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Saygıdeğer Bilim Dostları, 

2019 yılında ülkemizin geleceğinde rol oynayacak gençlerin yetişmesi, 
gelişmesi ve desteklenmeleri amacıyla ilk uluslararası yarışma ve 
konferansımızı 5-6 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdik. 
Yaklaşık 40 ülkenin davet edildiği yarışma ve konferans ülkemiz adına 
saygınlık ve prestij sağlamasının yanı sıra dünyadan birçok özel 
projenin ülkemizde sunulması sebebi ile de Türk yatırımcılarının ilgisini 
çeken bir organizasyon oldu. Bağlı olduğumuz WIIPA' nın uluslararası 
partnerliğinde ve desteklerinde gerçekleşen organizasyonumuzda 
birbirinden değerli stratejik partnerlerimizin de desteği ve katılımı ile 
Türk bilimine, girişimci gençlere ve sanayici Türk iş adamlarına hizmet 
edecek olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. TÜMMİAD olarak 
kurulduğumuz dan bugüne kadar birçok uluslararası yarışmada 
ülkemize sayısız ödüller, madalyalar kazandırarak dünyayı değiştirecek 
fikirlere ev sahipliği yapma seviyesine ulaşmış olmaktan ve ülkemize 
hizmet ediyor olmaktan dolayı da sevinçliyiz. 

2022 yılında da daha fazlasını isteyerek Boğazda bir gemide 
gerçekleştireceğimiz; Türk bilimini, Türk girişimci ve mucitlerinin adını 
dünyaya duyuracak, gençlere yol gösterecek ve bu gururu bizler ile 
paylaşacak siz kıymetli dostlarımızı ülkemizin ve dünyanın 
şekillendirilmesi yolculuğunda "1 Fikir 1 Dünya" sloganımız ile 
aramızda görmekten kıvanç duyarız. Unutmayınız dünyanın diğer 
ucunda bir fikir hepimizin hayatını değiştirecek güce, potansiyele sahip 
olabilir. Gelin birlikte geleceğimize sahip çıkalım; üreten, düşünen 
toplumların inşasında rol oynayalım. İlginize şimdiden teşekkür eder, 
katılımlarınızı bekleriz. Saygılarımızla 1IDEA1WORLD / 1FiKiR1DÜNYA 
Komitesi Adına Tümmiad Yönetim Kurulu Başkanı Bülent KAVAKLI



TÜMMİAD

Bilim dünyasındaki bilgi, birikim, tecrübe ve başarılarımızın gelecek 
nesillere aktarılmasını sağlamak, dünyaya daha fazla 'Türk Mucit' 
kazandırmak ve icatlarının insanlığa faydalı olması için gerekli desteği 
s a ğ l a m a k  a m a c ı  i l e  k u r u l a n  ya p ı l a n m a m ı z ,  W I I PA  Tü r k i y e 
temsilcisidir.Tümmiad edindiği misyon gereği, buluşları uluslararası bazda 
görünür kılarken küresel ticarileştirme imkanı ile de mucit ve yatırımcılar 
arasında köprü kurmaktadır. Ülkelerarası bilgi ve teknoloji paylaşım 
eğiliminin ülkemize yönelmesini amaçlamaktadır.



WIIPA

Dünya Buluşu Fikri Mülkiyet Kuruluşları (WIIPA) kar amacı gütmeyen bir 

sosyal organizasyondur ve tüm dünyayı organizasyon alanı olarak kabul 

eder. Üyelikler yabancı mucitler dernekleri, okullar ve ilgili kuruluşlardır. 

WIIPA resmi ortakları, Avustralya, Brezilya, Kanada, Hırvatistan, Mısır, 

Hong Kong, Endonezya, İran, İtalya, Japonya, Kore, Makao, Malezya, 

Myanmar, Filipinler, Polonya, Katar, Romanya, Suudi Arabistan 

Krallığı, Singapur, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika 

Birleşik Devletleri ve Vietnam bulunmaktadır.



KATILIMCI

Wiipa Üye Ülke Temsilcileri
Arge  Merkezleri
Kalkınma  Ajansları
Girişimcilik  Platformları
Üniversiteler
Yüksek Öğretim Kurumları
Resmi ve Özel Eğitim Kurumları
Teknoloji Transfer Ofisleri
Öğrenci Toplulukları
Sivil  Toplum Örgütleri
Bilim Sanat Merkezleri
Patent Şirketleri, Vekilleri
Teknoloji Şirketleri
Ticarileştirme Merkezleri



MEDYA GÜCÜ 

Uluslararası bir yapılanmanın Türkiye ayağı olmamız 
sebebi ile bağlı olduğunuz organizasyon ve dolayısı ile 
yaklaşık 40 ülkenin medya bültenlerinde bulunma imkanı.

Ülkemiz yerel ve ulusal kanalları

Ülkemiz yerel ve ulusal yazılı basını

Federasyona web sitesi, dergi, e-dergi ve sosyal ağları

Katılımcı ülkeler medya araçları 

Katılımcı ülkeler sosyal ağları

Tümmiad dergi, e-dergi, sosyal ağları

Katılımcı ve ziyaretçi öğretmenler, öğretim üyeleri ve 
öğrenciler sayesinde geniş bir sosyal medya ve kendi 
network ağları



SEMİNER/ WORKSHOP

Ekosistemin önemli aktörleri ve sektörün önde gelen 
isimleri tarafından düzenlenecek ulusal ve uluslararası 
katılımcılarımızın seminer ve düzenlenecek workshoplar 
sayesinde dolu dolu geçmesini beklediğimiz bir 
organizasyon olması  için  çalışmalarımızı  sürdürüyoruz. 

Sertifikalı eğitim programları ile katılımların yüksek 
oranda olmasını hedeflemekteyiz. 

Yapay Zeka 

Robotik  Stem 

Beyin göçü - Tersine beyin göçü



PANELLER VE KONUŞMACILAR

Alanlarında uzman konuşmacılarımız  i le 
düzenleyeceğimiz paneller sayesinde yüksek 
katılımlı ve verimli bilgilendirici etkinlikler 
düzenlenecektir.

Aynı zamanda açılış konuşmalarında önemli 
siyaset adamları ve yerli yabancı konuşmacılar 
sayesinde akademik değeri yüksek etkinlik 
programı gerçekleştirilecektir.



1IDEA1WORLD ÖDÜLLERİ

Ÿ 1I1W GRAND PRIZE

Ÿ The Youngest Inventor Award

Ÿ The Woman Inventor Award

Ÿ The Oldest Inventor Award

Ÿ The Green Environment Award

Ÿ The Medicine Award

Ÿ The Best Design Award

Ÿ The Exquisite Award

Ÿ The Best Design Award

Ÿ The AgroFuture Prize

Ÿ The CyberLife Award

Ÿ Special Prize

Ÿ Gold Medal

Ÿ Silver Medal

Ÿ Bronze Medal



ÖZEL ÖDÜLLER

Ÿ Prize of WIIPA

Ÿ Prize of Croatia – Savez Inovatora Zagreba

Ÿ Prize of Malaysia – Universiti Malaysia Perlis

Ÿ Prize of Taiwan

Ÿ Prize of Indonesia – INNOPA

Ÿ Prize of Canada & Korea

Ÿ Prize of Poland – Eurobusiness Haller

Ÿ Prize of Poland – SPWIR

Ÿ Prize of Moldova – AGEPI Chisinau

Ÿ Prize of Moldova – Academy of Science

Ÿ Prize of Moldova – University of Moldova

Ÿ Prize of Romanian Inventors Forum



SPONSORLUK FIRSATLARI



- 1IDEA 1 WORLD açılış programında teşekkür plaketi taktimi yapılacaktır.

- Davet edilen ülke temsilcileri ile irtibat ve görüşme sağlanması. 

- Sponsorun seçeceği bir oturumda 10 dk konuşma ve sunum yapma imkanı verilecektir.

- Backdrop ve diğer panolarda, “Ana Sponsor” başlığı ile logosu
kullanılacaktır.

- Sponsor logosu www.1idea1world.com adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine
yönlendirme linki verilecektir.

- Ana Sponsorun basın bülteni, www.1idea1world.com adresinde yer alacaktır.

- www.1idea1world.com adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.

- Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.

- Etkinlik giriş kayıt alanı backdrop panosunda ''Ana Sponsor'' başlığı ile logosu

kullanılacaktır.

- Broşür dağıtma fırsatı verilecektir.

- Sponsora ait max 2 dk lık tanıtım videosu açılış programında
yayınlanacaktır.

- Yapılacak yarışmaların ödül töreninde özel ödül takdim etme imkanı verilecektir.

- Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda
belirlenen alanlarda, “Ana Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:

·Zirve davetiyesi ve afişlerinde

·Açık hava ve iç mekân giydirme çalışmalarında

·e-Posta tanıtımlarında

·e-Bültenlerde

·e-Davetiyelerde

·e-Medya banner reklamlarında

·Yerleşim planı ve bilgi panosunda

·Etkinlik kataloğunun teşekkür sayfasında

ANA SPONSOR



GOLD

- 1IDEA 1 WORLD açılış programında teşekkür plaketi taktimi yapılacaktır.

- Davet edilen ülke temsilcileri ile irtibat ve görüşme sağlanması. 

-Backdrop ve diğer panolarda, “Altın Sponsor” başlığı ile logosu kullanılacaktır.

- Sponsor logosu www.1idea1world.com adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki 
verilecektir.

- www.1idea1world.com adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.

- Broşür dağıtma fırsatı verilecektir.

- Sponsora ait max 1 dk lık tanıtım videosu açılış programında yayınlanacaktır.

- Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun logosu aşağıda belirlenen 
alanlarda, “Altın Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:

·Zirve davetiyesi ve afişlerinde

·e-Posta tanıtımlarında

·e-Bültenlerde

·e-Davetiyelerde

·e-Medya banner reklamlarında

·Etkinlik kataloğunun teşekkür sayfasında



Silver

- 1IDEA 1 WORLD açılış programında teşekkür plaketi taktimi yapılacaktır.

- Backdrop ve diğer panolarda, Gümüş Sponsor” başlığı ile logosu kullanılacaktır.

- Sponsor logosu www.1idea1world.com adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme 
linki verilecektir.

- www.1idea1world.com adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.

- Sponsora ait max 1 dk lık tanıtım videosu konferans salonunda açılış programında 
yayınlanacaktır.

- Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda belirlenen 
alanlarda, “Gümüş Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:

· Zirve davetiyesi ve afişlerinde

· e-Posta tanıtımlarında

· e-Bültenlerde

· e-Davetiyelerde

· e-Medya banner reklamlarında

· Etkinlik kataloğunun teşekkür sayfasında



BRONZ 
SPONSORLUĞU

- 1 IDEA 1 WORLD ödül töreni programı sponsorun desteği belirtilerek başlatılacaktır.

- Backdrop ve diğer panolarda, ‘’Bronz Sponsor” başlığı ile logosu kullanılacaktır.

- Sponsor logosu www.1idea1world.com adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki 
verilecektir.

- www.1idea1world.com adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.

- Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, sponsorun logosu aşağıda belirlenen alanlarda, 
“Bronz Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:

· Açık hava ve iç mekân sponsor pano çalışmalarında

· e-Posta tanıtımlarında

· e-Bültenlerde

· e-Davetiyelerde

· Etkinlik kataloğunun teşekkür sayfasında



DİJİTAL GİRİŞ SİSTEMİ

1IDEA1WORLD organizasyon girişleri, dijital uygulamasıyla 
yapılacaktır, uygulamayla ilgili detaylar aşağıda belirtilmiştir.

“Uygulamamız, her zaman her yerde yanınızda olan akıllı, dinamik 
ve sürdürülebilir bir network asistanıdır.

 Dijital kartvizitlerinizi QR kod teknolojisi yardımıyla başkalarıyla 
paylaşıp Networks'ünüzü genişletebilirsiniz.  

Etkinliklerde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir asistanınız 
olarak, etkinlik içi network edinmenizi sağlar. Ayrıca etkinlik 
detayları, etkinlik akışı, etkinlik lokasyonu gibi bir çok veri bir tık 
kadar uzağınızdadır.

 Etkinlik akışını canlı görüntüleyin ve anlık bildirimler ile hiçbir 
oturumu kaçırmayın.

 Akıllı Eşleştirme: Akıllı eşleştirme sayesinde size uygun kişilerle 
eşleşin ve 360 derece network deneyimi edinin. yaka kartı, kartvizit 
gibi güncellikten uzak uygulamaların yerini almaya aday bir 
uygulamadır. 

Uygulama içi reklam alanları mevcuttur.



1i1w 2022 Sunar...





Official Representative of World Intellectual Property in Turkey 

www.tummiad.org.tr

Polat Towers Fulya 12/430 Şişli / ISTANBUL

info@tummiad.org.tr+90 850 885 26 36
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