


Değerli İlaç Endüstrisi Temsilcileri,

Tıp Araştırmaları Geliştirme ve Eğitimi Derneği ON-TARGED ‘’Master Oncology’’
toplantısı 24 - 26 Eylül 2021 tarihinde Sapanca’da yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Düzenleme Kurulu tarafından titizlikle hazırlanan kursun ayrıntılı programı
dosyamızda sizlerle paylaşılmıştır. 24 - 26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştireceğimiz
toplantımız için, siz değerli ilaç endüstrisi temsilcilerinin desteği büyük önem
taşımaktadır.

Toplantıya katılmak isteyen hekimlerin teşvik edilmesi ve bununla birlikte ilaç
endüstrisi temsilcileri ile hekimlerin bir araya gelme fırsatının yakalanması adına
sizlerin desteğini rica ediyoruz.

Saygılarımızla,

TARGED Yönetim Kurulu

DAVET



Dr. Ahmet Bilici

Dr. İrfan Çiçin

Dr. Umut Demirci

Dr. Nuri Karadurmuş

Dr. Saadettin Kılıçkap

Dr. Fatih Köse

Dr. Ömer Fatih Ölmez

Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur

Dr. Yüksel Ürün

BİLİMSEL KURUL



BİLİMSEL PROGRAM

AKCİĞER KANSERİ

25 Eylül 2021, Cumartesi

• KHDAK’de Moleküler Diagnostik Patoloji

• Erken veya Lokal İleri Evre KHDAK Hastalarında Cerrahi

• Lokal İleri Evre KHDAK Hastalarında Multi-Modal Tedavi

• KHAK Hastalarında Multi-Modal Tedavi

• Vaka Tartışmaları

➢ Erken Evre KHDAK Vaka Tartışması
➢ Lokal İleri Evre KHDAK Vaka Tartışması
➢ Lokal İleri Evre KHAK Vaka Tartışması

• KHDAK Hastalarında Kemoterapi ve Hedefleyici Tedaviler

• KHDAK ve KHAK Hastalarında İmmünoterapi

• Akciğer Nöroendokrin Tümörlerinin Tanı ve Tedavisi

• İmmünoterapi ve Hedefleyici Yan Etki Yönetimi

• Vaka Tartışmaları

➢ İleri Evre KHDAK Vaka Tartışması
➢ İleri Evre KHDAK Vaka Tartışması
➢ İleri Evre KHAK Vaka Tartışması

• Kapanış ve Günün Değerlendirilmesi



BİLİMSEL PROGRAM

GENİTOÜRİNER KANSERLER

26 Eylül 2021, Pazar

• Hormon Sensitif Metastatik Prostat Kanserinde Sistemik Tedavi

• Kastrasyon Dirençli M0 veya M1 Prostat Kanserinde Sistemik Tedavi

• Metastatik Şeffaf Hücreli Renal Kanserlerinde Sistemik Tedavi

• Mesane Kanserinde Sistemik Tedavi Yaklaşımları

• Testis Kanserlerinde Sistemik Tedavi

• Vaka Tartışmaları

➢ Evre II Testis Kanseri Vaka Tartışması
➢ Lokal İleri Evre Mesane Kanseri Vaka Tartışması
➢ Metastatik RCC Vaka Tartışması

• Kapanış ve Program Değerlendirilmesi



• Kayıt ücretine toplantı katılımları, eğitim materyalleri ve kahve molaları dahildir.

• Kayıt ücretlerine KDV dahil değildir.

• Yukarıdaki ücretler 24 Eylül giriş, 26 Eylül çıkış 2 gecelik oda, kahvaltı ve öğle yemekleri 
dahil konaklama bedelleridir.

• Konaklama ücretlerine KDV dahil değildir.

• Transferlerini PIN Kongre’ye bildirmiş tüm katılımcıların, transferleri tek yön (havaalanı -

otel - havaalanı) 1.250 TL + KDV karşılığında yapılacaktır.

• Arifiye Tren Garı – NG Hotel Sapanca arası transferleri tek yön 500 TL + KDV 
karşılığında yapılacaktır.

• Fiyatlara KDV dahil değildir.

KAYIT & KONAKLAMA & TRANSFER

Transfer Ücretleri

Kayıt
4.500 TL

Konaklama
Tek Kişilik Konaklama: 4.500 TL

Çift Kişilik Konaklama: 5.500 TL



• Toplantıdaki tüm standlar, stand alanında yer alacaktır. Her birim stand
3m x 2m (6m²) boyutundadır.

• Stand seçimleri, firmaların toplantıya destekleri oranında sırayla
yapılacaktır.

• Toplantının yürütülmesi için gerekli tüm teknik hizmetler bu sponsorluk
bedeli ile karşılanmaktadır.

SPONSORLUK KALEMLERİ

GENEL SPONSORLUK           15.000 TL

STAND ALANI 10.000 TL

• Yaka Kartı 100 Adet
• Yaka kartı programı 100 Adet
• Yaka Kartının altına firma logosu ve Yaka Kartının arkasına firma

logosu/ürün reklamı kullanılacaktır

• Duyuru A5 boyutunda e-mail eki olarak gönderilecektir.

BASILI MALZEME - 1 7.500 TL

BASILI MALZEME - 2 7.500 TL



• Toplantı için özel üretilecek kalem kurşun kalem / tükenmez kalem olacak
olup, üzerinde sempozyum detayları ve firma logosu kullanılacaktır.

• Sempozyum için özel üretilecek bloknot A5 boyutunda metal spiralli
üretilecek olup, kapak sayfası toplantı görselli olacaktır ve firma logosu
kapakta yer alacaktır. Arka kapak ve ara sayfalara A5 boyutunda ürün /
firma reklamları alınacaktır.

SPONSORLUK KALEMLERİ

BLOKNOT 5.000 TL

KALEM 5.000 TL

• Toplantı için özel üretilecek çanta için firma ve düzenleme kurulu onayı ile
üretilecek olup, çanta içine toplantı detayları ve firma / ürün reklamı
kullanılacaktır.

SEMPOZYUM ÇANTASI 10.000 TL



• Toplantı öncesinde katılımcılara tüm duyuru ve bildirimler e-posta ile
yapılacaktır.

• Hazırlanacak olan toplantı duyurularında mail içerisinde firma logosu
kullanılacaktır.

SPONSORLUK KALEMLERİ

E-BÜLTEN GÖNDERİMİ 10.000 TL

• Otel içerisinde kullanılacak toplantı yönlendirmelerine firma / ürün
logosu kullanılacaktır.

YÖNLENDİRME SPONSORLUĞU 10.000 TL

• Ana salon ismi için en fazla 1 firma “Salon İsmi Sponsoru” olarak yer
alabilecektir. Sempozyum süresince toplantı salonu sponsor firmanın ismi
ile anılacaktır, salon kapı önüne firma ismi ve logosu bulunan pano
yapılacaktır.

SALON İSMİ SPONSORLUĞU 10.000 TL



STAND KURULUMU

Tüm stand alanları aşağıdaki standartlarda olmalı ve buna göre kurulmalıdır;

• Standlar bildirilen tarihlerde kurulacaktır. Bu tarihler ve daha sonra bildirilecek olan saatler
dışında herhangi bir malzeme taşınması ve kurulum işlemine izin verilmeyecektir.

• Standlar kurulduktan sonra, tahsis edilen alanların dışına çıkılmaması, komşu stand alanların
ihlal edilmeyecek şekilde düzenleme yapılması ve stand yüksekliğinin verilen ölçüleri
geçmeyecek şekilde kurulmasını rica ederiz. Belirtilen şartlara uygun kurulum yapılmaması
halinde, standın modifiye edilmesi, uygun hale getirilmesi ve/veya kurdurulmaması derneğin
inisiyatifinde olacaktır.

• Standlar yan kısımları açık olarak kurulacak ve yandaki standı engellemeyecek şekilde
olacaktır. Standların yan kısmının kurulması ve diğer standları engellemesi halinde
sökülecektir.

• Standlar kurulduktan sonra, standlara ait malzemelerin standların arkasına konulmamasını
rica ederiz. Stand malzemeleri ve diğer malzemeler Pin Kongre tarafından firmalara tahsis
edilecek olan depolarda saklanacaktır.

• Standlar kurulduktan sonra, kullanılmayan ve/veya arka kısımda kalan bölümlerin, genel
görünümü bozmayacak şekilde kapatılması veya standın genel görseline uygun olarak
kaplaması yapılacaktır. Standlarda gerekli düzenlemelerin yapılması ve bunun için gerekli
malzemenin temini firmalara aittir. Standların kurulumu sırasında bu detaylara dikkat
edilmesini önemle rica ederiz.

• Kurulacak standların zemine zarar vermesini engellemek amacıyla, tüm standların altına
balonlu naylon vb. diğer kaplama malzemesi konulacaktır. Söz konusu kaplama malzemesinin
temini firmaya ait olacaktır. Stand kurulumunda balonlu naylon vb. kaplama malzemesi
olmadan stand kurulumuna izin verilmeyecektir.

NAKLİYE

• Göndereceğiniz stand ve/veya promosyon malzemeleri ile ilgili olarak malzemelerinizin daha
sonra bildirilecek tarihlerde belirteceğimiz adreste olması gerekmektedir. Belirttiğimiz günde
tarafımıza ulaşmayan malzemeler için sorumluluk kabul edilmeyecektir.

GENEL BİLGİLER



STANDLAR

• Her stand için, elektrik bağlantısı sağlanacaktır. Ayrıca talep edilmesi durumunda
tarafımızdan 1 ad. skirt’lü masa ve 2 sandalye tahsis edilecektir.

• Standların kurulumu, Pin Kongre personeli nezaretinde yapılacaktır.

• Stand alanları bilimsel programın başlamasından bir saat önce açılacaktır, bilimsel
programın sona ermesiyle stand alanı kapatılacaktır.

• Stand alanının açık olduğu saatlerde, firma temsilcilerinin standlarda bulunmasını önemle
rica ederiz.

• Stand alanında kullanılan sesli cihazların toplantı düzenini rahatsız edici tarzda olmaması
ve yalnızca toplantı aralarında kullanılması zorunludur. Toplantılar sırasında sesli cihaz
kullanımına izin verilmeyecektir.

• Promosyon dağıtımı ve stand aktivitelerinin bilimsel program aralarında yapılması
gerekmektedir.

• Dağıtılacak her türlü promosyon malzemesi dernek yönetim kurulunun onayına tabidir.

• Firmalara ait promosyon malzemeleri, Pin Kongre deposunda firmalar için ayrılan yerlerde
saklanacaktır. Depodan alınacak malzemeler için Pin Kongre personeli size yardımcı
olacaktır. Pin Kongre, stand alanlarında oluşacak kayıp, çalıntı vb. durumunda sorumluluk
kabul etmeyecektir.

• Kongre merkezine dışarıdan yiyecek-içecek maddesi getirilmesi yasaktır. Lütfen servis
edilmesini istediğiniz yiyecek ve içecekler için Pin Kongre ile irtibat kurunuz.

• Kongre merkezinin duvarlarına herhangi birşey asılması, yapıştırılması yasak olup, aksi
durumda meydana gelecek zararlar ile ilgili olarak, firma kongre merkezine karşı direkt
sorumlu kabul edilecektir. Asılacak materyallerin Pin Kongre tarafından temin edilecek
panolara asılması rica olunur.

• Standların temizliğinden Pin Kongre ve otel personeli hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
Standların temizliği, firmaların sorumluluğundadır.

GENEL BİLGİLER



STAND ALANLARINA GİRİŞLER

• Tüm firma temsilcileri, stand alanları açılmadan 1 saat öncesinde stand alanlarına

girebilirler. Tüm stand görevlileri ve firma temsilcilerinin, yaka kartlarını takmaları

mecburidir. Hiçbir firma temsilcisi veya stand görevlisi, yaka kartını takmadan stand

alanlarına giremeyecektir. Stand alanları açılış saatlerinden önce, kongre katılımcıları

stand alanlarına alınmayacaktır.

YANGIN TALİMATI

• Kongre merkezinde kullanılacak tüm malzemeler tutuşmaz malzemelerden

hazırlanmalıdır. Stand alanında firmaların yerleşimi; yangın alarmı, yangın uyarı sistem

araçları ve yangın söndürme araçlarını engellemeyecek şekilde olacaktır.

GÜVENLİK

• Pin Kongre, kongre sonuna kadar kongre merkezinin ve malzemelerin korunmasını

sağlayacaktır. Bu durum, Pin Kongre’yi herhangi bir kayıp veya çalıntı durumuna karşı

sorumluluk altında tutmayacaktır. Kayıp, çalıntı, hasar vb. durumlar için, firmaların

malzemelerini sigortalatması önerilir.

ÖZEL İSTEKLER

• Lütfen özel talepleriniz ve kongreyle ilgili her konuda bizlerle irtibat kurunuz.

GENEL BİLGİLER



HESAP ADI: PİN KONGRE ORGANİZASYON TURİZM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

BANKA ADI: VAKIF BANK

ŞUBE KODU: S00619

SWIFT KODU: TVBATR2A

ŞUBE ADI: SÖĞÜTÖZÜ ANKARA ŞUBESİ

TL HESAP NO: 00158007309599040

TL IBAN NO: TR23 0001 5001 5800 7309 5990 40

EURO HESAP NO: 00158048018048342

EURO IBAN NO: TR28 0001 5001 5804 8018 0483 42

DOLAR HESAP NO: 00158048018048344

DOLAR IBAN NO: TR71 0001 5001 5804 8018 0483 44

BANKA BİLGİLERİ




