TNDer Cerrahi Nöroanatomi ve Nörovasküler Grubu 2015
Sempozyumu Organizasyon Firma Şartnamesi

1. Toplantı 26‐27 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Toplantı 26
Aralık 2015 tarihinde saat 08:30’da başlayacak, 27 Aralık 2015 tarihinde saat
12.30’da sona erecektir. Tüm katılımcı ve konuşmacılar, 1 öğle yemeği ve
sunumlar boyunca sürekli kahve‐çay ve ikram alacaklardır.
2. Konuşmacı‐yöneticinin, uçak bileti organizasyonu, organizasyon firması tara‐
fından yapılacaktır.
3. Organizasyon firması, tüm otel yer rezervasyonu işlemleri, sunum salon hazır‐
lığı (salon tavan yüksekliği en az 4 metre ve dinleyici düzeni sınıf düzeni ola‐
cak şekilde) ve teknik donanım sağlanması (sunum masası, toplantı modera‐
törü 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 da‐
hil), kahvaltı ile öğlen ve akşam yemek organizasyonu, toplantı günleri kahve
ikramı işlemlerinin organizasyonunu yürütecektir.
4. Toplantı masalarında not kağıdı ve kalem bulunacaktır.
5. Toplantı masalarında su, bardak ve şeker bulunacak ve kahve arası ile öğle
yemekleri arasında yenilenecektir.
6. Organizasyon firması, 26 Aralık 2015 günü saat 08:00 ve sonrasında stand
açarak hazır bulunacak ve toplantı kayıt masasında katılımcı kayıtlarını yapa‐
caktır. Organizasyon firmasının standı, tüm toplantı boyunca aktif olarak açık
kalacaktır.
7. Katılım sertifikaları, organizasyon firmasınca hazırlanacak ve Sempozyum
Komitesinin onayı alındıktan sonra, katılımcılara ve konuşmacılara verilecek‐
tir. Organizasyon firması, boyuna asılacak şekilde 2 ayrı isimlik hazırlayacak,
bunların renkleri konuşmacılar ve katılımcılar için farklı olacaktır. İsimliklerin
içinde 2 günlük programın saatlere göre düzenlenmiş hali de bulunacaktır.
8. Toplantıya sponsor olacak firmaların, toplantıya katılım ve sponsorluk işlem‐
leri onayı, TND başkanı ve yönetim kurulu inisiyatifindedir. Sponsor firmaların
toplantıya katılım, kayıt ve stant açma işlemleri, rezervasyonu organizasyon
firmasınca yürütülecektir.
9. Toplantıya, 150 ve üzeri katılımcı başvurusunun olacağı öngörülmektedir.
10. Toplantı için Ankara dışından gelecek konuşmacı‐yönetici sayısı yaklaşık 30
kişidir. Belirtilen kişilere ait, uçak bileti ve transfer ücretleri organizasyon fir‐
ması tarafından karşılanacaktır.

11. Yurtdışından konuşmacı olarak 1 kişi (ABD) gelecektir. Bu kişilerin business
sınıf uçak biletleri ile transfer ücretleri organizasyon firması tarafından karşı‐
lanacak ve organizasyonları da organizasyon firması tarafından yapılacaktır.
12. Organizasyon firması, toplantı duyuru ve program broşürlerini hazırlayıp
Sempozyum Komitesinin onayını aldıktan sonra, toplantı salonunda katılımcı‐
lara dağıtımını sağlayacaktır. Hazırlanan broşürlerin elektronik ortamda hazır‐
lanmış şekli, TND kayıtlarında bulunan üyelere elektronik ortamda dağıtıla‐
caktır.
13. Toplantıya katılan fakülte için 40 kişilik bir akşam yemeği (26 Aralık 2015 ak‐
şamı) organizasyonu yapılacaktır. Fakültenin toplantı yerine transferi de or‐
ganizasyon firması tarafından toplantı bütçesinden karşılanacaktır.
14. Toplantı için erken kayıt katılım ücreti maksimum 75 Euro’ya denk gelen TL,
geç kayıt katılım ücreti maksimum 100 Euro’ya denk gelen TL, olacaktır.
15. Toplantı için sponsor davetleri düzenleyici firma seçildikten sonra yapılacak‐
tır.

