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Değerli Meslektaşlarım
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (TKRCD)
bilimsel toplantılarının olmadığı yıllarda ilk ve
sonbaharda birer sempozyum yapma geleneğini
sürdürmektedir. TKRCD, kuruluşundan beri gelmiş
geçmiş tüm kurucu, yönetici ve üyelerinin, özverili ve
dirayetli çalışmaları sonucu, tüm dünyanın ve özellikle
de parçası olduğumuz Avrupalı meslekdaşlarımızın
dikkate ve saygıya şayan buldukları bir konuma
ulaşmıştır. Ülke seviyesinin buraya yükselmesinde
emeği ve katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunarım.
Bildiğiniz üzere son yıllarda Türkiye’nin Avrupa Koloproktoloji Kurumu (ESCP)
nezdinde giderek yükselen yerinin bir göstergesi olarak, ESCP yıllık toplantısı
2016 Eylül ayında İstanbul’da yapılacaktır. Bu toplantı öncesinde geleneksel
olarak yapacağımız ilkbahar sempozyumunun yeri, sizlerin istekleri ve
yönetim kurulunun da kararı ile Ankara olarak belirlenmiştir. Ankara’daki
bu toplantımıza ESCP’den gelecek konuşmacıların da katkı ve katılımı ile
hem sempozyum uluslararası bir nitelik kazanacak hem de en azından bu
gelenlerin uyandıracağı yankı ile kolorektal cerrahinin ülkemizdeki seviyesi
hakkında ESCP üyeleri 2016 Eylül toplantısı öncesinde daha iyi bir fikir sahibi
olma şansı bulacaklardır. Ankara’daki ilkbahar sempozyumumuza yönetim
kurulu üyemiz sevgili Prof. Dr. Uğur Sungurtekin başkanlık edecektir. Sayın
sempozyum başkanı ve Ankara’daki yerel sempozyum sekreteri sevgili Doç.
Dr. Cihangir Akyol, sizlere tatminkar bir program sunmak üzere bir süredir
devam ettirdikleri çabalarında artık önemli seviyeye ulaştılar ve program
açıklanacak hale geldi. Programın kazanacağı beğeniden hiçbir kuşkum yok.
Sizleri bu önemli ve ESCP katkısı ile bir ilkin yaşanacağı sempozyuma davet
etmenin sevinci ve gururu içindeyim.
Ben bu vesile ile dönem sonuna ulaşmakta olduğum TKRCD başkanlığı
onurunu, benden sonra seçeceğiniz ve çıtayı daha yükseklere çıkaracağından
hiçbir şüphe duymayacağım bir kardeşime devredecek olmanın heyecanını
da sizlerle paylaşarak veda etmek istiyorum.
Ankara’da görüşmek üzere, saygı ve sevgi ile...
Prof. Dr. İ. Ethem GEÇİM

Değerli Meslektaşlarım,
TKRCD’nin büyük kongresinin olmadığı yıllarda yapılan
en büyük aktivitesi olan ilkbahar sempozyumu bu
defa Ankara Üniversitesinin ev sahipliğinde Ankara’da
gerçekleştirilecektir. Ulaşımın kolay olması açısından
burası tercih edilmiş olup genç meslektaşlarımızın
günlük çalışma rutininden kopmadan ve sıkıntısız
şekilde toplantıya katılabilmesi amacıyla 11-13 Mart
2016 tarihi seçilmiştir. İlkbahar sempozyumunun
teması “DAHA İYİ TEDAVİ” olup bizlere kolorektal cerrahi alanındaki yeni
gelişmeleri ve güncel uygulamalarımızda edindiğimiz tecrübeleri paylaşma
olanağı verecektir. Sempozyum konuları seçilirken konuların görüş-karşıt
görüş olarak seçilmesine özellikle önem verilmiştir. Konularında deneyim
sahibi ve kolorektal cerrahi alanında kendilerini kanıtlamış hocalarımızın
sunumlarında bizlere öğrenmenin hazzını yaşatacağından eminiz. Bu
sempozyumun önemli bir diğer kısmını ise bu alanda yoğunlaşmayı isteyen
genç meslektaşlarımızın gerek klinik gerekse deneysel olarak hazırladıkları
çalışmaların sonuçlarını poster ile sunmaları oluşturmaktadır. Sizleri
TKRCD’nin 2016 İlkbahar Sempozyumunda buluşmak üzere Ankara’da
ağırlamaya davet eder saygı ve sevgilerimizi sunarız.
Prof. Dr. Uğur SUNGURTEKİN
Sempozyum Başkanı
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GENEL BİLGİLER
Sempozyum Tarihi ve Yeri
11-13 Mart 2016, Wyndham Otel, Ankara
Sempozyum Dili
Sempozyumun dili Türkçe’dir.
Kredilendirme
Sempozyum, TTB-STE tarafından kredilendirilecektir.
İzinler
Sempozyuma katılımınız için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin
yazıları, Sempozyum Organizasyon Sekreteryası aracılığı ile katılımcılara
gönderilecektir.
Kayıt ve Danışma
Kayıt ve danışma masaları 11-13 Mart 2016 tarihlerinde 08:30-19:00
saatleri arasında hizmet verecektir.
Sempozyum Katılım Belgesi
Sempozyuma katılan tüm katılımcılara sempozyum sonunda “Katılım
Belgesi” verilecektir.
Sempozyum Başkanı
Dr. Uğur SUNGURTEKİN
Sempozyum Sekreteri

Dr. Cihangir AKYOL

E-POSTER
E-Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları
E-poster internet üzerinden hazırlananacak ve kabul edilecektir.
Websitemizin online E-poster kısmından E-poster gönderimi ile ilgili
aşamaları dikkatlice okumanızı, E-poster gönderimi ile ilgili sorularınız
için tkrcdilkbahar2016@flaptour.com.tr adresine mail atmanızı rica
ederiz.
E-poster, amaç, yöntem, sonuç ve yorumu içerecek şekilde düzenlenmeli
ve 250 kelimeyi aşmamalıdır.
E-posterler ile ilgili tüm yazışmalar e-posta ile yapılacağından, sürekli
kullandığınız bir e-posta adresi mutlaka belirtiniz. Faks veya e-posta ile
gönderilen bildirler kabul edilmeyecektir.
E-posta dışında size sürekli ulaşabileceğimiz telefon numaranızı
belirtmeniz gerekmektedir. Kabul edilen E-posterler hiçbir düzeltme ve
değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Sorumluluk yazarlarına ait olacaktır.
Sempozyum için göndermiş olduğunuz E-posterlerinizin kabul edildiğine
dair tarafınıza bilgi geldikten sonra e-poster olarak sisteme girişinin
yapılması gerekmektedir. E-posterin nasıl hazırlanacağı yine online olarak
duyurulacaktır.
E-poster son gönderme tarihi 15 Şubat 2016’dır. Bu tarihten sonra gelen
E-posterler kabul edilmeyecektir. Gönderilen ve kabul edilen E-posterler
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği tarafından basılacak olan kitap
ve/veya dergilerde yayınlanacaktır. Sadece yayın izni verilen E-posterler
kabul edilecektir.

Tüm çalışmalar orijinal olmalı tamamen veya kısmen ulusal veya uluslararası
başka bir toplantıda sunulmamış olmalıdır.
Çalışmalar bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek ve aralarından 12
tanesi “seçilmiş poster” olarak programa alınacaktır.
Seçilmiş posterlerin ödül değerlendirmesine alınabilmesi için
Türk
Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Dergisi yayın kurallarına uygun
şekilde hazırlanmış tam metinlerinin 21 Şubat 2016 tarihine kadar
kongre sekreterliğine   tkrcdilkbahar2016@flaptour.com.tr   gönderilmesi
gerekmektedir.
Tam metinleri
alınmayacaktır.

gönderilmeyen

çalışmalar

ödül

değerlendirilmesine

Seçilmiş 12 posterin tam metinleri Türk kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
Dergisinde yayınlanacaktır.
Yapılan değerlendirmeler sonrası en yüksek puanı alan ilk üç çalışmaya ödül
verilecektir.

Kayıt Ücretleri
Uzman ve Öğretim Üyesi
Asistan-Refakatçi
Firma Yetkilisi

KAYIT BİLGİLERİ

Kayıt
30 Ağustos
Ücretleri2014 öncesi 130Eylül
Ağustos
20142014
sonrası
öncesi 1 Eylül 2014 sonrası
Uzman ve Öğretim Üyesi
200 TL
250 TL200 TL
250 TL
Asistan-Refakatçi 150 TL
200 TL150 TL
200 TL
Firma Yetkilisi
200 TL
250 TL200 TL
250 TL

• Yukarıda fiyatlara %18 KDV eklenecektir
• Kayıt Ücreti; Bilimsel aktivitelere katılımı, sempozyum çantası ve yaka
kartı, sempozyum kitabı, katılım belgesi, öğle yemeği, kahve molalarına
katılımı içerir.

KONAKLAMA BİLGİLERİ

EKLENECEKTİR
TRANSFER BİLGİLERİ
Havalimanı – Otel veya Kongre Merkezi tek yön toplu transfer
60 Euro +KDV’dir.
Özel transfer talepleriniz için lütfen tkrcdilkbahar2016@flaptour.com.tr
adresi ile iletişime geçiniz.

HESAP BİLGİLERİ
Banka Adı
Hesap Adı
Şube
IBAN No TL

:
:
:
:

İş Bankası
Flap Kongre
Başkent Şubesi
TR91 0006 4000 0014 3980 0174 46

· Kayıt konaklama işlemlerinizi tamamlamak için lütfen
www.tkrcdilkbahar2016.org sempozyum websitesini ziyaret ediniz.

