14-17 Mart 2019 – Avantgarde Hotel & Resort Kemer/ Antalya
www.ilackongresi.org
Kimyagerler Derneği olarak ilkini 2013 yılında gerçekleştirdiğimiz ve
14-17 Mart 2019 tarihinde Antalya Kemer’de bulunan Avantgarde Hotels
& Resorts’de düzenleyeceğimiz “7. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi” ni
organize etmekten mutluluk duymaktayız. İlaç sektörü için önemli bir buluşma
ve işbirliklerin yapıldığı platform haline gelen kongremiz, geniş sergi alanında
siz değerli sektör temsilcilerinin tanıtım yapabilecekleri sponsorluk imkânları
ve şartları bakımından mükemmel bir ortam sunmaktadır.
Ayrıca kongremize sponsor olarak yapacağınız destekler, kongrenin
kurumsallaşması, devamlılığı ve kalitesini artırmak yönünden önemli
bir katkı sağlayacak ve bu popüler etkinlik sayesinde sağlam bir izlenim
bırakabileceksiniz.

SPONSORLUK KOŞULLARI

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

Ana Sponsor(S1): (1 Firma ile Sınırlıdır)
Sponsorluk Bedeli: 20.000 TL+KDV
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.

S2 - S18 no’lu standlar için Sponsorluk Bedeli: 5.000 TL+KDV
Sponsor firmaya bir adet 5 m2 stand alanı verilecektir.
2 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.

Oda Kartı Sponsorluğu (1 firma ile sınırlıdır)
Sponsorluk Bedeli: 2.000 TL+KDV

Kongre Otelinde verilecek oda kartlarının zarf sponsorluğudur.
Otel oda kartlarının konulacağı zarflarda sponsor firmanın reklamı yer
alacaktır,üretimi sponsor firmaya aittir.
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 Çantası Sponsorluğu (1 firma ile sınırlıdır)
Sponsorluk Bedeli: 7.000 TL+KDV
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
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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, 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: 2.000 TL+KDV
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.

Banka Hesap Bilgileri
Hesap Adı
Banka Adı
Şube
IBAN

Kimyagerler Derneği İktisadi İşletmesi
Türkiye İş Bankası
Perpa Şubesi, Şişli, İstanbul
TR74 0006 4000 0011 1880 5904 45

Kongre Sekreteri:

İrem KULU
Ömer Tahir GÜNKARA
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Bu Kongre Bir KİMYAGERLER DERNEĞİ Organizasyonudur

Sponsorluk
Şartnamesi

14-17 Mart 2019

Kongre Merkezi
Avantgarde Hotel & Resort, Kemer, ANTALYA

KOMİTELER

Değerli Bilim İnsanları, Kamu ve Özel Sektör Uzman ve Temsilcileri,
14-17 Mart 2019 tarihlerinde Antalya’da Avantgarde Hotel & Resort Hotel’de
Kimyagerler Derneği ve Gebze Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan
Uluslararası 7. İlaç Kimyası Kongresinde sizleri aramızda görmek bizleri mutlu
edecektir.
Uluslararası konuşmacılarımız ilaç araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan bilim
insanlarından oluşmaktadır. Kongrede ulusal ve uluslararası konuşmacıların
yapacağı sunumlara ilave olarak “Kısa Sözel” sunumlara da geniş yer verilecektir.
Kısa sözel sunumlar, poster saatlerinde poster olarak da sergilenerek daha fazla
katılımcı ile uzun süreli karşılıklı paylaşım ve tartışma imkanı sağlanacaktır.
Ülkemizde poster sunumlarına gösterilen ilginin azaldığı görülmektedir. Mevcut
durumun aksine poster sunumlarına ilginin artırılması gerekmektedir. Bu maksatla
kongrede her bir postere iki gün boyunca toplam dört saat tartışma fırsatı
verilecektir.
Kongrede ilaç alanında yürütülen çalışmalar geniş bir yelpazede değerlendirilerek
ülkemizde ilaç alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarına hız verebilecek
stratejiler ele alınacaktır. Üniversitelerde, ilaç endüstrisinde ve kamu kurumlarında
çalışan bilim insanlarının bir araya gelmesi sağlanarak Proje İşbirlikleri
Platformu oluşturulacaktır.
Ülkemizde ilaç araştırma ve geliştirme çalışmalarının daha verimli, etkin ve başarılı
bir şekilde yürütülebilmesi için, bu alanda çalışan özel sektör temsilcileri ve kamu
kurum temsilcilerinin bir araya geldiği bir Toplantı düzenlenecektir.
Kongremizde, hem ilaç sektörü hem de üniversitelere hizmet veren, ilaç
hammaddesi, kimyasal madde, cihaz ve ekipman tedarikçileri ile yazılım
hizmetleri sunan kişi, kurum ve kuruluşlar da sponsor veya izleyici olarak görmek
istemekteyiz.
Kimyagerler Derneği olarak 2013 yılından itibaren her yıl düzenlediğimiz ve
önümüzdeki yıl 14-17 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek olan Uluslararası 7. İlaç
Kimyası Kongresinde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla

Organizasyon Komitesi Adına

Prof. Dr. Ramazan ALTUNDAŞ
Kongre Başkanı

Daha fazla bilgi için lütfen web sayfamızı, www.ilackongresi.org, ziyaret ediniz.

Kongre Başkanı		
Ramazan ALTUNDAŞ
Kongre Başkan Yardımcıları Serdar BURMAOĞLU, Esen Bellur ATİCİ, 		
		Mahmut ÖZBEK, Y. Lütfü ŞEN, O. Mutlu TOPAL
Bilimsel Koordinatör
Özdemir DOĞAN, Şebnem EŞSİZ GÖKHAN
Kongre Sekreteri
İrem KULU, Ömer Tahir GÜNKARA

Kongre Merkezi

Kongre Koordinatörü

Avantgarde Hotel & Resort, Kemer, ANTALYA

Kongre Tarihi

ORGANİZASYON KOMİTESİ

14 Mart Perşembe – 17 Mart Pazar 2019

KONGRE TAKVİMİ

08 Şubat 2019’a kadar

08 Şubat 2019’den sonra

Lisans Öğrencileri		
150 TL		
Y. Lisans ve Doktora Öğrencileri
300 TL		
Diğer		
500 TL		
Tek Günlük Katılımcılar 		
600 TL		
(Dernek Üyeleri Dahil)

200 TL
400 TL
600 TL
700 TL

1) Yukarıda belirtilen kayıt ücretleri yalnızca kongre kayıt ücreti olup, konaklama ücreti
bunun dışında ve katılımcıya aittir.
2) Kayıt ücretlerine KDV dahildir. Kimyagerler Derneği İktisadi İşletmesi tarafından fatura
düzenlenecektir.

4) Tek günlük kayıt ücretlerine( 09:00-20:00 saatleri arası); (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 öğle yemeği dâhildir.

: 11 Şubat 2019
: 13 Şubat 2019
: 03 Mart 2019
: 13 Mart 2019

5) Kongre otelinde konaklamayacak katılımcılar(Tek günlük kayıt yaptıranlar hariç);
Yukarıdaki ücret tablosunda belirtilen kayıt ücretleri dışında tesis kullanım bedeli olarak
(09:00-20:00 saatleri arası) günlük 100 TL otele ödeyeceklerdir.
6) Kişisel ekstra harcamalar, konaklama, ücretsiz servis saatleri dışındaki transfer vb.
yukarıda belirtilmeyen diğer hizmetler kayıt ücretine dâhil değildir.

(Gece Saat 00:00’a kadar)

7) 11 Mart 2019 Pazartesi saat 17:00’den sonra kayıt için ödeme yapan katılımcıların banka
dekontları ile birlikte kayıt masalarına gelmeleri gerekmektedir.

KONU BAŞLIKLARI
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

Katılım Türü

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

- Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
- Bildiri Kabulünün Duyurulması
- Kesin Programın Duyurulması
- Reklam ve Sergi Alanının Son Katılım Tarihi

		

İkram CENGİZ (Kimyagerler Derneği)

KATILIM ÜCRETLERİ

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

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

BİLİM KURULU

9) Katılım ücretlerinin faturaları kayıt sırasında verilecektir. Fatura için lütfen isim-soyisim,
TC kimlik numarası (veya vergi numarası kayıtlı olunan vergi dairesi bilgileri) ve faturaya
yazılması istenilen bilgiler (Üniversite Adı, Proje No vb. gibi) gerekmektedir. Bu bilgilerin
ilac@kimyager.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Konaklama

Kongre merkezi olarak Avantgarde Hotel & Resort, Kemer, ANTALYA belirlenmiştir.
Kongre merkezi hakkında detaylı bilgi için lütfen http://www.avantgarderesorts.com/resort
adresini ziyaret ediniz.
Oda rezervasyonu için Kongreye Kayıt olunuz
Tek yataklı oda
: 260 TL
Çift yataklı oda (kişi başı) : 200 TL
Üç yataklı oda (kişi başı)
: 190 TL
Dört yataklı oda (kişi başı) : 190 TL
0-9 yaş bir çocuk ücretsiz, 2. Çocuk 75 TL
Rezervasyon için iletişim bilgileri:
Mehtap Altay
: mgokoglu@miragotour.com
Özgen Gökoğlu : ozgen@miragotour.com

SOSYAL KOMİTE
Dr. Tayfun OLTULU
Birsen CELAYİR, Sanofi

0532 668 61 56
0532 297 94 35

* 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 kişilik, Üç kişilik ve dört kişilik odalara rezervasyon yapmak isteyen katılımcılar odayı
paylaşmak istedikleri kişilerin isimlerini Online Rezervasyon prosesi sırasında bildirmek
zorundadırlar.

