2. ALG TEKNOLOJİSİ SEMPOZYUMU
TARİHİ: 24-27 MAYIS 2016

Yeri: EUPHORIA AEGEAN RESORT &
SPA Seferihisar, İzmir
http://aegean.euphoriahotels.com/tr

İletişim kişisi:

Mine UYAR / Sales&Marketing Supervisor

TEL NO:

0549 748 88 62

EMAIL : mine.uyar@euphoriahotels.com

Sempozyum katılım ücreti:
Standart Kara manzaralı Double oda (2 kişi): 1320 TL
Standart Kara manzaralı tek kişilik oda: 915 TL
Standart Deniz manzaralı Double oda (2 kişi): 1380 TL
Standart Deniz manzaralı tek kişilik oda: 960 TL
Konaklamasız katılım: 350 TL
Siz değerli araştırmacılarımızdan gelen yoğun talep üzerine bildiri
gönderimi son tarihi 4 Ocak 2016'ya ertelenmiştir.
Katılım ücreti; 24 Mayıs 2016 saat 12:00 den 27 Mayıs 2016 tarihi saat
12:00 ye kadar Euphoria Aegean Resort otelde 3 gece konaklamayı,
otelin her şey dahil konseptine giren tüm imkanlardan yararlanmayı,
Hannibal salonunda gerçekleşecek sempozyum katılımını, yaka kartı,
sertifika, çay-kahve molalarını içermektedir. Bu opsiyonu tercih
edecek katılımcılarımız için katılım ücreti paket şeklinde
planlanmıştır.
Bunun dışında otelde konaklamayacak katılımcılarımız için opsiyon
bir ödeme seçeneği oluşturulmuştur. Sadece öğle yemeği ve kahve
molası ikramlarını içeren kongre katılım ücreti 350 TL olarak
belirlenmiştir. Bu opsiyonu kullanmak isteyen katılımcılar yine otele
ödeme yapacaklardır. Organizasyon komitesinin büyük emekleri ile
kâr amacı gözetilmeden hazırlanan bu organizasyonda direkt olarak
otelle irtibat kurulması yoluna gidilmiştir.
Öğrencilerin katılımını da sağlayabilmek için mümkün olan en düşük
ücrete ulaşılmış olması nedeniyle ayrıca bir öğrenci indirimi yapılması
mümkün değildir.
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Sempozyum Taslak programı:
24 Mayıs 2016 saat 14:00 itibariyle otele giriş yapılacaktır. Otele gelen
misafirler kayıt masasında kayıtlarını yaptırarak bardaki içecek ikramından
faydalanabilirler.
12:30-14:00 arası öğle yemeği sevisi yapılacaktır.
15:00 de Açılış konuşmaları ve davetli konuşmacıların bildirileri ile
Sempozyumun açılışı gerçekleşecek, bir araya toplanan katılımcıların
tanışmaları için terasta yemek öncesi servislerden faydalanılarak deniz
manzarası eşliğinde bir sohbet ortamı oluşturulacaktır.
20:00 de akşam yemeği ana restoranda açık büfe şeklinde alınacaktır.
Yemek sonrası otel içindeki bar, disko ve teras alanlarında sempozyum
katılımcılarının birlikte güzel vakit geçireceği organizasyonlar sağlanacaktır.
25 ve 26 Mayıs 2016 Sabah kahvaltısı açık büfe şeklinde olacaktır.
Oturumlar 09:00 da başlayacaktır.
Öğlen yemeğinin ardından oturumlar devam edecek ve sabah 1, öğlenden
sonra 1 adet kahve molası verilecek, Çay, kahve ve kuru pasta ikramı
yapılacaktır.
20:00 de akşam yemeği ana restoranda açık büfe şeklinde alınacaktır.
Yemek sonrası otel içindeki bar, disko ve teras alanlarında sempozyum
katılımcılarının birlikte güzel vakit geçireceği organizasyonlar sağlanacaktır.
27 Mayıs 2016 Sabah kahvaltısı açık büfe şeklinde olacaktır.
09:30 da başlayacak panel konuşmalarında “Dünyada ve Türkiye’de Algal
Biyoteknoloji” konusu konuşulacak, Türkiye için öncelikli konular ile ilgili
görüş ve önerilere yer verilecektir.
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Toplantı ile ilgili katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirdikleri bir
serbest kürsünün ardından toplantı sona erecektir.
Toplantı bitiminde misafirlere fuaye alanında mini bir ikram sunulacaktır.
Saat 12:00 itibariyle otelden çıkış yapılacaktır.
Uçak ile gelecek konuklar için araç temini, 24 Mayıs 2016 saat 11 de ve 27
Mayıs 2016 saat 12:30 da olmak üzere Özikizler Turizm Taşımacılık Ltd.Şti.
tarafından sağlanacaktır.
Arzu edenler için irtibat: Gürhan Beşdok 0 507 537 11 19
gurhan@ozikizlerturizm.com

Önemli tarihler:
4 Ocak 2016: Özer bildirilerinin gönderilmesi (Sonuçlar 15 Ocak’a kadar
bildirilecektir).
15 Ocak 2016: Kayıt
15 Ocak 2016: Otel rezervasyonu ve kongre kayıt ücretlerinin en az yarısının
otele ödenmesi
16 Mayıs 2016: Otel kayıt ücretinin kalan yarısının otele ödenmesi
 Kongre kayıt ücreti Euphoria otele direkt olarak yapılacaktır. Bu konu ile
ilgili Otel temsilcisi Mine Uyar ile irtibata geçilecektir.
 2. Alg Teknolojisi Sempozyumu’na katılacak ve etkinlikte bildiri/poster
sunumu yapacak olan genç araştırmacıların ve öğrencilerin (35 yaş ve
altı) yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için TÜBİTAK 2224-B
Yurtiçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği programı kısmi destek
sağlamaktadır. Programa başvuracak araştırmacıların ve öğrencilerin
en geç sempozyumdan bir ay önce başvurularını yapmaları
gerekmektedir. Başvurular TÜBİTAK’a bireysel olarak yapılmaktadır.

Web sayfası: http://www.2algteknolojisisempozyumu.org/
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