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BİLİMSEL KOMİTE
Prof. Dr. Aslan Gokbuget & Prof. Dr. Tolga F. Tözün & Prof. Dr. George Romanous &  Dr. Ali Arif Ozzeybek

Prof. Dr. Luca de Stavola & Prof. Dr. Sonia Leziy & Prof. Dr. Bach Lee & Prof. Dr. Marco Esposito

SOSYAL KOMİTE
Dr. Sonay Gokhan & Dr. Ekin Yapici & Dr. Ebru Erşan

SÖZLÜ - POSTER BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ
Prof. Dr. Aslan Gokbuget & Prof. Dr. Abdullah Akman & Dr. Mesut Tuzlalı & Prof. Dr. Ata Anıl

Prof. Dr. Tolga F. Tözüm
Implant Master’s 
Sempozyumu 
Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,

14-17 Ekim 2021 tarihleri arasında dünyanın gözde bilimsel toplantı ve tatil merkezlerinden bir tanesi olan Antalya’da 
organize edilecek Meffert İmplant Enstitüsü Kemik Dokusu Sempozyumu’na sizleri davet etmekten mutluluk duymaktayım. 
Dünyanın farklı ülkelerinden gelecek olan alanında yetkin konuşmacıların dental implantoloji hakkında önemli bilgiler 
vereceği sempozyumumuzu, implantoloji uygulamalarının Türkiye’de gerçek bilimsel temeller ile gelişmesini ve ilerlemesini 
sağlayan Enstitümüz Onursal Başkanı Prof. Dr. Kenan Eratalay adına düzenlemekten mutluluk duymaktayız.

Sempozyumumuz hem bilimsel güncellemeleri sağlaması hem de sıcak bir tartışma ortamının yaratılması açısından 
oldukça büyük öneme sahiptir. Ana tema olarak başarılı temel ve ileri klinik implant uygulamalarının yanında, başarışız 
olan durumlarda da neler yapmamız gerektiğinin değerlendirileceği bilimsel bir ortam sağlanacaktır. Güncel ve detaylı 
bilgiler için internet sitesini takip etmenizi öneririm.

Gün boyu devam edecek olan sempozyumumuzun yorgunluğunu, toplantı sonrası zamanlarda Antalya’nın en gözde tatil 
mekânlarından birisinde geçirmek en büyük avantajlarımızdan bir tanesidir. 2021 sonbaharında sizleri aramızda görmek ve 
sohbet etmek bizleri çok mutlu edecektir.

Saygı ve selamlarımla,

Prof. Dr. Aslan Y. 
Gökbuget
Me�ert Implant Enstitüsü
Onursal Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,

Olağanüstü Pandemi dönemlerinden geçtiğimiz şu günlerde Meffert İmplant Enstitüsü olarak bilimsel aktivitelerimize 
devam etme kararlılığımızı sürdürmekteyiz.Meffert İmplant Enstitüsü her zaman olduğu gibi 2021 yılında da yine meslek-
taşlarımızın karşısına eğitim formatlı ve implantolojiye ilgi duyan herkes için iyi tasarlanmış ve bilimsel olarak tatmin edici 
seçkin bir konuşmacı topluluğu ile çıkacaktır.Uluslararası toplantılararın arka arkaya iptal edildiği ve uzakdan eğitim 
formatına geçtiği hepimizin malumu. Biz enstitüsü olarak elimizden geldiği kadar meslektaşlarımızın sağlığını da gözeterek 
toplantılarımızı eski formatta yapmak istiyoruz.

İmplantoloji son derece dinamik ve bilimsel gelişmeye çok açık bir bıranş olmaya devam etmektedir.Bu nedenle bilimsel 
toplantılar meslektaşlarımız için hem kendilerini geliştirmek hemde kendi seviyelerini objektif olarak ölçebilmek için önemli 
fırsatlardır.

Bunun yanısıra uzun süreden beri göremediğimiz dostlarımızla ve aileleriyle görüşmek ve bir tatil ortamında bir tür 
yenilenmek ve stresli çalışma ortamından uzaklaşmak şansı da elde edebileceklerdir.

Bu vesileyle tüm meslektaşlarımıza içinden geçtiğimiz şu zor Pandemi dönemini biran önce sağlıkla atlatıp kongremizde 
buluşmayı umduğumu belirtmek isterim..

Tüm meslektaşlarımızı 2021 yılı İmplant Master Sempozyumunda görmek dileğiyle herkese sağlık ve esenlikler diliyorum..

Saygılarımla..

Dr. Ali Arif Özzeybek 
Me�ert Implant Enstitüsü 
Başkanı

Sayın Meslektaşlarım,

Organizasyon Komitesi adına, bugüne kadar bilime katmış olduğu değerli çalışmalarından ötürü Prof.Dr.Kenan Eratalay'a 
adanmış olan ve 14-17 Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya Xanadu Hotel Belek'te gerçekleştireceğimiz İmplant Masters 
Sempozyumu 2021'de sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim.
Bu sempozyumu, tekniklerin geliştirilmesine ve yeni yaklaşımların paylaşılmasına odaklanmış olan İmplant Uzmanları için 
tasarladık. Bu doğrultuda, konferansımızın İmplant'ın bugününe ve geleceğine katkı sumak adına yoğun çaba harcadık.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliğimize katılacak olan tanınmış uluslararası konuşmacıların yanı sıra, profesyonel ve 
sosyal bağlar kurmak ya da mevcut bağları güçlendirmek için mükemmel bir platform sağlayan sempozyumumuz da sizleri 
Antalya’da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.
 
En iyi dileklerimle,



Sponsorluklar
DIAMOND 1 SPONSORLUK

71.250 EUR*
Sponsorluk kapsamında;

    

1. 5 birim stand alanı hakkı: 20 m2  kurumsal stand, örümcek stand, roll-up vb görsel ögeler kullanabilir.

2. 75 Double odada 150 kişilik “High Class All Inclusive” konaklama hakkı verilecektir.

3. Implant Masters Sempozyum’21 kapsamında yapılacak bütün hard ve soft copy broşürlerde, uygun görülen dijital alanlarda ve etkinlik kapsamında hazırlanan sahne, banner vb 
görsel alanlarda logo kullanım hakkı verilecektir. 

4. Sempozyumun kayıt günü olan 14 Ekim 2021 Perşembe günü sponsort firmaya özel olarak ayrılmış salonda 14:00 – 16:00 saatleri arasında 30 - 50 kişilik workshop yapma hakkı 
ücretsiz olarak verilecek.

5. Double odalarda konaklamalar Diş Hekimi + Diş Hekimi veya Diş Hekimi + Refakatçi şeklinde olacaktır.

DIAMOND 2 SPONSORLUK

50.000 EUR*
Sponsorluk kapsamında;

    

1. 4 birim stand alanı hakkı: 14 m2 kurumsal stand, örümcek stand, roll-up vb görsel ögeler kullanabilir.

2. 50 Double odada 100 kişilik “High Class All Inclusive” konaklama hakkı verilecektir.

3. Implant Masters Sempozyum’21 kapsamında yapılacak bütün hard ve soft copy broşürlerde, uygun görülen dijital alanlarda ve etkinlik kapsamında hazırlanan sahne, banner vb 
görsel alanlarda logo kullanım hakkı verilecektir. 

4. Sempozyumun kayıt günü olan 14 Ekim 2021 Perşembe günü sponsort firmaya özel olarak ayrılmış salonda 14:00 – 16:00 saatleri arasında 30 - 50 kişilik workshop yapma hakkı 
ücretsiz olarak verilecek.

5. Double odalarda konaklamalar Diş Hekimi + Diş Hekimi veya Diş Hekimi + Refakatçi şeklinde olacaktır.

PLATIN SPONSORLUK

10.500 EUR*
Sponsorluk kapsamında;

    

1. 2 birim stand alanı hakkı: 12 m2  kurumsal stand, örümcek stand, roll-up vb görsel ögeler kullanabilir.

2. 10 Double odada 20 kişilik “High Class All Inclusive” konaklama hakkı verilecektir.

3. Implant Masters Sempozyum’21 kapsamında yapılacak bütün hard ve soft copy broşürlerde, uygun görülen dijital alanlarda ve etkinlik kapsamında hazırlanan sahne, banner vb 
görsel alanlarda logo kullanım hakkı verilecektir. 

4. Double odalarda konaklamalar Diş Hekimi + Diş Hekimi veya Diş Hekimi + Refakatçi şeklinde olacaktır.

* Fiyatlara KDV dahil DEĞİLDİR.



Sponsorluklar
UYDU SEMPOZYUMU SPONSORLUĞU

11.500 EUR*
Sponsorluk kapsamında;

    

1. Sempozyum ana salonunda; bilimsel komitenin tarafından belirlenecek gün ve saatte, sponosor firma tarafından belirlenecek hekim ile sunum yapma olanağı sağlanacaktır. 

2. Salon içerisinde kullanılacak tüm teknik malzemeler (led ekran, ses sistemi, mikrofon, flipchart) temin edilecektir. 

3. Implant Masters Sempozyum’21 kapsamında yapılacak bütün hard ve soft copy broşürlerde, uygun görülen dijital alanlarda ve etkinlik kapsamında hazırlanan sahne, banner vb 
görsel alanlarda logo kullanım hakkı verilecektir. 

4. Sempozyum Bilimsel Programı’nda firma logosu ile workshop eğitim programını paylaşılacaktır.

5. Double odada 2 kişilik “High Class All Inclusive” konaklama hakkı verilecektir.

6. Double odalarda konaklamalar 2 Diş Hekimi veya Diş Hekimi + Refakatçi şeklinde olacaktır.

WORKSHOP SPONSORLUĞU

6.000 EUR*
Sponsorluk kapsamında;

    

1. Sempozyumun kayıt günü olan 14 Ekim 2021 Perşembe günü sponsort firmaya özel olarak ayrılmış salonda 14:00 – 16:00 saatleri arasında 30 - 50 kişilik workshop yapma hakkı 
ücretsiz olarak verilecek.

2. Salon içerisinde kullanılacak tüm teknik malzemeler (led ekran, ses sistemi, mikrofon, flipchart) temin edilecektir. Simultane çeviri ve coffee break ikramı talep edilmesi 
durumunda ayrıca ücretlendirilecektir. 

3. Implant Masters Sempozyum’21 kapsamında yapılacak bütün hard ve soft copy broşürlerde, uygun görülen dijital alanlarda ve etkinlik kapsamında hazırlanan sahne, banner vb 
görsel alanlarda logo kullanım hakkı verilecektir.  Sempozyum Bilimsel Programı’nda firma logosu ile workshop eğitim programını paylaşılacaktır. 

4. 1 Double odada 2 kişilik “High Class All Inclusive” konaklama hakkı verilecektir.

5. Double odalarda konaklamalar 2 Diş Hekimi veya Diş Hekimi + Refakatçi şeklinde olacaktır.

* Fiyatlara KDV dahil DEĞİLDİR.

GOLD SPONSORLUK

6.600 EUR*
Sponsorluk kapsamında;

    

1. 1 birim stand alanı hakkı: 9 m2  kurumsal stand, örümcek stand, roll-up vb görsel ögeler kullanabilir.

2. 6 Double odada 12 kişilik “High Class All Inclusive” konaklama hakkı verilecektir.

3. Implant Masters Sempozyum’21 kapsamında yapılacak bütün hard ve soft copy broşürlerde, uygun görülen dijital alanlarda ve etkinlik kapsamında hazırlanan sahne, banner vb 
görsel alanlarda logo kullanım hakkı verilecektir. 

4. Double odalarda konaklamalar 2 Diş Hekimi veya Diş Hekimi + Refakatçi şeklinde olacaktır.



Sponsorluklar

STAND SPONSORLUĞU

2.500 EUR*
Sponsorluk kapsamında;

    

1. 1 birim stand alanı hakkı: 6 m2  kurumsal stand, örümcek stand, roll-up vb görsel ögeler kullanabilir.

2. 1 Double odada 2 kişilik “High Class All Inclusive” konaklama hakkı verilecektir.

3. Implant Masters Sempozyum’21 kapsamında yapılacak bütün hard ve soft copy broşürlerde, uygun görülen dijital alanlarda ve etkinlik kapsamında hazırlanan sahne, banner vb 
görsel alanlarda logo kullanım hakkı verilecektir. 

4. Double odalarda konaklamalar 2 Diş Hekimi veya Diş Hekimi + Refakatçi şeklinde olacaktır.

ÇANTA SPONSORLUĞU

3.000 EUR*
Kayıt işlemi sırasında tüm katılımcılara verilecek olan kongre çantası iç kısmında firma logosu kullanılacaktır. 

Firma katılımcı sayısı kadar kongre çantası hazırlayıp katılımcılara dağıtacak ve çanta içerisinde firmanın promosyon ürünleri yer alabilecektir. 

*Sadece implant firması olmayan sponsorlar tarafından seçilebilir.

CEP PROGRAM SPONSORLUĞU

2.300 EUR*
Kayıt işlemi sırasında tüm katılımcılara verilecek olan cep programda firma / ürün logosu kullanılacaktır. 

Sempozyum boyunca sadece bir fırma Cep Program Sponosoru olabilecektir. 

*Sadece implant firması olmayan sponsorlar tarafından seçilebilir.

* Fiyatlara KDV dahil DEĞİLDİR.

YAKA KARTI SPONSORLUĞU

2.300 EUR*
Kayıt işlemi sırasında tüm katılımcılara verilecek olan yaka kartı ve ipinde firma / ürün logosu kullanılacaktır. 

Sempozyum boyunca sadece bir fırma Yaka Kartı Sponosoru olabilecektir. 

*Sadece implant firması olmayan sponsorlar tarafından seçilebilir.

LOGO SPONSORLUĞU

2.300 EUR*
Kongre için yapılacak tüm görsel çalışmalarda firma logosu kullanılacaktır.

*Sadece implant firması olmayan sponsorlar tarafından seçilebilir.



FİRMA BİLGİLERİ

Firma Adı ……………………………………    

Adres ……………………………………    

Şehir ……………………………………    

Ülke ……………………………………     

Telefon ……………………………………     

E-mail ……………………………………     

İrtibat Kişisi ……………………………………    

E-mail …………………………………… 

Telefon ……………………………………    

Değerli Sponsorumuz, lütfen bu formu eksiksiz doldurarak imzalayın ve Sponsorluk Sekreteryası’na e-posta yoluyla gönderiniz.

NASIL REZERVE EDİLİR?

Lütfen sponsorluk formunu doldurduktan sonra görsel materyallerde kullanılmak üzere firmanızın vektörel logosuyla birlikte formu e-posta yoluyla Sponsorluk 
Sekreteryasına gönderiniz.  Ethiccon Congress & Event Şirketi, iletilen formları ilk gelene ilk hizmet esasına göre yapıldığından sponsorluğunuzun onaylanması 
durumu ile size geri dönecektir. Sponsorluğk başvurusunun olumlu sonuçlanması ile ön ödemenin 7 iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir. Rezervasyonlar 
yalnızca ilgili depozito ödemesinin alınmasıyla onaylanır. 

ÖDEME KOŞULLARI

Sponsorluk Sekreteryası, belirtilen süre içinde ödeme alınmaması durumunda rezervasyonları iptal etme hakkına sahip olacaktır. Bu saate kadar yapılan tüm 
ödemeler iptal edilecektir. Ödemeler banka havalesi yoluyla yapılabilir. Burada belirtilen tüm sponsorluk ücretleri, Sponsorluk Sekreteryası’nın banka hesabına 
yatırılacaktır. 

İPTAL POLİTİKASI

Tüm iptaller, sponsorun resmi irtibat kişisi tarafından Sponsorluk Sekreterliğine yazılı olarak yapılmalıdır.

• İptalin 1 Mayıs 2021'den önce yapılması halinde, organizatörler, üzerinde anlaşmaya varılan sponsorluk ücretlerinin % 10'unu alıkoyacaktır.

• 1 Mayıs 2021 ile 1 Ağustos 2021 arasında iptal yapılırsa, organizatörler kararlaştırılan sponsorluk ücretlerinin% 50'sini alacaktır.

• 1 Ağustos 2021'den sonra yapılan tüm iptaller tam ödemeye tabidir ve iade yapılmayacaktır.

SPONSORLUK SEKRETERYASI

ETIK KONGRE ORGANNİZASYON EĞİT. VE DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Küçükbakkalköy Mahallesi Dereboyu Caddesi

Brandium AVM - R5 Blok, No: 3/A, Kat: 3, Daire: 22,

34750 Ataşehir - İstanbul / TÜRKİYE

BANKA BİLGİLERİ

Hesap Adı   ETİK KONGRE ORGANİZASYON EĞİTİM VE DANIŞMANLIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Banka Adı  AKBANK T. A. Ş. 

Şube Adı  767 / ATAŞEHİR

IBAN  EUR  TR62 0004 6007 6703 6000 0847 02

IBAN TRY   TR71 0004 6007 6788 8000 0847 69

SPONSORLUK DETAYLARI

#   Sponsorluk Tipi  Tutar 

1   ………………… ………… EUR

2   ………………… ………… EUR

3   ………………… ………… EUR

TOPLAM   ………… EUR

Tarih 

İMZA

Sponsorluk Formu

Selen Sipahi

Ethiccon Kongre Müdürü

selen.sipahi@ethiccon.com

+90 532 062 12 66

Adem Şahin

Meffert Implant Enstitüsü adına

adem@meffertimplant.com

+90 541 427 36 31



Sempozyum ve Stand Alanı
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www.implantmasterssymposium.com

www.implantmasterssymposium.com

Sponsorluk Sekreteryası

Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad. No: 3/A
Brandium Avm R5 Blok Daire: 22  Ataşehir / İSTANBUL

(0216) 909 4789 - (0850) 209 5747
info@ethiccon.com - www.ethiccon.com

Etik Kongre Organizasyon Eğitim ve
Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.


