
 
1. Toplantı 20-23 Ekim 2016 tarihinde Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yapılacaktır. 
2. Toplantı 20 Ekim 2016 tarihinde saat 12:00 de başlayacak, 23 Ekim 2016 tarihinde saat 13:00 

de sona erecektir. 
3. Otelde konaklayacak katılımcılar, 20 Ekim 2016 tarihinde otele giriş yapacak ve 23 Ekim 

2016 tarihinde çıkış yapacaklarıdır (3 gece konaklama). 
4. Otelde konaklayacak katılımcı ve konuşmacılar oda-kahvaltı paketini kullanacaklardır.   
5. Otelde konaklayan ve konaklamayan tüm katılımcı ve konuşmacılar, 1 açılış kokteyli, 1 

gala yemeği, 2 akşam yemeği, 3 öğle yemeği, 6 adet kahve arası ikramı alacaklardır. 
6. Konaklamasız katılım için; Konaklama ve kahvaltı hariç diğer aktivitelerden 

faydalanacaklardır. 
7. Otelde konaklayacak katılımcıların havaalanı transferleri (ücretsiz) organizasyon firması 

tarafından yapılacaktır. 
8. Otelde konaklayacak TNDer SPSCG yönetim kurulu üyelerinin (7 kişi), TNDer SPSCG 

yönetim kurulu eski başkanlarının (8 kişi) ve TNDer başkanı ve TNDer temsilcisinin 
konaklamaları organizasyon firması tarafından yapılacaktır. Ayrıca Yurtdışı davetli 
konuşmacıların (5 kişi) konaklamaları ile birlikte yurtdışı ve yurtiçi uçak biletleri 
organizasyon firması tarafından karşılanacaktır. Tüm yabancı davetlilerin tüm masrafları 
karşılanmak şartıyla ücretsiz VIP şehir turu da yapılacaktır.  

9. Organizasyon firması, tüm otel yer rezervasyonu işlemleri, sunum salon hazırlığı (salon tavan 
yüksekliği en az 4 metre ve dinleyici düzeni tiyatro düzeni olacak şekilde) ve teknik donanım 
sağlanması (sunum masası, toplantı moderatörü masası, moderatör masası isimlikleri, sunum 
masası önü isimlik için LCD ekran, soru sorma amaçlı mikrofon standları, teknik masa 
standları, teknik görevlilerin tüm gün boyunca salonda bulunması, sunum odası hazırlıkları 
dahil), kahvaltı ile öğlen ve akşam yemek organizasyonu, toplantı günleri kahve ikramı 
işlemlerinin organizasyonunu yürütecektir. 

10. Kongre merkezinde minimum 500 kişilik ana salon  olmalıdır. 
11. Çalıştaylar için en az 2 adet 50 kişilik salon ve uygulamalı çalışma alanı olmalıdır. 
12. Kongre merkezinde katılımcı sponsor firmalar için uygun ve toplantı salonuna yakın stand 

alanı olmalıdır.  
13. Organizasyon firması, 20 Ekim 2016 saat 09:00 ve sonrasında otelde stand açarak hazır 

bulunacak ve toplantı kayıt masasında katılımcı kayıtlarını yapacaktır. Organizasyon 
firmasının standı tüm toplantı boyunca aktif olarak açık kalacaktır. 

14. Katılımcılara ve konuşmacılara katılım sertifikaları organizasyon firmasınca hazırlanarak 
verilecektir.  

15. Organizasyon firması, boyuna asılacak şekilde 2 ayrı isimlik hazırlayacak, bunların renkleri 
konuşmacı ve katılımcılar için farklı  olacaktır. İsimliklerin içinde 2 günlük programın 
saatlere göre düzenlenmiş hali de bulunacaktır. 

16. Organizasyon firması toplantı duyuru ile program broşürlerini hazırlayıp toplantı salonunda 
katılımcılara dağıtımını sağlayacaktır. Hazırlanan broşürlerin elektronik ortamda hazırlanmış 
şekli, TND kayıtlarında bulunan üyelere elektronik ortamda dağıtılacaktır.  

17. Organizasyon firması bildirileri içeren sempozyum kitapçığının basımını üstlenecektir. 
18. Otelin girişine asılacak toplantı adı ve günleri yazılı döviz hazırlanması, otel içi yön gösterici 

ve program yazılı panellerin hazırlanması, TND ve spinal grubun bayrakları ve kırlangıçların 
hazırlanması ve asılması işlemleri organizasyon firmasınca yapılacaktır. 

19. Yüklenici (Organizasyon firması) Sempozyumda Kongre Başkanına: Tüm katılımcıların 
listesi, işyeri adresleri ve iletişim bilgilerini, tüm sunumları (power point dosyalarını) ve video 
sunumları, Sempozyumda çekilen fotoğrafların dijital bir örneğini ve katılım belgesinin 
baskıya hazır halini ile sempozyum programının baskıya hazır halini verir.  

20. Toplantıya sponsor olacak firmaların, toplantıya katılım ve sponsorluk işlemleri onayı TND 
başkanı ve yönetim kurulu insiyatifindedir. Sponsor firmaların toplantıya katılım kayıt ve 
stand açma işlemleri rezervasyonu organizasyon firmasınca yürütülecektir. 



21. Toplantıya 450 ve üzeri katılımcı başvurusunun olacağı öngörülmektedir.  
22. Toplantıya katılanlar için Gala yemeği (21 Ekim 2016 akşamı) organizasyonu yapılacaktır.  
23. Toplantı için sponsor davetleri düzenleyici firma seçildikten sonra yapılacaktır. 


