TOK’2015 – Pratik Bilgiler
Toplantı Salonları
TOK’2015 Toplantısı’nın yapılacağı SPA Hotel Colossae Thermal’de biri ana salon olmak
üzere toplam 5 sunum salonu mevcuttur. Ayrıca, poster sunumları, kahve ikramları ve
sponsor standları bir arada Stampa Salonu’nda yer alacaktır. Tüm sunum salonlarında,
dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve laser pointer bulunacaktır. Teknik Program’da her bir
sunum için, 15 dk sunum ve 5 dk soru/cevap olmak üzere toplam 20 dk zaman ayrılmıştır.
Sunumlarınızın önceden hazırlanarak tarafımıza (tok2015@pau.edu.tr) e-mail ile
gönderilmesi teknik programın sorunsuz bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunması açısından
önemlidir.
Giriş İşlemleri
TOK’2015 Toplantısı’na kayıt yaptıran katılımcılarımız, giriş işlemlerini Kayıt Masası’ndan bir
imza karşılığında TOK’2015 toplantı çantalarını teslim alarak yaptırabilirler. Çanta içerisinde;
size ait yaka kartı, 2 adet öğle yemeği fişi, 1 adet gala yemeği ve 1 adet kapanış yemeği fişi,
katılım belgesi, ödeme belgesi, TOK’2015 Özetler ve Teknik Program Kitabı, kalem, sponsor
broşürleri, Denizli Tanıtım Kitapçığı ve çeşitli hediyeler bulunacaktır. Kayıt Masası, 9 Eylül
2015 Çarşamba günü saat 14:00—17:30 arası, toplantı günleri ise 08:30—17:30 arası açık
bulunacaktır.
Öğle Yemekleri, Gala ve Kapanış Yemekleri
TOK’2015 Toplantısı’nın öğle yemekleri, toplantının yapılacağı SPA Hotel Colossae Thermal
içerisindeki salonlardan birinde açık büfe şeklinde verilecektir. Gala ve Kapanış yemekleri ise
yine otele ait Havuzbaşı Restaurant’ta verilecektir.
Pratik Bilgiler
ATM: SPA Hotel Colossae Thermal’de herhangi bir bankaya ait ATM makinası
bulunmamaktadır. En yakın ATM, otele 1 km uzaklıktaki Karahayıt Mahallesi’ndedir.
Yaka Kartı: Kayıt Masası’ndan giriş işlemleri sırasında aldığınız yaka kartınızı, sunum
salonlarına girebilmeniz ve Stampa Salonu’ndaki ikramlardan yararlanabilmeniz için lütfen
toplantı boyunca yanınızda bulundurunuz.
Yemek Fişleri: Öğle, Gala ve Kapanış yemekleri sadece fiş karşılığında verileceği için,
yemek fişlerinizi lütfen yanınızda bulundurunuz ve yemek salonlarına girişinizde ilgili fişinizi
otel görevlilerine veriniz.
İlk Yardım: Herhangi bir acil durumda lütfen otel resepsiyonuna başvurunuz.
İnternet: TOK’2015 katılımcılarımız için WiFi internet hizmeti otel tarafından ücretsiz
sağlanacaktır. Kullanıcı adı ve şifre bilgileri, Kayıt Masası’ndan alınabilecektir.
Kayıp/Bulunmuş Eşya: Kayıp veya bulunmuş eşyalar için Kayıt Masası veya otel
resepsiyonuna başvurunuz.

Yükümlülük: TOK’2015 Düzenleme Kurulu, toplantı boyunca katılımcıların kişisel olarak
uğrayabilecekleri kayıp, çalıntı, kaza vb durumlarda herhangi bir sorumluluk
üstlenmemektedir.
Cep Telefonları: Sunum salonlarına girerken cep telefonlarının kapatılması veya sessiz
konuma getirilmesi rica olunur.
Termal Bölge ve Gezinti
TOK’2015 Toplantısı’nın yapılacağı SPA Hotel Colossae Thermal, çok sayıda doğal ve tarihi
güzellikleri barındıran termal bölgede yer almaktadır. 1988 yılında UNESCO Dünya Miras
Listesi’ne alınan Hierapolis antik kenti, Çaldağı’nın güney eteklerinden gelen kalsiyum oksit
içeren suların oluşturduğu görkemli beyaz travertenler ve geç Helenistik ve erken
Hıristiyanlık dönemlerine ait kalıntılar içermekte olup, antik çağlardan bugüne kadar ulaşan
en çarpıcı merkezlerden biridir. SPA Hotel Colossae Thermal’e sadece 2 km uzaklıkta
bulunan bu alan, ayrıca çok çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan şifalı suları ile de
ünlüdür. Antik kentte ayrıca bir müze ve antik tiyatro bulunmaktadır. Antik kente giriş,
Pamukkale traverten girişinden yapılabilmektedir. Giriş ücreti 25 TL olup, MüzeKart
sahiplerine ücretsizdir. Antik kente araçla giriş izni olmadığından içeriye yürüyerek veya
Kültür Müdürlüğü’ne ait dolmuş ile ulaşılabilmektedir. Ayrıca, Karahayıt’ta bulunan Kırmızı
Su, bu bölgede görülmeye değer yerlerden biridir.
Hierapolis
Antik Kenti

Kırmızı Su

Termal bölgede gezinti için taksi çağırabilir (Karahayıt Taksi Tel.: 0(258)2714233) veya SPA
Hotel Colossae Thermal otoparkında bulunan Nasip Bisiklet’ten, TOK’2015 katılımcılarına
özel fiyatlarla bisiklet kiralayabilirsiniz.

