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B

ültenimizde bu ay sayın Prof Dr Nurdan Tözün’ün dünden bugüne hepatolojinin durumu ve gelecek için önerilerini içeren yazısını keyifle okuyacaksınız. Türk Karaciğer
Vakfı başkanı Sayın Prof Dr Yılmaz Çakaloğlu’nun da vakıfın kuruluşu,amaçları, faaliyetleri ile ilgili yazısı da ilginizi
çekecektir. Her iki hocamıza da bu güzel yazılarından dolayı
çok teşekkür ederiz.

Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

H

epatoloji her zaman gastroenterolojinin kül kedisi

olmuştur. Oysa bu tavır, karaciğer gibi vücudun 500 den fazla
fonksiyonunu gören bir organa
yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Tarihte Mezopotamyalılardan
Hititlere, Mısır’lılardan Etrüsk’lere kadar birçok uygarlıkta ister rahipler ister kahinler tarafından olsun karaciğer geleceği okumada önemli bir araç
olarak kullanılmış ve hepatoskopi o devirlerin görüntüleme
yöntemi olarak iş görmüştür. Tarihçiler, karaciğer falı ile
Marcus Marcelius’un savaşta öleceğinin, Roma İmparatoru
Claudius un zehirlenerek hayatını kaybedeceğinin, İmparator Caligula’ nın ise cinayete kurban gideceğinin önceden
bilindiğini yazarlar. Galen birçok deneyden sonra kalbin
duyguları, beynin mantığı karaciğerin de tutkuları yönettiği
kanısına varmıştır. Kısacası karaciğer yaşamın merkezi “the
seat of life” olarak kabul görmüştür.
Devamı 2 ve 3. Sayfada...
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Kuşkusuz dekadlar boyunca en fazla ölüm savaşlar, doğal

suyu dökecek. DSÖ’nün 2030’da hepatiti tüm dünyadan

afetler ve kazalar bir kenara alınırsa kalp-damar hastalıkları

silmeye yönelik programı umut veriyor.

ve kanserden olmuştur. Oysa 21. Yüzyıla damgasını vuran
ve en fazla ölüme yol açan obezite salgınından karaciğer
de yağlanarak nasibini almış ve bir anda gözler karaciğere
çevrilmiştir. Karaciğer hastalıklarının artması ve karaciğer
naklinde elde edilen üstün başarı hepatoloğa olan ihtiyacı
arttırmış ancak bu alanda kompetan eleman yetersizliğinin
yarattığı boşluk başka disiplinler tarafından doldurulmaya
çalışılmıştır.
Geçtiğimiz yüzyıl karaciğer hastalıkları açısından bir dönüm
noktası olmuştur. Hepatoloji alanındaki en önemli yenilikler, genetik ve epigenetik faktörlerin hastalık gelişimine
etkisi konusunda olmuştur. Mikrobiyom- çevre - genetik
ilişkisi ve karşılıklı etkileşimleri hastalıkların sadece karanlık
geçmişine ışık tutmakla kalmamış, kişiye özgü –eski tabirle –ısmarlama tedavi yöntemlerini de gündeme getirmiştir.
Hastanın kalıbına uygun tedavi verme (precision medicine )
ve doz seçiminde genomik, farmakogenomik ve proteomik
çalışmalarından yararlanmak çağımızın en önemli yatırımı
haline gelmiştir.

Bir diğer gelişme de genetik hastalıklarda varılan son nokta
ve bunların tedavisindeki yeni yönlenmeler. Genomik çalışmalarıyla hem hastalıkların oluşum mekanizması, hem tedaviye yanıt hem de komplikasyonları önceden belirlenebiliyor. GWAS çalışmaları tam gaz devam ediyor, bazı SNP ler
le ilgili (örn yağlı karaciğer de PNP LA3) ilginç sonuçlar var
ama daha yolun hayli başındayız.Yol uzun ve meşakkatli.
Üçüncü önemli gelişme kök hücre konusunda. Kök hücre
biyolojisi ve plastisite erişkin hücrelerin yeniden programlanması, doku iyileşmesinin hızlandırılması ve hücre temelli
hedefe yönelik tedavilerin uygulanması devrim yaratır niteliktedir.
Gözlerimizin önünde oynayan ve bizim de zaman zaman
rol aldığımız bu macera dolu yolculukta en önemli değişim
hastalıkların epidemiyolojisinde olmuştur. Şöyle ki dünyanın
neredeyse 1/3 ü obez olmuş ve NAFLD dan mustariptir. Üstelik metabolik sendromun birçok kriteri de hastalığa eşlik
etmektedir. Artık dünyada açlıktan ziyade fazla yemekten
ölünmekte denebilir. Nakil merkezlerine gelen hastaların

Karaciğer ileri teknolojiden de nasibini almış , invazif non

da demografisi değişmiş HCV ve HBV den NAFLD sirozu-

invazif görüntüleme yöntemleri, biyoinformatik analizler,

na ve onun yol açtığı HCC’ye daha sık rastlanır olmuştur.

moleküler markerlar neredeyse anamnez ve fizik muaye-

NAFLD tedavisinde karşılanmamış ihtiyaçlar halen devam

ne nin yerini almaya aday olmuştur. Geçenlerde Harvard

etmekte, mevcut ya da denenmekte olan tedavilerin hiçbiri

Tıp Fakültesinden gelen“The Funeral of the Physical Exa-

klasik egzersiz ve diyet tedavisinin önüne geçememekte-

mination“ adlı bir yazıda tıbbın babası ünvanlı Sir William

dir. Alkolizm ve alkole bağlı karaciğer hastalıkları ve bun-

Osler‘in kemiklerini sızlatırcasına karaciğer palpasyonu ve

ların yarattığı medikolegal problemler (örn. KC nakli) etkin

fizik muayenenin nasıl törenle toprağa verildiği anlatılmak-

tedbirler alınmadıkça daha uzun süre gündemde kalacağa

tadır. Oysa hastanın can kulağıyla dinlenmesi ve dikkatle

benzer.

“ellenmesi” tıpkı Michelangelo’nun yaradılış tablosundaki
gibi herşeyi başlatan en önemli hamledir.

Diğer taraftan, HCC dünyada giderek artıyor. Karaciğer
hastalığına bağlı ölümlerin %50-70 inden HHC sorumlu.

Hepatolojide son yıllardaki gelişmeler EASL’ın 50 yılı dola-

Etkin antiviral tedaviler bile HCC gelişimini önleyemiyor.

yısıyla çıkarılmış olan J Hepatology’nin özel sayısında , hem

HCC gibi heterojen ve her konakta farklı kılığa bürünen

de konunun eksperleri tarafından harikulade bir biçimde

bir tümörde kişiselleştirilmiş tedavi daha da önem kazanı-

özetlenmişti. Hemen her alanda çarpıcı yenilikler var ama

yor.Yeni tedavilerin daha etkin, daha az yan etki profiline

W. Churchill in dediği gibi “bu konuda gelecek yavaş iler-

sahip olması gerekiyor. Girişimsel tedaviler, rezeksiyon ve

liyor”. HCV’nin tanımlanmasından “cure” elde edilecek

transplantasyonun gelişmesi yeterli değil. Sorafenibe yanıt

ilaçların bulunmasına kadar yaklaşık 30 yıl geçti. Darısı

vermeyenlerde nivolimumab kullanılmasına FDA geçen Ey-

DNA’mıza kadar işleyen ve sadece baskı altında tutabil-

lül de hızlı onay verdi.Tirozin kinaz inhibitörleri ve immüno-

diğimiz HBV‘nin başına. Ama üniversal aşılama programı

terapi ajanları rüştünü ispat edene kadar mutfakta başka

hepatit B nin de çok değil bir 20-25 yıl sonra köküne kibrit

hedeflere yönelik ilaçlar geliştirilmesi bekleniyor. Bir de kim-
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ler HCC yi tedavi etmeli konusu var ki sadece bizde değil
halen dünyada da çok tartışılıyor. İşte tam da bu nedenle
Avrupa Board u “digestive oncology”yi gastroenteroloji
nin üst ihtisas alanı olarak kabul etti.
Ve nihayet karaciğer nakli. Herhalde bu yüzyıla ve gelecek
yüzyıllara damgasını vurmuş en önemli gelişme. 1963 de
Strazl’ın ilk karaciğer nakli yaptığı hastanın 23 gün yaşamasından sonra günümüzde karaciğer naklinin başarısı
etyolojiye göre değişmekle beraber borsa tabiriyle %90
ları “görmüş” durumda. Dünyada canlı vericiden en fazla
nakil yapan 1. Ülke Kore 2. Türkiye. Sadece geçen yıl 1446
karaciğer nakli yapılmış. Karaciğer naklinin başarısında organizasyon, doğru endikasyon , karaciğer destek cihazları
ve etkili immünosüpresyonun payı var.Tabii en önemlisi de
başta cerrah olmak üzere transplant ekibi. Ne var ki engeller henüz aşılmış değil. Kadaverik organ azlığı, canlı verici
kullanmak zorunda kalma, ilaç toksisitesi ve diğer nedenler
koskoca organ nakli yerine hücre naklini yapmayı cazip kılıyor.
Tüm bu gelişmelerden anlaşılacağı üzere karaciğer hastaları ile özel olarak ilgilenecek hepatologlar gerekli. Bu yalnızca transplantasyon alanında değil karaciğerin diğer hastalıklarında da hastanın izlemi ve tedavi sunumu için gerekli.
ABD bu konuyu Gastroenteroloji eğitiminin üzerine 1 yıl
ekleyerek çözdü. Ama yeterli olmadı.Şu sıralarda ABIM ile
anlaşarak GE eğitimi içinde 1 yıl temel gastroenteroloji, 2
yıl da hepatoloji eğitimi ve araştırma yapılması öngörülüyor. Avrupa GE yeterlik Kurulu ise hepatolojiyi 1 ya da 2 yıl
olmak üzere ileri eğitim modülü olarak kabul etmiş durumda. Sorun “saf hepatolog“ bulma konusunda düğümleniyor. Kurumlarda genellikle hepatologlara özellikli bir maaş
verilmiyor. Karaciğer doktoru olmanın kredisi de hastalara
arasında pek yüksek değil. Karaciğer çok karizmatik bir or-

Akademik Hepatoloji heyecan veren, dinamik bir bilim
alanı, geliştirilmesi için tüm paydaşların gayret sarfetmesi
gerekiyor. Gelecekten beklentilerimiz oldukça iddialı: Koruyucu hekimlik hizmetlerinin yaygınlaşması, Viral hepatitin dünyamızı terketmesi, Obezite ve NAFLD’ın önlenmesi,
Karaciğer hastalıkları için (NAFLD, Fibrosis, siroz,otoimmün
hastalıklar, HCC, CCC vb.) etkin, yan etkisi az ilaçların geliştirilmesi, tedaviye ulaşımda fırsat eşitliği, herediter ve non
herediter hastalıklarda genetik marker’lar ve prognozu belirleyecek yeni moleküler göstergelerin bulunması. Ve liste
uzayıp gidiyor. Hepatolojinin duayenlerinden Dr Jenny Heathcote’un daha ince ayar beklentileri var: Önce hastalıkların fizyopatolojisini daha iyi anlamalıyız, sonra da etkin
halk sağlığı çalışmaları yapmalıyız diyor. Fizyopatoloji konusunda Heathcote moleküler genetik (genomik çalışmaları)
rejeneratif tıp (kök hücre biyolojisi) proteomik’ler (non invazif marker’lar) ve farmakogenetik (ilaç duyarlığı /yan etki)
çalışmalarını adres gösteriyor.
Bizim de beklentimiz farklı değil: Karaciğer hastalıklarının
yaygın olduğu ülkemizde yapılandırılmış hepatoloji üst
uzmanlık eğitiminin bir an önce hayata geçmesi, bilimsel
araştırmanın hem güdülenmesi hem de desteklenmesi, hepatolojiye gönül verenlere madden ve manen arka çıkılması, psödo tıp ve şarlatanlıkla etkin mücadele, uluslararası
kongrelere katılım desteği ve akademik performans kriterlerinde çıtanın yükseltilmesi.
Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e gastroenterolojide ve
hepatolojide yeterli insan gücünü sağlama ve kalite kontrolu açısından önemli görevler düşüyor. TKAD mezuniyet
sonrası eğitimi başarılı bir biçimde götürmekte. Ancak ona
da hepatoloji müfredatını hazırlama ve TGD ile birlikte hepatoloji üst uzmanlığının tanınırlığı konusunda etkin bir lobicilik görevi düşüyor.

gan olmasına rağmen endoskopi gibi para getiren bir organ değil. O nedenle Türkiye ‘de geçimini sağlamak için
biraz ondan biraz bundan yapan ya da hepatoloji ağırlıklı
çalışan “gastroenterologlar“var. “saf hepatolog” (her iki

Son söz:
Geleceği öngörmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.
Peter Drucker

anlamda da) çok az. Bu sorunu aşmak için iyi bir çalışma
yapıp plan geliştirmek gerekli.
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TÜRK KARACİĞER VAKFI
HAKKINDA…
Prof. Dr. Yılmaz ÇAKALOĞLU
Türk Karaciğer Vakfı Başkanı

E

vet Türk Karaciğer Vakfı
(TKCF) 1992 yılında İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları – Hepatoloji
biriminin kurucusu ve ülkemizde
Hepatoloji disiplininin gelişmesinde öncü akademisyenlerden
birisi olan rahmetli Prof. Dr. Muzaffer Gürakar hocamız, beraber çalıştığı meslektaşlarımız
(Prof. Dr. Hakan Şentürk, Prof.Dr. Abdullah sonsuz ve diğerleri) ile bir çok ünlü iş adamı, sanatçı ve akademisyen
tarafından kurulmuştur. Kuruluş amaçları içinde o zaman
ülkemizde yeni yapılmakta olan karaciğer nakli konusu
özel bir öneme haizdir. Zaten kurucular kurulu içinde kendisi veya yakınları karaciğer nakli olmuş kişiler de bulunmaktadır.
Aşağıdaki tabloda vakfın tüzüğünde yazılı olan şekliyle verilen amaçlara uyan faaliyetler içinde tabi ki viral hepatitler
konusu her zaman en önemli yeri işgal etmiştir. Bu amaçla
yıllarca her fırsatta bilgilendirici yazılı ve görsel dökümanların dağıtılması, okullarda, fabrikalarda, belediyelerin halk
merkezleri ve sosyal aktivite mekanlarında ve hatta camilerde yapılan bilgilendirme ve farkındalık yaratma amaçlı
karşılıklı soru cevaplı toplantılar önemli çalışmalar olarak
kayda geçmiştir.
Vakfımızın yıllarca en önemli hizmeti başvurulara ve vakfa
gelen hastalara danışmanlık hizmeti verilmesidir. Bu şekilde
binlerce hastanın doğru teşhis ve tedaviye kavuşmaları sağlanmıştır. Bu konuda fedakarca çalışan diğer meslektaşlarımız içinde Prof. Dr. Necati Yenice, Prof. Dr. Fehmi Tabak ve
son yıllrda da Uz. Dr. Koray Tuncer ayrı bir yere sahiptirler.

Tabii yıllar geçti. Karaciğer nakli artık Türkiye’de her yıl 1300
civarında hastaya uygulanan standart bir tedavi oldu. Vakfın
kuruluş amaçlarından birisi eksiklikler olsa da büyük oranda
gerçekleşti. Viral hepatit, alkole bağlı karaciğer hastalıkları
4

Türk Karaciğer Vakfı Kurucu Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer Gürakar (1926-2014)
1992-2012 arası başkanlığını yaptığı
vakfımızın gelişmesi için büyük çaba sarfetmiş ve görevi Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu’na tevdi ettikten sonraki dönemde,
vefatına kadar Onursal Başkan olarak
çalışmalarımıza destek olmaya devam etmiştir. Kendisini ülkemizde Hepatolojinin
gelişmesine yaptığı büyük katkılarından
dolayı şükran ve rahmetle anıyoruz.
ve özellikle de alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı giderek artan bir önemle ciddi halk sağlığı sorunları olarak yerini koruyor. Son yıllarda gerek ulusal, gerekse uluslar arası düzeyde
TKCV çalışmalarını bu alanlarda yoğunlaştırdı.
Avrupa Karaciğer Hastaları Birliği (ELPA), Dünya Hepatit
Birliği (WHA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile işbirliği yapılarak viral hepatit eliminasyon projelerine ve “NOHEP”
kampanyasına katılan vakfımız, 2012 yılında bu yana 28
Temmuz Dünya Hepatit Günü etkinliklerini açık alanlarda
(Taksim, Kadıköy, Şişli gibi) belediyelerle işbirliği yaparak
gerçekleştirmektedir. 28 Temmuz 2012’de Taksim’de bütün dünya ile eş zamanlı olarak yaptığımız “3 Maymun”
(Görmedim, Duymadım, Konuşmadım) temalı etkinlikteki
başarımız “Guiness World Records” sertifikası ile ödüllendirildi.
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VAKFIN AMACI
MADDE 3 - Vakfın amaçlan şunlardır.
a) Karaciğer hastalıklarının tedavisi alanındaki, çağdaş uygulamaların, ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak. Bu
amaçla Üniversiteler ve diğer kurumlar bünyesinde oluşturulan merkezlerle işbirliğinde bulunmak ve bunları
vakfın amaçları çerçevesinde desteklemek.
b) Karaciğer hastalıklarının sebepleriyle
mücadele etmek, özellikle 4 - 5 milyon
B virüsü taşıyıcısı bulunduğu saptanan ülkemizde, temel sağlık sorunları
arasında yer alan, viral hepatitlerle
mücadele programlarını desteklemek.
c) Karaciğer hastalıkları alanındaki,
ulusal ve uluslararası bilimsel aktiviteleri, vakfın amaçları doğrultusunda
desteklemek. Karaciğer hastalıkları
konusunda çalışan, Türk bilim adamlarının, yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve
araştırmalarını desteklemek.
d) Karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi amacına yönelik yurt içinde poliklinikler açmak, sosyal güvencesi olmayan yoksul hastalara, ücretsiz tedavi
ve bakım olanağı sağlamak.
e) Modern karaciğer cerrahisinin gelişmesini destekleme, karaciğer nakli uygulamalarının, yapılabilmesi ve yaygınlık kazanması amacıyla, karaciğer
hastalıklarının tedavisi ve karaciğer
nakli konusunda hizmet verecek bir
sağlık tesisinin kurulması ve işletilmesini sağlamak, bu amaçla üniversiteler
ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak…

TKCV’nin daha geniş çevrelerde tanınması ve çalışmalarına daha çok destek sağlanması amacı ile gerek bilimsel
yazılara (daha çok derleme, vaka sunumu, tıbbi haberler,
duyurular, hasta veya hasta yakınlarının yaşadıkları sorunlar
veya mutluluklar, söyleşiler vb) ve gerekse paramedikal konulardaki yazılara yer verdiğimiz “TKCV Karaciğerim Dergisi” nin yayınına başladık. Bugüne kadar maalesef her yıl
ancak bir sayı olarak çıkarabildiğimiz dergimizi üyelerimiz
ve meslektaşlarımızın desteği ile daha sık aralarla sizlere
sunmak amacındayız. Her sayı 5000 adet basılmakta ve
başta Gastroenteroloji-Hepatoloji uzmanları olmak üzere
doktorlara (yaklaşık 2500 kadarı İstanbul’daki aile hekimliği uzmanlarına gönderiliyor) dağıtılmaktadır. Karaciğerim
dergisinin bütün sayıları ve yazılarına www.tkcv.org web
sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Dergimizin çok önemli bir görev saydığı bir diğer hizmeti
ise ülkemizde Gastroenteroloji-Hepatoloji bilim dalının gelişmesine büyük katkısı olmuş, vefat etmiş veya emekliliğini
yaşayan hocalarımızın biyografilerini ve kendileri ile yapılan
söyleşi ve haklarındaki yazıları içeren özel bölümler hazırlayarak genç meslektaşlarımız tarafından tanınmalarını ve
bilinmelerini sağlamaktır. Bugüne kadar Muzaffer Gürakar
ve Süleyman Yalçın hocalarımız için yerine getirdiğimiz bu
önemli görevde sizlerin yardımını bekliyoruz.
TKCV’nin bir diğer önemli etkinliği dönüşümlü olarak bir yıl
İstanbul, bir yıl Bakü’de yapılan “Türkiye-Azerbaycan Ortak
Hepatoloji Kursu” dur. 2018 yılında 28-29 Eylül’de Bakü’de
4.sü yapılacak bu kursa özellikle Hepatoloji ile ilgilenen
meslektaşlarımızın katkı ve katılımını bekliyoruz. Amaç zamanla diğer Türk Cumhuriyetlerinden hekimlerin katılımı
ile bu kursu daha kapsamlı ve kalıcı bir uluslar arası faaliyet
haline getirmektir. Vakfımız bu konuda TKAD ile her türlü
işbirliğine gönüllü ve hazırdır.
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TKCV’nin gelir kaynakları büyük oranda hasta ve hasta
yakınlarının bağışlarından, dergiye alınan reklamlardan ve
yukarda belirtilen Hepatoloji Kursu’ndan ibarettir. 2017 yılında İstanbulda yaklaşık 140 hekimin (35 Azerbaycan’dan,
105 Türkiye’den) katılımı ile yapılan “3. Türkiye-Azerbaycan Ortak Hepatoloji Kursu” kapsamında gerek Trük Gastroenteroloji Derneği gerekse Türk Karaciğer Araştırmaları
Derneği vakfımızın bu faaliyetine maddi ve bilimsel destekte bulunmuştur. Başkanlar ve yönetim kurulunda görev
yapan arkadaşlarımıza TKCV adına teşekkür eder, desteklerinin devamını dilerim.

Vakfımızın en önemli bağışçılarından olan Prof. Dr. Ahmet
Gürakar, rahmetli Muzaffer Gürakar hocamızın oğludur.
Amerika Maryland-Baltimore’daki John Hopkins hastanesinde Karaciğer Nakli Medikal Direktörü ve Hepatoloji Bölün
Başkanı olarak çalışan üst düzey bir akademisyendir. Prof.
Dr. Ahmet Gürakar ve diğer bağışçılarımız sayesinde TKCV
Hepatoloji alanındaki araştırma projelerini desteklemekte
ve uluslar arası dergilerde tam metin olarak yayınlanmış
araştırma makaleleri sahiplerine maddi teşvikler sağlamaktadır. Prof. Dr. Ahmet Gürakar hocamız halen Türkiye’de
aktif olarak Hepatoloji alanında çalışan tanınmış akademisyenlerin çoğunun yurtdışı çalışmalarında kendilerine imkan
sağlamış ve uluslar arası arenada görgü ve deneyim kazanmaları için çaba göstermiştir. Kendisine müteşekkiriz.
Vakıflar Osmanlı-Türk kültürünün önemli kurumlarıdır.
Hayırseverlerin yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında vazgeçilmez aracılardır. TKCV başkanı olarak bendeniz
Yılmaz Çakaloğlu ve yönetim kurulu arkadaşlarım ozmuzlarımıza aldığımız yükün farkındayız. Bizden sonraki arkadaşlarımıza daha çok tanınan, daha çok amacına yönelik
hizmetlerde bulunan, daha varlıklı ve imkanlarını sağlık
sorunlarımızın çözümü, hastalarımız ve hasta yakınlarının
dertlerinin giderilmesi için kullanan bir Türk Karaciğer Vakfı
bırakabilmek amaç ve ümidi ile bütün meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyor, bizi yetiştiren hocalarımızı sevgi,
saygı ve rahmetle anıyorum.

Prof. Dr. Süleyman Yalçın (1926-2016),
İstanbul Tıp Fakültesinde İç Hastalıkları
Profesörü ve Patoloji Doçenti olarak akademik hayatını Hepatoloji alanındaki çalışmalarla geçirmiş, 1992 yılında karaciğer
hastalıkları konusunda ulusal derneğimiz
olan Türk Karaciğer Araştırmaları Derneğini (TKAD) meslektaşları ile birlikte
kurmuş ve ilk 8 yıl başkanlığını yapmıştır.
Disiplinli çalışması, titizliği ve dürüstlüğü
ile tanınan bu hocamız Hepatoloji ile ilgilenen çok sayıda Gastroenteroloji uzmanının yetişmesini sağlamış, ülkemiz Hepatolojisine büyük katkılarda bulunmuştur.
Kendisini şükran ve rahmetle anıyoruz.
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Muzaffer Gürakar hocamız ve eşi Müşerref Gürakar hanımefendiye TKCV başkanı olarak büyük hizmetleri için takdim ettiğimiz plaket töreninden görünüm.

HEPATOLOJİ e-bülten
Biraz da Gülelim...
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