Değerli Meslektaşlarımız,
Sizleri TUSYAD (Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği) tarafından
07-10 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan “7.Eklem Cerrahisinde Güncel
Yaklaşımlar Sempozyumu”na davet etmekten mutluluk duymaktayız.
Geçen yıl Kalça eklemi üzerine yoğunlaşan toplantıda, bu yıl diz eklemi üzerinde ayrıntılı
durulacaktır.
Sempozyumun, Ülkemizden ve Yurtdışından davet edeceğimiz konusunda deneyimli
meslektaşlarımızla Ortopedi ve Travmatolojinin diz üstünde tartışmalı konularını konuşma
imkânı bulacağımız bilimsel bir platform olacağına inanıyoruz.
Diz ekleminde artroskopik ve açık cerrahi teknikleri, deneyimli eğiticilerimizden göreceğiz.
Eklem koruyucu cerrahilerin yanında primer ve revizyon artroplasti konularını da inceleme
fırsatı bulacağız. Cerrahi başarımızı artıracak püf noktalarını içeren video sunumları, komplike
durumları tartışacağımız sunumlar ile zengin bir bilimsel program bizleri bekliyor. Diz eklemi
için tamamlayıcı tedavileri de konuşacağımız toplantımızın akışında olgu tartışmalarına da yer
vereceğiz.
Diz cerrahisindeki güncel konuları, yenilikleri ve tartışmalı noktaları ayrıntılı olarak
inceleyeceğimiz bu üst düzey bilimsel toplantıya konuya ilgi duyan bütün meslektaşlarımızı
bekliyoruz.
Bilimsel yönden çok zengin bir programa sahip olan 7.Eklem Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar
Sempozyumu’nda sizleri görmekten mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla
Sempozyum Başkanı
Özgür Ahmet ATAY

Sempozyum Koordinatörleri
Alper KAYA–Egemen TURHAN

TUSYAD Başkanı
Emin TAŞKIRAN

ANA KONU BAŞLIKLARI
•

Ön Çapraz Bağ Cerrahisinde Klasikler ve Yenilikler

•

Diz Ekleminde Çoklu Bağ Yaralanmaları

•

Özellikli Menisküs Yırtıklarında Cerrahi Teknikler

•

Diz Ekleminde Koruyucu Cerrahiler ve Osteotomiler

•

Unikondiler Diz Protezinde Yenilikler

•

Diz Artroplastisinde Teknikler ve Sorunlar

•

Diz Ekleminde Ortobiyoloji ve Tamamlayıcı Tedaviler

•

Ameliyat Öncesi ve Sonrası Ağrı Kontrolü

KAYIT VE KONAKLAMA BİLGİLERİ
Sempozyum için paket fiyat uygulaması yapılmıştır.
Kayıt+ Konaklama+ toplutransfer*

13 OCAK 2023 ÖNCESİ

13 OCAK 2023 SONRASI

26.990 TRY

27.990 TRY

PAKET FİYAT Elexus Girne K.K.T.C.07-10 MAYIS 2023

Hekim ve Firma Temsilcisi

Paket bir bütündür bölünemez , eksiltilemez ve devredilemez. Pakete dahil hizmetler;
• 3 gece 4-gün Elexus Hotel-K.K.T.C tam pansiyon plus konaklama
• Sempozyum kayıt ücreti (Tüm bilimsel oturumlara katılım hakkı, stand alanlarına giriş
hakkı, kahve molası, kongre dokümanları; yaka kartı, katılım sertifikası ve sempozyum
programı.
• Otele giriş günü konsept öğle yemeği ile başlar ve sabah kahvaltısı ile son bulur. Bunun
dışında giriş günü kahvaltı ve çıkış günü öğle yemeği ayrıca bütçelendirilir.
• Double konaklama talep edildiğinde kişi başı single fiyat geçerlidir.
• Sempozyum başlamadan tüm ödemelerin gerçekleşmesi gerekmektedir
• Kongre tarihinden sonra yapılan tüm ödemeler için bütçelerde www.tusyad.org
sitesinde ilan edileceği gibi %10 ekleme yapılacak ve tarafınıza yansıtılacaktır.
• Euro kuru 20 üzerine çıkarsa fiyatlarda güncelleme yapılacaktır. 13 Ocak 2023 sonrası
fiyatlarda Euro kuru 20 üzerinde olmasa da enflasyona göre yukarı doğru revizyon
yapılabilir.
• Sempozyumda dış katılım konsepti uygulanmayacaktır. Tüm katılımcıların kayıt,
konaklama ve transfer hizmetlerini Galya Kongre üzerinden ilerletmesi gerekmektedir.
• Refakatçi fiyatları için GALYA ile irtibata geçiniz.

TRANSFER
•

•
•

* 07 Mayıs giriş ve 10 Mayıs çıkış günlerinde gerçekleştirilen saat 08.00 ve 21.00
arasında en az 6 kişi olmak üzere Havaalanı-Otel-Havaalanı toplu transferler kayıt
konaklama paket fiyatlarına dahildir.
Transfer kullanılmadığı takdirde paketten düşümü yapılmayacaktır.
Sempozyum giriş günü ve çıkış günü haricindeki günlerdeki talep edilen transferler
münferit sayılacaktır. Yine Sempozyum günü 6 kişi altındaki transferler de münferit
sayılacaktır ve tek yön 120 Euro olarak araç farkı yansıtılacaktır.

İPTAL VE İADE ŞARTLARI
13 Ocak 2023 tarihinden sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
Bu tarihten sonra sadece isim değişiklikleri kabul edilecektir.
SPONSORLUK ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI:
BANKA ADI
: FİNANSBANK
ŞUBE ADI
: İSTANBUL GÖKTÜRK ŞUBESİ
HESAP ADI
: GALYA PROJE KONGRE TURİZ. ORGANİZASYON LTD ŞTİ
ŞUBE KODU
: 974
TL HESAP NO
: 60276751
TL HESAP IBAN NO : TR67 0011 1000 0000 0060 2767 51
Ödeme yapılırken EKLEMCERRAHİ2023 açıklamasının yapılması gereklidir.

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

Galya Proje Kongre
Göktürk Merkez Mah,Tan Sk.
Kemer Corner Sitesi Sedef
BlokD:8,Eyüp/İST
Tel
: +90 212 322 71 73
Cep
: +90 533 684 78 96
Seda Özzengin, Cansu Çanakcı
E-posta : sozzengin@galyakongre.com
cansu@galyakongre.com

