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Hoşgeldiniz Mesajı

Welcome Letter

Değerli Meslektaşlarım,

Dear Colleagues,

Turizm başkentimiz Antalya’da düzenlediğimiz XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi’ne,
kongre öncesi ve sırasında yaptığımız çalıştaylara gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür
ederim. Hoş geldiniz. Bu yıl, bizler için özel. Aynı zamanda derneğimizin 40. kuruluş
yıldönümünü kutluyoruz. Bu kapsamda Onursal Başkanımız Prof. Dr. Nazmi Özer
bize TBD’nin tarihçesini kısaca anlatacak.

I would like to thank you for your interest to the XXVII. National Biochemistry Congress,
the pre- and peri-congress workshops that are being held in Antalya, the Capital of
Tourism. Welcome to the Congress! This year we celebrate the 40th anniversary of the
Turkish Biochemical Society (TBS). Therefore Honorary President of TBS, Prof.
Nazmi Özer, will present the history of TBS.

Açılış Konferansı, “Preanalitik hatalar ve hasta çıktıları” üzerine, EFLM Genel
Sekreteri Prof. Ana-Maria Simundic tarafından verilecekti. Ancak ülkemizdeki
“güvenlik sorunu” nedeniyle son anda gelmekten vazgeçti. Bu yüzden önemli bir
program değişikliği yapmak zorunda kaldık. Ve bir sürpriz ortaya çıktı. İşte ünlü mizah
ustamız Gani Müjde konuşmacımız! Kendisini zevkle izleyeceğiz.

The Opening Conference would be given by Prof. Ana-Maria Simundic, the General
Secretary of EFLM, on Preanalytical Errors and Patient Outcome. Unfortunately, she
could not come, citing the “security problem” in our country, 10 days before the congress.
However, this unpleasant situation led to a serendipity: our famous humor master Gani
Müjde is here now for the opening conference! We will listen to him with pleasure.

Kongre bilimsel programında bu yıl çok sayıda genel konferans, sempozyum ve özel
konularda konuşmalar da bulunmaktadır. Bunlardan Amerika’da yaşayan başarılı
bilimcimiz Dr. Mazhar Adlı, TÜBİTAK ödüllü üretken bilimcimiz Prof. Dr. Özcan
Erel, bir başka üretken bilimcimiz Prof. Dr. Reşat Apak, Antalya 1. Bölge Sekreteri
Prof. Dr. Necat Yılmaz ve İzmir’den meslektaşımız Prof. Dr. Yasemin Baskın’ın
konuşmaları ilgi çekici olacaktır. Ayrıca, özellikle IFCC ve EFLM temsilcilerimizin yer
aldığı Klinik Laboratuvarların Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Geleceğe Bakış,
Laboratuvar Yönetiminde Güncel Uygulamalar, Referans Aralıklar ve Laboratuvar
Bilgi Yönetim Sistemleri başlıklı oturumlara dikkat çekmek isterim. Özellikle
vurgulamak istediğim bir panel ise bir önceki Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
(TKHK) Başkanı Dr. Zafer Çukurova, TKHK Ankara 1. Bölge Sekreteri Prof. Dr.
Fatma Meriç Yılmaz, Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Ferzane Mercan ve
diagnostik firmalarının derneği ARTED adına Erdinç Eroğlu’nun konuşmaları ilgi çekici
olacaktır. Zengin kongre programında Telomerik Yapılar, Telomeraz ve Kromatin
Biyolojisinin Tedavide Önemi; Uyku ve Uyku Bozukluklarında Biyokimyasal
Değişiklikler; Kütle Spektrometri Uygulamaları; Obezite, Metabolik Sendrom,
Diyabet; Toksikoloji ve Klinik Laboratuvar; Moleküler Tanı Uygulamaları; popüler
bir konu olarak Gıda Katkı Maddeleri, GDO’lu Besinler ve Sağlık; Kanser, Kanser
Kök Hücreleri ve İlaç Direnci; Vitamin D, Vitamin K2 ve Kemik Metabolizması
ve özel konularda yapılacak konuşmalar bizce ilginçtir. Her zaman olduğu gibi eğitim
konusundaki oturumlar da önemli bir kongre bileşeni durumunda. Dr. Mazhar Adlı’nın
gençlerimize yönelik vereceği yüksek etkili bilimsel araştırma/yayın nasıl yapılır
konulu yuvarlak masa toplantısı özellikle gençlerimizin ilgisini çekecektir. Aynı şekilde
biyokimya laboratuvar eğitiminde inovasyon çalışmaları da eğiticilerimiz ve aday
eğiticilerimiz açısından önemlidir.

There are many general conferences, symposia, and special conferences in the scientific
program this year. Among general conferences, presentations by Dr. Mazhar Adlı, our
prosperous scientist in Amerika, by Prof. Ozcan Erel, our scientist with TUBITAK
Award, by Prof. Resat Apak, another productive scientist of Turkey, by Prof. Necat
Yilmaz, the General Secretary of Antalya, and by a colleague from Izmir, Prof.
Yasemin Baskin will attract the attention of the attendants. In addition, I would like to
draw attention to symposia on laboratory management, New Approaches in Clinical
Laboratory Management, Current Practice of Laboratory Management, and
Reference Ranges and Laboratory Information Management Systems, in which
IFCC and EFLM representatives of TBS are speakers. I would like to particularly
highlight an interesting panel that is going to be performed by Dr. Zafer Cukurova,
Former President of the Institution of Public Hospitals of Turkey, Prof. Fatma Meric
Yilmaz, the General Secretary of Ankara 1. Region, Dr. Ferzane Mercan, the head
of Laboratory Services Department, and Erdinc Eroglu on behalf of ARTED, an
association of diagnostic companies. Other important sessions of rich scientific program
are Telomeric Structures, Telomerase and Importance of Chromatin Biology
in Treatment; Biochemical Changes in Sleeping and Sleeping Disorders; Mass
Spectrometry Practices; Obesity, Metabolic Syndrome and Diabetes; Toxicology
and Clinical Laboratory; Molecular Diagnostics Practices; Food Additives, Foods
with GMO and Health as a popular topic; Cancer, Cancer Stem Cells and Drug
Resistance; Vitamin D, Vitamin K2 and Bone Metabolism, and presentations on some
special topics. As usual, sessions on education and training are important constituents
of the scientific program. A rountable addressed to young scientists will be given by
Dr. Mazhar Adlı on high-impact scientific researches and publications. Similarly,
innovation studies in biochemical laboratory education is important essentially for
educators and candidate educators.

Turk J Biochem, 2015; 40 (S1)

http://www.TurkJBiochem.com

CONTENTS

İÇİNDEKİLER

27. Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya [27th National Biochemistry Congress, Antalya / TURKEY]

3 - 6 Kasım 2015

XXVII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ

Susesi Luxury Resort / Belek - Antalya

Bu yıl çok sayıda, 60’a yakın genç arkadaşımıza 10’ar dakikalık sözlü sunum imkanı
tanıdık. Bilim yolculuğunda kendileri için önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü.
Gençlerimize destek her kongremizde olduğu gibi bu kongrede de bütçemizden
fedakarlık göstererek yaptığımız bir diğer önemli iştir. Bu yıl 60 kişiye kayıt, 40 kişiye
ise kongre oteli dahilinde konaklama imkanı sağladık. Katılımcılarımız içinde de genç
yoğunluğunu görünce bu bizi daha da mutlu ediyor.

We rewarded about 60 young colleagues with 10-min oral presentations this year. We
think this facility is important for their journey in science. Support to young scientists,
of course, is another important task for us and needed devotion at the expense of a worse
congress budget. We provide 60 free registration and 40 accomodation bursaries within
this hotel to young colleagues. And, we are happy when we see the vast majority of the
attendants are young colleagues.

Genç meslektaşlarımıza bu destekleri kuşkusuz diagnostik firmalarının desteğiyle
sağlayabiliyoruz. Bu anlamda, kongremize destekte bulunan tüm diagnostik firmalarına
teşekkürü borç bilirim.

We can provide these bursaries with the support of diagnostic companies. In this
connection, I would like to thank to all diagnostic companies for their support to our
congress.

Bu yıl sosyal programa biraz daha önem verdik. Bunları açılış kokteyli ve gala yemeğine
ek olarak, gerek otel seçimi bakımından, gerekse 5 Kasımda bıraktığımız yarım günlük
bir boşluk ve bu sırada yapılacak opsiyonel Antalya Kaleiçi gezisi için belirtiyorum.

We provided some more time for social program this year. Besides the welcome cocktail
and closing party, selection of this hotel, a free half day and optional Antalya Kaleiçi
Tour are constituents of the social program.

Tüm konuşmacılarımıza, tüm katılımcılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.
Organizasyon Komitesi’ne, özellikle Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ederim.
Tabii yıllardır bilimsel toplantılarımıza katkı sağlayan organizasyon firması Kenes de
teşekkürü hakediyor.

Once again, I would like to thank to all speakers, all attendants, the Organizing
Committee, and of course to colleagues from the Executive Board of TBS. Additionally,
Kenes, the PCO organizing our scientific meetings for years, deserves thanks.

Otel şartları iyi, katılım iyi, bilimsel program zengin. Umuyorum bu zengin bilimsel
ve sosyal programı ve otel şartlarını beğenirsiniz, kongremiz zihinlerde hoş bir iz
bırakır.

The hotel conditions are satisfactory, the attendance is good, and the scientific
program is rich. I hope you enjoy the scientific and social program and accomodation
conditions. I wish the congress will impress our minds and remain as a nice memory.

Saygılarımla,

Best regards,

Doğan Yücel
Türk Biyokimya Derneği
Yönetim Kurulu ve
Kongre Düzenleme Kurulu adına

Doğan Yücel
On behalf of the Executive Board of
Turkish Biochemical Society
and Congress Organizing Committe
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