
DERNEK VE KONGRE ONURSAL BA�KANININ MESAJI

Sayın Kongre katılımcıları ve sevgili Ankemistler

20.ANKEM Kongresinin E�itim programı:
1) Yeti�kin ve çocuk infeksiyon çalı�ma grupları, tıp bilimleri çalı�ma grubu, cerrahi tıp, dahili tıp ve pediatri seksiyonlarının

önerileri,
2) 19.ANKEM Kongresine katılan üyelerin önerileri,
3) 19.ANKEM Kongresinde yapılan anket formlarından alınan izlenimler

göz önüne alınarak Kongre düzenleme kurulunca 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 katılmaktadırlar. 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.

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

20.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

Beraberce 20.ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresini gerçekler�tirmenin mutlulu�unu ya�ıyoruz. Ülkemizde tıp
alanında çok sayıda kongre düzenlenmektedir. Fakat bunların içinde 20.yılına tatmin edici bir katılım ile ula�an azdır. Bu kongrenin
düzenleyicileri, siz Ankemistlerin ilgisi ile bu noktaya kavu�manın co�kusunu ve gururunu ya�amaktadır. Bütün katılımcılara,
sponsor firmalara, organizatör kurulu�a ve eme�i geçen herkese düzenleme kurulu adına te�ekkürlerimi sunuyorum.

Bir süredir ANKEM Kongrelerinde özgün çalı�maları yalnız poster sunumu olarak almakta, hepsi için poster ba�ında tartı�ma
saati vermekte ve bir kurul tarafından seçilenleri ayrıca bir salonda poster forumunda tartı�makta idik. Bu yıl, poster tartı�malarının
yanında poster sunucularından istekli olanların arasından bilimsel hakemler tarafından da uygun görülenler için sözel sunum
yapma olana�ı da sa�lanmı�tır. Yapılan çalı�maları meslekda�lara duyurmak, onların öneri ve ele�tirileri ile daha mükemmelle�tirmek
bilimde ilerleme için en geçerli yöntemdir. Bu düzenleme ile ANKEM Kongrelerinin Türk bilim dünyasına katkısının daha
artaca�ını ümid ediyoruz.

Alanında bilimselli�ini ispatlamı� bazı meslekda�larımız genel oturum ve panel konu�malarında belirli konularda bilgilerimizi
tazaleyecek ve yeni bilgiler edinmemizi sa�layacaklardır. Birlikte çalı�alım ve kahvaltılı oturumlarda belirli konuları tartı�mak
olana�ını bulaca�ız. Zaman faktörü konu ve konu�macılarda zorunlu sınırlama getirmekte, birçok meslekda�ımızın bilgi ve
deneyimlerinden faydalanmayı gelecekteki kongrelere ertelemeyi gerektirmektedir. Bu meslekda�larımızın gelecek için konu
önerilerini bu kongre sırasında 21.Kongrenin ba�kan veya genel sekreterine iletmelerini rica ederiz.

Son 7 ANKEM Kongresinde Düzenleme Kurulları beni Kongre Ba�kanlı�ı ile onurlandırdılar. Artık bir kan de�i�iminin
zamanıdır. 21.ANKEM Kongresinde bu �erefli görevi Prof Dr Nuran SALMAN devralacak ve Kongre Genel Sekreterli�ini yine
Prof Dr Alp BOZBORA üstlenecek.

Bütün katılımcılara sa�lık, mutluluk ve ba�arılar diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

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

De�erli Ankemistler,
Yirminci ya�ını kutlayan ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresine ho� geldiniz.
Kitlelerin toplum haline gelmesinde; ortak amaçlar birle�tirip, çalı�mak ve bunun sonucunda ortaya çıkan de�erleri payla�mak

önemli rol oynar. ANKEM Kongreleri, yirmi yıldan beri farklı disiplinlerden gelen hekimleri, bilimin aydınlı�ında bulu�turarak,
birikim ve deneyimlerini payla�tırmayı amaçlamı�tır. Bu toplantılar; Ankemistlerin güncel bilgiler ile tazelendikleri, dostları ile
gönül birlikteli�ine ula�tıkları ve yılın yorgunlu�unu atıp yeniden ya�am u�ra�ına döndükleri bir kaynaktır. Yıllardır bu kongreyi
takip edenler kadar ilk kez katılacak olanların da fark edece�i gibi Ankemist olmak bir ayrıcalıktır.

Bilim dalları arasındaki ileti�imi ve bilgi alı� veri�ini artıracak yo�un bilimsel programı ve kursiyerlerin aktif katılımının
beklendi�i e�itim kursları ile 20.ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi sizlerle bulu�maya hazırdır. Bilimsel etkinliklerin
yanı sıra be�enece�inizi umut etti�imiz sosyal aktiviteler sizleri beklemektedir.

Ülkemizin ola�anüstü do�asının ve insanımıza özgü misafirperverli�in bulu�tu�u Antalya’da sizlerle birlikte yirminci
kongremizi yapmaktan son derece mutluyuz. Tüm ANKEM�STLER ho� geldiniz.
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KONGRE HAKKINDA ÖNEML� B�LG�LER

Kongre Merkezi ve Tarihi

Kongre Merkezi Mirage Park Resort Otel, Kızıltepe Mevkii, Göynük- Kemer , ANTALYA’dır.
Kongre 22-26 Mayıs 2005 tarihleri 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

Konaklama Ücretine Dahil Olan Etkinlikler

• Kongre Merkezi Mirage Park Resort Hotel’de konaklayacak misafirlerimiz tam pansiyon ( Oda + Kahvaltı + Ö�le yeme�i-LunchBox �eklinde  + Ak�am
yeme�i ) olarak konaklayacaklardır. Figür Kongre Organizasyonları aracılı�ıyla Kemer Resort veya Sultansaray Hotel’de kalacak olan di�er misafirlerimiz
ö�le yemeklerini Kongre Merkezi olan Mirage Park Resort Hotel ’de LunchBox veya konakladıkları otellerde alabil ir ler.

Sosyal Etkinlikler

• Ho�geldiniz kokteyli 22 Mayıs 2005 saat 18:20
• Pınar Aylin Konseri 24 Mayıs 2005 ak�amı
• Gala Yeme�i 25 Mayıs 2005 ak�amı

Organizatör Kurulu�

20. ANKEM Kongresi ile ilgili, seyahat ve konaklama organizasyonlarının, kongre süresince yapılacak tüm sosyal aktivitelerin, havaalanı ve otel transferlerinin
kongreyi organize eden Figür Kongre Organizasyonları tarafından yapılması Düzenleme Kurulunca uygun görülmü�tür.

F�GÜR Kongre Organizasyon Servisleri Ltd. �ti.
Ayazmaderesi Cad. Karadut Sok. No: 7
Dikilita� 34394 Be�ikta� - �stanbul
Tel: (0212) 258 60 20; Faks: (0212) 258 60 78 ; e-posta: ankem@figur.net

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�imiz 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 toplantının
katılımcı konu�malarla sürdürülmesine özen gösterecektir. Yöneticinin oturumdaki soru ve katkıları da dikkate alarak ANKEM Dergisi kurallarına göre
hazırlayaca�ı 6-8 sayfalık bir makaleyi Temmuz 2005 sonuna kadar göndermesi halindeANKEM Dergisinin sonraki sayısında yayınlamak bizi mutlu edecektir.

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 yapacak, katılımcılara da deneyimleri
ile ilgili sorular yöneltilerek konu�malar özendirilecektir. Her katılımcıya en fazla 3 dakika süre verilecektir. Yöneticinin oturumdaki soru ve katkıları da dikkate
alarak ANKEM Dergisi kurallarına göre hazırlayaca�ı 6-8 sayfalık bir makaleyi Temmuz 2005 sonuna kadar göndermesi halinde ANKEM Dergisinin sonraki
sayısında yayınlamak bizi mutlu edecektir.
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POSTER SUNUMU

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

POSTER TARTI�MASI

Posterlerin programda gösterilen gün ve saatte tartı�maları yapılacaktır. Poster sunucusunun bu tartı�mada bulunması gereklidir.

POSTER ÖDÜLLER�

Jürinin belirledi�i 3 postere 500 YTL tutarında ödül Genel Oturum 8’de sunulacaktır. Ödüle layık görülen poster birden fazla ara�tırmacı tarafından
gerçekle�tirildi ise, ödül ara�tırıcılar arasında kendilerince payla�tırılacaktır.

SÖZEL B�LD�R�LER

Sözel bildiriler programda gösterilen gün ve saatte sunulacak ve tartı�ılacaktır.
SÖZEL B�LD�R� ÖDÜLLER�

Jürinin belirledi�i 3 sözel bildiriye 1000 YTL tutarında ödül Genel Oturum 8’de sunulacaktır. Ödüle layık görülen bildiri birden fazla ara�tırmacı tarafından
gerçekle�tirildi ise, ödül ara�tırıcılar arasında kendilerince payla�tırılacaktır.

V�DEO PROJEKTÖR (BARKOV�ZYON)

Kongre oturumlarında video projektör kullanılacaktır. Video projektör kullanmak için Power-point programı ile hazırlanmı� sunular 3.5 inç’lik floppy
disklere veya CD’lere kaydedilmi� olmalıdır. Tüm sunu materyalleri, oturumdan 30 dakika önce konu�macı tarafından ilgili salon görevlisine verilmelidir.

E��T�M KURSLARI

22 Mayıs 2005 : 4.Di�hekimli�i E�itim Kursu

23-24-25 Mayıs 2005 : Eczacılık E�itim Kursu

23 Mayıs 2005 : 1.Basamak Hekimlere Antibiyotik Kullanım Rehberi Kursu

23-24 Mayıs 2005 : Sa�lık Çalı�anları Lider E�itim Kursu

24-25-26 Mayıs 2005 : Cerrahi �nfeksiyonlar ve Antibiyoterapi E�itim Kursu

yapılmaktadır. Kursların programları Kongre Programı sonunda yer almaktadır.

KRED� DE�ERLEND�RMES�

20. ANKEM Kongresi Türk Tabipler Birli�i Sürekli Tıp E�itimi “STE”  Komisyonu tarafından 19.5 puanla de�erlendirilmi�tir. Kredilendirme,Ankemistlerin
oturumlara katılımlarına göre yapılacaktır. Oturum De�erlendirme Formları her oturuma girerken görevlilerce verilecek ve oturum sonunda toplanacaktır.

20.ANKEM KL�N�KLER VE TIP B�L�MLER� KONGRES�’N�N ANA SPONSOR KURULU�LARI
Abdi �brahim �laç Sanayi ve Tic. A.�.
Atabay �laç Fabrikası A.�
�.E. Ulagay �laç Sanayii Türk A.�.

20.ANKEM KL�N�KLER VE TIP B�L�MLER� KONGRES�’NE KATKIDA BULUNAN KURULU�LAR
AstraZeneca �laç San. ve Tic. Ltd. �.
Atlas �laç Pazarlama
Bayer Türk Kimya San. Ltd. �ti.
Bilim �laç San. ve Tic. A.�.
Biofarma �laç Sanayi A.�.
Bristol Myers Squibb �laçları �nc.
Eczacıba�ı �laç Pazarlama
Fako �laçları A.�.
GlaxoSmithKline �laçları A.�.
Merck Sharp & Dohme �laçları Ltd. �ti.
Mustafa Nevzat �laç San. A.�.
Pfizer �laçları Ltd. �ti.
Sanofi Aventis
Taymed Sa�lık Ürünleri Tic. Ltd. �ti.
Ant Tıbbi Yayıncılık (Kongre kitapları olarak yayınlanan ANKEM
Dergisinin Ek1 ve Ek2 sayıları)

TE�EKKÜRLER�M�Z� SUNARIZ

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