
2007’de 22.’sini düzenledi¤imiz ANKEM
Kongresi program›na bakarken birden gerilere
do¤ru bir yolculuk yapt›m. Yeni antibiyotikle-
rin birbiri ard›na geldi¤i y›ld› 1985. Nas›l bir
araya geldik hat›rlam›yorum, sevgili hocam›z
Enver Tali Çetin, Tu¤rul Çavdar ve Emine Koç-
yi¤it ile birlikte antibiyotiklerle ilgili bir kongre
yapma fikri do¤du. Ve 1986'da ilk ANKEM kon-
gresi Tu¤rul Çavdar'›n baflkanl›¤›nda, Emine
Koçyi¤it'in sekreterli¤inde Marmaris'de gerçek-
lefltirildi. Bu önemli bir tarih, çünkü ülkemizde
ilk kez bir ilaç grubu ad›na büyük kat›l›ml› bir
kongre yap›l›yordu. Üstelik al›fl›lm›fl as›k surat-
l› kongrelerden çok farkl› bir ortamda gerçekle-
fliyordu. 

Maya tutmufltu. Enver Tali Çetin'in baflka-
n›, benim sekreteri oldu¤um 2. Kongre Side'de,
ama biraz sanc›l› bafllad›. Çünkü d›fl turizme ye-
ni yeni aç›lan otellerde çifte rezervasyon sorunu
yaflad›k ve üzerine nurlar ya¤s›n, sevgili Kaya
Çilingiro¤lu hocam›z› epey k›zd›rd›k. Bu kon-
grenin unutulmaz noktalar›ndan biri ilk kez
"nas›l ak›lc› antibiyotik kullan›r›z" temas›n›n ifl-
lenmesi ve bu toplant›n›n sonucu olarak pek
çok kurumda "Antibiyotik Kontrol Komitele-
ri"nin kurulmas›yd›. Unutulmaz k›lan di¤er
nokta ise neredeyse tüm kongre üyelerinin ka-
t›ld›¤› "hofl k›yafet" balosu idi. Bu baloda sevgi-
li Semra Çalangu örtülü tuhaf k›yafeti ile 1.
olurken bu k›yafetin zamanla tüm ülkede do¤al
hale gelece¤ini bilemezdik. 

ANKEM su kenarlar›ndan 2 kez karaya ta-
fl›nd›, 3.Kongre Ankara'ya, 10.Kongre Kapadok-
ya'ya olmak üzere. Kapadokya'daki kongrenin
sekreteri, aram›zdan apans›z ayr›lan, an›s›n› ve
ac›s›n› hiç unutmad›¤›m›z sevgili Yavuz Bozfa-
kio¤lu idi. Faruk Pekin'in rehberli¤inde kongre
saatleri d›fl›nda gizemli Kapadokya'y› bir kez

daha keflfettik.

ANKEM'ler benim için o kadar an›larla
yüklü ki hangisini hangi kongrede yaflad›¤›m›
hat›rlayam›yorum. Ama çok iyi hat›rlad›¤›m 9
y›l Dekanl›k yaparak bir rekor k›ran sevgili  ho-
cam›z Korkmaz Altu¤'un da rol ald›¤› “sessiz
film” oynama seanslar›m›z. Galiba bu oyunu,
en çok havan›n inan›lmaz so¤uk oldu¤u Bod-
rum gecelerinde oynad›k. Zamans›z kayb› ile bi-
zi kahreden sevgili Sait Bekem hoca çelebi gülü-
flü ile bizi seyrederdi.

Baz› konular ülkemizde ilk kez ANKEM'ler-
de dile getirildi. Örne¤in Biyoyararlan›m-Biyo-
eflde¤erlik Kufladas›'nda, ‹yi Klinik Uygulama-
lar Kapadokya'da, Hekim-‹laç Endüstrisi ‹liflki-
leri Beldibi'nde, Farmakoekonomi Kemer’de ya-
p›lan Kongre'lerde tart›fl›ld› ve ilk Klinik Arafl-
t›rmalar-Etik Kursu Belek'de gerçeklefltirildi.
ANKEM ilkleri bunlarla s›n›rl› de¤il. Gün Do-
¤umu, Gün Bat›m›, Bir Bilene Soral›m, Birlikte
Tart›flal›m vb isimli tart›flmal› interaktif toplan-
t›lar ve art›k bir ANKEM klasi¤i olan Üniversi-
te-‹laç Endüstrisi ortak panelleri. Ve bu y›l için
de “ANKEM Meydan›” ad›nda farkl› biçimde
bir toplant› düzenlendi.

‹lklerimiz bitmedi. fiimdilerde biliflim tek-
nolojisinde çal›flan Asl› Salman, 8 yafl›nda iken
arkadafllar›na tatt›rarak yapt›¤› antibiyotik flu-
ruplar›n›n tad› ile ilgili deneysel çal›flmas›n› bu
kongrelerden birinde sundu ve sunu ANKEM
Dergisi’nde yay›nland›.     

Bakterilere de söz verildi bu kongrelerde
Sevgili Demir Tiryaki'nin haz›rlad›¤› "Bakterilerin
hüzünlü öyküsü", geçen y›l aram›zdan ayr›lan s›-
k› Ankemist Sinan Nur Kesim'in da¤›tt›¤› selpak
mendilleri eflli¤inde göz yafllar›yla izlendi.

ANKEM KONGRELER‹'NDEN ‹ZDÜfiÜMLER !
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Kongre düzenlemelerimiz de farkl› oldu
hep. Art›k hepsi konular›nda uzman olan Tunç
Tiryaki, Burak Erdamar, Hakan Sivrikaya ve
Burak Beksaç ö¤renciliklerinde kongrelerimizin
hem nefle kayna¤› hem de organizasyonda en
heyecanl› yard›mc›lar›m›zd›.

Kongrelere kültürel boyut katma da AN-
KEM ile bafllad›. Kongre saatleri d›fl›nda yöre-
nin kültürel mekanlar› gezildi, ülkemizin önde
gelen kültür-müzik-tiyatro insanlar› dinlendi.
Bu etkinlikler baz›lar›nca bafllarda yad›rgand›
ama sonra hemen kopya edildi. 

Dostluklar›n bafllad›¤›, eski dostluklar›n
demlendi¤i bir ortam sa¤lad› ANKEM hep. Ve
zamanla büyük bir ANKEM ailesi do¤du. AN-
KEM'ler olmasa idi sevgili Erdal Akal›n'›, ‹sken-
der Sayek'i, an›s›n› içimizde tafl›d›¤›m›z Füsun
Sayek'i, Emin Kansu'yu, Semih Baskan'›, Serhat
Ünal'›, Volkan Korten’i, Deniz Gür’ü, ANKEM
marfl›n› besteleyen Erol Bal›k'›, Y›ld›z Bal›k'› ve
nice dostumu tan›yamayacak, Fakültemizin ba-
flar› dereceli mezunu Murat Akova ile yeniden
karfl›laflamayacakt›m. ANKEM'ler kiflisel tarihi-
mizin bir parças› art›k.

ANKEM Kongrelerinin belgesi olan AN-
KEM Dergisinden söz etmeden geçilebilir mi?
Sevgili Kurtulufl Töreci hoca'dan konuflman›n
yaz›s›n› tam zaman›nda teslim etmeden “kur-
tulmak” mümkün mü? Bir kuyumcu titizli¤i ile
yaz›lar› kaynak dergilerin say› numaralar›na
kadar tek tek elden geçiren, hatta yeniden yazan
sevgili Kurtulufl hocam›z›, ANKEM Dergisinin
selameti için -Semra Çalangu'nun dedi¤i gibi-
ne yap›p edip klonlamal›y›z.

Tüm hofl an›lar›n yan› s›ra içimizi yakan,
unutulmaz kay›plar›m›z oldu. Kaybetti¤imiz
dostlar›m›z›n ve sevgili Yavuz'umuzun ard›n-
dan ANKEM'in kurucusu, tan›mlamaya bildi-
¤im s›fatlar›n yetmedi¤i, eflsiz insan, sevgili ho-
cam›z da 2005'de bizi b›rak›p gitti.

Derne¤imizin yeni baflkan› sevgili Bülent
Gürler ve 22. Kongre baflkan› sevgili Tansu Sal-
man ve de yard›mc›lar› var güçleriyle çal›fl›yor-
lar ANKEM efsanesinin sürmesi için. Biz Anke-
mistler de bu u¤rafllar›nda onlar› yaln›z b›rak-
mamal›y›z ki ANKEM y›ld›z› hep parlas›n.

Daha pek çok ANKEM'lere birlikte yürü-
me umuduyla tüm Ankemistlere sevgiler...
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