


Değerli Sinirbilimciler,

Beyin Araştırmaları Derneği (BAD) ve Acıbadem Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen

20. Ulusal Sinirbilim Kongresi (USK) 19-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Acıbadem

Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.

Beyin Araştırmaları Derneği kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte sinirbilimin

çok disiplinli doğası gereği pek çok farklı alanda kongreler, sempozyumlar ve kurslar

düzenlemiştir. Derneğimizin kuşkusuz en önemli aktivitelerinden biri olan USK,

birçok farklı disiplinden katılımcıları, genç araştırmacıların eğitimine katkı

sağlayacak olan çok sayıda kursları, temel ve klinik alanlardaki yetkin

konuşmacılarıyla ülkemizde sinirbilim alanının gelişmesinde öncü rol oynamıştır.

Yirmi senedir düzenli olarak yapılan USK’lar sinirbilimcilerin deneyim ve bilimsel

çalışmalarını paylaşabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu yıl düzenlenecek USK’da

yüz yüze gerçekleşecek oturumlar dışında yurtdışından birçok değerli konuşmacının

çevrimiçi olarak katılması da hedef lenmektedir.

Herkes için zorlu geçen bu pandemi döneminin ardından tekrar yüz yüze gelecek

olmanın heyecanı ile eğitsel ve bilimsel yönü kadar mevcut bağlarımızı daha da

güçlendirmek ve yeni çok merkezli çalışmalara fırsat sağlamak amacıyla sosyal açıdan

da zengin bir kongre düzenlemeyi hedef liyoruz.

20. USK ile ilgili güncel duyuruları, Beyin Araştırmaları Derneği web sitesi ve sosyal

medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Özlem AKMAN Prof. Dr. Güldal SÜYEN

Beyin Araştırmaları Derneği Acıbadem Üniversitesi
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DAVET



KONGRE TARİHİ VE YERİ

20. Ulusal Sinir Bilim Kongresi, 19-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar
Üniversitesi Kongre Merkezin’de düzenlenecektir.

KONGRE DİLİ

Kongrenin resmi dili Türkçe’dir.

KONGRE PROGRAMI

18 Ekim 2022 Stand Kurulumları
19 Ekim 2022 Kurs
20Ekim 2022 Bilimsel Program
21 Ekim 2022 Bilimsel Program
22 Ekim 2022 Bilimsel Program
23 Ekim 2022 Bilimsel Program/ Kapanış

YAKA KARTI

Tüm katılımcılara yaka kartı verilecektir. Kongre düzeninin sağlanabilmesi için tüm kongre alanlarına
giriş ve çıkışlarda yaka kartı kontrolü yapılacak olup, yaka kartlarının kongre boyunca takılması
önemle rica edilmektedir.

KATILIM SERTİFİKASI

Tüm katılımcılar katılım sertifikalarını 22 Ekim 2022 tarihinde saat 12:00 itibariyle kayıt masasından

alabileceklerdir.

İZİNLER

Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği

aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.

ÖNEMLİ TARİHLER
Erken Kayıt ve Konaklama Ücretlerinden Faydalanmak için Son Tarih : 02 Eylül 2022

Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih : 02 Eylül 2022

Panel, Sempozyum ve Kurs Başvuru Formu Son Gönderim Tarihi : 01 Ağustos 2022

WEB SAYFASI
Kongremiz ile ilgili tüm bilgileri güncel olarak www.usk2022.org web adresinden takip edebilirsiniz.
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GENEL BİLGİLER



• Bilimsel toplantılara konuşmacı, dinleyici veya ürün tanıtımı yapmak isteyen herkesin kayıt
yaptırması gerekmektedir.

• Kayıt ücretine yaka kartı, cep programı, katılım sertifikası, toplantı paketi ve kongre merkezi
girişleri dahildir.

• Kongre kaydının teyidi için doldurulan kayıt formunun ve gerekli ödemenin yapıldığını
gösteren banka dekontu veya ödemenin kredi kartından çekilebilmesi için doldurulmuş mail
order form ile birlikte Rubikon Turizm Organizasyon Hizmetlerine ulaştırılması
gerekmektedir.

• Tüm kayıtlar ödeme ile kesinlik kazanır. Kaydınızın konfirme edilebilmesi için lütfen
ödemenizi gerçekleştirdikten sonra dekontunuzu, organizasyon sekretaryasına e-posta
(usk2022@rubikonturizm.com) yoluyla iletmenizi rica ederiz.

• Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istiyorsanız toplantı web sayfasındaki mail order formunu
indirip, organizasyon sekretaryasına e-posta (usk2022@rubikonturizm.com) yoluyla
iletmenizi rica ederiz.

Kayıt ücretlerine % 18 KDV dahildir. Rubikon Turizm, doğması muhtemel vergi, harç, rüsum
tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.

Kayıt İptal Şartları:

Kayıt iptallerinin yazılı olarak Rubikon Turizm Organizasyon Hizmetlerine bildirilmesi
zorunludur.
• 14 Temmuz 2022 tarihine kadar yazılı yapılan iptallerin tamamı iade edilecektir.
• 14 Temmuz 2022 tarihinden sonra yapılacak iptal talepleri üzülerek değerlendirmeye 

alınmayacak olup, sadece isim değişiklikleri kabul edilecektir.
• Bütün iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.
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KAYIT ÜCRETLERİ

Banka Adı Yapı Kredi Bankası

Şube Adı Esentepe Büyükdere Caddesi Şubesi

Şirket Adı Rubikon Turizm Organizasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

TL Hesap No TR38 0006 7010 0000 0095 1953 11

EURO Hesap No TR26 0006 7010 0000 0095 1978 55

Açıklama Rubikon Turizm / USK2022

Kayıt Tipi
Erken Kayıt Ücretleri Geç Kayıt Ücretleri

(02 Eylül 2022 ve Öncesi) (02 Eylül 2022 Sonrası)

Uzman 1.800 TL 2.200 TL
Asistan / Öğrenci 900 TL 1.300 TL
Firma Yetkilisi 2.250 TL 2.650 TL
Kurs Kayıt 500 TL



• Belirtilen fiyatlar «1» gecelik olup, oda kahvaltı konaklama konseptindedir.

• Tüm rezervasyonlar ödeme ile kesinlik kazanır. Rezervasyonunuzun konfirme edilebilmesi
için lütfen ödemenizi gerçekleştirdikten sonra dekontunuzu, organizasyon sekretaryasına e-
posta (usk2022@rubikonturizm.com) yoluyla iletmenizi rica ederiz.

• Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istiyorsanız toplantı web sayfasındaki mail order formunu
indirip, organizasyon sekretaryasına e-posta (usk2022@rubikonturizm.com) yoluyla
iletmenizi rica ederiz.

• Konaklama ücretlerine %8 KDV ilave edilecektir. Rubikon Turizm, doğması muhtemel
vergi, harç, rüsum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.

Konaklama İptal Şartları:

Konaklama iptallerinin yazılı olarak Rubikon Turizm’e bildirilmesi zorunludur.
• 14 Temmuz 2022 tarihine kadar yazılı yapılan iptallerin tamamı iade edilecektir.
• 14 Temmuz 2022 tarihinden sonra yapılacak iptal talepleri üzülerek değerlendirmeye 

alınmayacak olup, sadece isim değişiklikleri kabul edilecektir.
• Bütün iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.

4

KONAKLAMA ÜCRETLERİ

Banka Adı Yapı Kredi Bankası

Şube Adı Esentepe Büyükdere Caddesi Şubesi

Şirket Adı Rubikon Turizm Organizasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

TL Hesap No TR38 0006 7010 0000 0095 1953 11

EURO Hesap No TR26 0006 7010 0000 0095 1978 55

Açıklama Rubikon Turizm / USK2022

Konaklama Paket
ERKEN REZERVASYON GEÇ REZERVASYON

(02 Eylül 2022 ve Öncesi) (02 Eylül 2022 Sonrası)

OTEL ADI
Tek Kişilik Çift Kişilik Tek Kişilik Çift Kişilik

Oda Odada Kişi Başı Oda Odada Kişi Başı

Marriott Otel Asia 125.- Euro 85.-Euro 150.- Euro 110.- Euro
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FİNAL PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 17.500 TL

İçeriğinde kongre bilimsel programındaki tüm oturumlara ait konuşma metinleri ve kongre
kapsamında gönderilmiş ve kabul edilen sözlü ve poster bildiriler yer alacaktır. Toplam 500 adet
kitap sponsor firma / ürün logolu olarak kayıt yaptıran tüm katılımcılara verilecektir.

CEP PROGRAMI 20.000 TL

İçeriğinde kongre bilimsel programının son halinin, genel bilgilerin yer alacağı cep programı,
yaka kartı içerisinde tüm katılımcılara, konuşmacılara ve firma temsilcilerine kayıt esnasında
verilecektir. Cep programı, yaka kartı boyutunda toplam 500 adet bastırılacaktır. Sponsor olacak
firma cep programının arka kapak sayfasına reklam verebilecektir

SPONSORLUK AKTİVİTELERİ - BASILI MALZEME 

Kongre katılımcılarına verilecek olan sertifikalar için yaptırılacak olan sertifika kaplarına
sponsor firmanın logosu basılacaktır.

Kongre Düzenleme Kurulu tarafından seçilen çanta, kongre çantası olarak dağıtılacaktır. Kongre
çantası kapak içinde kongre adı ve sponsor firmanın logosu yer alacaktır. Ayrıca sponsor firma
çanta içinde yer alacak yeterli sayıda bloknot ve kalemi organizasyon sekretaryasının belirteceği
bir tarihte teslim edecektir.

ÇANTA İÇİ BROŞÜR

Kongre kapsamında tüm katılımcılara dağıtılacak olan kongre çantalarının içerisine sponsor
firmanın talep etmiş olduğu broşür konulacaktır. Çanta içerisinde yer alması istenen broşür
kongre düzenleme kurulunun onayına tabiidir. Konulmak istenen broşürün baskısı sponsor
olan firmaya aittir.

KONGRE ÇANTASI (500 Adet) 50.000 TL

7.500 TL

Kongre kapsamında tüm katılımcılara, konuşmacılara ve firma temsilcilerine firma / ürün logolu

yaka kartı ve ipi dağıtılacaktır. Kongre kuralları gereği tüm katılımcıların yaka kartını takma

zorunluluğu bulunmaktadır. Yaka kartı ipi için sponsorluk bedeline iki renk tek taraf baskı

dahildir. Yaka kartı ipinde firmanın tercihine göre iki veya dört renk baskı yapılabilecektir. Dört

renk baskı talep edildiği takdirde ekstra tutar sponsor firmaya bütçelendirilecektir.

SERTİFİKA VE SERTİFİKA KABI SPONSORLUĞU 12.500 TL

YAKA KARTI VE YAKA İPİ 25.000 TL
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Uydu sempozyumları bilimsel programın içerisinde yer alacaktır. Firmalardan aynı gün ve saat

için gelecek talepler, firmaların kongre katılımı ve bilimsel program içeriği göz önünde

bulundurularak Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilerek program içerisine

yerleştirilecektir.

Uydu sempozyum program içeriği ve oturum başkanı – konuşmacı bilgileri ile ilgili olarak

Rubikon Turizm Organizasyon Hizmetleri ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. Uydu

sempozyumu konuşmacı sponsorluğu (uçak bileti, kayıt, konaklama, transfer) ilgili firmaya

aittir.

Uydu sempozyumu sırasında salon içerisinde halihazırda mevcut olan temel teknik

ekipmanlar ( perde, projeksiyon, ses sistemi ) ücrete dahil olup, talep edilecek ekstra

teknik ekipmanlar (simultane sistem, keypad sistem, teknik eleman vb.) uydu

sempozyumunu düzenleyen sponsorun talebine göre ayrıca bütçelendirilecektir.

STAND 20.000 TL

Kongre merkezi içerisinde yer alan stand alanında tarafınıza tahsis edilecek olan alandır. Her bir
stand alanı 6 m² (3m x 2m)’ den oluşmaktadır. Stand yeri seçimleri firmaların kongreye
destekleri doğrultusunda sıra ile yapılacaktır.

UYDU SEMPOZYUMU 30.000 TL

PLAZMA SPONSORLUĞU 25.000 TL

Kongre merkezinde kullanılacak olan plazma ekranlarda firma logo/ilanı gösterilecektir.

İNTERAKTİF DVD SPONSORLUĞU 10.000 TL

Uydu sempozyumunun kamera ve sunum kaydı yapılacak olup kongre sonrasında sponsor
firmaya teslim edilecektir.

SPONSORLUK AKTİVİTELERİ - GENEL 

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIM ve
E– DUYURU SPONSORLUĞU 

10 ADET - 15.000 TL
20 ADET -20.000 TL

Kongre için yapılacak olan e-duyurular da firma /ürün logo ve reklamı yapılacaktır
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Kongre süresince katılımcıların faydalanması için kongre merkezine operasyonun elverdiği

sayıda su sebili yerleştirilecektir. Su sebilleri sponsor firmanın tercihine göre yapılacak bir

tasarım ile giydirilerek, kongre merkezinin uygun yerlerine yerleştirilecektir.

SUNUM KONTROL ODASI

Yaklaşık 100 davetli hekimin sunumlarını teslim edeceği alandır. Sunum Kontrol Odası
ücretinin kapsadıkları; Giriş alanında firma reklamı firma bloknot ve kalemleri kullanılacaktır.
(Sponsor firma tarafından tedarik edilecektir.) Tüm laptopların masaüstü görsellerinde firma
reklamı kullanılacak ve alanda sürekli çay kahve servisi yapılacaktır. Oda içerisinde uygun
alanlarda firma logolu masa bayrakları kullanılacaktır.

SU SEBİLİ SPONSORLUĞU 10.000 TL

KONGRE YÖNLENDİRMELERİ 15.000 TL

Kongre merkezi genel alanlarında ve otel içerisinde kullanılacak olan tüm yönlendirmelerde,
firma / ürün logosu yer alacaktır. Bu sponsorluk desteği ile genel alanlarda sürekli görünür olma
imkânı sağlanacaktır.

KAHVE MOLASI GÜN / 12.500 TL

Kongre süresince günde 2 kez çay kahve kurabiye servisi yapılacaktır. Sponsor firmanın ürün logo
görsellerinin kahve molaları sırasında salon, fuaye ve plazmalarda gösterimi sağlanacaktır. Ayrıca
sponsor firmanın bayrakları ve flamaları kahve molalarının verileceği alanda
konumlandırılacaktır.

ÖĞLE YEMEĞİ 17.500 TL

Kongre süresince günde 1 adet öğle yemeği verilecektir. Sponsor firmanın ürün logo görsellerinin
öğle yemeği sırasında salon, fuaye ve plazmalarda gösterimi sağlanacaktır. Ayrıca sponsor
firmanın bayrakları ve flamaları öğle yemeğinin verileceği alanda konumlandırılacaktır.

SPONSORLUK AKTİVİTELERİ - GENEL 

15.000 TL

KONUŞMACI YEMEĞİ SPONSORLUĞU ………. TL

Kongre bilimsel programında yer alan konuşmacılara firmanın belirleyeceği gün ve zamanda
tarafımızdan önerilecek restoranı seçecek ve restoranda brandingini uygulanacaktır. Talebe göre
bütçe hazırlanacaktır. ** Transfer dahil değildir, talebe göre bütçeye eklenecektir.
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GENEL BİLGİLER

STAND KURULUMLARI

• Tüm stand alanları aşağıdaki standartlarda olmalı ve buna göre kurulmalıdır;
• Standlar 18 Ekim 2022 saat 10:00’dan sonra kurulmaya başlanabilecek olup, aynı gün

00:00’a kadar kurulumlar devam edebilecektir.
• Belirlenen saatler dışında herhangi bir malzeme taşınması ve kurulum işlemine izin

verilmeyecektir..
• Standlar kurulduktan sonra, tahsis edilen alanların dışına çıkılmaması ve komşu stand

alanlarını rahatsız edecek şekilde düzenleme yapılmamasını rica ederiz.
• Yan yana bulunan farklı firmalara ait standlarda, diğer firma standının önüne gelecek şekilde

yan panel, görsel uygulama vs. yapılmasına izin verilmeyecektir.
• Arka bölümleri görünür şekilde stand kullanacak firmaların, standların arkalarını uygun

şekilde kapatmaları veya ürün / firma görseli kullanmalarını önemle rica ederiz.
• Standlar kurulduktan sonra, standlara ait malzemelerin standların arkasına koyulmamasını

önemle rica ederiz.
• Stand malzemeleri ve diğer malzemeler Rubikon Turizm tarafından firmalara tahsis edilecek

olan depo alanında saklanacaktır.
• Kurulacak stand alanları, belirlenen alanlar dışına taşmayacak ve yüksekliği 2,90 metreyi

geçmeyecektir. Belirtilen şartlara uygun kurulum yapılmaması halinde, standın modifiye
edilmesi, uygun hale getirilmesi ve/ veya kurdurulmaması derneğin inisiyatifinde olacaktır

STAND ALANI

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

• Standların kurulumu, Rubikon Turizm personeli nezaretinde yapılacaktır.
• Stand alanının açık olduğu saatlerde, firma temsilcilerinin standınızda bulunmasını önemle

rica ederiz.
• Stand alanında kullanılan sesli cihazların toplantı düzenini rahatsız edici tarzda olmaması ve

yalnızca toplantı aralarında kullanılması zorunludur.
• Promosyon dağıtımı ve stand aktivitelerinin bilimsel program aralarında yapılması

gerekmektedir.
• Firmalara ait promosyon malzemeleri, Rubikon Turizm deposunda firmalar için ayrılan

yerlerde saklanacaktır. Depodan alınacak malzemeler için Rubikon Turizm personeli size
yardımcı olacaktır.

• Rubikon Turizm, stand alanlarında oluşacak kayıp, çalıntı vb. durumunda sorumluluk kabul
etmeyecektir.
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GENEL BİLGİLER

STAND ALANI

• Kongre merkezine dışarıdan yiyecek ve içecek maddesi getirilmesi yasaktır. Getirilmesi halinde
otelin belirleyeceği bişon ücreti uygulanacaktır. Lütfen servis edilmesini istediğiniz yiyecek ve
içecek talepleri için Rubikon Turizm ile irtibat kurunuz.

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

• Standların temizliğinden Rubikon Turizm ve otel personeli hiçbir şekilde sorumlu olmayacak
olup, standların temizliği, ilgili firmanın sorumluluğundadır.

STAND ALANI GİRİŞLERİ

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.

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

Kongre merkezinde konuklarınıza sunmak istediğiniz yiyecek içecek hizmeti için, taleplerinizin
yazılı olarak Rubikon Turizm’e iletilmesini rica ederiz. Tüm yiyecek ve içecek siparişleri, Rubikon
Turizm tarafından temin edilecektir. Lütfen konuklarınıza sunmayı istediğiniz yiyecek içecek
servisleri için, Rubikon Turizm ile irtibata geçerek, taleplerinizin en geç 01 Ekim 2022 tarihine
kadar tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz.

Aktivite alanı içerisinde yapılacak yiyecek - içecek servisi ve her türlü aktivitenin detaylı içerik ve
akış saatleri ile ilgili bilginin 01 Ekim 2022 tarihine kadar Rubikon Turizm’e bildirilmesi
gerekmektedir.

GÜVENLİK

Rubikon Turizm, kongre sonuna kadar kongre merkezinin ve malzemelerin korunmasını
sağlayacaktır. Bu durum, Rubikon Turizm’i herhangi bir kayıp veya çalıntı durumuna karşı
sorumluluk altında tutmayacaktır. Kayıp, çalıntı, hasar vb. durumlar için, firmaların
malzemelerini sigortalatması önerilir



Bilimsel Sekretarya

Dr. Öğr. Üyesi Bernis Sütçübaşı
E-posta: bernis.sutcubasi@acibadem.edu.tr

Acıbadem Üniversitesi
Adres: Kayışdağı Cd. No:32, 

Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (0216) 500 44 44

Organizasyon Sekretaryası

RUBİKON TURİZM ORGANİZASYON
Adres: Akat Mah. Akasya Sok. No:5 

Akatlar / İstanbul 
Tel:  (0212) 288 55 32 (pbx)

E-posta  : usk2022@rubikonturizm.com
Web : www.rubikonturizm.com

mailto:bernis.sutcubasi@acibadem.edu.tr
mailto:idk2022@rubikonturizm.com
http://www.rubikonturizm.com/

