponsorluk Seçenekleri
Altın

30.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları en fazla 3
firmaya verilecektir.
Sponsor firmanın, belirlenen
kokteyl alanında stand
kurabilmesi ve tanıtım
broşürlerini dağıtılabilmesi.
Etkinlik alanında firmanın
gönderdiği bayrak, flama,
kırlangıç vb. asılması.
Etkinliğin yapıldığı alanda
sponsor firmanın göndereceği
eşantiyon eşyaların
dağıtılması.
Etkinlik afişlerinde sponsor
firmanın Altın Sponsor olarak
yer alması.

Etkinlik duyurusu için
hazırlanan herhangi bir
materyalde “Altın Sponsor”
başlığı altında logoya yer
verilmesi.
Firma logosunun https://
kodla.co web sitesinin
‘Sponsorlar’ başlığı altında
‘Altın Sponsor’ olarak yer
alması ve kendi sitesine link
verilmesi.
Kodla’ya ait sosyal medya

hesaplarında firmanın
sponsorluk başlığının
duyurulması.
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Sponsorluk Seçenekleri
Gümüş

15.000 TL + KDV

Sponsorluk hakları en fazla 5
firmaya verilecektir.
Sponsor firmanın, belirlenen
kokteyl alanında stand
kurabilmesi ve tanıtım
broşürlerini dağıtılabilmesi.
Etkinlik alanında firmanın
gönderdiği bayrak, flama,
kırlangıç vb. asılması.
Etkinliğin yapıldığı alanda
sponsor firmanın göndereceği
eşantiyon eşyaların
dağıtılması.
Etkinlik afişlerinde logonuzun
ilgili sponsor kategorisinde yer
alması

Etkinlik duyurusu için
hazırlanan herhangi bir
materyalde sponsor
kategorisinde yer alması
logoya yer verilmesi.
Firma logosunun https://
kodla.co web sitesinin
‘Sponsorlar’ başlığı altında
‘Gümüş Sponsor’ olarak yer
alması ve kendi sitesine link
verilmesi.
Kodla’ya ait sosyal medya

hesaplarında firmanın
sponsorluk başlığının
duyurulması.
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Sponsorluk Seçenekleri
Bronz

10.000 TL + KDV

Etkinliğin yapıldığı alanda sponsor firmanın göndereceği eşantiyon
eşyaların dağıtılması.
Firma logosunun https://kodla.co web sitesinin ‘Sponsorlar’ başlığı
altında Bronz Sponsor’ olarak yer alması ve kendi sitesine link
verilmesi.
Kodla’ya ait sosyal medya hesaplarında firmanın sponsorluk

başlığının duyurulması.
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Genel Sponsorluk Koşulları
Sponsorların etkinlik süresince yapmayı planladıkları kendileriyle
alakalı sunumların ve görüşmelerin yazılı olarak etkinlik sorumlusu
Kodla Ekibi ile paylaşmaları ve onay almaları gerekmektedir.
Firmalar kendi portatif standlarını getirecek ve önceden belirlenmiş
kendilerine verilen alanda standlarını kuracaklardır.
Stand kuracak firmaların stand yerleri Kodla Ekibi tarafından
belirlenir.
Stand kuracak firmaların standlarında görevli olan personel/
personellerin yemek giderlerinden Kodla sorumlu değildir.
Yoğun talep olması durumunda stand kurmak için öncelik sırası ilk
başvuran firmalara verilecektir.
Sponsor firmaların duyuru için hazırlanan herhangi bir reklam
aracında kullanılacak logoları Kodla Ekibi tarafından tasarımlara
eklenecektir. Logolardan kaynaklanan küçüklük-büyüklük
farklarından, çözünürlüklerinden Kodla sorumlu değildir.
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Geçmiş Konuşmacılar
2019

Lemi Orhan Engin

Neslihan Ş. Saygılı

Kadir Kırmızı

Fatih Akgöze

Craftbase

Turna.com

Prisync

Sherpa

M. Murat Onarcan
Mentors Network

2018

Bilgem Çakır

Burak Yiğit Kaya

Çağıl U. Sönmez

Gönül Aycı

Yiğit Güler

Sema D. Oktar

Adem İlter

Fatih Kadir Akın

Üstün Özgür

Çağıl U. Sönmez

Amazon, Clay Token

BOÜ, LindyPlus, CogX

Hipo

2017

Superpeer, MonoFor

Toolio, Rugila

Disqus, Facebook, Sentry

Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Toolio, Teknasyon

BOÜ, LindyPlus, CogX
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Geçmiş Konuşmacılar
2016

Fehmi Can Sağlam

Tuna Vargı

Birge Elif Basık

Serdar Doğruyol

Cimri, Zalando, Trendyol

VNGRS, Zalando, Agile42

Hipo, Delivery Hero

Protel, Twentify

Fatih Erikli
Arguman.org

2015

Fatih Arslan

Kevin Van Gundy

M. Ali Gözaydın

Ekin Geçikligün

DigitalOcean, GitHub

Delivery Hero

Neo4j, Tray.io, Vercel

VNGRS, Zalando
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Geçmiş Sponsorlar: 2019
Ana Sponsor

Platin Sponsorlar

Altın Sponsorlar

Gümüş Sponsorlar

Yiyecek-İçecek 

Sponsorları

Medya Sponsorları

Hediye Sponsorları

Ulaşım Sponsoru
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Geçmiş Sponsorlar

AYYILDIZ
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Geçmiş Yıllardan Kareler
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Sosyal Medyada Kodla
Fatih Akgöze
@akgoze

Bu güzel etkinlikte
emeği geçen herkese
ayrı ayrı teşekkür
ederim. Gerçekten her
şey mükemmeldi.
Umarım ben de dinleyen
herkese fayda
sağlayacak şeyler
anlatabilmişimdir.
Seneye yine görüşmek
dileğiyle. @kodlaco

#kodla19 #kodla20
https://
twitter.com/
akgoze/
status/11227641624
15955969

Lemi Orhan
Ergin
@lemiorhan

Koşarak geldiğim gıpta
edilecek bir
organizasyon @kodlaco.
Bana da bir parçası olma
fırsatı verdiğiniz için çok
teşekkürler. Emeği
geçen herkese gönül
dolusu tebrikler.
https://
twitter.com/
lemiorhan/
status/11228284902
88582656

Gokhan Topcu
@ifndefgt

Ne kadar harika bir
organizasyon olduğunu
hep duyduğumuz
Kodla’yı yerinde görmek
için son 3 gün, heyecan
dorukta!
https://
twitter.com/
ifndefgt/
status/11209678790
23841280

Bilgem Cakir
@BilgemCakir

6 gün (3'ü yolda, 3'ü
Trabzon'da), 5 havaalanı,
havada 30 saat, 25000
km, sayısız yeni arkadaş
ve güzel anı... Ayrıca bir
yazılım etkinliğinde
kemençe dinlemenin
tarifsiz mutluluğu...
Teşekkürler @kodlaco :)
https://
twitter.com/
BilgemCakir/
status/98958960890
3012353

Emre Sandıkçı
@emresand1kc1

#kodla18 #hayatikodla
Bugune kadar katildigim,
birbirinden kaliteli
konusmacilari ile en
kaliteli
organizasyonlardan
biriydi ve cok guzel bir
ekiple yonetildi.Hepsi
birbirinden yardimsever
ve elestiriye acik
insanlar olduklari icin
hepsine tek tek tesekkur
ederim.
https://
twitter.com/
emresand1kc1/
status/98826381834
1048320

Mehmet
Onarcan

@mehmetonar
can

Türkiye'de güzel şeyler
de oluyor. Bugün
Trabzon'da süper bir
etkinlikteyim... Birçok
gencin kodlamaya,
yazılıma başlamasına
ilham veren http://
kodla.co
https://
twitter.com/
mehmetonarcan/
status/11220441655
82393344
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Sosyal Medyada Kodla
Tolga Mırmırık
@mirmirik

Bugün, profesyonel
organizasyonlara
parmak ısırtacak kadar
iyi bir organizasyon
gerçekleştiren KTÜ'lü
genç arkadaşlar ile
birlikte 5. @kodlaco
etkinliğindeydim.
Umarım azıcık da olsa
faydam olmuştur. Ben
kendilerinden çok şey
öğrendim. Yarın da
devam #kodla19
#kodlamayiseveriz
https://
twitter.com/
mirmirik/
status/11222374943
45588736

Lemi Orhan
Ergin
@lemiorhan

#kodla18 bende
unutulmaz anılar ile
geçti. Harika insanlarla
tanıştım, cennet
mekanlarda dolaştım.
Kusursuz organizasyona
imza atan tüm ekibe,
bana da bir parçanız
olma fırsatı verdiğiniz
için çok teşekkür
ediyorum.
https://
twitter.com/
lemiorhan/
status/98863516021
1009536

Oğuzhan
Aydın
Ozgur
Aksakal

@oaksakal

@kodlaco konferans ve
özellikle evsahipliğiniz
harikaydı. Teşekkür
ederiz. Gelecek yıl tüm 

@radity ekibiyle gelmeyi
planlıyoruz. #kodla18
https://
twitter.com/
oaksakal/
status/98833027189
1173381

@Avatarosko

Soluma dönüyorum

Burak Yiğit Kaya sağıma
dönüyorum Yiğit Güler,
önüme bakıyorum
Bilgem Çakır, arkamdan
bir ses Lemi Orhan Ergin.
Yarabbim bu nasıl bir
lüks
#kodla18
https://
twitter.com/
Avatarosko/
status/98761597930
2776834

Alpcan Aydın
@alpcanaydin

Bize harika bir 3 gün
geçirmemizi sağlayan 

@kodlaco ekibine çok
çok teşekkürler! İyi ki
varsınız
https://
twitter.com/
alpcanaydin/
status/98847339186
5909249

Burak Yigit
Kaya
@madbyk

Harika, dopdolu, enerjik
ve ilham verici geçen 3
günün ardından
#kodla18 bitti. Kusursuz
organizasyon ve
muhteşem
misafirperverlikleri için
tüm @kodlaco ekibine,
katılan herkese ve tüm
konuşmacılara kocaman
teşekkürler ️
https://
twitter.com/
madbyk/
status/98851241108
5955074
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İletişim
Kodla ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa lütfen bizimle
iletişime geçmekten çekinmeyin. contact@kodla.co e-posta adresine
yazarak veya 0850 885 36 61 numaralı telefon numarasını arayarak bize
ulaşabilirsiniz.

Banka Hesap Bilgileri
IBAN: TR020011100000000088126136


Siyah Bilişim Rek. Yaz. Tur. Müh. Ser. Hiz.
Tic. Ltd. Şti

Enpara/QNB Finansbank

IBAN: TR540001000243570222585001


Siyah Bilişim Rek. Yaz. Tur. Müh. Ser. Hiz.
Tic. Ltd. Şti

Ziraat Bankası

Adres Bilgilerimiz
Unicrow / Siyah Bilişim Rek. Yaz. Tur. Müh. Ser. Hiz. Tic. Ltd. Şti

Üniversite Mah. Hastane Cad. Trabzon Teknokent 

Kat: 1 Daire: B301 Ortahisar, Trabzon
Adresi Google Haritalar’da Görüntüleyin

Sosyal Medya Hesaplarımız
@kodlaco

@kodlaco

kodla-co

Kodla
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Etkinliğimizi Destekleyenler

Teşekkürler

https://kodla.co
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