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TÜRK‹YE ORGAN NAKL‹ KURULUŞLARI KOORD‹NASYON DERNEĞ‹ X. KONGRES‹

TRANSPLANTASYON’14
15-18 Ekim 2014, BODRUM

KONGRE TARİHLERİ
15-18 Ekim 2014

KONGRE MERKEZİ

Hilton Bodrum Türkbükü Resort & SPA

BEKLENEN KATILIMCI SAYISI
650 		

KONGRE WEB SAYFASI
www.tonkkd.org

KONGRE DİLİ

Kongre resmi dili Türkçe’dir. Yabancı konuşmacıların dili İngilizce olup, simultane çeviri yapılacaktır.

KREDİLENDİRME

Kongre bilimsel programı Türk Tabibleri Birliği tarafından kredilendirilecektir.

KURULLAR

			:			
Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu		 Dernek Onursal Başkanı
Prof. Dr. Şükrü Emre		 Kongre Uluslararası İlişkiler Koordinatörü

TONKKD YÖNETİM KURULU ve ORGANİZASYON KOMİTESİ
Prof. Dr. Uluğ Eldegez		
Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun		
Prof. Dr. Mahmut Çarin		
Doç. Dr. Necmettin Güvence		
Prof. Dr. Uğur Erken			
Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat
Prof. Dr. Aydın Türkmen		

Başkan
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Muhasip Üye
Üye
Üye
Üye

KONGRE ORGANİZASYON SEKRETERYASI
		

							
DEKON Congress & Tourism
Yıldız Posta Caddesi Akın Sitesi 1. Blok No: 6 Kat:1 Gayrettepe / İstanbul - TÜRKİYE
İletişim : İlkay Timsel
Tel
: +90 212 347 63 00
Fax
: +90 212 347 63 63
E-mail : sekreterya@tx2014.org - dekon@dekon.com.tr
Web : www.dekon.com.tr
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KONGRE KAYIT ve KONAKLAMA BİLGİLERİ
KAYIT ÜCRETLERİ RE KAYIT & KONAKLAMA BİLGİLERİ
Kayıt Türü
				

Uzman Doktor
Hemşire
Asistan
Refakatçi

01/08/2014’e kadar

02/08 – 19/09/2014

19.09.2014’ten sonra

350 €
250 €
200 €
150 €

400 €
300 €
250 €
175 €

425 €
325 €
275 €
200 €

Kayıt Notları ve İptal Şartları:
• Kongreye kayıt yaptırmadığı halde Gala Yemeği’ne katılmak isteyenlerin 60 € + %18 KDV ücret ödemeleri
gerekmektedir.
• Asistanların ünvanlarını bağlı bulundurdukları kurumlardan belgelemeleri gerekmektedir.
• Uzman doktor, hemşire ve asistan katılım ücretlerine; Açılış Kokteyli, Gala Yemeği, kongre çantası ve bilimsel
basılı malzemeler, öğle yemekleri, çay ve kahve servisleri dahildir.
• Refakatçi katılım ücretlerine; Açılış Kokteyli ve Gala Yemeği dahildir.
• Belirtilen kayıt ücretleri %18 KDV hariç olup, vergi oranlarında yapılacak herhangi bir değişiklik aynen
yansıtılacaktır.
• Banka havalesi ile yapılan ödemelerde banka dekontu üzerindeki açıklamada katılımcının isminin, kongrenin
isminin ve kayıt bedeli olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
• TL Ödemeleri ödemenin yapıldığı günkü Merkez Bankası Efektif Döviz Satış kuruna göre yapılmalıdır.
• Havale bilgilerinin organizasyon sekreteryasına ulaşmaması halinde gönderilmiş olan kayıt formları dikkate
alınmayacaktır.
• 19 Eylül 2014 tarihinden sonra yapılacak olan iptallerde kayıt ücretleri geri ödenmeyecektir.
• 12 Ekim 2014 tarihinden sonra yapılacak kayıtlar, kongre merkezinde yapılacaktır.
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KONAKLAMA ÜCRETLERİ
Oda Fiyatları
Otel Adı

Tek Kişilik

Çift Kişilik odada
kişi başı

Hilton Bodrum (15-18 Ekim 2014, 3 Gecelik Paket)

465 Euro

310 Euro

Hilton Bodrum (Ekstra Geceleme)

165 Euro

120 Euro

Genel Konaklama Bilgileri ve iptal şartları;
• Otel rezervasyonları Dekon Kongre & Turizm tarafından yapılacaktır.
• Yukarıdaki konaklama fiyatları ultra her şey dahil esasında olmak üzere:
• 15 Ekim 2014 giriş – 18 Ekim 2014 çıkış, 3 gecelik paket olarak hazırlanmış olup paket fiyatlar bölünemez.
• Belirtilen paket fiyatlara %8 KDV ilave edilecek olup, vergi oranlarında yapılacak herhangi bir değişiklik
aynen yansıtılacaktır.
• Toplam konaklama tutarınızın otele girişinizden önce tamamlanmış olması gerekmektedir.
• 1 Ağustos 2014 ve öncesi iptaller - 1 gece iptal bedeli hariç tam iade.
• 1 Ağustos 2014 sonrası iptallerde paket ücreti iade edilmeyecektir. Ancak isim değişikliği yapabilmek
mümkündür.
• 12 Eylül 2014 tarihinden sonra konaklama talepleri kabul edilmeyecektir.

www.tx2014.org
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KONGRE SPONSORLUK FAALİYETLERİ
KONGRE ANA SPONSORLUĞU 				

95.000 Euro + % 18 KDV

Kongrenin ana sponsorluğu paketine aşağıdaki servisler dahil olacaktır.
• Kongrenin web sitesinde ana sponsor adı ile lanse edilecek şekilde firmanın logosu bulunacak ve link
verilecektir.
• 1 adet Uydu Sempozyumu Ana Sponsor ismi ile düzenlenecektir.
• Uydu sempozyumun haberi kongrenin salonlarında günün ilk sunumundan önce, kahve molaları ve öğle
yemeği esnasında perdeye DEKON Kongre & Turizm tarafından yansıtılacaktır.
• Uydu sempozyumunun firma tarafından temin edilecek davetiyelerini DEKON Kongre & Turizm kongre
çantalarının içine koyduracaktır.
• 36m2’lik stand firmaya tahsis edilecektir.
• Program kitabında sadece ana sponsorun 2 sayfa firma ilanı bulunacaktır.
• Kongre 1. Duyurusunda 1 sayfa ve 2. Duyurusunda 2 sayfa firma ilanı bulunacaktır.
• Kongre 1. ve 2. duyurularında sadece Ana Sponsor ve Resmi Sponsor’un ilanları yer alacaktır.
• Kongre çantaları içine girecek bloknot ve kalem ana sponsor firma tarafından temin edilecek ve DEKON
Kongre & Turizm tarafından çantalara koyularak dağıtılacaktır.
• Kongrenin ana salonunda ana sponsor firmanın görsellerine yer verilecektir.
• 5 firma yetkilisinin ücretsiz olarak kongreye katılımı sağlanacaktır. (Konaklama ve diğer hizmetler hariç)
• 10 kongre katılımcısının kongreye katılımı ücretsiz olarak sağlanacaktır. (Konaklama ve diğer hizmetler
hariç)
• Toplantı günlerinde her sabah belli günlük gazeteler toplantı salonu fuayesinde firma tarafından temin
edilecek stickerlarla katılımcılara dağıtılacaktır.
• Konuşmacıların sunumlarını kontrol ettikleri ve sisteme yükledikleri Sunum Kontrol’de yer alan bilgisayar
ekranlarında firma logolarını bulundurabileceklerdir. Ayrıca, bu alanda sponsor firmanın görsellerine yer
verilecektir.
• Transfer araçlarında, kongre logosu ve isminin yanında firma logosu yer alacaktır.
• Transfer araçlarında su şişelerinde firma tarafından temin edilecek olan stickerlar bulunacaktır
Ana sponsorluk tek firma ile sınırlı olup, ilk sözleşmesini imzalayan firmaya tahsis edilecektir.
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KONGRE RESMİ SPONSORLUĞU 			

65.000 Euro + % 18 KDV

Kongrenin Resmi sponsorluğu paketine aşağıdaki servisler dahil olacaktır.
• Kongrenin web sitesinde Resmi sponsor olarak ana sponsorun altında lanse edilecek şekilde firmanın
logosu bulunacak ve link verilecektir.
• 1 adet Uydu Sempozyumu Resmi Sponsor ismi ile düzenlenecektir.
• Uydu sempozyumun haberi kongrenin salonlarında günün ilk sunumundan önce, kahve molaları ve öğle
yemeği esnasında perdeye DEKON Kongre & Turizm tarafından yansıtılacaktır.
• Uydu sempozyumunun firma tarafından temin edilecek davetiyelerini DEKON Kongre & Turizm kongre
çantalarının içine koyduracaktır.
• 24m2’lik stand firmaya tahsis edilecektir.
• Kongre 1. ve 2. Duyurusunda 1 sayfa firma ilanı bulunacaktır.
• Kongre 1. ve 2. duyurularında sadece Ana Sponsor ve Resmi Sponsor’un ilanları yer alacaktır.
• Kongre çantaları içine Resmi sponsora ait 1 adet tanıtım broşürü DEKON Kongre & Turizm tarafından
çantalara koyularak dağıtılacaktır.
• 3 firma yetkilisinin ücretsiz olarak kongreye katılımı sağlanacaktır. (Konaklama ve diğer hizmetler hariç)
• 5 kongre katılımcısının kongreye katılımı ücretsiz olarak sağlanacaktır. (Konaklama ve diğer hizmetler hariç)
• Poster alanında firma bayrak ve flamaları DEKON Kongre & Turizm tarafından asılacaktır. İlk sözleşmesini
imzalayan firma tercihine göre bu kalem sözleşmeye bağlanacaktır.
• Paralel salonlarda Resmi sponsor firmaların logosu perdenin üzerinde bulunacaktır.
• Kongre merkezi genelinde yer alan yönlendirmelerde sponsor firma logosu yer alacaktır. İlk sözleşmesini
imzalayan firma tercihine göre bu kalem sözleşmeye bağlanacaktır.
Resmi sponsorluk 2 firma ile sınırlıdır.

www.tx2014.org
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KONGRE SPONSORLUK FAALİYETLERİ
UZMANINA DANIŞ OTURUM SPONSORLUĞU 		

7500 Euro + % 18 KDV

Uzmanına Danış Oturumları her günün sonunda düzenlenecektir. Uzmanına Danış Oturum Sponsoru olmak isteyen
firmalar istedikleri uzmanları kendileri getirebilir ya da var olan uzman ve oturumlardan tercih yapabilirler.
Programdaki Uzmanına Danış Oturumları:

16 Ekim2014 Perşembe
16.45 - 17.45
					
					
					

Uzmanına Danış 1 - Böbrek Nakli SALON A
Laparoskopik donör nefrektomide sorunlar - çözümler
Barış Akin
Mert Altınel

					
					
					
					

Uzmanına Danış 2 - Karaciğer Nakli SALON B
Canlı donör seçimi kriterleri
Yıldıray Yüzer
Sabahattin Kaymakoğlu

					
					
					
					

Uzmanına Danış 3 - Kalp Nakli SALON C
Kalp nakli mi? Yapay kalp mi?
Süha Küçükaksu
Sanem Nalbantgil

17 Ekim 2014 Cuma
17.00 - 17.45 Uzmanına Danış 4 - Posttransplant viral hastalıklar SALON A
					 Atahan Çağatay
					 Fatih Beşışık
					
					
					

Uzmanına Danış 5 - HCC’de transplant sınırı SALON B
Şükrü Emre
Murat Kılıç

Bu sponsorluk kalemine dahil olan haklar;
• Uzmanına Danış Oturumu; katılımcılara dağıtılacak cep ve program kitapçığında, kongre merkezine
yerleştirilecek olan program panolarında firma ve/veya ürün logosuna yer verilerek duyurulacaktır.
• Uzmanına Danış Oturumu süresince firma ve/veya ürün flamaları salon içerisine asılabilecektir.
Firma Uzmanına Danış oturumu yanında stand almayı talep ederse, stand bedeli üzerinden %50 indirim yapılacaktır.
Detaylar ile ilgili olarak DEKON Kongre & Turizm ile bağlantı kurmanızı rica ederiz.
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BASILI MALZEME SPONSORLUKLARI
1. KONGRE ÇANTASI SPONSORLUĞU					15.000 Euro + % 18 KDV
650 adet yaptırılacak kongre çantası impertex olacak, üzerinde kongrenin ismi ve firmanın logosu bulunacaktır.
Çantanın renk ve desen seçimi firma ve düzenleme kurulu tarafından yapılacak, çantalar DEKON Kongre & Turizm
tarafından temin edilecektir. Standart kongre çanta bedeline göre belirlenen sponsorluk, firmanın ek veya farklı
malzeme talep etmesi halinde revize edilebilecektir.
2. BİLDİRİ KİTABI SPONSORLUĞU						6.000 Euro + % 18 KDV
Kongrenin bildiri kitabı arka dış kapağı sponsor firma reklamına ayrılacaktır.
3. YAKA KARTI SPONSORLUĞU 						5.000 Euro + % 18 KDV
8x10,5 cm boyutlarında 650 adet bastırılacak olan yaka kartlarının ipleri sponsor firma logolu olarak basılacaktır.
4. ODA ANAHTAR KARTLARINA REKLAM SPONSORLUĞU 		5.000 Euro + % 18 KDV
Otelde konaklayan tüm misafirlerin oda anahtar kartlarına firma logosu basılacaktır.
5. CEP PROGRAMI SPONSORLUĞU 					4.000 Euro + % 18 KDV
Katılımcıların bilimsel programı kolaylıkla takip edebilmeleri amacı ile yaka kartlarının içine konacak ve üzerinde
sponsor firmanın logosunun bulunduğu mini programlar hazırlanacaktır.
6. ÇANTA İÇİ MALZEME SPONSORLUĞU 					1.500 Euro + % 18 KDV
650 Adet hazırlanacak olan kongre çantalarına sponsor firmaların tanıtım broşürleri konulacaktır.
7. ÖDÜL SPONSORLUĞU
Her kongrede olduğu gibi 2014 kongresinde de aşağıdaki ödüller jürinin yapacağı değerlendirmeye göre sahiplerine
verilecektir. Ödül töreni sırasında ödüle sponsor olan firma temsilcisi de sahneye davet edilecektir.
Sözlü Bildiri Ödülü : 2.000 Euro + % 18 KDV
Poster Bildirisi Ödülü : 1.000 Euro + % 18 KDV

www.tx2014.org
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KONGRE INTERAKTIF CD’Sİ SPONSORLUĞU

5.000 Euro + % 18 KDV

CD veya Memory Stick Özellikleri;
• CD/Memory Stick interaktif formatta hazırlanacaktır.
• Kongre CD/Memory Stick tüm katılımcıların çantalarına kongre öncesi koyulacaktır.
• CD/Memory Stick’de yanlızca firma ve/veya uygun gördüğünüz ürün veya markaların ismi ve logosu
bulunacaktır.
• CD/Memory Stick kabı ve üst baskısı Dekon tarafından hazırlanıp, firmanın onayına sunulacak, onay
alınan tasarım basılacaktır.
• CD/Memory Stick adedi kongre katılımcı sayısına göre çoğaltılacak, ancak 650 adet’den daha az
olmayacaktır. Fazla kalan CD/Memory Stick’ler firmaya iade edilecektir.
Memory Stick veya CD’nin içeriği
a. Kısa firma tanıtım filmi,
b. Dernek başkanının mesajı,
c. Uygun görülürse firmanın yer almasını istediği mesaj,
d. Komite üyelerinin isimleri,
e. Bilimsel programda yer alan ve organizasyon sekreteryasına önceden gönderilmiş olan
konuşma metinleri (word veya pdf sayfaları olarak açılacak ve tercihinize göre her sayfada
firma logosu uygun gördüğünüz yerde bulunacaktır),
f. Bilimsel programı
S SPONSORLUĞU			
3.500 Euro + % 18 KDV
KURS SPONSORLUĞU			
		
4.000 Euro + % 18 KDV
Bilimsel Komite tarafından konu başlıkları belirlenecek olan her bir kurs için sponsorluk alınabilecektir.
Kurs sponsoruna verilecek haklar;
•

• Bilimsel programın duyurulduğu tüm araçlarda (web sitesi, cep programı, kongre program kitabı,
e-bültenler) firma ismi ilgili kursun sponsoru olarak anılacak ve duyurulacaktır.
• Firmaya, sponsorluğunu aldığı kursun yapılacağı salonda görsel anlamda her türlü reklam
yapma imkanı verilecektir.
• Firmanın sponsorluğunu aldığı kursun yapılacağı salonunun kapısının önüne bir masa kurularak
firmaya tahsis edilecetir.
Bilimsel Komite tarafından alınan karar doğrultusunda aynı kursa birden fazla firma sponsorluğu alınabilecektir.

INTERNET CAFE SPONSORLUĞU

		
3.500 Euro + % 18 KDV
Internet Cafe Sponsorluğu 4 adet Bilgisayar, masa ve bilgisayar donanımı, internet bağlantısını içermektedir.
Sponsorluk 1 firma ile sınırlıdır.

SU SEBİLİ SPONSORLUĞU		

3.000 Euro + % 18 KDV
Toplantı salonu fuayesi, stand alanı ve poster alanında kullanılacak olan su sebilleri üzerinde firma tarafından
belirlenecek olan logo ve/veya ürün logosu kullanılacaktır.
Bu sponsorluk tek firma ile sınırlıdır.
10
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REKLAM SPONSORLUĞU 1 TAM SAYFA (İç sayfa)
									
1 TAM SAYFA (Kapak)		

1.500 Euro + % 18 KDV
2.500 Euro + % 18 KDV

Tüm katılımcılara dağıtılacak ve katılımcılar tarafından uzun süre muhafaza edilen bildiri kitabında (arka dış kapak
hariç) firmanın tam sayfa reklamı yer alacaktır.
Detaylar ile ilgili olarak DEKON Kongre & Turizm’le bağlantı kurmanızı rica ederiz.

KONUKEVİ SPONSORLUĞU

15.000 Euro + % 18 KDV

Firmalara misafirlerini ağarlayabilecekleri özel bir alan tahsis edilecektir. Bu alanın genel dekorasyonu firma
tarafından yapılacak olup, talep edilmesi durumunda Kongre Organizasyon Sekreteryası Dekon tarafından da
firmaya dekorasyon alternatifleri sunulacaktır. Ayrıca talebe göre konukevinde ihtiyaç duyulacak ikram hizmetleri de
ayrıca fiyatlandırılacaktır.

STAND SPONSORLUĞU 6m² / 1 BİRİM STAND

6.000 Euro + % 18 KDV

Kongre süresince ilaç firmaları, medikal ve cihaz firmaları ile diğer sektörlerden kongreye katılacak firmaların
ürünlerini tanıtmaları amacıyla, kongre merkezinde stand alanı oluşturulacaktır.
•

6 m2/ 1 birim stand sponsorluğu kapsamında sağlanacak hizmetler :
- Genel temizlik
- 1 masa ve 2 sandalye
- 2 firma temsilcisi kayıdı (Konaklama ve diğer hizmetler hariç)

•

Stand alanı yerleşimi esnasında, firmalara stand yerlerini seçme hakkı, major katılım ve başvuru sırası
önceliğine göre tanınacaktır. Firmalara bu öncelik sırasına göre, en geç kongre başlangıç tarihinden 1 ay
öncesine kadar stand yerleşim planını da içeren memorandum (kurulum / demontaj tarih vb… gibi dahil tüm
detayları içeren) gönderilecektir.

•

Stand taleplerinizde DEKON Kongre & Turizm sizlere memnuniyetle yardımcı olacaktır.

www.tx2014.org
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STAND ALANINDA VERİLECEK ÜCRETSİZ SERVİSLER
Aşağıda belirtilmiş olan servisler stand alanında kongre boyunca ücretsiz olarak sunulacaktır.
Masa & 2 adet sandalye:
Her 6 m2’lik stand alanı için firmaya bir adet örtülü masa ve 2 adet sandalye tahsis edilecektir.
Uzatma Kablosu:
Standların soketlerden elektrik alabilmesi için her firmaya 1’er adet uzatma kablosu verilecektir.
Stand Alanı Danışmanlık Masası ve Hizmeti:
Stand alanında kurulacak olan danışma masasından kongre günlerinde 08:30-18:00 saatleri arasında her türlü
bilgi ve desteği alabileceksiniz. Kongre kurulum aşamasında alacağınız yardım için DEKON Kongre & Turizm kayıt
deskine başvurmanızı rica ederiz.

GENEL BİLGİLER & KURALLAR
1. Yukarıda yer alan sponsorluk faaliyetleri için sponsor firma ve DEKON Kongre & Turizm
faaliyetine ilişkin sözleşme düzenlenecektir.

arasında sponsorluk

2. Stand alanının açık olduğu saatlerde, standınızın güvenliğinden stand yetkililerinizin sorumlu olacağını, bilimsel
program saatleri dışında ise kongre merkezinin güvenliğinin sorumlu olacağını bildirmek isteriz. DEKON Kongre
& Turizm maksimum güvenlik önlemi alma çalışmalar içinde olsa bile stand alanınız ve malzemeleriniz ile ilgili
meydana gelebilecek kayıp,zarar, çalıntı olaylarında Dernek ve DEKON Kongre & Turizm sorumluluk kabul
etmez.
3. Stand alanı ve sponsorluk yapılan alanlar dışında şirket veya ürün tanıtımının yapılmamasını önemle rica ederiz.
4. Stand alanında tanıtım için kullanılacak görsel ve işitsel ekipmanların diğer firmaları rahatsız etmeyecek,
firmaların görüntülerini kapatmayacak şekilde kullanılmasını rica ederiz.
5. Stand alanında ikram edilecek veya dağıtılacak tüm yiyecek & içecek malzemeleri için DEKON Kongre &
Turizm’e kongre öncesinden bilgi vermenizi rica ederiz.
6. Stand alanında kullanılacak teknik ekipman talepleriniz için DEKON Kongre & Turizm’e başvurmanızı rica
ederiz.
7. Stand alanına dışarından ikram veya yiyecek & içecek kabul edilmeyecek olup, ikram talepleriniz için DEKON
Kongre & Turizm’e başvurmanızı rica ederiz.
8. Stand kurulum ve demontaj saatleri, kongrenin bilimsel ve sosyal programına göre düzenlenecek olup, bu
saatlere uyulması konusunda şimdiden hassasiyetinizi rica ederiz.
9. Stand alanı olarak belirlenmiş alandaki ölçülerin dışına çıkılmaması konusunda hassasiyetinizi rica ederiz.
10. Kongre Merkezinin duvarlarına DEKON Kongre & Turizm’e bilgi vermeden herhangi bir dökümanın asılmaması,
yapıştırılmaması veya çakılmamasını rica ederiz.
11. Kongre Merkezine herhangi bir şekilde verilecek olan maddi zarar, tespiti yapıldıktan sonra zarar veren
firmadan tahsil edilecektir.
12. DEKON Kongre & Turizm sponsorluk ve stand malzemelerinin kongre merkezinde teslim alınması veya kongre
bitiminde firmaya gönderilmesi veya teslimatından sorumlu değildir.
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MALİ KOŞULLAR
1. Tüm ücretlere %18 KDV ilave edilecektir.
2. Firmaların talep ettikleri stand veya sponsorlukların kesinleşebilmesi için, sponsorluk sözleşmesi düzenlenmesi
ve sözleşmenin imzası ile belirlenecek tarihte sponsorluk ödemesinin tamamlanması gerekmektedir.
3. TL.- yapılan ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihteki TCMB Efektif EURO satış kuru baz alınmalıdır. TL.- hesap
bilgileri için DEKON Kongre & Turizm’e başvurmanızı rica ederiz.
4. Ödemeler aşağıda belirtilen hesap numarasına, banka havalesi yolu ile ya da DEKON Kongre & Turizm ile
irtibata geçilerek kredi kartı ile yapılabilir.
5. Kongre banka hesap numaraları :
Banka Adı

: T.Garanti Bankası A.Ş.

Şube Adı

: Esentepe Şubesi (347)

Hesap Adı

: Dekon Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş.

IBAN No. (TL)

: TR58 0006 2000 3470 0006 2990 62

IBAN No. (EUR) : TR65 0006 2000 3470 0009 0937 97
Swift

: TGBATRIS

www.tx2014.org
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