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GENEL BİLGİLER 

DAVET 
 
 
Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; febril nötropeni alanında bilgi ve tecrübelerini 
artırmak isteyen; infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının, klinik 
mikrobiyoloji uzmanlarının, hematoloji-onkoloji uzmanlarının ve bu alanlarda 
uzmanlık eğitimi alan hekimlerin katılımına açıktır. 

 
 
 
DÜZENLEYEN  
Febril Nötropeni Derneği  

 
SİMPOZYUM MERKEZİ  
Swiss Otel ve Konferans Merkezi, Ankara  

 
SİMPOZYUM TARİHİ  
09 – 11 Kasım 2018  

 
SİMPOZYUM DİLİ  
Simpozyumun dili Türkçe’dir.  

 
İPTAL KOŞULLARI  
Kayıt ve konaklama ücretleri iadesi ile ilgili olarak;  
* 3 Ağustos 2018 tarihine kadar bildirildiği takdirde ücretlerin tamamı,  
* 3 Ağustos 2018 – 7 Eylül 2018 tarihleri arasında bildirildiği takdirde ücretlerin %50’si 
iade edilecektir.  
* 7 Eylül 2018 tarihinden sonra bildirilen iptaller dikkate alınmayacaktır.  

 

Tüm iadeler kongre bitiminden sonraki 1 ay içerisinde gerçekleştirilecektir. 

  



 
 

KAYIT – KONAKLAMA - TRANSFER 

 

 

 

KAYIT ÜCRETİ: 

Kayıt Tipi 1 Ekim Öncesi Erken Ücret 1 Ekim Sonrası Geç Ücret 

Uzman 1.200 TL 1.600 TL 

Asistan 900 TL 900 TL 
Firma Temsilcisi 1.200 TL 1.600 TL 
 
* Kayıt ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir. 

KONAKLAMA ÜCRETİ: 

Otel 1 Ekim Öncesi 
Erken Tek Kişilik 

Oda 
(2 gecelik 

konaklama) 

1 Ekim Öncesi 
Erken Çift 
Kişilik Oda 
(2 gecelik 

konaklama) 

1 Ekim 
Sonrası Geç 
Tek Kişilik 

Oda 
(2 gecelik 

konaklama) 

1 Ekim 
Sonrası Geç 
Çift Kişilik 

Oda 
(2 gecelik 

konaklama) 

Swiss Otel 
Ankara 

1.500 TL 1.000 TL 1.750 TL 1.250 TL 

 
* Konaklama şekli oda kahvaltı olup, fiyatlar iki gece konaklamayı kapsamaktadır.  
* Otel giriş saati 13:00, çıkış saati ise 12:00’dir. 12:00’yi geçen saatler için extra ücret talep 
edilecektir.  
* Konaklama ücretlerine %8 KDV ilave edilecektir. 

TRANSFER ÜCRETLERİ:  

Transfer detaylarını Serenas Turizm’e bildirmiş olan tüm katılımcıların transferleri Havaalanı- Otel-
Havaalanı şeklinde gerçekleştirilecektir.  

 
Çift Yön Transfer Ücreti: 400 TL+ KDV  
Özel Transfer Ücreti: 600 TL + KDV  
 
* Uçak saati değişikliklerinizi yazılı olarak 48 saat önceden bildirmeniz ve ardından teyit almanız 
durumunda transfer değişikliğiniz dikkate alınacaktır.  
 
* Otogar için transfer hizmeti verilmeyecektir. 



 
 

STAND ALANI SPONSORLUKLARI 

. 

 

 

STAND =  8.500 TL + KDV 
 

Her 6 m2 klasik stant için 1 firma temsilcisi ücretsiz toplantı ve stant alanında görev alabilecektir.  
 
Dernek stand sponsorluğu karşılığında bütçe içerisinde kalmak koşulu ile firmadan konuşmacı / 
katılımcı desteği isteyebilecektir. 
 
Stand seçimleri, firmaların toplam sponsorluk bedellerine göre sıra ile yapılacaktır.  
 
Teknik ve Kurulum Bilgileri  

 Stant Alanı 6 (2m x 3m) metrekaredir. Stand yüksekliği 2,40 m’yi geçmemelidir.  

 Standların kurulumu 08 Kasım 2018 günü 13: 00 – 18: 00 saatleri arasında gerçekleştirilmeli 
ve 09 Kasım 2018 sabahı saat 09:00’da yetkilileri ile birlikte hazır olmalıdır. Stantlar 11 Kasım 
2018 kapanış oturumundan sonra sökülmeye başlanabilir. Stand alanının genel düzeni 
açısından, tüm standların belirtilen gün ve saatlerde kurulum ve söküm işlemlerini 
tamamlamaları, bu saatlerin dışına çıkmamaları önemle rica olunur. 

 Stand alanında talep edilmesi durumunda bir adet masa, iki adet sandalye ve 220w 
monofaze elektrik prizi ve bir adet çöp kovası sağlanacaktır. 
 

Uyulması Gereken Kurallar ve Genel Bilgiler 

 Stand alanı veya ticari panolar dışında kongre merkezinin başka bir bölümüne firma veya 
ürünün tanıtımının herhangi bir şekilde yapılmamasını rica ederiz. 

 Stand alanının açık olduğu saatlerde standınızda tanıtım görevlisi bulunması zorunludur.  

 Stand alanında tanıtım için görüntülü ekipman kullanılabilir. Ancak seslerin diğer standları ve 
genel stand alanındaki akışı ve düzeni etkilemeyecek düzeyde olması gerekmektedir. 

 Stand alanına ve kongre merkezine dışardan yiyecek ve içecek getirilmesine izin 
verilmemektedir. Stand alanı için talep ettiğiniz ikram servisi istekleriniz için lütfen Serenas 
Turizm ile temasa geçiniz. 

 Kongre merkezi içerisinde bulunan güvenlik sadece merkezin güvenliğinden sorumludur. 
Stand alanınız ve malzemeleriniz ile ilgili meydana gelebilecek olan zarar, kayıp, çalınma 
olaylarında Febril Nötropeni Derneği, Serenas Turizm ve Swiss Otel sorumluluk kabul 
etmeyecektir. 

 Tanıtım standından verilecek malzeme, ilaç veya benzeri hediyelik eşyaların her türlü 
sorumluluğu tamamen stand sahibine aittir. 

 Firma görevlisine verilecek yaka kartının, giriş çıkışlarda görevliler tarafından kimlikle birlikte 
gösterilmesi istenilebilir. Stant görevlisinin isim değişikliğinin Serenas Turizm’e bildirilmesi 
gerekmektedir. 

 
 
 
 



 
 

UYDU SEMPOZYUMU 

KONGRE ÇANTASI – BLOKNOT – KALEM 

 
ÇAY VE KAHVE MOLALARI SPONSORLUĞU  
Simpozyum süresince toplam 4 kez verilecek olan kahve molalarının her seferi için 250 kişilik garanti 

katılımcı sayısı için kişi başı 48 TL + KDV’lik katkı beklenmektedir. Bu sponsorluk karşılığı firmaya 

kahve molalarının verileceği alanı süsleme hakkı verilecektir. 

 
ÖĞLE YEMEKLERİ SPONSORLUĞU  
Simpozyum süresince toplam 2 kez verilecek olan öğle yemeklerinin her seferi için 250 kişilik garanti 

katılımcı sayısı için kişi başı 85 TL + KDV’lik katkı beklenmektedir. Bu sponsorluk karşılığı firmaya öğle 

yemeklerinin verileceği alanı süsleme hakkı verilecektir.  

 

 

10.000 TL +KDV 
 Bu sponsorluk karşılığı firmaya simpozyum salonunu süsleme hakkı verilecektir.  

 Dernek uydu sempozyumu sponsorluğu karşılığında bütçe içerisinde kalmak koşulu ile 
firmadan konuşmacı / katılımcı desteği isteyebilecektir. 

 Simpozyum sırasında bilimsel program akışına göre Öğlen ve Akşam Uydu Sempozyumu 
imkanı sağlanacaktır.  

 Bu uydu sempozyumları sponsor firmaya kendisi ve ürünleri hakkında 45 - 60 dakika arası 
ana toplantı salonunda katılımcılara bilgi aktarım fırsatı verilmesini kapsamaktadır. 

 Uydu Sempozyumunun şartları ve koşulları; sponsor olacak firma, Febril Nötropeni Derneği, 
bilimsel ve düzenleme kurulu üyeleri ve kongre organizasyon sekreterliği Serenas Turizm 
arasında belirlenecektir. 

 Uydu Sempozyumu talebinde bulunan firmalar en geç 10 Ağustos 2018 tarihine kadar uydu 
simpozyum konu / konuşmacı / oturum başkanı detaylarını tam olarak bildirilmelidirler. 

 Standart salon ekipmanları dışında ekstra teknik malzeme talebinin olması halinde firmaya 
ek bütçe hazırlanacaktır. Firmaların hiçbir şart ve koşul altında dışarıdan teknik malzeme 
kullanması kabul edilmeyecektir. 

 Uydu sempozyum öncesinde prova talebi olması halinde salon ve teknik ekipman kullanımı 

için, sempozyum ücreti dışında ek bütçelendirme yapılacaktır. 

 

 

 
32.000 TL + KDV 
Simpozyum Çantası, bloknot ve kalem sponsor firma tarafından (minimum) 300 kişilik katılımcı sayısı 
üzerinden hazırlanacaktır.  
 

Çanta baskı işleminin firma tarafından yapılmak istenmesi durumunda herhangi bir ücretlendirme 

yapılmayacaktır. 



 
 

TOPLANTI GENEL SPONSORLUĞU 

SİMPOZYUM İNTERAKTİF DVD SPONSORLUĞU 

WEB SAYFASI ve ELEKTRONİK DUYURULAR 

YÖNLENDİRME SPONSORLUĞU 

 

 

 
15.000 TL + KDV 
 

Simpozyum genel bütçesine katkı amacıyla oluşturulmuş sponsorluk bedelidir. Bu sponsorluk 
karşılığı web sitesinde firma logosu sponsorlarımız adı altında yayınlanacaktır. 
 
 
 
 
 

28.000 TL +KDV 
 

Simpozyumun tüm oturumları interaktif DVD’ ye kaydedilip, sponsor firma reklamı ile 500 adet 
çoğaltılacaktır. 
 
 
 

20.000 TL+ KDV 
 

Bu sponsorluğu yapacak firmanın logosu açılış sayfasında yer alacak ve buradan firmanın sitesine 
geçilebilecektir. Simpozyum öncesi ve sonrasında periyodik olarak gönderilecek olan e-duyurularda 
firma/ürün logosunun kullanılması sağlanmaktadır.  
 
 
 
 

20.000 TL+ KDV 
Tüm simpozyum yönlendirmelerinde firma logosu bulunacaktır.  
 
 
  



 
 

 

Bilimsel Sekreterya 

 

 

 

 

Dr. Murat Akova 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı, Ankara 

Telefon: 0312 - 311 12 71 
E-Posta: makova@hacettepe.edu.tr 

 

Organizasyon Sekreteryası 

 
 
 
 
 
 
 

SERENAS ULUSLARARASI TURİZM KONGRE ORGANİZASYON A.Ş. 
Turan Güneş Bulvarı 5. Cadde No:13 

Yıldız, Çankaya – Ankara 
Telefon: 0 312 - 440 50 11 

Faks: 0 312 - 441 45 62 
E-posta: seren.kankilic@serenas.com.tr 


