
 

 

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu                                      

Pediatrik Nöroşirüji Kursu 

 

TEKNİK ŞARTNAME 

 

1. 24-27 Mayıs 2018 da düzenlenecek Pediatrik Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Grubu 7. 

Dönem  3. Kurs organizasyonunu kapsamaktadır. 

 

2. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki tüm firmalar ile temas Yüklenicinin görevidir. 

 

3. Kurs süresi 1 (bir) gün kayıt ve 2,5 (iki buçuk) gün kurs olmak üzere toplam 3,5 (üç 

buçuk) gündür. 

 

4. Dernek Yönetim Kurulu tarafından değiştirilme hakkı saklı kalmak koşuluyla taslak 

program aşağıdaki gibidir. 

 

TASLAK PROGRAM 

 

 

1. gün 

07:00-18:00 Kayıt  

 

100 kişi / Sınıf Düzeni 
14:00-16:00 Kurs 

18:00 -19:30 Açılış 

19:30 – 21:00 Açılış Kokteyl 

 

 

 

 

2. gün 

8:00-10:00 Bilimsel program 150 Kişi / Sınıf Düzeni 

10:00-10:20 Kahve arası 150 Kişi 

10:20-12:00 Bilimsel program 150 Kişi / Sınıf Düzeni 

12:00-14:00 Öğle yemeği 150 Kişi 

14:00-15:30 Bilimsel program 150 Kişi / Sınıf Düzeni 

15:30-16:00 Kahve arası 150 Kişi 

16:00-18:00 Bilimsel program 150 Kişi / Sınıf Düzeni 

18:00-20:00 Aile toplantısı 50 Kişi 

 

 

 

 

3. gün 

8:00-10:00 Bilimsel program 150 Kişi / Sınıf Düzeni 

10:00-10:20 Kahve arası 150 Kişi 

10:20-12:00 Bilimsel program 150 Kişi / Sınıf Düzeni 

12:00-14:00 Öğle yemeği 150 Kişi 

14:00-15:30 Bilimsel program 150 Kişi / Sınıf Düzeni 



 

 

15:30-16:00 Kahve arası 150 Kişi 

16:00-18:00 Bilimsel program 150 Kişi / Sınıf Düzeni 

20:00-23:00 Gala yemeği 150 Kişi 

4. gün 8:00-12:00 Bilimsel program 150 Kişi / Sınıf Düzeni 

 

 

5. Kursa ortalama 100 kişi katılımı beklenmektedir. 

 

6. Kursun mücbir sebepler veya Türk Nöroşirurji Derneği’nden kaynaklanan sebepler ile 

yapılmaması hali hariç olmak üzere, her halükarda Yüklenici tarafından Türk Nöroşirurji 

Derneği’ne Yüklenici ile akdedilecek sözleşmede belirlenecek ödeme planı çerçevesinde 

gayri kabulü rücu 25.000 TL+KDV ödenir. 

 

7. Yüklenici, Türk Nöroşirurji Derneği'nin Yüklenici ile akdedilecek sözleşme kapsamındaki 

alacak ve sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek zararlarının karşılanmasını, 

sözleşme konusunu ve sunulacak hizmetlerin süresini ve kalitesini de güvence altına 

almak adına, sözleşmenin imzalanmasının ardından 5 iş günü içinde 25.000 TL bedelli, 

kesin, ilk talep üzerine ödenecek ve süresiz gayri kabili rücu banka teminat mektubunu 

Türk Nöroşirurji Derneği'ne teslim eder. (Teminat mektubu metni Türk Nöroşirurji 

Derneği tarafından belirlenip Yüklenici'ye verilecektir.) 

 

8. TNDer Pediatri Grubunun yurtiçinden belirlediği davetli konuşmacıların kayıt ve 

konaklamaları, oturum başkanları ve olgu çözümlemeleri için görevlendirilenlerin sadece 

kayıtları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. 

 

9. Kurs programında yer alan açılış kokteyli ve gala yemeği ve kahve molaları ihale sonunda 

seçilecek kongre merkezine göre değerlendirilecektir. Tam pansiyon kongre 

merkezlerinde ayrıca bütçelendirilmeyecek ancak tam pansiyon dışı bir kongre 

merkezinde sponsor satışına sunulacaktır. 

 

10. İhaleye katılan Yüklenici firmalardan Ankara şehir merkezinde üç alternatif yer üzerinde 

çalışma yapmaları beklenir. Kongre merkezinde aşağıda sayılan hususların bulunması 

gereklidir: 

• 150 kişi sınıf düzeninde oturma kapasitesinde ana salon 

• En az 150m2 net stand alanına izin verecek endüstri sergi alanı  

• Öğlen endüstri çalıştayları için 2 adet en az 50 kişilik sunum kontrol merkezine 

bağlantılı ve teknik altyapısı olan salon 

• Slayt kontrol ve sunum kontrol odası 

• İnternet alanı 



 

 

 

11. Yüklenici, Kurs’un tüm teknik ve idari sorumluluğunu yüklenmiş olup, söz konusu 

kongrenin kalite yönünden en yüksek düzeyde tutulmasını garanti edecektir. Geçmiş 

kongre deneyimlerini ve teknik olanaklarını teklif ekinde sunmaları beklenmektedir. 

• Tüm kayıtların yönetilmesi 

• Kurs web sitesi alınması ve yönetimi 

• Kurs yazışma ve dosyalarının yedeklenmesi ve sürekliliğinin garantiye alınması 

• Kurs sırasında slayt kontrol odası kurulması ve yönetimi, sunum teknik altyapısının 

kurulması ve yönetimi, ses ve ışık düzeninin kurum ve yönetimi, İnternet (WiFi) 

kurulum ve katılımcılara sağlanması, 

• Kurs merkezinin durumuna göre katılımcıların ve davetli konuşmacıların 

transferlerinin sağlanması. 


