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Prof.Dr.Mehmet Koruk
De¤erli arkadaﬂlarım,
Bu yılın son Hepatoloji Bülteni’

nde sözlerime gönül dolusu sevgi
ve selamlarımı sunarak
baﬂlamak istiyorum. Yeni yılın
sizlere ve ailelerinize mutluluk ve
esenlikler getirmesini diliyorum.
Bu vesile ile yeni dönem faaliyet
lerimizle ilgili düﬂüncelerimizi
sizlerle paylaﬂmak istedim.
Ancak buna geçmeden, önceki
yönetim kurulumuz tarafından
planlanan ve 30 / 11 / 2013
tarihinde Adana gerçekleﬂtirilen
“ Kronik Hepatit B Monotemetik
Toplantısı” ndan söz etmek
istiyoum. Titizlikle yapılan ön
hazırlık dönemini takiben isabetle
seçilen konu baﬂlıkları, son
derece baﬂarılı konuﬂmalar ve
daha da önemlisi toplantı sonuna

Sevgili meslektaﬂlarım
Bundan tam bir yıl önce TKAD
E-Bülten çıkarmaya karar
verdi¤inde bu dergiyi do¤um
esnasından bir yaﬂına getirene
kadar onur duyarak yaptı¤ım
editörlü¤üne’de beni görevlen
dirmiﬂti. Bu süre içerisinde
bilgimizin, deneyimimizin,
sezgimizin ve ilhamımızın bize
gösterdi¤i yolda bir yılımızı
tamamladık. Bu sürede camia
mızda ulaﬂabildi¤imiz konuﬂabil
di¤imiz ve deste¤iniz istedi¤imiz
tüm meslektaﬂlarımız hiçbir
fedakarlıktan kaçınmadan bize
destek oldular. E-Bülten ve
ﬂahsım adına bu tüm
meslektaﬂlarıma teﬂekkür
ediyorum. Bu görevi daha iyi
yapaca¤ını düﬂündü¤ümüz
arkadaﬂların birkimlerini sizlere
aktarması amacıyla bu sayı ile
bırakıyorum ve hepinize
hoﬂçakalın diyorum.

toplantısına konuﬂmacı olarak
katıldım. Bir gün boyunca Hepatit
B ve ilgili durumlar güzel bir
ﬂekilde son literatürlerin de
eﬂli¤inde tartıﬂıldı. Toplantının
bir günlük olması nedeni ile
konaklamaya gerek kalmadan
sabah gelip akﬂam dönüﬂ
olana¤ı ile hepimizin çok de¤erli
olan zamanını daha verimli
kullanma olana¤ı mevcuttu. Bu
açıdan bu tür tek temalı
toplantıların yapılmasının
Prof. DR. Fulya Günﬂar
özellikle gastroenteroloji yan dal
uzmanlık ö¤rencileri baﬂta olmak
De¤erli meslektaﬂlarım;
üzere tüm gastroenterologlar için
30 Kasım da TKAD tarafından
faydalı oldu¤u görüﬂündeyim.
düzenlenen baﬂkanlı¤ını Prof Dr Adana da yapılan bu toplantıda
Sevgi ve saygılarımla
Yüksel Gümürdülü’nun yaptı¤ı katılım sayısı iyi olmasına
hepatit B monotematik
ra¤men biraz daha fazla
Prof.Dr. Yüksel Gümürdülü

Prof.Dr.Mehmet Koruk
De¤erli arkadaﬂlarım,
Bu yılın son Hepatoloji Bülteni’
nde sözlerime gönül dolusu
sevgi ve selamlarımı sunarak
baﬂlamak istiyorum. Yeni yılın
sizlere ve ailelerinize mutluluk
ve esenlikler getirmesini
diliyorum. Bu vesile ile yeni
dönem faaliyetlerimizle ilgili
düﬂüncelerimizi sizlerle
paylaﬂmak istedim.
Ancak buna geçmeden, önceki
yönetim kurulumuz tarafından
planlanan ve 30/11/2013
tarihinde Adana gerçekleﬂtirilen
“ Kronik Hepatit B Monotemetik
Toplantısı” ndan söz etmek
istiyoum. Titizlikle yapılan ön
hazırlık dönemini takiben
isabetle seçilen konu baﬂlıkları,
son derece baﬂarılı konuﬂmalar
ve daha da önemlisi toplantı
sonuna kadar eksilmeyen ilgi
ve katılımcı bir dinleyici kitlesi
ile çok baﬂarılı bir toplantı
gerçekleﬂmiﬂtir. Gün boyu
süren bilimsel ziyafet dost
sohbetleri eﬂli¤inde yenilen
nefis gala yeme¤i ile tamam

lanmıﬂtır. Bu mükemmel
organizasyonun baﬂ mimarı
Yüksel Gümüldülü hocamıza
çok teﬂekkür ediyorum.
Kıymetli meslektaﬂlarım,
Dünya’da hepatoloji alanında
ortaya çıkan teknolojik araçlarla
da desteklenen sürekli meslek
içi e¤itim ve multidisipliner
çalıﬂma anlayıﬂı, çok merkezli
ulusal ve uluslararası
çalıﬂmaların yaygınlaﬂması gibi
geliﬂmeler ülkemizde de
hepatoloji alanında yapılması
gereken önemli iﬂler oldu¤unu
ortaya koymaktadır. Bu
anlamda sorumlulu¤u olan bir
çok kurum ve kuruluﬂ oldu¤u
muhakkaktır. Bunlardan birisi
de ﬂüphesiz derne¤imizdir. Bu
anlamda ne yapabiliriz soru
sunu kendimize sordu¤umuz
da gerek tek baﬂımıza gerekse
di¤er paydaﬂlarla yapabilece¤i
miz bir çok ﬂeyin oldu¤u oldu¤u
akla gelmektedir. Hepatoloji
alanında ülkemizde mevcut
durumun tesbiti ve yapılacak
ların kendi gerçeklerimizle ile
örtüﬂen do¤ru hedefler olması
için TKAD olarak kısa ve orta
vadeli bir stratejik planımızın
olması gerekmektedir. Bunun
için en baﬂta yapılması gereken
tek kiﬂilik yönetim anlayıﬂından
camiamızın ortak aklını
kullanan kolektif bir yönetim
anlayıﬂına geçmektir. Böylece
sorunlarımızı aﬂmada ve
yenilikçi fikirleri ortaya çıkarma
da baﬂarılı olaca¤ımızdan
ﬂüphem yoktur.
Derne¤imizin uluslararası
kurum ve kuruluﬂlarla olan

iliﬂkileri artıtırılarak sürdürülmek
tedir. Brüksel’de Avrupa Birli¤i
Parlementosu’nda 06.11.2013
tarihinde viral hepatitler
konusunda güncel politikaları
tartıﬂmak için yapılan “Bridging
EU Polisy with National Action”
konulu toplantıya Avrupa
Parlementosu üyelerinin yanı
sıra ülkemizden VHSD, Hebipa
ve derne¤imizi temsilen Prof.Dr.
Ramazan ‹dilman’da katılmıﬂır.
Toplantıda sayın ‹dilman
tarafından ülkemizle ilgili güncel
durum paydaﬂlara anlatılmıﬂtır.
Bu toplantı sonunda “Avrupa
Birli¤i Üyeleri: Viral Hepatitler
Uygulama Kılavuzu” lansmanı
gerçekleﬂmiﬂtir. Ayrıca bu
geliﬂmeleri takiben TKAD
olarak Dünya Sa¤lık Örgütü
Global Hepatit Pro¤ramı
Medikal Sorumlusu ile görüﬂme
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu görüﬂme
neticesinde WHO, Sa¤lık
Bakanlı¤ı, TKAD ve ilgili
derneklerle birlikte çalıﬂarak
Türkiye için viral hepatit
yönetimi konusunda stratejik
plan hazırlanabilece¤i
konusunda ön mutabakata
varılmıﬂtır. Bu konuda Sa¤lık
Bakanlı¤ı ve TBMM Sa¤lık
Komisyonu nezdinde
temaslarımız sürmektedir.
Önümüzdeki günlerde somut
geliﬂmeler ve projeleri sizlerle
paylaﬂma ümidiyle, sevgi ve
saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Mehmet Koruk
TKAD
Yönetim Kurulu Baﬂkanı

Adana Monotematikten görüntüler

TKAD 2013’ü böyle noktaladı.

TKAD Baﬂkanımızın baﬂkanlı¤ındaki ilk toplantısı ve
TKAD’ın ilk monotematik toplantısı

Kaymako¤lunun ideal hasta arayıﬂı

‹nﬂallah tüm toplantılar
hep böyle neﬂeli geçer.

Birol abim her zaman ki gibi
meraklı ve sorgulayıcıydı.

Zeki Hocam
oldukça formda.

Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü
Karaci¤er ve beyin borsası
günün ilk seansını glukoz açı¤ı
ile kapattı. Bunun üzerine
nöronlar tepetaklak oldular.
Günün ikinci seansında
hepatositlerinde devreye
girmesiyle baﬂlayan

glukoneogenez sonucu bir nevi
toparlanan borsa yinede günü
biraz azalarak’da olsa glukoz
açı¤ı ile kapatırken özellikle
beyinde olmak üzere keton
cisimleri önemli ölçüde alıcı
bulurdu. glikoz günü tavan

yaparak kapatmasına ra¤men,
keton cisimleri bir miktar alıcı
bulsada bol miktarda olan keton
hisseleri taban yaptı. Bunun
üzerine borsa günü ciddi ve
düzeltilmesi oldukça zor asidoz
ﬂoku ile bitirdi.

