
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

GENEL BİLGİLER 

 
TOPLANTI YERİ ve TARİHİ 
 
VII. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri – ARUD2021, 30 Nisan – 02 Mayıs tarihleri arasında 
dia.media (www.dia.media) adresi üzerinde çevrimiçi, simultane tercüme hizmeti ile Türkçe ve 
İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.  

KONGRE BAŞKANI VE SEKRETERYA 

KONGRE BAŞKANI 

Prof. Dr. F. Feyhan ÖKTEN 
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. 

KONGRE SEKRETERİ 

Prof. Dr. Onur ÖZLÜ  

TOBB ETÜ, Tıp Fakültesi Hastanesi, Anestezi, Yoğun Bakım ve Reanimasyon AD. 

 
 
 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği 

 

 
Adres: Sağlık 1 Sokak No: 33/4 Sıhhiye Çankaya /Ankara 
Telefon: 0530 7701486 
E-mail: arudmail@gmail.com 

 
 
Kongre Organizatörü 

 
 

 

Yayın Platformu: 

 

 
Diamed Kongre Organizasyon Tur. Med. Ltd. Şti. 
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No: 14/12 ‐ Çankaya / Ankara 

 
Proje Sorumlusu:  
Soner DEMİRCİ / soner@diamed98.com / 0532 513 56 43 
 
Proje Koordinatörü:  
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My Dear Colleagues, 

Due to the COVID-19 pandemic, substantial uncertainties, unfortunately, remain on safety and feasibility 

of many activities and events for several months ahead, both in Europe and worldwide. Travel limitations 

also will most likely remain substantial in the near future. 

As you know, we (as Anesthesiology Reanimation Specialists Association) have been taken the difficult 

decision to postpone our physical congress which is planned to organize on 6-10 May 2020 in Tirana, and 

at the same time, we have decided to put our energy in organizing a Virtual Congress. We would like to 

thank you, all our colleagues, the Balkan teams who continue to collaborate with ARUD, and to reassure 

all of you that ARUD is fully committed to creating a virtual event up to the highest standards of science, 

education and innovation. 

We started working again for our congress and this time we will organize it as a virtual congress between 

the dates of 30 April and 02 May in 2021. We are compiling our new program based on the program 

prepared last year by including Covid issues. In the meeting, which will be attended by valuable scientists 

from Balkan and European countries, we will share scientific knowledge and experiences and also 

strengthen our social relations. 

Dear colleagues, we look forward to meeting you all in this Spring! 

With respect and love. 

Prof. Dr. F. Feyhan ÖKTEN, MD 

President of Anesthesiology and Reanimation Specialists’ Society (ARUD) 

  



 
 

 
 
 
 
 

 

BİLİMSEL PROGRAM                           

Tarih Saat Program 

30 Nisan 2021, Cuma - Bilimsel Program 

01 Mayıs 2021, Cumartesi - Bilimsel Program 

02 Mayıs 2021, Pazar - Bilimsel Program 

 

VII. BALKAN ÜLKELERİ ANESTEZİ GÜNLERİ ARUD2021 

 Program Konu Başlıkları 
 

 

 

 

 

➢ Neuromonitoring during intradural spinal cord surgery    

➢ Anesthetic considerations for spinal surgery and neuromonitoring         

➢ Anesthesia techniques for awake craniotomy   

➢ Anesthesia for temporary clip ligation in cerebrovascular surgery and neuroprotection  

➢ Anesthesia considerations on neurovascular procedures  

➢ Prevention of postsurgical chronic pain 

➢ Current perspectives in local anesthetic doses for peripheral nerve blocks   

➢ Another point of view of Euclidean geometry: The graphical presentation of Phantom Sensation 

➢ Possibility of improving postoperative pain management by improving daily practices 

➢ Pain management in ICU  

➢ Glycemic control during and after anesthesia in patients with diabetes mellitus undergoing general surgery  

➢ Anesthetic challenges for robot assisted surgery   

➢ Extubation: difficulties and solutions 

➢ Laparoscopy and the obese patient - challenges and solutions 

➢ Anesthesia in laparoscopic surgery 

➢ Intoxication management: Intravenous lipid infusion 

➢ Predictors of hypovolemia and fluid responsiveness     

➢ Hyperbaric oxygen therapy-current situation and perspectives 

➢ The ICU challenges of cerebrovascular patients 

➢ Management of acute respiratory failure in ICU 

➢ New nerve blocks 

➢ Ultrasound guided chronic pain interventions 

➢ New approaches for pain management in major abdominal surgery  

➢ Current approaches to local anesthetic toxicity 

➢ Postoperative neurocognitive dysfunction  

➢ Philosophy of palliative care  

➢ The palliative care clinic: patient characteristics, personnel equipment 

➢ The most common symptoms and management in palliative care 

➢ Environmental implications of anesthetic gases: Nature friendly anesthesia  

➢ Occupational hazards in anesthesiology 

➢ Pandemic history 

➢ Can alternative medicine be used in the treatment in covid-19 

➢ SPECIALIST'S SESSION  

➢ Antimicrobial resistance, an important challenge  in anesthesia and  intensive care 

➢ Nutrition in sepsis  

➢ Proposed nutrition therapy in the Intensive Care Unit 

  



 
 

 
 
 
 
 

 

➢ Early mobilization and rehabilitation in the Intensive care Unit 

➢ Sedation and delirium in ICU   

➢ Conference 1: Innovations in obstetric regional anesthesia  and Conference 2: Pediatric anesthesia present 

and future 

➢ Monitoring in patients undergoing liver transplantation  

➢ Monitoring of brain perfusion 

➢ Type of fluids in neurosurgery, balanced or not balanced? 

➢ Effects of polypharmacy in clinical outcome  

➢ Awake videolaryngoscope guided intubation 

➢ Data collection and interpretation in ICU  

➢ Newer modes of mechanical ventilation and automated weaning  

➢ The ICU acquired weakness - who is to blame 

➢ Perioperative management of elderly patients with fractures   

➢ New insights provided by the new definition of sepsis  

➢ Early Goal-Directed Therapy is Sepsis; where are we now?  

➢ The prevention of organ dysfunction in sepsis 

➢ Vasopressin in sepsis 

➢ Pathophysiology of sepsis 

➢ Novel multimodal approaches for pain management in paediatric surgery 

➢ Perioperative respiratory complications in children 

➢ Anesthesia for maternal-fetal surgery  

➢ Effects of anesthesia on the brain in children 

➢ Post-craniotomy pain management in pediatric patients    

➢ Urgent CABG in patients under platelet antiaggregant therapy 

➢ Anesthesia management for ventricular assist device implementation  

➢ Intraaortic balloon pump counter pulsation  

➢ Single lung ventilation 

➢ Vasoplegia in Cardiac Surgery: How we can prevent it in postoperative period? 

➢ Obstetric anesthesia and analgesia, pain free delivery 

➢ Spinal anesthesia for cesarean section has distinctive advantages over general anesthesia  

➢ Patient oriented transfusion management   

➢ Massive bleeding and massive transfusions protocol  

➢ Management of peripartum hemorrhage  

➢ Airway challenges in emergency services 

➢ Alternatives of fluid management in major burn injuries particularly hypertonic saline resuscitation  

➢ Recent improvements in intravenous anesthesia and anesthetics    

➢ New guidelines of cardiopulmonary resuscitation   

➢ Postoperative complications of coronary bypass; our experience 2002-2019. 

  



 
 

 
 
 
 
 

 

 

KONGRE KAYIT 

 
 

KAYIT TİPİ Erken Kayıt Ücreti 

31 Mart Öncesi 

Geç Kayıt Ücreti 
31 Mart Sonrası 

Katılımcı (Asistan ve Öğrenci) 500,00 ₺ 600,00 ₺ 

ARUD Üyesi 750,00 ₺ 850,00 ₺  

Katılımcı (Uzman) 1.000,00 ₺ 1.150,00 ₺  

Firma Temsilcisi 1.000,00 ₺ 1.100,00 ₺  

Balkan Attendee Registration 40,00 € 50,00 € 

 
Kayıt Ücretine Dâhil Olan Hizmetler: Çevrimiçi programa katılım, e-bildiri özet kitabı, e-katılım belgesi, 
KDV dâhildir. 

 
  



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
A. STANT SPONSORLUĞU      15.000. TL + KDV 
 
Kongre resmî web sayfasında stant alanına yer verilecektir.  
 
Stant alanı detayları  
- Stant sayfası kongre web sayfasında oluşturulacak 
- Canlı yayın ekranında stant alanı/sayfası linki paylaşılacak  
- Sayfa 1 dk Video İçerecek,  
- Sayfa 1 Adet firma bannerı içerecek,  
- Sayfa İki Adet Ürün ve Firma Afişi İçerecek  
- Sayfa 1 Adet indirilebilir PDF yüklenmesi sağlanacak. 
 
 
B. GENEL SPONSORLUK        15.000. TL + KDV 

Sponsor firmalar, dernek inisiyatifinde toplantının sağlıklı ilerlemesini sağlayacak hizmetlere 
yönelik kullanımı koşuluyla ‘toplantı genel sponsoru’ olabilir. Bu sponsorluk teknik ekipman, 
hizmet giderleri, içerik dağıtım ağı (CDN Server) kirası ile bu dosyada yer alan diğer sponsorluk 
kalemlerinde sağlanacak hizmetleri içerir. Hiçbir katılımcılının çevrimiçi eğitimi ile ilgili kayıt 
masrafları karşılanmaz. 
 
 
C. UYDU SEMPOZYUMU ETKİNLİK SPONSORLUĞU  

Uydu Sempozyumu Etkinlik Sponsorluğu 20.000.‐TL + KDV 

• Kongre Bilimsel programı içerisinde, Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen saatlerde 
firmalar için uydu sempozyumları gerçekleştirilecektir. Oturumların konu başlıkları ve 
konuşmacıları Düzenleme Kurulu’nun onayı ile kesinleşecektir. 

• Kongrenin çevrimiçi programında Uydu Sempozyumunun yer aldığı bölümde firma ya da 
ürün logosu yer alacaktır. 

• Kongrenin canlı yayın platformunda bilimsel program kısmında Uydu Sempozyumunun 
yer aldığı bölümde firma ya da ürün logosu yer alacaktır. 

• Uydu Sempozyumu sırasında web sayfasında yer alan player alanı çerçevesinin sağ, sol 
veya alt, üst kısımlarına yanına 1’er adet firma ve/veya ürün logolu banner 
yerleştirilecektir.  

• Uydu Sempozyumunun öncesinde Yönetim Kurulunun (Dernek YK) uygun göreceği şekilde 
maksimum 1 dakika reklam filmi yayınlanacaktır. 

• Firma temsilcisi ve çalışanları uydu sempozyumu kayıtlarında değerlendirilmez. 
 
  

SPONSORLUK KALEMLERİ 



 
 

 
 
 
 
 

 

D. WEB SAYFASI SPONSORLUĞU 5.000.‐TL + KDV 

Kongre resmî web sayfası olan www.arud2021.org sitesi alt kısmında (footer) firma logosu yer 
alacak ve firmanın web sitesine link verilecektir. Birden fazla firma logosu yer alabilir. Öncelik 
sırası, başvuruya göre belirlenecektir.  
 
 

E. BANNER SPONSORLUĞU 10.000.‐TL + KDV 

 
Kongre yayın platformunda kongreye özel olarak açılacak ve yalnızca kayıtlı katılımcıların 
ulaşabileceği arayüzde 1 adet firma ve/veya ürün logolu banner yerleşiminin gerçekleştirilmesi. 
 
 

F.  SİMULTANE TERCÜME SPONSORLUĞU (GÜN) 10.000.‐TL + KDV 

Kongrenin resmî sayfasında, bilimsel program başlığının yer aldığı alanda gün bazında, “Simultane 
Tercüme Sponsoru” başlığı ile firma ya da ürün logosu yer alacaktır. 
Kongre resmî sayfasına “sponsor firmalarımız” kategorisine firma/ürün logosu eklenecek ve 

firmanın web sitesine link verilecektir.  

o Firmanın alacağı ikinci bir sponsorlukta %50 indirim sağlanacaktır. 

 
 
G.  OTURUM ARASI REKLAM SPONSORLUĞU 10.000.‐TL + KDV
  

Bilimsel programda Düzenleme Kurulu’nun belirlediği oturum aralarında en fazla 1 dakikalık firma 
reklamı, görseli veya tanıtım videosu gösterilebilecektir. Belirtilen ücret tek gösterim içindir. 
Yoğun talep halinde ardı ardına alınması halinde, sıralama sponsorluğun konfirmasyon sırası ile 
belirlenir.  

 
 
H.  E-SERTİFİKA SPONSORLUĞU 5.000.‐TL + KDV
  

Kongreye katılacak herkese katılım ve teşekkür sertifikası dijital olarak dağıtılacaktır. Sponsor 
firmanın logosu sertifikanın alt kısmında yer alacaktır. Sertifika sponsorluk kategorisi yalnızca 1 
firma ile sınırlıdır.   

  

http://www.arud2021.org/


 
 

 
 
 
 
 

 

I.  SMS SPONSORLUĞU 5.000.‐TL + KDV
  

Sponsor firma, kongreye kayıtlı katılımcılara duyuru, davet, hatırlatma vb. bildirimleri iletmek için 
SMS sponsorluğu alabilir. Belirtilen ücret 1 SMS gönderimini içerir.  

 
 
İ.  E-POSTA SPONSORLUĞU (Herkese) 5.000.‐TL + KDV
  

Oturum öncesinde oturum içeriği ile ilgili e-posta yapılacak bildirimlerde, firma veya ürün logosu 
ile birlikte “bilimsel katkılarıyla…” ibaresi kullanılarak firmanın bu toplantıyı desteklediği belirtilir. 
Belirtilen ücret 1 e-posta gönderimini içerir.  

 
 
J.  WEB SİTESİ DUYURU SPONSORLUĞU 2.500.‐TL + KDV
  

Firma, kongrenin web sitesinde duyuru/haber niteliğinde gireceği 1 adet bilgilendirme metnini 
yayınlayabilecektir. Web sitesi duyuru sponsorluğu, uydu sempozyum sponsorluğu ile birlikte ek 
olarak alınabilir. Kongre web sitesine, ilgili uydu sempozyumu oturumunun bilgilerinin 
duyuru/haber olarak girişi yapılır. 

 

K.  WORKSHOP SPONSORLUĞU (Adet) 9.500.‐TL + KDV
  

Kongre öncesi/sonrası dernek düzenleme kurulu kararı ile düzenlenecek workshop duyuru 
görsellerinde ve yayın görsellerinde firma ya da ürün logosuna yer verilecektir. Yayın 
platformunda (www.dia.media) üzerinden ve e-posta yolu ile workshop görselleri dağıtımı 
sağlanacaktır.  

 



 
 

 
 
 
 
 

 

  

MALİ KOŞULLAR 

1. KDV oranında olabilecek değişiklikler tarafınıza aynen yansıtılacaktır. 

2. Firmaların talep ettikleri sponsorluğun kesinleşebilmesi için, Sponsorluk ödemesinin %50’sinin 
konfirmasyon anında, kalan kısmının en geç 15 Mart 2021 tarihinde ödenmesi gerekmektedir. 

3. Kayıtların teyit edilebilmesi için toplam tutarın talep anında ödenmesi gerekmektedir. 

4. Kayıt haricindeki tüm sponsorluk ve uydu sempozyumu talepleri için dosyanın sonundaki Talep 
Formu’nun doldurulması ve Diamed Organizasyon’a ulaştırılması gerekmektedir. Bu form aynı 
zamanda sözleşme yerine geçmektedir ve tarafları bağlayıcı nitelik taşır. 

5. Tüm ödemelerde aşağıdaki hesap numaraları kullanılacaktır. 

6. 15 Mart 2021 tarihine kadar yapılacak ödemelerde kredi kartı ile ödeme kabul edilecek olup, 
çek‐senet ile ödeme yapmak mümkün değildir. Bu tarihten sonraki tüm ödemeler banka transferi 
ile yapılacaktır. 

7. Bildirilen tarihte yapılmayan ödemeler için Diamed Organizasyon’un her gün için %5 gecikme 
faizi uygulama hakkını Sponsor firmalar önceden kabul etmiş sayılırlar. 

 

HESAP NUMARASI; 

YAPI KREDİ BANKASI  

Hesap Adı: Diamed Kongre Organizasyon Turizm Medya Ltd. Şti. 

Meşrutiyet Şubesi  (156) 

TL Hesap No: 88278778/ IBAN No: TR89 0006 7010 0000 0088 2787 78 

 

Değerli Katkılarınızdan Dolayı Teşekkür Ederiz.  



 
 

 
 
 
 
 

 

SPONSORLUK TALEP VE SÖZLEŞME FORMU 

Toplantıda sponsorluğunu yapmak istediğiniz aktiviteleri gerçekleştirmek için aşağıda 
düzenlenmiş olan formu doldurarak Diamed Kongre Organizasyon’a göndermenizi rica ederiz.  

Firma Adı: .........................................................................................................................  

(Lütfen firmanızın tam adını yazınız bu isim tüm liste, plan ve masa üstü isimliklerinde yer alacak 
olan isimdir.)  

Posta Adresi:  ....................................................................................................................  

Vergi Dairesi: ....................................................................................................................  

Vergi Numarası: ................................................................................................................  

Telefon:  ...........................................................................................................................  

E-Mail:  .............................................................................................................................  

Tercih Edilen Sponsorluk(lar):............................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

□Faturamızı ödemeye istinaden istiyoruz.  

□Fatura karşılığı ödeme yapmak istiyoruz. 

 

 

 


