
Hoflgeldiniz,

Bu y›l dördüncüsünü düzenledi¤imiz Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi’nde

güzel ilimiz Samsun’da sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Siz de¤erli kat›l›mc›lar›m›z›n kimileri ile geçti¤imiz kongrelerden, kimileri ile de bu

kongre de ilk defa tan›fl›yoruz. 

4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizas-

yon (DAS) Derne¤i taraf›ndan düzenlenmektedir. 

1999 y›l›nda Samsun’da Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Sempozyumu olarak baflla-

yan ancak bir kongre havas›nda gerçekleflen ilk toplant›n›n ard›ndan 2001 ve 2003 y›l-

lar›nda yine Samsun’da 2. ve 3. Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongreleri düzenlenmifltir.

Kongrelere toplam 1000’in üzerinde kat›l›mc› ifltirak etmifltir. Kongre sonunda rehber ni-

teli¤inde 3 kongre kitab› ortaya ç›km›fl, ayr›ca bafl ucu kitab› niteli¤inde “Sterilizasyon De-

zenfeksiyon ve Hastane ‹nfeksiyonlar› 2002” kitab› derlenmifltir. Sadece kitap baz›nda bi-

le 5000’in üzerinde konuyla ilgili kiflilere ulafl›lm›flt›r. 

DAS Derne¤i’nin internet adresi www.das.org.tr’dir. Derlenen kitap ve 2003 y›l›na ait

kongre kitaplar›na ve bu kongreye ait bilgilere bu adresten ulaflabilirsiniz.  

Kongrede a¤›rl›kl› olarak günlük prati¤imizde karfl›laflt›¤›m›z sorunlar› içeren konulara

a¤›rl›k verilmifltir. Kat›l›mc›lar küçük çal›flma gruplar› içinde yer alarak konunun uzmanla-

r›na direkt ulaflma imkan› bulacaklard›r. Ayr›ca sektörün kendini takdim edece¤i oturum-

larda yeni ürünleri ve firma profillerini tan›ma imkan› da sa¤lanm›fl olacakt›r.

Birlikte olaca¤›m›z bu 4 günde bizleri; yo¤un bilimsel program, sosyal program›n da

kat›l›m› ile yorucu, nefleli ve e¤itici bir kongre beklemekte...

Baflar›l› bir kongre ve kongre kitab›n›n yararl› olmas› dile¤i ile..

Düzenleme Kurulu ve Editörler Ad›na

Prof. Dr. Murat GÜNAYDIN





Prof. Dr. Enver Tali ÇETİN’in Biyografisi

‹stanbul T›p Fakültesi’nden 1950 y›l›nda mezun olmufltur. Mikrobiyoloji, infeksiyon hastal›kla-

r› ve immünoloji uzman›d›r. Ö¤reniminin bir k›sm›n› “London School of Hygiene” ve “Institute Pas-

teur-Paris”te tamamlam›flt›r. 1958 y›l›nda doçentli¤e, 1965 y›l›nda profesörlü¤e yükseltilmifltir.

‹stanbul T›p Fakültesi Yönetim Kurulu üyeli¤i (1963-1965 ve 1966-1968) ve Temel T›p Bilimleri

Bölüm Baflkanl›¤› (1982-1992) görevlerine getirilmifltir. ‹stanbul T›p Fakültesi Mikrobiyoloji Ana-

bilim Dal› Baflkanl›¤› görevini (1960-1962 ve 1973-1992) 21 y›l sürdürmüfltür.

1967-1972 y›llar› aras›nda Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu T›p Araflt›rma Gru-

bu Yürütme Komitesi üyeli¤i yapm›flt›r.

‹mmünoloji dal›nda yapt›¤› çal›flmalar› de¤erlendirerek SSYB taraf›ndan 26.09.1984 tari-

hinde “‹mmünoloji Uzmanl›k Belgesi” verilmifltir. 1984 y›l›nda Hastane ‹nfeksiyonu Kontrolü Ko-

mitesi çal›flmalar›n› bafllatm›fl ve 26.09.1985 tarihinde “Hastane ‹nfeksiyonu Kontrol Komitesi

Baflkanl›¤›” görevi kendisine verilmifltir. 23.09.1985 tarihinde “‹stanbul T›p Fakültesi AIDS Mer-

kezi” kurulmufl ve “Baflkanl›¤›”na Prof. Dr. Enver Tali Çetin getirilmifltir.

‹stanbul T›p Fakültesi’nde verdi¤i derslerin yan› s›ra ‹stanbul Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi

(1967-1984), Difl Hekimli¤i Fakültesi (1967-1984), Niflantafl› Eczac›l›k ve Difl Hekimli¤i Yüksek

Okullar›’nda (1962-1979) dersler vermifltir. Mikrobiyoloji dersi verdi¤i ö¤renci say›s› 25.000’den

fazlad›r. Dan›flman olarak 37 uzmanl›k, 16 doktora ve 4 yüksek lisans olmak üzere 57 tez yap-

t›rm›fl ve ö¤rencilerinin tümü baflar›l› olmufltur. Amerika Birleflik Devletleri (New York, Chicago,

Philadelphia, Los Angeles, Miami), Brezilya (Rio de Janeiro), Meksika (Mexico City), Japonya

(Tokyo ve Sapporo), Avustralya (Brisbane) üniversitelerine davet edilmifl ve konferanslar vermifl-

tir. Birçok yurt d›fl› ve yurt içi kongrelere bildirilerle kat›lm›flt›r. Yurtiçinde 20’den fazla kongre

düzenleyerek baflkanl›¤›n› yapm›flt›r. Prof. Dr. Enver Tali Çetin fikir babal›¤› yaparak afla¤›daki

derneklerin kurulmas›n› sa¤lam›fl ve ilk y›llar›ndan itibaren baflkanl›klar›n› yürütmüfltür:

1. Kültür Koleksiyonlar› ve Endüstriyel Mikrobiyoloji (KÜKEM) Derne¤i (1978)

2. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne¤i (1986)

3. Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› (KL‹M‹K) Derne¤i (1986)

4. AIDS Savafl›m Derne¤i (1992)

Prof. Dr. Enver Tali Çetin’in 400’den fazla yay›n› vard›r. Yay›nlar›ndan 321’i deneysel araflt›r-

malara dayanan çal›flmalar, 75’i mikrobiyolojinin çeflitli konular›nda haz›rlam›fl oldu¤u makaleler-

dir. Yay›nlar›n›n 48’i yabanc› dilde yaz›lm›flt›r ve bunlar›n 42’si ‹ngilizce, Frans›zca ve Almanca

olarak çeflitli yabanc› dergilerde, di¤er çal›flmalar› ülkemizde yay›nlanm›flt›r. Prof. Dr. Enver Tali

Çetin’in yay›nlar›ndan ço¤unu 1.Viroloji ve immünoloji, 2. Antibiyotikler, direnç oluflmas› ve uy-

gunsuz kullan›mlar›, 3. Potansiyel patojen bakteriler ve hastane infeksiyonlar›, 4. Kültür ve en-

düstriyel mikrobiyoloji, 5. Anaerop bakteriler olarak gruplamak mümkündür.



1992 y›l›nda emekli olmufltur.

1986 y›l›nda öncülü¤ünü yaparak ‹stanbul T›p Fakültesi Ö¤retim Üyeleri’nden bir k›sm› ile be-

raber kurduklar› “Antibiyotik ve Kemoterapi Derne¤i (ANKEM)”nin baflkanl›¤›n› kuruluflundan beri

yürütmektedir. 

AIDS e¤itimi konusunda 1981 y›l›ndan itibaren öncülük yapan Prof. Dr. Enver Tali Çetin, AIDS

savafl›m›na ivme kazand›rmak için 1992 y›l›nda “AIDS Savafl›m Derne¤i”nin kurulmas›n› sa¤lam›fl

ve dernek baflkanl›¤›n› kuruluflundan itibaren 2002 y›l›na kadar sürdürmüfltür. 


