21 Nisan 2016, Perşembe

KURSLAR BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Bilimsel program öncesi, paralel olarak 2 salonda gerçekleştirilen “Planlamada Değil Poliklinikteki Hastam” ve “Radyoterapide Görüntüleme”
kursları katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.
Dr. Fazilet Öner Dinçbaş ve Dr. Zeynep Özsaran’ın kurs yöneticisi olarak görev yaptığı Planlamada Değil Poliklinikteki Hastam Kursu, 90
katılımcı ile tamamlandı. “Radyoterapi sırasında karşılaşılan problemler–Çözüm önerileri, Başboyun-Toraks bölgesi RT’sinde beslenme ile
ilgili pratik yaklaşımlar ve reçete önerileri, Bypass-kalp pili varlığında
toraks RT’si ve çözüm önerileri, Fertilite koruyucu önlemler ve çözüm
önerileri, Radyoterapi sonrasında karşılaşılan problemler–Çözüm önerileri” gibi konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.
Kurs yöneticiliğini Dr. Mustafa Cengiz ve Dr. Uğur Selek’in üstlendiği Radyoterapide Görüntüleme Kursu’nu ise 40 kursiyer izledi. Yoğun
ilginin olduğu Kursta; “Santral sinir sistemi tümörleri radyoterapisinde görüntüleme, Meme kanseri radyoterapisinde görüntüleme, Akciğer
kanseri radyoterapisinde görüntüleme, Gastrointestinal Sistem tümörleri
radyoterapisinde görüntüleme, Lenfoma radyoterapisinde görüntüleme”
gibi konular irdelendi.

AÇILIŞ TÖRENİNDE BULUŞALIM
21 Nisan Perşembe saat 19:00’da Gordion
Salonu’nda yapılacak Açılış Töreni’ne tüm
katılımcılarımız davetlidir.

HOŞGELDİNİZ
Değerli meslektaşlarım,

Bu yıl 12.’sini düzenlediğimiz ulusal kongremizde sizlerle birlikteyiz. Kongreler günlük
mesleki hayatta kullandığımız bilgilerin
yenilendiği,
yeniliklerin sunulduğu ve en
önemlisi tüm disiplinimiz le ilgili üyelerimizin tanıştığı, dertleştiği
büyük aile toplantılarımızdır. Düzenleme ve Bilimsel
Kurulunun yoğun emeklerle hazırladığı kongremizin
bilimsel ve sosyal programından memnun kalacağınızı
umuyorum.
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu
olarak yoğun bir şekilde disiplinimizin sorunlarını çözmek için çaba göstermekteyiz. Öncelikli konumuz Radyasyon Onkolojisi eğitim süresinin 5 yıla çıkarılmasıdır
Bu konuda Tıpta Uzmanlık Kuruluna Başvuru yapılmış

olup tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi İç hastalıkları
rotasyon süresinin arttırılması hedeflenmiştir.
Yeni teknolojilerin kullanıma girmesi sonrası disiplinimizde poliklinikten çok planlama odalarında daha
uzun süre kalınmaya başlanmış bu da gelecekte klinisyenlikden uzaklaşılmasına yol açabilecektir. Bu konuda
kongremizde “Planlamadaki değil poliklinikteki hastam” isimli kurs düzenlenmiş yüksek katılımcı sayısıyla
başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Temel Onkolojideki
yeni gelişmeleri öğrenebilmek, bilgilerimizi tazelemek
amacıyla kurs programımızı genişletmeyi hedefliyoruz.
Radyoterapi ile eşzamanlı sistemik tedavilerin yoğun
olarak uygulandığı günümüzde bu konuda ki son gelişmeleri öğrenebilmek amacıyla Radyoimmunokemoterapi kursu programlanmış ve bundan sonra da benzer
kursların aynı şekilde devam etmesi planlanmaktadır.
Bakanlık ve SGK nezdinde Radyoterapi ile eş zamanlı uygulamaları olan Hedefe Yönelik ve İmmunoterapi
ilaçlarının Radyasyon Onkologlarının yazabilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmış ve önümüzdeki dönem bu
çalışmalar yoğunlaşacaktır.

Dönemimizde başlattığımız klinik ziyaretlerine devam
edilmesi sorunların yerinde dinlenmesi en önemli hedeflerimizden olacaktır. Dönemimizde performans sistemindeki Radyasyon Onkologları için oluşan eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla çalışmalar yapılmış ne yazık
ki Performans sisteminde yapılması planlanan köklü
değişiklikler ve seçim süreci nedeniyle istenen sonuçlar alınamamıştır. SUT’ ta şu anda bulunmayan yeni
teknolojik uygulamaların fiyatlandırılması konusunda
Bakanlık bürokratları ile birlikte çalışmalar yapılmış,
mutabakata varılmış SUT düzenlemesi yapılması sonrası performans sistemindeki düzeltme için tekrar başvuru
yapılacaktır.
İki yılda bir düzenlediğimiz, birlikte olduğumuz, bilgilerimizi tazelediğimiz, tartıştığımız, hasret giderdiğimiz
büyük aile toplantımızdan mutlu bir şekilde ayrılacağınızı umuyor saygılar sunuyorum.
Prof. Dr. Serdar Özkök
TROD ve Kongre Başkanı

12.UROK KONGRE SEKRETERİNİN GÖZÜNDEN
Bu yıl 12.’sini düzenlediğimiz Ulusal
Radyasyon Onkolojisi Kongresi hazırlıklarına, radyasyon onkologları ve
radyasyon fizikçilerinin katılımıyla
bilimsel ve sosyal
anlamda bir bayram
coşkusu ile geçireceğimizi ümit ederek başladık.
UROK, mesleğe ilk başladığım günden itibaren beni her
zaman heyecanlandırmıştır. Gerek mesleki anlamda yeni
gelişmeleri takip etmek gerekse dostlarım ve meslektaşlarım ile birlikte keyifli zaman geçirebilme fırsatını yakalayabilmek benim için önem taşımaktadır. Dernek Başkanımızın beni 12. UROK’un sekreterliğini yürütmek
üzere görevlendirmesi, hem çok heyecanlanmama hem
de onur duymama neden olmuştur.

Kongre çalışmalarına düzenleme kurulunun oluşturulması ile başladık. Bu yılki UROK düzenleme kurulu üyeleri İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan meslektaşlarımızdan
oluşturuldu. Bir önceki UROK 2014’ü çok mutlu anılarla
dolu yaşadığımız “Titanic Deluxe Belek” kongre merkezini, otelin yeri ve düzeni nedeniyle yönetim kurulunun
onayı ile bu yıl UROK 2016’yı gerçekleştirmek için yeniden seçtik. Ankara’da dernek başkanımız Sn. Prof. Dr.
Serdar Özkök’ün de katılımıyla düzenleme kurulunun ilk
toplantısını gerçekleştirdik. Bu toplantıda hedeflerimizi
belirledik. İlerleyen toplantılarımızda TROD’un çalışma
grubu başkanları ile bir araya geldik ve kongre bilimsel
programının ön taslağını oluşturduk. UROK 2016’nın da
daha öncekiler gibi mutlu anılar barından özel bir kongre
olması için kararlar aldık. Önceki yıllarda da uygulanan
ve meslektaşlarımız tarafından büyük ilgi gören Literatür
Saati, Karşıt Görüş Oturumları’nın devamına karar verdik. Kongrenin bilimsel sekreteryasını yürüten Sn. Prof.
Dr. Ferah Yıldız’ın özverili, detaycı ve yenilikçi çalışmaları ile güncel gelişmeleri yakalamamızı sağlayacak
bir program hazırlandı. Kurs programlarına ayrıca özen
göstererek günlük pratiği güncel bilgilerle harmanladık.

Bunca yoğun bilimsel aktivitenin yanında sosyal programları da unutmadık. Açılış partimizdeki T-Shirt’lerimizle hep birlikte çok eğlenmeye ve unutulmaz bir açılış
olmasına inandık. Bu yıl kongrede kağıt kullanımımızı
en aza indirgeyerek programımızı digital ortamda katılımcılarımızla buluşturmayı hedefledik.
Kongremizin düzenlenmesi tüm hocalarımızın destekleriyle gerçekleşti. Tüm düzenleme kurulu üyeleri ve alt
grup başkanları hep bizim yanımızdaydı. Hepsine desteklerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Güler yüzünü hiçbir zaman esirgemeyen ve her konuda
deneyimlerini bizlerle paylaşan, gerektiğinde telefonla
saat farketmeksizin tecrübe ve bilgi birikimlerinden faydalandığımız Sn.Prof. Dr. Zeynep Özsaran ve Sn. Prof.
Dr. Esra Kaytan Sağlam’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bizi her konuda yönlendiren, bize liderlik eden dernek başkanımız Sn. Prof. Dr. Serdar Özkök’e minnetlerimi sunuyorum.
Her yönden verimli bir kongre geçirmemiz dileğiyle…
Prof. Dr. Yıldız Güney
12. UROK Sekreteri

Şubat 2015, Ankara | Düzenleme kurulu oluşturuldu

11 Mayıs 2015, İstanbul | İlk bilimsel kurul toplantısı

Haziran 2015, Ankara | Alt grup başkanlarıyla toplantı

Kasım 2015, Ankara | Hazırlıklarımız devam ediyor

3 Mart 2016,Ankara | Programa son şekli verme toplantısı

Nisan 2016 | Ankara’da hazırlıklara son noktayı koyduk

12. UROK BİLİMSEL PROGRAMI NASIL HAZIRLANDI?
12. UROK bilimsel program hazırlıkları
Ulusal
kanser kongresinin
hemen
ardından
11.5.2015’de başladı. Bu tarihte kongre düzenleme kurulu İstanbul TROD
dernek binasında
toplandı ve bilimsel programın ana
hatları konuşuldu.
Sonrasında 11 ay
sürecek hummalı bir çalışma başladı. Bu süreçte dernek
alt grup başkanları ile sıkı bir çalışma temposuna girildi. Haziran 2015’de daha ilk toplantının üzerinden bir ay
geçmeden alt grupların önerileri doğrultusunda kongrenin ön bilimsel programı ve konuşmacıların listesi hazırlanmıştı. Bu arada kongre öncesi 2 kurs başlığı belirlenmiş ve kurs direktörleri olarak 1. Kurs için Dr. Fazilet
Öner Dinçbaş, Dr. Zeynep Özsaran ve 2. Kurs için Dr.
Mustafa Cengiz ve Dr. Uğur Selek seçilmişti. Kurs konusu olarak önceliğimiz rutin pratikte karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri olarak kararlaştırılmıştı. Temmuz

ayı sonunda 2 kursun da başlığı ve konuşmacı listeleri
kurs direktörleri tarafından oluşturulmuş olarak ön programa eklendi. Bu kursların başlıkları da ‘Planlamada değil, Poliklinikteki hastam’ ve ‘Radyoterapide görüntüleme kursu’ olarak belirlendi. 29 Temmuz 2015’de kongre
bilimsel kurulu tekrar toplandı. Bilimsel programa son
şekli verildi. Ancak TROD web sitesinden programın
yayınlanması Kasım 2015’de yapıldı.
Bu yıl kongremize toplamda 512 bildiri gönderildi. Bunların 351’i klinik, 8’i radyobiyoloji, 104’ü radyasyon fiziği, 49’u modern radyoterapi teknikleri başlığı altında
yollanmış bildirilerden oluşuyordu. Bildiri değerlendirme jürileri TROD alt gruplarından seçildi ve her bir alt
grup için 5 kişiden oluşan jüri belirlendi. 55 kişilik bildiri değerlendirme jürisinin oylamasından sonra toplamda
119 adet bildiri sözel bildiri olarak seçildi. Bu yıl yeni bir
uygulamaya geçtik ve biri Klinik diğeri Medikal Fizik olmak üzere 2 üst kurul daha belirledik. Bu üst kurullarda
dernek alt grup başkanları ve kongre bilimsel kurul üyelerinin yanı sıra kıdemli öğretim üyelerinden de yardım
aldık. Üst kurulda toplam 24 öğretim üyesi görev aldı ve
bu kurullarda görev alan hocalarımız alt kurul tarafından
değerlendirilen ve belli bir puanın üzerinde not aldıkları
için sözel bildiri adayı olan 119 bildiriyi konu ayırımı

yapmaksızın tekrar değerlendirip puanladılar. Bu ikinci
değerlendirmeler sonrası seçilmiş sözel bildiriler ve tartışmalı sözel bildiriler belirlendi. Bunun için 2.3.2016’da
bilimsel kurul tekrar Ankara’da toplandı ve bu oturumlar
için bildirileri puanlarına göre seçti.
Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak 63 bildiri daha sözel
bildiri olarak seçildi ve ek 6 salon açıldı. Böylece 116
sözel bildiri, 396 poster ile kongrenin bilimsel programı
oluşturuldu.
Yukarıda görüldüğü gibi bilimsel program büyük bir
grubun ortak ve yoğun çalışması sonucu ortaya çıkarılmıştır. Kongre bilimsel yapısının hazırlanmasında tüm
üyelerimiz en gencinden en kıdemlisine dek gönülden
destek vermiş ve programın en güzel şekilde oluşturulmasına yoğun katkıda bulunmuştur. Bu nedenle tüm
üyelerimize gönülden şükran borçluyuz. Bilimsel açıdan
yararlı olduğu kadar sosyal açıdan da paylaşım dolu bir
kongre geçirmemiz dileği ile…
Prof. Dr. Ferah Yıldız
12. UROK Bilimsel Sekreteri

RADYOTERAPİDE

KONTURLAMA

Radyoterapide konturlama prensipleri
ve hedef volümlerin konturlanması bir
süredir dernek eğitim faaaliyetlerinde
ön planda yer almakta idi. Derneğimizin
yaptığı kurslar içinde en çok talep gören
kurslar konturlama kursları olmuştur.
2013 yılından itibaren hemen hemen
tüm tümör tipleri ile ilgili konturlama
prensipleri İstanbul ve Ankara ağırlıklı kurslarda değerlendirilmiştir. Fakat
teorik sunumlar ve bilgisayar destekli pratik eğitimlerin verimli bir şekilde
uygulanabilmesi için bu kurslarda sınırlı
sayıda katılımcı alınabilmiş ve pek çok
meslektaşımız kayıtların dakikalar ve saatler içinde dolmasından şikayetçi
olmuştur.
Bu yoğun talep bizde konturlama prensiplerinin e-eğitim modülleri ile yapılması gerekliliği fikrini doğurdu. Projenin hayata geçmesi geçen sene yaz tatili
sonrası Astra-Zeneca ilaç firmasının bu projeye maddi destek olabileceği onayı ile hız kazanmıştır. Projenin tüm çekimleri Plexus firması tarafından, özel
ekipmanla yapılmış, bilgisayar ve teknik destek konusunda Medidea firması
koşulsuz destek vererek her çekime elemanları ile beraber katılmışlardır.

Tabii en zor görev konturlamaları yapan hocalara düşüyordu. İlk çekimler
Dr. Cem Önal ve Dr. Şefik İğdem ile başladı. Hocaların yüksek sahne performansları takdire şayandı. İkinci çekimler, Ankara Konturlama kursu sırasında
Dr. Ferah Yıldız, Dr. Gökhan Özyiğit ve Dr. Mustafa Cengiz ile beraber titiz
ve uzun bir çalışma ile tamamlanabildi. Nihayet son çekim için İstanbulda
buluşuldu; Dr. Zeynep Özsaran, Dr. Gözde Yazıcı, Dr. Rasim Meral ve Dr.
Mert Saynak ile toplam 13 modül tamamlandı. Daha önce kurslar sırasında
yapılan teorik çekimler ile pratik konturlama çekimleri birleştirilerek “Radyoterapide Konturlama” modülü yayına açıldı.
Modülleri izleyerek pek çok alanının konturlanması konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olabilir ve sorularınıza cevaplar bulabilirsiniz. Her modülün sonundaki soruları da cevaplayarak kaydederseniz cevaplarınız değerlendirilerek
hem geri bildirim alınabilecek hem de sizlere başarı ile modülleri tamamladığınıza dair belgeleme yapılabilecektir.
Bunlar bizim yola çıkarken hedeflerimiz idi, ama konturlama kursları ve eğitim projesi bugün seçilmiş sözel bildirilerde tartıştığımız çok güzel bir çalışmayı da hayata geçirdi. Dr. Cem Önal ilk ismi ile yayınlanan çalışmada
Mide Tümörlerinin konturlanması eğitimlerinin objektif değerlendirmelerini
ve eğitim sonrası doğru konturlanma konusunda başarı artışını görmek de
beni tarifsiz mutlu etti ve gururlandırdı.
Radyoterapide Konturlama eğitiminin hepimizin günlük pratiğine katkılarda
bulunması dileklerimle, sevgilerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam
TROD Başkan Yardımcısı

Kongre merkezinde yer alan Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği standına uğrayarak üyelik işlemlerinizi gerçekleştirmeyi
ve bilgilerinizi güncellemeyi unutmayınız...

“PLANLAMADAKİ DEĞİL POLİKLİNİKTEKİ HASTAM KURSU”NUN ARDINDAN
Radyasyon Onkolojisi Uzmanlığı her ne kadar daha önceleri laboratuar branş olarak gözükse de tamamiyle klinik, tüm branşlarla içiçe, hasta tedavi eden bir uzmanlık
dalıdır. Yani biz, hastanın ışınla tedavisini üstlenirken,
onların hali hazırda bulunduğu klinik ve psikolojik durumlar, yapacağımız ve yaptığımız tedavilere bağlı gelişebilecek erken-geç yan etkilerden haberdar olmalı ve
bunların tedavisinin ilk üstlenicisi olmalıyız. Elbette bizi
aşan durumlarda farklı branşlardan konsültasyon isteyerek multidisipliner olarak sorunu çözüme gidebiliriz,
ancak unutmamalıyız ki bu hastalardan sorumlu hekim
bizleriz. Ayrıca günümüzde, hasta veya yakınlarının adli
şikayetlerinin ülkemizde de gittikçe artması nedeniyle
tedavilere bağlı gelişen durum ve yan etki yönetimi daha
da fazla önem kazanmaktadır.
Radyasyon Onkolojisi kliniğine gelen bir hasta şikayet, hikaye, özgeçmiş, tetkik- görüntülemeler ve fizik muayene sonrasında radyoterapi kararı için değerlendirilmektedir. Radyoterapi
kararının ardından geçen planlama süreci elbette bizim için çok önemlidir. Ancak çoğunu
çoklu fraksiyonlarla tedavi ettiğimiz ve daha sonra uzun yıllar veya yaşam boyunca takibe
aldığımız hastalarımızda tedavi sırası ve sonrasında da subakut ve geç etkilerle karşı karşıya
kalmaktayız. Bu nedenle radyoterapiye-hatta çok hastada kemoterapilerinde birlikte uygulandığını düşünürsek-kemoterapiye bağlı gelişen erken ve geç yan etkileri iyi bilmemiz ve kontroller sırasında karşılaştığımız bu durumlara karşı sorun çözücü olmamız gerektiği aşikardır.
Kuşkusuz en önemlisi de bu durum ve yan etkiler hakkında hastalarımızın tedavi öncesinden
bilgilendirilmesidir. Bu hem hastaların bu yan etkilere karşı daha bilinçli olmalarını, hem
bizim yaptığımız tedaviye hakim olduğumuz duygusunu, hem de yan etkiler geliştiğinde paniğe kapılmamalarını sağlayacaktır. İşte o zaman hastalarımızın ve bize dışardan bakanların
gözüyle teknikerlikten çıkıp ‘hekim’ olarak kendimizi ispatlayabiliriz.
Bu kursun amacı bizlerin poliklinikte hastalarda karşı karşıya kaldığımız sorunları tartışmak,
bunlara karşı yaklaşımımızın nasıl olacağını hep birlikte gözden geçirmek ve pratik bilgilerin
üstünden geçmektir. Bu kurs sonunda sorunların yönetimine ait belirli algoritmalar oluşturulabilirse daha sonra polikliniğimizde bulunacak el kitapçığına da dönüştürülecektir. Unutmayalım ki, hekimlik bir sanattır ve biz sanatımızı hem tedavi kararı verirken, hem planlama
sırasında hem de hasta takipleri sırasında ortaya çıkan sorunları çözerken gösterebiliriz.
Kursumuza 90 radyasyon onkoloğu katılmıştır. On beş farklı başlık altında sık karşılaştığımız durum ve yan etkiler konuşmacılarımız tarafından irdelenmiş, daha sonra interaktif olarak tartışılmıştır. Genelinde verimli bir kurs gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Kursumuza
katkıda bulunan tüm konuşmacılara ve katılımcılara, kurs eş başkanımız Prof. Dr. Zeynep
Özsaran’la birlikte teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Prof. Dr. Fazilet Öner Dinçbaş
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Değerli Misafirlerimiz,
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından düzenlenen 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi’ne hoşgeldiniz.
Serenas Group olarak iki yıla yakın süredir hazırlandığımız 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi’nde sizleri ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz.
Kongremizin başarılı geçmesi için siz değerli misafirlerimize 20 kişilik Serenas Group personeli,
40 kişilik destek personel ve 15 kişilik teknik personelden oluşan ekibimiz ile hizmet vereceğiz. Serenas Group çatısı altında yer alan
grafik, bilgi işlem, multimedya departmanlarını barındıran Frame, basın çalışmalarını
yürüten Medyas, her türlü iç-dış mekân tasarımlarını gerçekleştiren İmaj Dekor, yurt
içi-yurt dışı uçak biletlerimizi düzenleyen Adors ve organizasyonun gerçekleşmesini
sağlayan Serenas Turizm olarak, siz değerli konuklarımıza, beklentilerinizi karşılayan, verimli bir kongre yaşatmayı umut ediyoruz.
Kayıt masamız kongre tarihleri boyunca 07.00 – 22.00 saatleri arasında siz değerli misafirlerimize hizmet verecektir. Havalimanı transferleriniz için kayıt alanında bulunan
transfer masamıza başvurabilirsiniz. Genel alanlarda bulunan kiosklarımızdan online
check-in işlemlerinizi ve kongre katılım sertifikalarınızı alabilirsiniz. Ayrıca Instagram ve Twitter paylaşımlarınızda #UROK2016 Hashtag’i ile sosyal medyada da yerinizi alabilirsiniz. Tüm bu paylaşımlarınızı kongre genel alanlarındaki ekranlardan da
takip edebilir, etiketlediğiniz fotoğraflarınızı fotoğraf kiosklarından bastırabilirsiniz.
Bu sene kongremizde bir ilk daha yaşıyoruz. Tüm katılımcılarımıza verilecek olan
tablet bilgisayarlar ile dijital bir kongreye imza atıyoruz. Tabletlerinizle tüm bilimsel
programı takip edebilecek, konuşmacıları değerlendirebilecek, keypad kullanılan oturumlarda anketlere katılabilecek ve soru sormak istediğiniz konuşmacıya sorularınızı
iletebileceksiniz. Kongremize gönderilen tüm sözlü ve poster bildirilerde tabletlerinizin içerisine yüklenmiş olacaktır.
İki yıldır süregelen hazırlıklarımız boyunca, kongremizin gerçekleşmesinde titiz çalışmalarıyla desteğini bizlerden hiç esirgemeyen Prof. Dr. Serdar Özkök başkanlığında Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu’na, 12. Ulusal Radyasyon
Onkolojisi Kongresi Düzenleme Kurulu Üyelerine, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği çalışanlarına, Endüstrinin değerli temsilcilerine ve Titanic Hotel Kongre Merkezi
çalışanlarına sonsuz teşekkür ederiz.
Antalya’da 4 gün boyunca bilimsel ve sosyal açıdan başarılı bir kongre geçirmenizi
dileriz.
Saygılarımla,
Yasemin Çekirdek
Proje Yetkilisi

