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Kongre Merkezi
Side Star Elegance Hotel, Manavgat, ANTALYA

30 Mart-02 Nisan 2017

Y: 3,15mt

En
Boy
Yükseklk

:
:
:

11,00mt
8,00mt
3,17mt

BAR 2,00mt

5,50mt

G: 2,00mt
Y: 3,00mt

G: 2,00mt
Y: 3,00mt

G: 2,00mt
Y: 3,00mt

G: 2,00mt
Y: 3,00mt

G: 2,00mt
Y: 3,00mt

G: 2,10mt
Y:  2,19mt

5,50mt

9,60mt

6,20mt

3,
40

m
t

2,80mt

1
5
,7

0
m

t

6,10mt

G: 7,42mt
E: 15,00cm

20,06mt

13,96mt

3
8
,7
4
m
t

G: 7,42mt
E: 15,00cm

1,77mt

1,77mt

G: 2,00mt
Y: 3,00mt

6,10mt

2,30

3
1
7
0
m
t

i l a c @ k i m y a g e r . o r g



Değerli Bilim İnsanları, Kamu ve Özel Sektörün Uzman 
ve Temsilcileri,

30 Mart - 02 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya, Side Star 
Elegance Hotel’de Kimyagerler Derneği ve Atatürk Üniversitesi 
tarafından düzenlenecek olan “5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin 
Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu 
Kongresi”nde sizleri aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.

Kongremizde ülkemizde yürütülen ilaç araştırma ve geliştirme 
çalışmaları ele alınarak, endüstride ve akademide kullanılan 
stratejik yaklaşımlar ortaya konulacaktır.  Kongremizde eşdeğer 
ve biyobenzer ilaç geliştirme çalışmalarından yeni etkin madde 
keşfine ve üretimine kadar ülkemizde yürütülen çalışmalar geniş 
bir yelpazede değerlendirilerek, bu alanlardaki araştırmalara hız 
verebilecek olan strateji ve yöntemler ele alınacaktır.  

Öte yandan yürütülen bu çalışmalara Kimya bilim dalının 
yapabileceği katkılar açığa çıkartılacak ve Ar-Ge faaliyetleri için 
yeterli alt yapıya sahip olan üniversitelerimizdeki genç, dinamik, 
donanımlı ve deneyimli beyin gücü ile bu alanda tanınmış 
akademik ve endüstriyel uzmanlar arasında fikir ve birikimlerin 
paylaşıldığı ortak bir platform oluşturulacaktır. Ayrıca bu 
platformda ülkemizde ilaç araştırma ve geliştirme çalışmalarının 
daha verimli, etkin ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için, 
bu alanda çalışan kamu / özel sektör uzman ve temsilcileri ile 
endüstri ve akademik kuruluşlarda araştırmalar yapan bilim 
insanları ve yasa / yönetmelik uygulayıcıları bir araya getirilerek, 
karşılıklı bilgi paylaşımı yapılması sağlanacaktır.

Kongremizde ilaç hammadde tedarikçilerinden sektöre 
hizmet veren, ekipman ve bilişim hizmetleri sunan kişi, kurum 
ve kuruluşları da sponsor veya izleyici olarak görmeyi arzu 
ediyoruz.

Bu kongreye göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür eder,       
30 Mart - 02 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 
organizasyonumuzda sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Daha 
fazla bilgi için web sayfamızı, http://ilackongresi.org/ ziyaret 
edebilirsiniz.

Saygılarımızla

Ramazan ALTUNDAŞ
Kongre Başkanı



KONU BAŞLIKLARI

  KONGRE TAKVİMİ
- Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi               : 03. 03. 2017
- Bildiri Kabulünün Duyurulması               : 10. 03. 2017
- İndirimli Kayıt Ücreti Son Ödeme Tarihi          : 14. 03. 2017
                                                                 (Mesai saati bitimine kadar)
- Kesin Programın Duyurulması               : 13. 03. 2017
- Reklam ve Sergi Alanının Son Katılım Tarihi   : 29. 03. 2017  
                  (Gece Saat 00:00’a kadar)

İlaç Tasarımı ve Keşfinde Akademik ve 
Endüstriyel Stratejiler

Bilgisayar-Destekli İlaç Tasarımı (İlaç 
Tasarımında İn siliko Yöntemler)

Medisinal Kimya, Yeni İlaç Keşfi ve Ar-Ge’de:
Yeni Teknoloji, Metot ve Yöntemler
Doğal Ürünler
Fermantasyon
Organik Sentez

Jenerik İlaç Ar-Ge’si

İlaç Kimyası ve Üretiminde Yeni Renk: Yeşil 
Kimya

Genomiks / Proteomiks / Metabolomiks / 
Medikal Biyoistatistik
Veteriner İlaçlarında Ar-Ge
Zirai İlaçlarda Ar-Ge

Klinik çalışmalar:
Etik Konular
Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlik Çalışmaları
Farmakodinamik ve Farmakokinetik Bulguların 
Analizi

İlaç Üretimi Proses Geliştirme ve 
Optimizasyonu

İlaçta Formülasyon Çalışmaları

Kontrollü İlaç Salım Sistemleri

İlaçta Kalite Tasarımı (QbD)

İlaçta Analitik Yöntemler:
Metot Geliştirme ve Validasyon
Stress-Testleri ve Stabilite Çalışmaları

Hibrit Analitik Metotlar (Hyphenated 
Analytical Techniques)

Biyobenzer İlaçlar, Aşılar ve Üretim 
Teknolojileri / Monoklonal Antikorlar 
Nanoteknoloji

Nanobiyoteknoloji

Yetim İlaçlar ve Bireysel İlaç Tedavisi Patent

Drug Master File / Ruhsatlandırma



 

 

 

 

 

KOMİTELER

KONGRE BAŞKANI  : Ramazan ALTUNDAŞ
KONGRE BAŞKAN YRD.   : Mahmut ÖZBEK
     Rana SANYAL
       O. Mutlu TOPAL
BİLİMSEL KOORDİNATÖR : Serdar BURMAOĞLU
    Özgül Persil ÇETİNKOL     
KONGRE SEKRETERİ  : Yücel YILDIRIM
KONGRE KOORDİNATÖRÜ : İkram CENGiZ

ORGANİZASYON KOMİTESİ

BİLİM KURULU



 

 

 

 

 

KATILIM ÜCRETLERİ

1) *Yukarıda belirtilen kayıt ücretleri otelde konaklayacak ya da konaklamayacak 
katılımcılar için yalnızca kongre kayıt ücreti olup, konaklama ücreti bunun 
dışında ve katılımcıya aittir. Otelde Konaklamayacak katılımcıların kayıt 
ücretlerine öğle yemeği dâhildir.

2) Kongre katılım ücretlerine; (i) kongre çantası, (ii) kongre dökümanları, (iii) 
kongre süresince gün içindeki ikramlar ve (iv) kokteyl dâhildir.

3) Günlük kayıt ücretlerine; (i) kayıt yaptırılan günün bilimsel oturumlarına 
katılım, (ii) gün içindeki ikramlar, (iii) yaka kartı, (iv) kongre çantası, (v) kongre 
dökümanları, (vi) katılım sertifikası ve (vii) kayıt gününe ait öğlen yemeği 
dâhildir.

4) Kişisel ekstra harcamalar, konaklama, ücretsiz servis saatleri dışındaki 
transfer vb. yukarıda belirtilmeyen diğer hizmetler kayıt ücretine dâhil değildir.

5) 27 Mart 2017 Pazartesi, saat 17:00’den sonra kayıt için ödeme yapan 
katılımcıların banka dekontları ile birlikte kayıt masalarına gelmeleri 
gerekmektedir.

6) Kongre günü kayıt masasına ödeme yapmak durumunda kalan katılımcılar 
nakit ödeme yapmak zorundadır. Kredi kartı ile ödeme alınmamaktadır.

7) Banka havalesi ile Banka ATM’lerinden kartsız ödeme yapan kişilerin 
makbuzlarının üzerine isim bilgilerini de yazarak havale dekontunun bir 
kopyasının kayıt olduktan sonra ilac@kimyager.org adresine teyit için 
gönderilmesi gerekmektedir.

Dekontun gönderilmemesi durumunda kayıt formu işleme alınmayacaktır.

BANKA HESAP BİLGİLERİ
Hesap Adı  : Kimyagerler Derneği İktisadi İşletmesi
Banka Adı  : Türkiye İş Bankası
Şube           : Ege Üniversitesi Şubesi, İzmir
Hesap No   : 3499 - 0534657 
IBAN           : TR98 0006 4000 0013 4990 5346 57



Sponsorluk İletişim

Yücel YILDIRIM

Kongre Sekreteri
0 505 790 86 94

KONGRE TARİHLERİ
30 Mart - 02 Nisan 2017
5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, 
Sentezi, Üretimi ve Stantardizasyonu 
Kongresi  
www.ilackongresi.org    
Sidestar Elegance, Hotel, Manavgat, Antalya

SPONSORLUK KOŞULLARI
Logoları, kongre duyuru panosunda, kongre çantasında, 
kongre görsellerinde ve web sitesinde yayınlanacak 
ve link verilecektir. Kongre alanında firma bayrakları 
bulunabilecektir. Her stant için 1 güç kaynağı ve 10A elektrik 
fişi. Masa ve sandalyeler. Ortak alanlar ve geçiş alanlarının 
temizliği. Oturumlara ücretsiz katılım olanağı.

ANA SPONSOR (5 numaralı Stand): (1 Firma ile 
Sınırlıdır)
Sponsorluk Bedeli: 20.000 TL. 
Sponsor firmaya bir adet 16 m2 stand alanı verilecektir.
Yaka kartı ipinde firma logoları olacaktır.
Workshop düzenleme hakkı ve bu doğrultuda salon tahsisi 
yapılacaktır. 4 kişi için, oturumlara ücretsiz katılım olanağı.

2 ve 3 no’lu Stand alanı için Toplam Sponsorluk 
Bedeli: 12.000 TL 
Sponsor firmaya (2 ve 3 ) no’lu stantlardan bir adet 12 
m2 stand alanı verilecektir. 3 kişi için, oturumlara ücretsiz 
katılım olanağı

1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 no’lu 
standlar için Sponsorluk Bedeli: 5.500 TL
Sponsor firmaya (1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 ve 18) no’lu stantlardan bir adet 5 m2 stand alanı 
verilecektir. 2 kişiye oturumlara ücretsiz katılım olanağı.

SPONSORLUK



19, 20, 21 ve 22 no’lu standlar için Sponsorluk 
Bedeli: 3.500 TL
Sponsor firmaya (19, 20, 21 ve 22) no’lu stantlardan bir adet 
5 m2 stand alanı verilecektir. 1 kişiye oturumlara ücretsiz 
katılım olanağı.

Açılış Kokteyli Sponsorluğu (1 firma ile sınırlıdır)
Sponsorluk Bedeli: Bedelsiz 
Kongre açılış günü akşamı otelde yapılacak olan açılış 
kokteyli sponsorluğudur.
 - Kokteyl bedeli sponsor firma ile otel arasında  
    görüşülecektir.
 - Logoları kongre duyuru panosunda, kongre 
   çantasındaki kongre tanıtım broşüründe,
   kongre görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak  
    ve link verilecektir.
 - Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya  
    broşür koyabilecekler.
 - Kokteyl alanında, masalarda sponsor firma    
   tarafından sağlanması koşulu ile bayrak
   ve bannerları konulacak.

Kongre Çantası Sponsorluğu (1 firma ile sınırlıdır)
Sponsorluk Bedeli: 7.000 TL
Kongreye gelen katılımcılara dağıtılacak olan çanta 
sponsorluğudur.
 - Çanta üretim maliyeti sponsorluk bedeline dahil  
   olup Derneğimiz tarafından
   sağlanacaktır.
 - Çanta model seçimi organizasyon komitesi     
   tarafından belirlenir.
 - Kongre çantasının bir yüzüne sponsor firmanın  
   logosu konulacaktır.
 - Logoları kongre duyuru panosunda, kongre   
    çantasındaki kongre tanıtım broşüründe,
   kongre görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak  
   ve link verilecektir.
 - Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya  
   broşür koyabilecekler.

Kongre USB Sponsorluğu (1 firma ile sınırlıdır)
Sponsorluk Bedeli: Bedelsiz
Kongre esnasında sunulacak sunumların içinde bulunacağı 
USB sponsorluğudur.
 - USB 16 GB olacak ve üretim maliyeti sponsor  
   firma tarafından karşılanır.
 - USB seçimi ve maliyeti sponsor firmaya aittir.  
   Logosu USB üzerinde bulunacaktır.
 - Logoları kongre duyuru panosunda, kongre   
   çantasındaki kongre tanıtım broşüründe,

SPONSORLUK



   kongre görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak  
   ve link verilecektir.
 - Kongre çantasına promosyon ürün, katalog veya  
   broşür koyabilecekler.

Poster Panoları Sponsorluğu (1 firma ile sınırlıdır. )
Sponsorluk Bedeli: 1.500 TL
Poster sunumlarının yapılacağı panoların sponsorluğudur.
 - Panolara poster numarası ile birlikte sponsor firma  
   logosu yer alacaktır.
 - Logoları kongre duyuru panosunda, kongre   
   çantasındaki kongre tanıtım broşüründe,
   kongre görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak  
   ve link verilecektir.

Ulaşım Sponsorluğu (1 firma ile sınırlıdır.)
Sponsorluk Bedeli: 3.000 TL
Kongreye ulaşım esnasında kullanılacak araçlara asılacak afiş 
sponsorluğudur.
 - Kongreye ulaşımda kullanılacak araçlarda sponsor  
   firmanın afişi yer alacaktır.
 - Afiş seçimi organizasyon komitesine, üretimi   
   sponsor firmaya aittir.
 - Logoları kongre duyuru panosunda, kongre   
   çantasındaki kongre tanıtım broşüründe,
   kongre görsellerinde, web sitesinde yayınlanacak  
   ve link verilecektir.

BANKA HESAP BİLGİLERİ
Banka Adı  : Türkiye İş Bankası
Hesap Adı : Kimyagerler Derneği İktisadi İşletmesi
Şube  : Ege Üniversitesi Şubesi, İzmir
Şube Kodu : 3499
Hesap No : 0534657
IBAN  : TR98 0006 4000 0013 4990 5346 57



KONGRE 
STAND PLANI



KİMLER KATILMALI

* İlaç keşfi, İlaç üretimi ve Jenerik ilaç geliştirme alanlarında  
  çalışan bilim İnsanları 
* İlaç keşfine yönelik yeni hücre içi hedeflerin tespiti alanında         
  çalışanlar
* Veteriner ve zirai ilaçlar üzerine çalışan araştırmacılar ve  
  sektör temsilcileri 
* İlaç endüstrisinde çalışan araştırmacılar 
* İlaç endüstrisi temsilcileri 
* İlaç alanında çalışan devlet kurum ve kuruluş çalışanları 
* Patent ve Ruhsatlandırma biriminde çalışanlar
* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri 
* Hammadde tedarikçileri 
* İlaç sektörüne yönelik teknik altyapı ve ekipman sağlayan  
  kurum temsilcileri

Konaklama
Kongre merkezi olarak Side Star Elegance Hotel, Manavgat, 
ANTALYA belirlenmiştir. Kongre merkezi hakkında detaylı bilgi 
için lütfen http://www.sidestarhotels.com/elegance/tr 
adresini ziyaret ediniz.
 
Oda rezervasyonu için Kongreye Kayıt olunuz
 
 Lisans öğrencileri için  : 20 EURO.
 Tek yataklı oda   : 54 EURO
 Çift yataklı oda (kişi başı)  : 37 EURO
 Üç yataklı oda (kişi başı)  : 33 EURO
 
Belirtilen fiyatlara; saat 07:00 / 24:00 arası All inclusive 
kapsamında açık büfe sabah kahvaltı, açık büfe öğle yemeği, 
açık büfe akşam yemeği, limitsiz yerli içki, soft içeceklerle 
minibar ve KDV dahildir.

Çift yataklı ve Üç yataklı rezervasyon yapmak isteyen 
katılımcılar odayı paylaşmak istedikleri kişilerin isimlerini 
Online Rezervasyon prosesi sırasında bildirmek zorundadırlar.



Genel Bilgiler
- Kongre dili Türkçe’dir.
- Kongreye ‘Sözel / Poster sunumu’ ile veya ‘dinleyici’ olarak iştirak eden 
katılımcılara online ‘Kabul Mektubu’ gönderilecektir.
- Kayıt ve Danışma Masası, 30 Mart 2017 perşembe gününden itibaren Side 
Star Elegance Hotel’de hizmet verecektir
- Kayıt için ödemeyi 27 Mart 2017 Pazartesi günü saat 17:00’den sonra yapan 
katılımcıların banka dekontlarını yanında bulundurmaları ve kayıt sırasında 
göstermeleri gerekmektedir.
- Kongre günü kayıt masasına ödeme yapmak durumunda olan katılımcılar 
ödemelerini nakit olarak yapacaklardır.
- Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara 30 Mart 2017 itibariyle kayıt 
masasından Katılım Belgesi verilecektir
- Yaka Kartı kayıt sırasında verilecektir. Kongre süresince tüm bilimsel ve 
sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.
- Stantlar konferans salonlarının bitişiğinde kurulacak olup, kahve ikramlarıda 
stand alanlarında yapılacaktır. Stand alanlarına giriş için kongre kaydı yaptırma 
şartı aranmaktadır.
- Poster özetleri ve Poster Sunumları Bilim Kurulu tarafından 
değerlendirilecektir. Başarılı bulunan en iyi on posterden ilk üçüne 1., 2., 
3.’lük ödülü, diğerlerine “en iyi on poster” belgesi verilecektir. Ödüller kapanış 
töreninde verilecektir.
- Otelde konaklayan Refakatçılardan kayıt ücreti alınmamaktadır.
- Kongre Oteline girişler otel güvenlik elemanları tarafından kontrol 
edilmektedir. Günübirlik misafiri olan katılımcılar misafirlerini dış güvenlik 
kapısından almaları gerekmektedir. Otel, 30 dakikayı geçmeyen ziyaretlerden 
ücret almamaktadır. Ancak, saat 09:00-18:00 saatleri arası ile Saat 18:00-
24:00 arası 30 dakikayı geçen ziyaretlerden ayrı ayrı olmak üzere; 20’ şer euro 
katılımcıların günübirlik misafirlerinden ve / veya katılımcılardan otel tarafından 
ücret alınmaktadır. Bu süre akşam 18:00’ı geçmiş ise kişi başı toplam 40 euro 
alınmaktadır.
- Kongre Oteli - Antalya Havaalanı - Otobüs Terminali arasında belirlenen 
saatlerde ücretsiz ulaşım hizmeti verilecektir. 
- 03 Mart 2017 tarihinden sonra yapılacak kayıt, konaklama ve transfer 
iptallerinde para iadesi yapılmayacaktır. İptaller Kongre Sekreterliğine yazılı 
olarak bildirildiği takdirde geçerlilik kazanacaktır
 
Ücretsiz Otel Hizmetleri
Saat 07:00 – 24:00 arası All inclusive kapsamında açık büfe sabah kahvaltı, 
açık büfe öğle yemeği, açık büfe akşam yemeği, tüm soft içecekler, limitsiz yerli 
alkollü içkiler, yerli biralar, sıcak içecekler (çay, kahve, sıcak çikolata, bitki ve 
meyve çayları), house wine, soft içeceklerle dolu minibar. İnternet (Business 
Center - tesis ana bina- lobby katı ve odalarda ücretsiz internet erişimi), mini 
futbol, basketbol, kapalı cep sineması (73 m2 - 67 koltuk kapasiteli), açık 
otopark (100 adet araç kapasiteli), safe (odalarda), oyun salonu, TV köşesi, 
boccia, kütüphane, masa oyunları, her gün dillere göre sinema, bingo, canlı 
müzik, özel temalı geceler, dans geceleri, günlük animasyon aktiviteleri. 
Hamam, sauna (rezervasyonlu), buhar odası, kapalı havuz ve jakuzi. Wireless 
internet bağlantısı Genel alanlarda, Odalarda ve tüm toplantı salonlarımızda 
ücretsizdir (Otel tarafından belirlenen limitlerde). Ücretli Otel hizmetleri  Fax, 
fotokopi, telefon, araç kiralama servisi, tenis kortlarının gece ışıklandırması 
kullanımı, tenis raket ve topları (depozitolu) çamaşırhane, kuru temizleme 
servisi, kuaför, doktor ve hemşire (24 saat ulaşılabilir), fotoğraf hizmetleri, 
masajlar, kese ve güzellik tedavileri, yüz maskesi, hidroterapi, kuaför. İthal 
içecekler, yerli ve ithal özel şaraplar, şampanyalar, köpüklü şaraplar, taze 
meyve suyu, enerji içecekleri. Oda servisi 24 saat / Ücretli.1 adet A’la Carte 
restoranımız akşam yemeğinde rezervasyonlu ve ücretli (7 Euro / Kişi başı / 
12 yaşından küçük çocuklar alınmamaktadır) olarak servis verecektir. 8 kişi ve 
üzeri grup rezervasyonlarında fiyat değişmektedir.



KONGRE MERKEZI
Side Star Elegance Hotel 

Manavgat, ANTALYA

30 Mart-02 Nisan 2017
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