19 Temmuz 2022
Değerli Katılımcılar,
İlki 1988 yılında yapılan kongremizi bu yıl 24. kez düzenliyoruz. Pandemi nedeniyle son iki yıldır
online gerçekleştirmek zorunda kaldığımız kongremiz Kongre Danışma Kurulu’nun tavsiye kararı
ve üyelerimizden gelen talepler üzerine bu yıl yüz yüze düzenlenecektir. Bu kararın alınmasında
hem sizlerden gelen istekler hem de yüz yüze kongrenin sağladığı etkileşim ve iletişim ortamının
öğrenme ve bilimsel paylaşıma kattığı değerler etkili olmuştur.
Bununla beraber ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz, değişken koşullar ve Türk Lirasının
sürekli değer kaybetmesi nedeniyle kongre maliyetleri sürekli artmakta, otel ve diğer
tedarikçilerle yapılan sözleşmelerde döviz kurlarındaki değişim belirleyici olmaktadır. Bu
nedenle Kongre Düzenleme Kurulu olarak, mevcut koşullarda mümkün olan en uygun maliyetle,
en uygun firmayla ve otelle anlaşarak kongrenin bütçesini oluşturabildik. Halk Sağlığı
kongrelerindeki sponsor gelirlerinin fazla olmaması, ilaç firmalarıyla ve özel sektörle maddi bir
ilişki kurmama ilkemiz nedeniyle ortaya çıkan mali tablo içinde kongre kayıt ücretlerini olabilecek
en alt düzeyde belirledik. Özellikle uzmanlar, asistanlar ve yüksek lisans-doktora öğrencilerinin
yaşadığı ekonomik sorunların farkındayız. Ancak bizim elimizde olmayan bu durumun tüm
üyelerimizce anlayışla karşılanacağını umuyoruz.
Değerli üyelerimiz, yukarda belirtiğimiz ekonomik nedenlerle kongre otelinin konaklama için
verdiği ve kongre web sayfamızda ilan ettiğimiz fiyatlar da ancak 31 Ağustos 2022 tarihine kadar
geçerli olacaktır. Bu tarihe kadar istediğimiz sayıda odayı ilan ettiğimiz sabit ücret karşılığında
kullanabileceğiz. Ancak anlaşma yaptığımız otel bu tarihten sonra konaklama fiyatlarını revize
edeceğini belirtmekte ve bugünden Eylül ayı ve sonrasının oda fiyatlarını bildirmemektedir. Bu
tarihten sonra yapılan başvurularda yeni fiyatla oda almak durumunda kalacağınız için sizlerden
ricamız 31 Ağustos 2022 tarihine kadar kongre kaydınızı ve otel ödemenizi yapmanızdır. Rezerve
ettiğimiz belli sayıdaki odanın 31 Ağustos 2022 itibariyle tükenmesi halinde konaklama fiyatında
ortaya çıkacak artışlar da katılımcıların mağduriyetine neden olabilecektir. Bu nedenle erken
başvuru ve erken ödeme önem kazanmaktadır.
Bu güç koşullarda bir arada olmanın ve paylaşmanın çok değerli olduğuna inanıyoruz. 1-4 Aralık
2022 tarihleri arasında Antalya’da dört gün boyunca kongre ortamında birlikte olmak, aynı
oturumları, aynı sosyal ortamı paylaşmak bizim için çok önemlidir. Bu köklü geleneğimize hep
birlikte sahip çıkmak ve bir arada olmak için desteğinizi bekliyoruz. Halk sağlığı çalışanlarına
büyük gereksinim olan günümüzde, gelenekselleşen ve kurumsallaşan kongremizin varlığının
devam etmesi için hepinizi kongrede birlikte olmaya davet ediyoruz.
Kongremiz desteğinizle güçlenecektir.
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