
Sevgili meslektafllarım 2013 yılına
TKAD yönetim kurulu sizlerle sadece
bilimsel de¤il kısmende olsa biraz da
sizin ve bizim bildi¤imiz ama sizle ve
bizle paylaflmak istedi¤imiz konuları da
içeren bir  gazete yayınlamayı
kararlafltırdı. Bunun bizi bizle biraz daha
tanıfldıraca¤ı düflüncesindeyiz.
Hepatoloji e bülten  bu flekilde 2013
yılında do¤mufl oldu. Bunu nasıl
büyütece¤iz nasıl gelifltirece¤iz zaman
içinde hep birlikte  camia olarak
kararlafltıraca¤ız. Deneyimin, sezginin,
umudun, ilhamın ve bilginin anlaflılması
zor karıflımı olan fikirler, flüphesiz ki
kusursuz bir bütünlükte do¤mazlar.
Muhtemelen olumlu ve olumsuz
tepki lerle karflılandıktan sonra
ıflıldamaya bafllar ve zamanla amacına
ulaflırlar. Tepkiler ve koflullarla zaman
içinde evrilir ve gerekirse de¤iflirler. ‹flte
bizim gazetemizin durumunu herhalde
en iyi bu flekilde açıklayabiliriz. Yeni
do¤mufl bir çocuk gibi herkesin ilgisine,
bilgisine, yardımına ve sevgisine ihtiyaç

29. ULUSAL
GASTROENTEROLOJ‹
KONGRES‹N‹N GET‹RD‹KLER‹

Doç Dr Filiz Akyüz
‹stanbul Tıp Fakültesi
Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı

Sayın Prof Dr Sait Ba¤cı baflkanlı¤ında,
20-25 Kasım 2012 tarihinde Antalya’da
Ulusal Gastroenteroloji Kongresi bafları
ile yapıldı.
Öz e l l i k l e  “ G ‹ S  RE FRAK TE R
HA STA LIKL ARI ,  ME ZU N‹YET
SONRASI ENDOSKOP‹” kursları yo¤un
talep gördü. Geçen sene ilki yapılan ve
bu senede yo¤un talep nedeni ile tekrarı
yapılan Prof Dr Orhan Sezgin

Sevgili Hepatoloji Dostları,
2013 yılı Mayıs ayı sonunda 9. Ulusal
Hepatoloji Kongresini yapmak üzere
Or g a n i z a sy o n  Ko m i te s i n d e k i
arkadafllarım, Kurs direktörlerimiz ve
TKAD Yönetim kurulu olarak yola
çıkmıfl bulunuyoruz. Umuyoruz ki size
layık olan bilimsel olarak yeterli ve
düzeyli bir kongre yapmayı baflarırız.

Tabii ki bunda sizin çok de¤erli
katkılarınız ve son dönemde yaptı¤ınız
çalıflmalarınızı kongremizde sunmak
üzere göndermeniz olmazsa olmaz
gereksinimlerimizdir.
9. ulusal Hepatoloji Kongresini 28 Mayıs
(kayıt günü)- 1 Haziran 2013 tarihleri
arasında ‹stanbul Kongre merkezinde
yapmayı kararlafltırdık. Oldukça modern

yapılmıfl bir kongre merkezi olan
‹s ta n b u l  K o n g re  M e rk e z i n i n
kongremizde planladı¤ımız katılımcı
sayısını karflılamasının yanında flehrin
merkezinde yer alması ve merkezi
otellere yürüyüfl mesafesinde olması
da kararımızı vermemizde  etkili
olmufltur. Kongremizde bu yıl uzmanlık
sonrası kursu “Sirozun Umuda

AMER‹KAN KARAC‹⁄ER KONGRES‹
(AASLD 2012) ARDINDAN
2012 Amerikan Karaci¤er Kongresi
(AASLD) Amerika’nın kültürel v e
bilimsel yönden en zengin olan flehri
olan Boston’da 9-13 Kasım 2012
tarihleri arasında yapıldı. Karaci¤er
kongresine 93 ülkeden 9563 kifli katıldı.
Katılımcıların yaklaflık yarısı (%47)
Amerika Birleflik Devletleri dıflından
gelmekteydi.
Kongre her zaman oldu¤u gibi kurslar
ile baflladı. Bu kurslar arasında
“ M e z u n i y e t  S o n r a s ı  K u r s
(Postgraduated Course)” her zaman
oldu¤u gibi oldukça tercih edilen idi. Bu
y ı l  Me zun i ye t  S on ra s ı  Ku rs
“Bireysellefltirilmifl Tıp ve Klinik
Hepatolojide Uygulanımı” konulu idi.
Kursta, klinik hepatoloji için genetik ve
genomik tanısal yöntemler; viral
hepatitler, ilaca ba¤lı hepatit, ya¤lı
karaci¤er, karaci¤er f ibrozisi ve

hepatoselüler kanserde genetik
yatkınlık-duyarlık, epidemioloji, tedavinin
düzenlenmesi ve tedavi yanıtı konuları
ifllendi. Bu yıl kursa katılım bir önceki
yıllara göre daha düflük idi. Mezuniyet
Sonrası Kurs’a katılımcıların büyük
kısmının klinisyen olması nedeniyle
genetik a¤ırlıklı bir kursun klinisyenler
için çok memnun edici olmadı¤ı
gözlendi. Bu ülkemizde tıp e¤itiminde
eksikli¤imiz olan “Ph.D. Programları”
konusunun tekrar  ta rt ıfl ı lması
gerekli li¤ini ortaya koymaktadır.
Transplantasyon kursunda organ
ba¤ıfllamada karflılaflılan sorunlar,
organ kısıtlılı¤ın düzeltilmesi, post-
transplant alıcı yaflam süresini
iyilefltirmede donor ile iliflkili faktörlerin
ortaya konulması ve bunlara yönelik
yaklaflım konuları tartıflıldı. Organ
ba¤ıfllama sorunlarının ülkemizde de
önemli bir sorun olarak klinisyenlerin
karflısına çıkması nedeniyle bu konunun



Sevgili meslektafllarım 2013 yılına TKAD
yönetim kurulu sizlerle sadece bilimsel
de¤il kısmende olsa biraz da sizin ve
bizim bildi¤imiz ama sizle ve  bizle
paylaflmak istedi¤imiz konuları da içeren
bir gazete yayınlamayı kararlafltırdı.
Bunun bizi bizle biraz daha tanıfldıraca¤ı
düflüncesindeyiz.
Hepatoloji e bülten  bu flekilde 2013
yılında do¤mufl oldu. Bunu nasıl
büyütece¤iz nasıl gelifltirece¤iz zaman
içinde hep birl ikte  camia olarak
kararlafltıraca¤ız. Deneyimin, sezginin,
umudun, ilhamın ve bilginin anlaflılması
zor karıflımı olan fikirler, flüphesiz ki
kusursuz bir bütünlükte do¤mazlar.

Muhtemelen olumlu ve olumsuz tepkilerle
karflılandıktan sonra ıflıldamaya bafllar
ve zamanla amacına ulaflırlar. Tepkiler
ve koflullarla zaman içinde evrilir ve
gerekirse de¤iflirler. ‹flte bizim e
bültenimizin durumunu herhalde en iyi
bu flekilde açıklayabiliriz. Yeni do¤mufl
bir çocuk gibi herkesin ilgisine, bilgisine,
yardımına ve sevgisine ihtiyaç duyacaktır.
Bunu hep birlikte gelifltirerek gurur
duyaca¤ımız bir hale getirece¤imiz
inancını flahsım ve TKAD yönetim kurulu
adına taflıyoruz.
Hepatoloji e bülten (HeB) formal bir
magazin dergisi, formal bir bilimsel dergi
de olmayaca¤ı gibi sabit yazarlı ve sabit

editörlü de olmayacaktır. Gönderilen
haberler, bilgiler velhasıl paylaflılmak
istenenler kendi içinde önceliklerine göre
HeB’ de yer alacaktır.
Arka plandaki resimde de oldu¤u gibi
Prometheus’ un 2700 yıl önce karaci¤erin
rejenerasyon gücünü yetene¤ini anlattı¤ı
gibi biz Hepatologlar karaci¤erin bu
y e t e n e ¤ i n i n  b i r  b e n z e r i n i
düflüncelerimizde de aynısını yaparak
oluflturarak HeB’ in gelmek istedi¤i
noktaya gelebilece¤iz getirebiliriz.
Hepinize saygılar sunarım
Zihin bekaretini kaybetmeden fikir
do¤urmaz.
YÜKSEL GÜMÜRDÜLÜ



AMER‹KAN KARAC‹⁄ER
KONGRES‹ (AASLD 2012)
ARDINDAN

2012 Amerikan Karaci¤er Kongresi
(AASLD) Amerika’nın kültürel v e
bilimsel yönden en zengin olan flehri
olan Boston’da 9-13 Kasım 2012
tarihleri arasında yapıldı. Karaci¤er
kongresine 93 ülkeden 9563 kifli
katıldı. Katılımcıların yaklaflık yarısı
(%47) Amerika Birleflik Devletleri
dıflından gelmekteydi.
Kongre her zaman oldu¤u gibi
kurslar ile baflladı. Bu kurslar
arasında “Mezuniyet Sonrası Kurs
(Postgraduated Course)” her zaman
oldu¤u gibi oldukça tercih edilen idi.
Bu yıl Mezuniyet Sonrası Kurs
“Bireysellefltirilmifl Tıp ve Klinik
Hepatolojide Uygulanımı” konulu
idi. Kursta, klinik hepatoloji için
genetik ve genomik tanısal
yöntemler; viral hepatitler, ilaca ba¤lı
hepatit, ya¤lı karaci¤er, karaci¤er
fibrozisi ve hepatoselüler kanserde
ge net i k  ya t k ın l ık -d uyar l ık ,
e p i d e m i o l o j i ,  t e d a v i n i n
düzenlenmesi ve tedavi yanıtı
konuları ifllendi. Bu yıl kursa katılım
bir önceki yıllara göre daha düflük
idi. Mezuniyet Sonrası Kurs’a
katılımcıların büyük kısmının
klinisyen olması nedeniyle genetik
a¤ırlıklı bir kursun klinisyenler için
çok memnun edici olmadı¤ı
gözlendi.  Bu ülkemizde tıp
e¤itiminde eksikli¤imiz olan “Ph.D.
Programları” konusunun tekrar
tartıflılması gereklili¤ini ortaya
koymaktadır.
Transplantasyon kursunda organ
ba¤ıfllamada karflılaflılan sorunlar,
organ kısıtlılı¤ın düzeltilmesi, post-
transplant alıcı yaflam süresini
iyilefltirmede donor ile iliflkil i
faktörlerin ortaya konulması ve
bunlara yönelik yaklaflım konuları
tar t ıflı ldı.  Organ ba¤ıfl lama
sorunlarının ülkemizde de önemli
bir sorun olarak klinisyenlerin
karflısına çıkması nedeniyle bu

konunun Transplantasyon kursunda
tartıflı lması bizler açısından
memnuniyet verici idi.
Kongre sabah toplantıları ve parelel
toplantılar ile baflladı, paneller ve
konferanslar ile devam etti. Bu yıl
parelel toplantılar daha yo¤unlukta
idi. Toplantılarda 200 konuflmacı
toplam 2081 adet bildirilerini di¤er
katılımcılarla sözlü (258 adet) ve
poster sunumlar (1823 adet) ile
paylafltılar. Çalıflma konuları
hakkında bilgi verdiler, fikir alıfl
veriflinde bulundular. Çalıflmaların
bir sonraki aflaması için veya yeni
bafllanacak çalıflma planları için
bilgi alıflveriflinde bulundular.
Ülkemizden gelen posterler
de¤erlendiri ld i¤ inde biz lerin
Amerikan Karaci¤er Kongresi’ne
daha fazla bildiri ile katılmamız
gerekt i¤ i  düflüncesindeyim.
Amerikan karaci¤er kongresine 75
ilaç endüstrisini temsilen 991 firma
temsilcisi katıldı.
Yılda bir kez yapılan bu bilimsel
toplantılarda, katılımcılar çalıflma
amaçlarını, elde ettikleri verileri di¤er
katılımcılarla paylaflmaktadırlar.
Bununla birl ikte katıl ımcılar,
ça l ıflmalar ında yafladık la r ı
p r o b l e m l e r i n  ç ö z ü l m e s i ,

çalıflmalarının daha verimli olması
veya bir üst düzeye çıkabilmesi için
bu konuda deneyimli di¤er bilim
insanları ile bu kongre ortamında
bilgi alıflveriflinde bulunmaktadırlar.
Bu büyük kongrelerin en çok
sevdi¤im yanı katılımcılar arasında
bilgi alıflverifli sa¤lanması için uygun
ortam yaratmak, bilgiye ulaflmayı
kolaylafltırmaktır. Bu nedenle
ülkemizden mümkün oldu¤u kadar
çok katılımcının bu kongrelere
katılımı sa¤lanmalı ve insanların
bilgiye ulaflımı kolaylafltırılmalıdır.
Ülkemizde 2 yılda bir yapılan Ulusal
Hepatoloji Kongreleri, bilimsel
p r o g r a m ı n ı n  z e n g i n l i ¤ i ,
konuflmacıların deneyimi ve genifl
katılımı ile her geçen yıl Amerikan
Karaci¤er Kongreleri ve Avrupa
Karaci¤er kongreleri (EASL) ile
arasındaki farkı kapatmaktadır.
Amerikan Karaci¤er Kongresi
önüzmedeki yıl (AASLD 2013)
“ W a s h i n g t o n  D C ”  d e
gerçekleflecektir. Bildiri gönderim
tarihi 1 Nisan 2013 ile 5 Haziran
2013 arasıdır. Umarım geçen yıldan
daha fazla bildiri gönderebiliriz. ‹yi
çalıflmalar dile¤iyle,

Ramazan ‹dilman



Sevgili
Hepatoloji Dostları,

2013 yılı Mayıs ayı sonunda 9.
Ulusal Hepatoloji Kongresini
yapmak üzere Organizasyon
Komitesindeki arkadafllarım,
Kurs direktörlerimiz ve TKAD
Yönetim kurulu olarak yola
çıkmıfl bulunuyoruz. Umuyoruz
ki size layık olan bilimsel olarak
yeterli ve düzeyli bir kongre
yapmayı baflarırız. Tabii ki bunda
sizin çok de¤erli katkılarınız ve
son dönemde yapt ı¤ ınız
çalıflmalarınızı kongremizde
sunmak üzere göndermeniz
o l m a z s a  o l m a z
gereksinimlerimizdir.

9. ulusal Hepatoloji Kongresini
28 Mayıs (kayıt günü)- 1 Haziran
2013 tarihleri arasında ‹stanbul
Kongre merkezinde yapmayı
kararlafltırdık. Oldukça modern
yapılmıfl bir kongre merkezi olan
‹stanbul Kongre Merkezinin
kongremizde planladı¤ımız
katılımcı sayısını karflılamasının
yanında flehrin merkezinde yer
alması ve merkezi otellere
yürüyüfl mesafesinde olması da
kararımızı vermemizde  etkili
olmufltur. Kongremizde bu yıl
uzmanlık sonrası kursu “Sirozun
Umuda Yolculu¤u” bafllı¤ı altında
Sirozun fibrozisden kompanze
s i r o z a ,  o n d a n  d a
dekompanzasyona kadar olan
yolculu¤unda önemli kilometre
tafllarını tartıflmayı uygun bulduk.
Bu kursumuza yurt dıflından
konularında çok de¤erli ve söz
sahibi 10 yabancı konuflmacı ve
tabii ki Türkiye’den çok de¤erli
konuflmacılar üst düzeyde
k o n u fl m a l a r ı  i l e  r e n k
katacaklardır. Kongremizin
sürecinde önceki yılarda oldu¤u
gibi bu yıl da bilimsel çıtayı  daha
da yükseltmek ve kongremize
uluslararası katılımları arttırmak
amacı ile yabancı ve Ülkemizden
çok de¤erli konuflmacılar yer
alacaklardır. Önceki yıllarda

oldu¤u gibi sabah toplantıları,
konunun uzmanları ile ö¤len
yemekleri ve konferanslar ile tam
bir bilimsel flölen yaflamak ve
yaflatmak niyetindeyiz. Tabii ki
g ü n dü z  y o¤ u n  b i l i m s e l
toplantıların ardından ‹stanbul
ilk yazının akflam serinli¤inde,
a ç ı k  h a v a d a  e ¤ l e n c e l i
programlarımız da günün
yo rgu n lu ¤un u  a tmamı za
yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak; Sevgili hocalarım
ve arkadafllarım, 28 Mayıs-1
Haziran 2013 tarihleri arasında

‹stanbul Kongre Merkezinde
düzenleyece¤imiz 9.ulusal
H e p a t o l o j i  K o n g r e m i z e
Düzenleme komitesi adına
hepinizi davet eder, bilimsel
çalıflmalarınızı ve katkılarınızı
kongremizde görmeyi arzu
ederiz.

Sevgi ve Saygılarım ile

Prof.Dr.
Osman Cavit Özdo¤an

9. Ulusal Hepatoloji Kongresi
Düzenleme Kurulu Adına



Karakan‘ın yo¤un emeklerini göz
ardı etmemek gerekir.
Basın yayın organların yo¤un
talepleri ve kongrenin basında
yo¤un fleki lde yer bulması
camiamızı sevindirmifltir.
Bir kongre katılımcılarla güzelleflir.
Kongrelerin amacı, bilimselli¤in
paylaflılmasının yanında dostlu¤un
paylaflılmasını da hedefler.  Tüm
meslektafllarımızın elbirli¤i ile
güzellefltirdi¤i kongrelerimizin  her
se n e  d ah a  i y i y e  g i tme s i
umuduyla……….

29. ULUSAL
GASTROENTEROLOJ‹
KONGRES‹N‹N GET‹RD‹KLER‹

Doç Dr Filiz Akyüz
‹stanbul Tıp Fakültesi
Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı

Sayın Pro f Dr Sa i t  Ba¤cı
baflkanlı¤ında, 20-25 Kasım 2012
tar ih inde Antalya’da Ulusal
Gastroenteroloji Kongresi bafları ile
yapıldı.
Özell ikle “G‹S REFRAKTER
HASTALIKLARI, MEZUN‹YET
SONRASI ENDOSKOP‹” kursları
yo¤un talep gördü. Geçen sene ilki
yapılan ve bu senede yo¤un talep
nedeni ile tekrarı yapılan Prof Dr
Orhan Sezgin koordinatörlü¤ünde
gerçeklefltirilen  “ABDOM‹NAL
ULTRASONOGRAF‹”  kursu  yine
be¤eni ile takip edildi.
Bilimsel programın zenginli¤i
hepatoloji ve gastroenterolojinin can
alıcı konularının iyi harmanlanması
ile katılımcıların paralel oturumların
seçiminde zorlandı¤ı izlenimi elde
ettik. Konularında deneyimli ve
yetkin yabancı konuflmacılarda
kongreye renk katmıfllardır .
Bu sene Türk Gastroenteroloji
Derne¤i çatısı altında faaliyetlerini
yürüten çalıflma grupları da oldukça
verimli toplantılar yapmıfllardır.
Kolorektal-polip kanser çalıflma
grubu Prof  Levent  Erdem
baflkanlı¤ında Sa¤lık Bakanlı¤ı ile
yakın temas halinde bulunarak aktif

o larak ülkemiz için tarama
programlarını belirlemek üzere
çalıflmalara bafllamıfltır.
Uzun yıllardır motilite konusunun
geri planda kalmasına ra¤men,
ge çen  sen e ve  b u  sen e
Nörogastroenteroloji çalıflma grubu
Prof Dr Serhat Bor baflkanlı¤ında
çarpıcı konuları ifllemifl ve yo¤un
ilgi görmüfltür.
Sözlü bildirilerde aktif tartıflmalar
salonların dinami¤ini ayakta
tutmufltur. Her oturum sonunda,
sunum tekni¤i ve stili göz önünde
bulundurularak ödül verilmesi, bildiri
s a h i b i  a r k a d a fl l a r ı m ı z ı
cesaretlendirmifl ve motive etmifltir.
Bu kongre ayrıca ilk defa, “apple
cihazlarınızdan” kongrenin takip
edilmesi mümkün olmufltur. Yine
ilk defa akılcı ilaç kullanımı
sempozyomu yapılmıfl ve oldukça
tartıflmalı geçmifltir.
Bu kongrenin sevindirici bir baflka
tarafı, sevgili arkadaflımız Prof Dr
Dinç Dinçer’i sa¤lıklı, eskisinden
daha  aktif olarak aramızda
görmekti.
Sosyal açıdan da kongre oldukça
renkli sahneler sergilemifltir.
Özel l ikle “Yetenek-Sizsiniz”
yarıflmasında aramızda pek çok
cevherin tıp camiasında harcandı¤ı
kanaati uyanmıfltır.
  Sayın baflkanımızın güzel musiki
yorumu ve sanat bilgisi bu
kongrenin nasıl baflarılı oldu¤unun
cevabını vermifltir. Tabi ki kongrenin
genel sekreteri Doç Dr Tarkan




