
19. ANKEM KL�N�KLER VE TIP B�L�MLER� KONGRES�N� TANIYALIM

18. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, antibiyotikler ve antibiyoterapi temel bilim konuları
ile cerrahi, dahiliye ve pediyatri infeksiyon hastalıklarını içeren programını ba�arı ile gerçekle�tirmi�tir. Programın genel ve e�
zamanlı oturumlarının büyük ilgi çekti�i ANKEM�ST’ler tarafından sözlü ve yazıl ı olarak kongre düzenleme kurulu üyelerine

bildirilmi�, anket formlarında da belirtilmi�tir. E�itim kursları büyük ilgi görmü�, 25 ile sınırlandırılmak istenen katılımcı sayısı
bunun çok üstünde sayıya ula�arak kurslar tamamlanmı�tır.

19. ANKEM Kongresinin 1. duyurusu yeti�kin ve çocuk infeksiyon çalı�ma grupları, tıp bilimleri çalı�ma grubu, cerrahi
tıp, dahili tıp ve pediatri seksiyonlarının çabaları ile hazırlanarak 18. kongrede açıklanmı�tı. 18. Kongre katılımcılarının önerileri
ve anket formlarından alınan izlenimler de göz önüne alınarak düzenleme kurulunca e�itim programı olu�turulmu�tur. E�itim
programının hazırlanması için büyük çaba gösteren ba�ta Kongre Ba�kanı Prof. Dr. Kurtulu� TÖREC� ve Genel Sekreter Prof.

Dr. Alp Bozbora olmak üzere “Düzenleme kurulu”na te�ekkür ederim.
Yurdumuzun her yöresinde kendilerini adadıkları tıp mesle�i çalı�malarını sürdüren ANKEM�ST’ler güçlüklerin üstesinden gelerek

ANKEM Kongrelerine katılmı�lardır. Bu de�erli ANKEM�ST’lerden bir kısmı ANKEM Kongreleri programlarına katkı sa�lanmı�lar
ve kongrelerde görev almı�lardır. Gösterdikleri ilgiye ve katkılarına te�ekkür ediyorum.

19. ANKEM Kongresi Kongre Merkezi Silence Beach Resort’dur. Kongre üyelerimizin tümü yeterli sayıda oda sa�landı�ından
Silence Beach Resort’da konaklama yapabileceklerdir. Üyelerimizin bölünmeden tek yerde konaklamalarından mutluluk duymaktayız.

ANKEM ANKEM�ST’lerin varlı�ı, katkıları ve çalı�maları ile vücut bularak varlı�ını devam ettirmektedir. Kendilerine saygı

ve te�ekkürlerimi sunuyorum.
19.ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresinin de sevgi, dostluk ve ho�görü ortamında ba�arı ile gerçekle�ece�ine inanıyorum.

Saygılarımla

KONGRE BA�KANININ HO�GELD�N�Z MESAJI

Sevgili Ankemistler
Yurdun çe�itli yörelerinde görev yapan meslekta�larımız ve ANKEM�STLER bir ANKEM Kngresinde daha beraber olmak,

ba�ta antibiyotikler ve antibiyoterapi olmak üzere tıp ve ilgili bilim dallarındaki yenilikleri birlikte gözden geçirmek ve tartı�mak

amacıyla biraradayız. Her yıl yinelenen kongremize bin dolayında katılım olması bizler için büyük bir kıvanç ve onur kayna�ı
olmakta, bir kongre bitmeden sonraki çalı�maları ba�latmamıza yol açmaktadır. Nitekim 19. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri
Kongresinin bilimsel programı da büyük çapta 18. kongrede sizlerin önerdi�iniz, sunmak ya da dinlemek istedi�inizi bildirdi�iniz
konularla olu�turulmu�tur. Be�enece�inizi umuyoruz.

Kongreler yalnız bilgilerimizi tazeleyecek ve yeni bilgiler edinece�imiz ortamlar de�ildir; yaptıklarımızı ve yapmakta
olduklarımızı ba�kalarına duyuraca�ımız, onların önerileri ve ele�tirileri ile daha mükemmelle�tirece�imiz ortamlardır. Bu nedenle
çalı�malarınızla ilgili poster özetlerinin poster ba�ında ve poster forumunda tartı�ılmasının poster sahiplerine çok önemli katkılar

sa�lıyaca�ı ku�kusuzdur.
Kongrelerin bir di�er fonksiyonu da u�ra�ı ve amaç birli�i içindeki ki�ileri biraraya getirmek, do�rudan bilgi ve dü�ünce

alı�veri�inde bulunmalarını, birbirlerini daha iyi tanımalar ını, yeni dostluklar kurulmasını ve u�ra�ı alanlarında yeni impulslar
kazanmalarını sa�lamaktır. Bu kongrenin, pekço�unuzun henüz tanımak imkanına kavu �madı�ı ülkemizin yeni ve mükemmel
bir tesisinde, mutlu ve huzurlu bir ortamda bu fonksiyonu da gerçekle�tirece�ini umuyoruz

Sizlerle yeniden bulu�mak sevinci ile saygılarımı sunuyorum. Var olun, sa�lıklı, mutlu ve ba�arılı olun.

KONGRE GENEL SEKRETER�N�N B�LG�LEND�RMES�

De�i�imin ana ilke kabul edildi�i, yeknesak küresel etkinliklerin ba�tacı edinildi�i, insan ili�kilerinin sanal ortama ta�ındı�ı
bir dönemden geçiyoruz. Ya�antımızda hep var olan, sevdiklerimiz ile payla�tı�ımız, özlemle bekledi�imiz, katkı ve katılımınız
ile gerçekle�en etkinlikler günümüzü aydınlatıyor. ANKEM Kongreleri; her yıl bu duygu ve dü�ünceler ile heyecanla beklenen
toplantılar olmu�tur.

19. ANKEM Kongresi yine bünyesinde birçok yenili�i barındırarak, klasik özelliklerini koruyarak kar�ınıza çıkıyor. 9 genel
oturum, 4 birlikte çalı�alım, 14 panel ve 9 kahvaltılı oturum ile beklentilerinizi kar�ılayacak bir bilimsel program hazırladık.

Bir mevsim de�i�iminde bilim ve ankemistlerin bulu�masının mutlulu�u ile saygılarımı sunarım.
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KONGRE HAKKINDA ÖNEML� B�LG�LER

Kongre Merkezi ve Tarihi

Kongre merkezi Silence Beach Resort, Kızıla�aç-Side, ANTALYA’dır.
Kongre 30 Mayıs 2004-03 Haziran 2004 arasında yapılmaktadır.

Kayıt Ücretine Dahil Olan Etkinlikler

• Kongrenin tüm bilimsel oturumlarına katılabilme
• Poster sunularını izleme
• Kongre çantası, program ve özet kitabı, sunu kitabı edinme

• Firmaların düzenledi�i sergi ve standları izleme ve aktivitelerine katılabilme
• Bilimsel program aralarındaki ikrama katılabilme
• Sosyal etkinliklere katılabilme

Sosyal Etkinlikler

• Ho�geldiniz kokteyli
• Uzm Dr Nevin NART-BOZBORA Resim Sergisi

• Animasyon
• Müzik
• Kültür etkinlikleri
• Spor etkinlikleri

Tenis
Paint ball
Plaj voleybolu

• Do�a gezisi (ücretli)
3 Haziran Per�embe saat 13.00-18.00 Firmaların misafirleri için düzenleyecekleri “Sosyal program”lara ayrılmı�tır. Bu saatlerde ayrıca iste�e ba�lı özel turlar
organize edilebilecektir.

Organizatör Kurulu�

19. ANKEM Kongresi ile ilgili seyahat ve konaklama organizasyonlarının kongre süresince yapılacak tüm sosyal aktivitelerin, havaalanı ve otel transferlerinin

kongreyi organize eden SymCon tarafından yapılması Düzenleme Kurulunca uygun görülmü�tür.
SymCon TUR�Z�M ve T�C. LTD. �ti.
E�itim Mah. Muratpa�a Sok. Nurta� �� Merkezi No:1/1, Ziverbey, 81040 Kadıköy - �stanbul
Tel: 0216-347 35 35, 347 77 09; Faks: 0216-347 72 45, 347 78 50; e-posta:fcakir@symcon.com.tr; symcon@symcon.com.tr.
web site:www.symcon.com.tr

E��T�M PROGRAMI B�LG�LER�

ENVER TAL� ÇET�N KONFERANSI

ANKEM Derne�i Yönetim Kurulu, ülkemizde antibiyotik kullanımının daha bilinçli uygulanmasına, antibiyotiklere direnç geli�mesinin geciktirilmesine,
infeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisinin en iyi ko�ullarda gerçekle�mesine olan büyük katkılarından dolayı, derne�imizin kurucusu Prof. Dr. Enver Tali

Çetin adına bir konferans düzenlenmesine 1999 yılında karar vermi�tir. Konferans; Dernek Yönetim Kurulu “Seçici Kurulu”nun bir yıl önce belirledi�i, antibiyotik
kullanımı ve infeksiyon hastalıkları konularında ya da kendi bran�ında ulusal ve uluslararası deneyim ve katkıları olan bir bilim adamı tarafından sunulur.

Konferansın bitiminde sunucuya “Enver Tali Çetin Konferansı” anısına bir arma�an verilir.

GENEL OTURUM (GO)

Temel konuların ele alınaca�ı ve tüm kongre üyelerinin katılımını sa�lamak için tek olarak büyük salonda yapılacak Genel Oturumlara 60-85 dakika
ayrılmı�tır. Oturum Ba�kanı konu�macıların konu�malarını bu sürede bitirmelerine titizlikle özen gösterecektir. Dinleyicilerin katkı ve soruları için ayrıca tartı�ma
süresi olarak 15 dakika verilmi�tir.

PANEL (P)

Konu�macıların kaynak bilgileri yanında kendi deneyimlerini ve son yenilikleri de gündeme getirecekleri Paneller için 45 dakika ayrılmı�tır. Panel
yürütücüsünün 45 dakikada bitirilmesini sa�layaca�ı konu�malardan sonra tartı�ma için 15 dakika verilmi�tir.

KAHVALTILI OTURUM (KO)

25 ki�ilik kapasiteli Kahvaltılı Oturumlar için istekliler en az bir gün önceden kayıtlarını yaptırmalıdır. Salonda sunulacak kahvaltı e�li�inde konu�malar

izlenebilecektir. 50 dakika süreli, spesifik konuları kapsayan bu oturumlarda, güncel problemler sohbet ortamında tartı�ılacak, oturum yöneticisi toplatının
katılımcı konu�malarla sürdürülmesine özen gösterecektir. Yöneticinin oturumdaki soru ve katkıları da dikkate alarak ANKEM Dergisi kurallarına göre hazırlayaca�ı
6 sayfalık bir makaleyi Temmuz 2004 sonuna kadar göndermesi halinde ANKEM Dergisinin sonraki sayısında yayınlamak bizi mutlu edecektir.
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B�RL�KTE ÇALI�ALIM OTURUMU (BÇ)

60 dakika süreli “Work-shop” niteli�inde olan bu oturumlarda oturum yöneticisi önce konu hakkında özet bir sunu yapacaktır. Yönetici isterse kongre
katılımcıları arasından konu hakkında geni� bilgisi olan 1-2 yardımcı ki�iyi önceden oturuma davet edip onları da 5’er dakika konu�turabilir. Öncü konu�macılar
konu ile ilgili güncel soruları ortaya koyduktan sonra, katılımcılara söz verilecektir. Gerekirse ba�kan tarafından katılımcılara da deneyimleri ile ilgili sorular
yöneltilerek konu�malar özendirilecektir. Her katılımcıya en fazla 3 dakika süre verilecektir. Öncü konu�macılar arada söz alarak konuyu de�erlendirelecektir.
Yöneticinin oturumdaki soru ve katkıları da dikkate alarak ANKEM Dergisi kurallarına göre hazırlayaca�ı 6 sayfalık bir makaleyi Temmuz 2004 sonuna kadar

göndermesi halinde ANKEM Dergisinin sonraki sayısında yayınlanmak bizi mutlu edecektir.

POSTER SUNUMU

Posterler, sergilenece�i günden bir gün önce saat 17.40-20.00 arasında poster panolarında numaralanmı� yerlerine yerle�tirilmelidir. Poster sunucusu
posterini kendisi asabilir veya SymCon Turizm görevlisine posterini teslim edip astırabilir.

POSTER FORUMU (PF)

“Poster Forumu” na katılma iste�i belirtilen posterler, Kongre Ba�kanlı�ı tarafından de�erlendirlerek uygun görülenler “Poster Forumu” na alınmı�tır.
Poster Forumu 2 Haziran 2004 günü 15.00-16.10 arasında yapılacaktır. Foruma katılan posterlere slaytlarla 3 dakika “Sözlü sunum” hakkı verilmi�tir. Poster
sunucularının “Sözlü sunum”ları için toplam 30 dakika ayrılmı�tır. Geriye kalan süre izleyicilerin soruları ve tartı�ma içindir. Oturum Ba�kanları Forumu
yöneterek sonuçlandıracaklardır.

ANKEM POSTER ÖDÜLLER�

“Poster Formu”na alınan posterlerin bilimselli�i, sunumu, ilgi çekme derecesi “Poster Forumu Jürisi” tarafından de�erlendirilecek, 2 poster seçilerek
ödüllendirilecektir. Ödül postere verilir. Posterde birden fazla isim bulunuyorsa ödülün ne �ekilde kullanılaca�ına poster sahipleri karar verir.
ÖDÜL: Her poster için 1,000,000,000 TL’dir.

E��T�M KURSLARI
31 Mayıs 2004 - 02 Haziran 2004 günleri Di�hekimli�i E�itim Kursu,

01 Haziran 2004 - 03 Haziran 2004 günleri Eczacılık E�itim Kursu yapılmaktadır. Bu Kurs Programları Kongre Programı sonunda yer almaktadır.

SLAYT, TEPEGÖZ, V�DEO PROJEKTÖR (BARKOV�ZYON)

Kongre oturumlarında slayt, tepegöz, video projektör kullanabilecektir. 5x5 cm boyutlarındaki kasetlere konulmu� slaytlarda sıra numarası sol alt
kö�eye yazılmalıdır. Tepegözde kullanılacak asetatlar A4 boyutunda olmalıdır. Video projektör kullanmak için Power-point programı ile hazırlanmı� sunular
3.5 inç’lik floppy disklere veya CD’lere kaydedilmi� olmalıdır. Tüm sunu materyelleri, oturumundan 30 dakika önce konu�macı tarafından ilgili salon görevlisine
verilmelidir.

KRED� DE�ERLEND�RMES�

19. Ankem Kongresi Türk Tabipler Birli�i Sürekli Tıp E�itimi “STE” Komisyonu tarafından 31 puanla de�erlendirilmi�tir. Kredilendirme, Ankemistlerin
oturumlara katılımlarına göre yapılacaktır. Oturum De�erlendirme Formları her oturuma girerken görevlilerce verilecek ve oturum sonunda toplanacaktır.

19. ANKEM KL�N�KLER VE TIP B�L�MLER� KONGRES�’N�N ANA SPONSOR KURULU�LARI
Atabay �laç Fabrikası A.�.

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti.

19. ANKEM KL�N�KLER� VE TIP B�L�MLER� KONGRES�’NE KATKIDA BULUNAN KURULU�LAR
Aventis Pharma San. ve Tic. Ltd. �ti.
Bilim �laçları San ve Tic. A.�.
Biofarma �laç San. ve Tiç. A.�.

Eczacıba�ı Baxter Hast. Ürün. San. Tic. A.�.
Koçak �laç A.�.
Literatür Yüce Reklem Yayım Da�ıtım A.�.
MAZDA Motor Türkiye A.�.
Mebas Medikal Basın Yayın ve Tanıtım Ajans San. ve Tic. Ltd. �ti.
Mustafa Nevzat �laç San. A.�.
Pfizer �laçları Ltd. �ti.

Roche Müstahzarları Sanayi A.�.
Sanofi Synthelabo �laç A.�.
Solgar Vitamin ve Sa�lık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. �ti.
Yapı ve Kredi Bankası A.�.
Wyeth �laçları A.�.
Ajans Ant Ltd. �ti.

TE�EKKÜRLER�M�Z� SUNARIZ

19. ANKEM KL�N�KLER VE TIP B�L�MLER� KONGRES�
Kongre Ba�kanı
Prof Dr Kurtulu� TÖREC�
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