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31 Mayıs 2019 
MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu 

Avrasya BIM Forumu, ülkemizde ve dünyada hızla yaygınlaş-
makta olan BIM-Yapı Bilgi Modellemesi yaklaşımlarını farklı 
yönleri ile ele alan uluslararası düzeyde bir etkinlik olarak 
gerçekleştirilecektir. Bu etkinlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Enformatik Bölümü’nün ev sahipliğinde ve uluslar-
arası düzeyde çalışmaları olan akademisyenler ve önde gelen 
sektör profesyonellerinin katılımı ile düzenlenecektir.

www.eurasianbimforum.org



Sizleri EBF 2019’a davet ediyoruz...

Son yıllarda özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da yaygınlaşan ve inşaat sektöründe dijital 
tabanlı bir dönüşümün en önemli etkenlerinden birisi olan BIM yaklaşımına olan ilgi her 
geçen gün artmakta ve inşaat sektörü bu olgu etrafında şekillenmeye hızla devam etmektedir. 
Ancak bu yaklaşımın sektör içerisinde yaygınlaşması ve bir bilgi ekonomisinin oluşması bir 
teknolojik dönüşümün ötesinde keskin bir kültürel değişimi ve organizasyonel inovasyonu 
zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda yapılan ve yapılacak olan gerek akademik gerek sektörel 
çalışmaların ülkemizde gerçekleşmesi ve BIM odaklı know-how edinilmesi inşaat sektöründe 
sürdürülebilir global rekabet açısından kritik önemdedir. 

Ülkemizin en eski mimarlık eğitimi veren kurumu olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nin Uzun süredir inşaat sektörü ve bilgi teknolojileri odaklı olarak lisansüstü 
ve doktora çalışmalarının yapıldığı Enformatik Bölümü tarafından organize edilecek olan 
“1. Avrasya BIM Forumu-EBF 2019” yurtiçi ve yurtdışındaki konu ile ilgili akademisyenleri 
ve sektör profesyonellerini bir araya getirmeyi ve “BIM kültürünü benimsemek” başlığı 
altında bu önemli konuyu farklı yönleri ile ele almayı amaçlamaktadır. İlk metin çağrısının 
yapılmış olduğu organizasyona gerek ülkemiziden gerek yurtdışından prestijli ve uzman 
akademisyenler destek vermekte olup, EBF 2019 önümüzdeki yıl 31 Mayıs 2019 tarihinde 
MSGSÜ Fındıklı Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir.

Bu organizasyonun düzenleme komitesi adsına sizleri ülkemizin ve dünyanın önde gelen 
akademisyenleri ve ve sektör temsilcilerinin yer alacağı 1. Avrasya BIM Forumu’na sponsor 
olmaya davet ediyoruz. Bu organizasyona sponsor olmanız ve katılım sağlamanızın gerek 
kurumunuz gerek sektör açısından çok verimli olacağına inanıyoruz.
 
Sponsorluk çerçevesinde yerli ve yabancı misafirlerimize BIM ve uygulamaları konularındaki 
başarılarınızı özel olarak organize edilecek olan sponsor sunumlarında anlatabilir ve 
deneyimlerinizden yararlanmak etmek isteyen profesyonellere destek olabilir, kurabileceğiniz 
standlarınız ile sektördeki farklı paydaşlar ile konu ile ilgili işbirliklerinizi geliştirebilirsiniz. 
Bu kapsamda yapacağımız her türlü iletişim çalışmalarımızda, web sayfamız ve basın 
bültenlerimizde kongremiz için yapacağımız tüm duyurularda size yer vermek ve beraber 
çalışmaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Çalışmalarınızda başarı dileklerimiz ve teşekkürlerimizle,

Prof. Dr. Salih Ofluoğlu  Doç. Dr. Ümit Işıkdağ  Doç. Dr. Ozan Önder Özener



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Enformatik Bölümü

Ülkemizin en köklü yükseköğretim kurumlarından olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
(MSGSÜ) Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Müzeci, Ressam Osman Hamdi Bey tarafından 1882’de 
Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kuruldu ve 2 Mart 1883’de öğretime başladı. Ülkemizin ilk sanat 
ve mimarlık yüksek okulu olan Kurum, 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi adını aldı ve böylece 
ülkemizde Akademi ünvanını alan ilk yükseköğretim kurumu oldu. 1982 yılında ismi Mimar 
Sinan Üniversitesi olarak değişen kurum eğitim, öğretim ve araştırma etkinliklerine devam 
etmektedir.

MSGSÜ içerisinde Rektörlük bünyesindeki bir bölüm olan Enformatik Bölümü akademik 
faaliyetlerine “Mimari ve Kentsel Enformatik” ve “Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım” yüksek 
lisans programları ve lisans düzeyindeki seçmeli dersler ile devam etmektedir. Organizasyonun 
temel konusu olan BIM bu yüksek lisans programlarındaki farklı derslerde tüm yönleri ile ele 
alınmakta ve sektör odaklı akademik çalışmalar ile ar-ge etkinlikleri yürütülmektedir. Bölüm, 
MSGSÜ’deki diğer lisans ve yüksek lisans seviyesindeki sanat ve tasarım eğitim programları 
için de bilişim teknolojilerinin daha yaygın ve özgün kullanımı için çözümler üretmeyi 
hedeflemektedir. Bölümdeki eğitim faaliyetleri, üniversitenin tüm lisans öğrencileri için sunulan 
kredili servis dersleri ve bölümün kendi lisansüstü programları olmak üzere iki ayrı koldan 
yürütülmektedir.

BIM özelinde bölüm bünyesindeki akademisyenlerin son yıllarda özellikle prestijli yurtdışı 
dergiler başta olmak üzere çok sayıda araştırma makaleleri, kitap bölümleri ve konferans 
bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca BIM odaklı bir çok sektörel ve akademik etkinlik bölüm 
tarafından gerçekleştirilmiş olup EBF 2019 Avrasya BIM Forumu bu etkinliklerin uluslararası 
ayağını oluşturacaktır.  

EBF2019 EURASIAN BIM FORUM



EBF2019 Avrasya BIM Forumu, İstanbul’un tarihi bölgelerinden 
Fındıklı semtindeki MSGSÜ Kampüsü’nde düzenlenecektir.

MSGSÜ Fındıklı Kampüsü / İstanbul



Sponsorluk Kategorileri

•  Tüm basılı malzemelerde “PLATİN SPONSOR” adı altında logo ile yer alacaktır.

•  Kongre web sitesi, fuaye alanı, yazılı ve basılı malzemelerde logo gösterimi (Büyük boy)

•  Kongre çantasına broşür/promosyon eklenmesi

•  Kongre kitapçığında fotoğraflı firma tanıtım yazısı (Tam sayfa)

•  Basın bültenlerinde sponsor olarak lanse edilme hakkı

•  Kongreye ücretsiz katılım hakkı (15 kişi)

•  Kongre salonunun fuaye alanında stant açma

•  Kongrede sunum yapma hakkı* * (1 genel oturum, 1 paralel oturum)

    20.000 TL + KDV

Platin Sponsor

•  Tüm basılı malzemelerde “ALTIN SPONSOR” adı altında logo ile yer alacaktır.

•  Kongre web sitesi, fuaye alanı, yazılı ve basılı malzemelerde logo gösterimi (Büyük boy)

•  Kongre çantasına broşür/promosyon eklenmesi

•  Kongre kitapçığında fotoğraflı firma tanıtım yazısı (Tam sayfa)

•  Basın bültenlerinde sponsor olarak lanse edilme hakkı

•  Kongreye ücretsiz katılım hakkı (10 kişi)

•  Kongre salonunun fuaye alanında stant açma

•  Kongrede sunum yapma hakkı (1 genel oturum)

    15.000 TL + KDV

Altın Sponsor
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•  Tüm basılı malzemelerde “GÜMÜŞ SPONSOR” adı altında logo ile yer alacaktır.

•  Kongre web sitesi, fuaye alanı, yazılı ve basılı malzemelerde logo gösterimi (Standart boy)

•  Kongre çantasına broşür/promosyon eklenmesi

•  Kongre kitapçığında fotoğraflı firma tanıtım yazısı (Yarım sayfa)

•  Basın bültenlerinde sponsor olarak lanse edilme hakkı

•  Kongreye ücretsiz katılım hakkı (5 kişi)

•  Kongre salonunun fuaye alanında stant açma

•  Kongrede sunum yapma hakkı (1 genel oturum)

    10.000 TL + KDV

Gümüş Sponsor

•  Tüm basılı malzemelerde “BRONZ SPONSOR” adı altında logo ile yer alacaktır.

•  Kongre web sitesi, fuaye alanı, yazılı ve basılı malzemelerde logo gösterimi  (Standart boy)

•  Kongre çantasına broşür/promosyon eklenmesi

•  Kongre kitapçığında fotoğraflı firma tanıtım yazısı (Yarım sayfa)

•  Basın bültenlerinde sponsor olarak lanse edilme hakkı

•  Kongreye ücretsiz katılım hakkı (5 kişi)

•  Kongre salonunun fuaye alanında stant açma

•  Kongrede sunum yapma hakkı (1 genel oturum)

    7.500 TL + KDV

Bronz Sponsor



İletişim

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Enformatik Bölümü

Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No: 89 
Bomonti - Şişli / İstanbul

Tel: +90 (212) 236 69 36
e-mail: ebf2019@msgsu.edu.tr

www.eurasianbimforum.org


