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ILTS 2022 İstanbul’da Gerçekleştirildi 
 

Sayın meslektaşlarım, 
 
Ülkemiz karaciğer nakli açısından dünyada giderek daha fazla söz 
sahibi olmaktadır. Transplant profesyonellerinin bir araya geldiği 
derneklerde de bunun yansımaları olması kaçınılmazdır. 
“International Liver Transplantation Society - ILTS” karaciğer nakli 
alanında çalışan gastroenterolog/hepatolog, cerrah, anestezi ve 
yoğun bakım uzmanı, radyolog, patolog, pediatrist, temel tıp, nakil 
koordinatörü, hemşiresi gibi birçok değişik alandan uzmanlardan 
oluşan bir organizasyondur. Bu dernekte, ülkemizden de birçok 
meslektaşımız görev almaktadır. ILTS yönetimi bu sene değişmiş ve 
İspanyol hepatolog Dr. Marina Berenguer yerini Hintli nakil cerrahı 
Dr. Mohammed Rela’ya bırakmıştır. Dr. Rela’nın en önemli projesi 
derneğin erişilebilirliği ve dolayısıyla üye sayısını arttırmak, bu 
doğrultuda lokal toplantılara verilen desteğin arttırılması 
olmuştur. Bilindiği gibi ILTS ile Türkiye Karaciğer Araştırmaları 
Derneği (TKAD) yıllardır, çeşitli platformlarda yüz-yüze ve online 
ortak toplantılarla üyelerine başarıyla ulaşmaktadır.  
 
Alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından birisi olan ILTS 
kongresi, 2 yıllık erteleme sonrasında pandemi durumundaki 
gevşemenin ardından 4 – 7 Mayıs 2022 tarihileri arasında 750 
civarında yüz yüze ve 500 civarı online katılımcıyla İstanbul Kongre 
Merkezinde yapılmıştır. 

 
Dünyanın her yerinden gelen katılımcılarla adeta bir hasret giderme ve bilimsel şenlik havasında 
geçmiştir. Kongrenin yerel organizasyon sorumlusu Dr. Yaman Tokat olmuştur. 4 günlük etkinlikte 
yüzlerce akademisyen karaciğer transplantasyonunu her perspektiften inceleyen çalışma ve 
konuşmalarını sunmuşlardır. ILTS kongrelerinin en önemli özelliği, karaciğer naklinin bir ekip 
çalışması ile gerçekleştirilebildiğini vurgularcasına, üye olduğu yukarıda sayılan her gruptan 
hocanın kendi disiplinleriyle ilgili içerikleri tartışma ortamını bulduğu ve daha da önemlisi, multi-
disipliner oturumlarla ana konuların her yönüyle konuşulduğu bir bilimsel ortam yaratmasıdır. 
ILTS bünyesinde çalışan 12 komite ve birçok özel ilgi alanları grubu vardır. Bu grupların büyük 
bölümüne ayrılmış özel oturumlar ve toplantılar yapılmıştır. Mezuniyet sonrası eğitim toplantıları, 
sempozyumlar, paneller, abstrakt sunumları, uzmanına danış toplantıları, Vanguard oturumu, en 
iyiler ve state – of – the – art oturumları işlenen formatlar arasındadır. Bu kongrede artık 
geleneksel hale gelen TKAD ILTS iş birliğinin devamı niteliğindeki ortak sempozyum da başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun konusu Hepatit B ve Hepatoselüler Kanser olarak belirlenmiş 
ve farklı yönleriyle işlenmiştir. Bu sempozyumda TKAD Karaciğer Nakli Özel İlgili Alanları 
Gurubunun hazırladığı ve yayınladığı Hepatit B İmmunoglobulin kullanım ilkeleri klavuzu Dr. 
Mesut Akarsu tarafından sunulmuş, Girişimsel radyolojinin çok önemli rol oynadığı Hepatoselüler 
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kanserde down-staging modalitelerinden kemoembolizasyon ve radyoembolizasyon Dr. Bora 
Peynircioğlu tarafından anlatılmıştır. Paul Brusse karaciğer nakli ünitesinde görev yapan ve 
Otoimmün Hepatitler ve Transplant İmmünolojisi konusunda çok önemli çalışmaları olan Dr. 
Eleonora De Martin, sıcak bir konu olan immünoterapötiklerin köprü tedavisindeki yeriyle ilgili 
bilgiler vermiş, Dr. Gökhan Kabaçam ise Hepatit B’nin Hepatoselüler kanser rekürensindeki rolü 
ve önlenmesiyle ilgili konuşmuştur. İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız bu önemli kongrede TKAD 
yönetimi ve başkan Dr. Fulya Günşar, ILTS Yönetimi, ileri gelenleri ve gelecekte söz sahibi olması 
beklenen parlak akademisyenlerden oluşan bir grubu özel olarak ağırlamış ve gelecekte birlikte 
yapılacak projeler ile ilgili görüşmeler yapılarak sıcak ilişkilerin devam etmesi konusunda prensipte 
anlaşılmıştır.  

 
Kongrenin en önemli özelliği muhteşem tarihi ve ortamıyla İstanbul’da yapılmış olmasıdır. 
Katılımcıların hemen tamamı bu olağan-üstü şehre olan beğenisini defaatle dile getirmiştir. Bu 
kongre sadece bilimsel değil, sosyal bir sölen ortamı da yaratmıştır. Rahmi Koç Müzesinde yapılan 
gala yemeğindeki eğlenceli ortam ile katılımcılar yorgunluklarını atarak müziğin ve tarihi ortamın 
güzelliğinin keyfini çıkarmışlardır.  



 

 
 

 

 
Birlikten kuvvet doğar çok sevilen ve manidar bir atasözümüzdür. Ülkemiz, yılda yapılan 1600 – 
1700 civarında çoğu canlı vericili karaciğer nakli ile dünyada adı ve sözü geçen ülkeler arasındadır. 
Ancak birçok alanda olduğu gibi birlik olma pratiği eksik olduğundan olsa gerek, bilimsel 
faaliyetlerin katalizörü olan derneklerdeki temsil oranlarımız ve bilimsel literatüre katkı oranımız 
görece düşüktür. TKAD’ın ve ILTS üyesi meslektaşlarımızın desteği ve ilgisiyle hak ettiğimiz yere 
gelmemiz zor olmayacaktır. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği üyesi siz kıymetli 
meslektaşlarımız arasında karaciğer nakli konusuna gönül verenleri bu seçkin derneğin ve 
çalışmalarının parçası olmaya davet ediyoruz.  
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

TKAD Samsun’da Mezuniyet Sonrası Toplantı Gerçekleştirdi 
 
Derneğimiz mezuniyet sonrası eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek 
üzere 28 Mayıs 2022 tarihinde Samsun’da idik. 2022 yılının ilk 
mezuniyet sonrası eğitim toplantısı ülkemizin en güzel, 
Cumhuriyetimizin en anlamlı şehirlerinden olan Samsun’da 19 
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ile 
işbirliği içerisinde gerçekleştirildi. Hepatoloji en önemli güncel 
konularının konuşulduğu toplantımıza sadece Samsun’dan değil, 
Sivas, Tokat, Ordu, Sinop, Amasya’dan gelen meslektaşlarımız da 
katıldı.  
 
Alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı, otoimmün karaciğer hastalıkları, 
kronik viral hepatitler, siroz başlıklarının konuşulduğu toplantıda 
meslektaşlarımızın hepatoloji alanında güncel bilgilere ulaşması 
sağlandı. Olgu sunumları bölümünde de çevre illerde ikinci 
basamak hastanelerde görev alan meslektaşlarımızın 
karşılaştıkları çözümü zor vakalar tartışıldı. Benzeri vakaların 
yönetimi konusunda klinik tecrübesi ve gelişmiş laboratuvar alt 
yapısı ile Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesinin referans 
merkez olarak çevre hastaneler gastroenteroloji klinikleri ile 
işbirliği içerisinde olması da planlandı. 

 
Dernek yönetimimizin ülke sathında belli başlı illerde toplantılar planlaması dernek üyelerimizin 
katılımını kolaylaştırıcı mezuniyet sonrası eğitimi pratikleştiren bir uygulama olarak üyelerimizin 
de takdirini aldı. Derneğimiz hedefleri dahilinde bölge bölge mezuniyet sonrası eğitim toplantıları 
düzenleyerek hem üyelerimizin klinik uygulamalardaki sorunlarını yerinde tespit edip çözümler 
üretecek hem de üyelerimizin hepatoloji alanındaki bilgilerinin güncel kalmasını sağlayacaktır.  
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