
De¤erli üyelerimiz,

Türk Kardiyoloji Derne¤i k›rk›nc› y›-
l›n› bilimsel ve sosyal etkinliklerle
kutlamay› sürdürüyor. Y›l içindeki
ona yak›n bilimsel toplant› XIX cu

Ulusal Kongre ile zirveye ç›kacak. Bu kong-
remizde  Avrupa Kardiyoloji Derne¤i ile
E¤itim  Toplant›s›, Polonya Kardiyoloji Der-
ne¤i ile ortak toplant› Avrupa Kardiyoloji
Derne¤i Pacemalar ve Aritmi ÇG’lar› ile
ortak toplant› ve Türkçe Konuflan Ülkeler
Kongresinin yer almas› gibi önemli ulusla-
raras›  özellikler var. Ayr›ca bilimsel prog-
ram yedi paralel salonda bugüne kadar
olanlar›n en genifli olarak gerçekleflecek.
Bu y›l TKD  yaln›zca üyelerinin e¤itimi için
de¤il fakat kamuoyunun bilinçlendirilmesi
için de önemli ad›mlar att›. K›rk›nc› y›l et-
kinlikleri içinde haz›rlanan k›sa televizyon
mesajlar› 100 yerel kanal›n yan›s›ra TRT
nin de aralar›nda bulundu¤u ulusal kanal-
larda gösterime girdi.  Yayg›n olarak izlenen
bu  programlar›n TKD nin  halk›m›z› kalp ve
damar hastal›klar› konusunda bilinçlendir-
mesi çabalar›n›n önemli bir parças› oldu¤u
gerçe¤i al›nan ola¤anüstü olumlu geri bildi-
rimlerle güçlendi. Ayr›ca  28 Eylül Dünya
Kalp Günü de bu kez “Kad›nlarda kalp has-
tal›klar› ve inme” konusunda yo¤un bir
kampanyan›n baflar› ile yürütülmesine ola-
nak sa¤lad›.
Eylül ay›n›n bafl›nda Viyana’da düzenlenen
Avrupa Kardiyoloji Kongresi üyelerimizin
baflar›l› bildiri sunumlar›, verdikleri konfe-
ranslar ve oturum baflkan› olarak katk›lar›-
n›n yan›nda önemli olaylara sahne oldu. ‹lk
kez bu y›l Türk Kardiyoloji Derne¤i Avrupa
Kardiyoloji Derne¤i Kongresi’ne di¤er ulu-
sal derneklerin yan›nda bir tan›t›m stand›
açarak kat›ld›. K›rk›nc› y›l›n ana tema ola-
rak ifllendi¤i stand etkinlikleri ola¤anüstü il-
gi gördü. Yaklafl›k olarak 5000 kiflinin ziya-
ret etti¤i stand›m›zdan yaln›zca Türk Kardi-

yoloji Derne¤i’ni de¤il fakat ülkemizi tan›t›c›
yo¤un çaba dikkati çekiyordu. Bu anlamda
Türkiye’nin tarihsel zenginliklerini ve do¤al
güzelliklerini anlatan  3000 adet CD nin da-
¤›t›ld›¤›n› ve sürekli olarak büyük ekrandan
gösterildi¤ini an›msatmakta yarar var.
Bunun yan›s›ra yine stand›m›zdan TKD ni
tan›tan  çok say›da belgeler ve broflürler da-
¤›t›ld› . 
Bu y›l k›rk›nc› y›l nedeniyle ilk kez olarak
Avrupa Kardiyoloji Kongresi’nde kongreye
kat›lan meslektafllar›m›zla ulusal dernek
baflkanlar› ve Avrupa Kardiyoloji Derne¤i
yöneticilerini bir araya getiren ve Türki-
ye’nin Viyana Büyükelçisi ve AG‹K nezdin-
deki Büyükelçilerimiz yan›nda  Avrupa Kar-
diyoloji Derne¤i Baflkan› J. P.Bassan ve D›-
fliflleri Bakan›m›z Abdullah Gül’ün de birer

konuflma ile onurland›rd›klar› Türk Gecesi
oldu .Abdullah Gül konuflmas›nda TKD ‘nin
yapt›¤› etkinlikle ülke tan›t›m›na olan katk›-
s›ndan övgü ile söz etti .Yaklafl›k 300 kifli-
nin kat›ld›¤› ve 2 saat kadar süren resepsi-
yon Türk Kardiyoloji Derne¤inin gurur gece-
si oldu.  Avrupa Kardiyoloji Kongresi’ne bi-
limsel katk›m›z y›llar içinde önemli art›fl
göstererek ilk s›ralara yükselmekle birlikte
henüz istenen ve beklenen düzeye ulaflmad›.
Önümüzdeki y›llarda ilk üç s›raya yerlefl-
mek hedefini hep birlikte gerçeklefltirece¤i-
miz umuduyla TKD’ne daha nice baflar›l› 40
y›llar diliyorum .
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TKD Yönetim Kurulu 2002-2003 etkinlikleri
Türk Kardiyoloji Derne¤i (TKD),
2002-2003 döneminde hedef tan›mla-
mas›n› “Mesleki ve toplumsal e¤itim
araflt›rmalar› destekleyerek Türk hal-
k›n›n kalp ve damar sa¤l›¤›n› koru-
mak” olarak belirlemifltir. Bu dönem-
de yönetim kurulumuz bir taraftan
yap›sal ve yönetsel de¤iflikliklere gi-
derek derne¤imizin daha kat›l›mc›,
yenili¤e ve de¤iflime daha aç›k hale
getirilmesini amaçlam›fl; di¤er taraf-
tan Türk Kardiyoloji Derne¤i hedef
tan›m›nda da yer lan “Toplumsal E¤i-
tim”e daha fazla önem vermifltir.

Bir ço¤umuzun bildi¤i gibi yönetim
kurulumuz TKD tüzük de¤ifliklikleri
önerilerini son genel kurula sunmufl
ve genel kurulumuzun onay›yla 17
fiubat 2002 tarihinde TKD tüzü¤ü yü-
rürlü¤e girmifltir. Yeni TKD tüzü¤ü ile
TKD yönetimi daha dinamik bir yap›-
ya kavuflturulmufl ve de¤iflimin önü
aç›lm›flt›r. Yine bu y›l içinde çal›flma
gruplar› yönetmeli¤inde de¤iflikli¤e
gidilmifl ve son hali bu say›m›zda siz-
lere ulaflt›r›lm›flt›r. Yap›lan de¤ifliklik
ile çal›flma gruplar› seçimleri ulusal
kongerelerimizin d›fl›na tafl›nm›fl ve
genel kurulla birlikte yap›lmas›
sa¤lanm›flt›r.
Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin önceki
y›llarda nispeten daha az önem verdi-
¤i toplumsal e¤itime bu dönemde da-
ha fazla e¤ilinmifl ve kardiyovasküler
hastal›klardan korunmada önemli ko-
nu bafll›klar› belirlenerek, bu konular-
la ilgili k›sa televizyon filmleri haz›r-
lat›lm›fl ve yay›na sokulmufltur. Bu
filmlere hem ulusal düzeyde yay›n ya-
pan televizyon kanallar›nda, hem de
yüzü aflk›n yerel televizyon kanal›nda
gösterime sokarak Türk halk›n›n çok
büyük bir bölümüne ulaflmay› hedef-
ledik.
Türk Kardiyoloji Derne¤i mesleki e¤i-
tim ve araflt›rmalar› kuruldu¤u gün-
den bu yana en üst düzeyde destekle-
mektedir. Son iki y›ll›k dönemde de
bu faaliyetlerimizi artt›rarak devam
ettirdik.

Derne¤imiz 2002-2003 döneminde
hekimlere yönelik tan› ve tedavi uy-
gulama k›lavuzlar›n›n bir k›sm›n› ye-
nilemifl ve yeni k›lavuzlar yay›nlam›fl-
t›r.
Geçen y›l Koroner kalp hastal›¤› ko-
runma ve tedavi k›lavuzu yenilenmifl
ve yay›nlanm›flt›r. Bu y›l içinde dört
yeni k›lavuz haz›rlanm›fl ve hekimleri-
mizin kullan›m›na sunulmufltur.
Kongre çantas›nda bulaca¤›n›z bu k›-
lavuzlar: ‘Atriyal Fibrilasyon Tan› ve
Tedavi K›lavuzu’, ‘Kalp d›fl› Cerrahide
kalp hastalar›na Yaklafl›m K›lavuzu’,
‘Hemflirelik Bak›m K›lavuzu, ve Nük-
leer Kardiyoloji Uygulamalar› K›lavu-
zu’dur.
Türk Kardiyoloji Derne¤i çeflitli flekil-
lerde bilimsel faaliyetleri ve e¤itim
programlar›n› desteklemektedir. Bu
kapsamda 2003 y›l›nda araflt›rma
projelerinin desteklenmesi için 150
milyar TL bütçe ayr›lm›fl ve 7 projeye
destek sa¤lanm›flt›r. Üst düzey yay›n
deste¤imiz devam etmekte olup, bu
tür yay›nlara 2002 y›l› bafl›nda flu
ana kadar yap›lan ödeme 60 milyar
Türk liras›d›r. Geleneksel olarak ver-
mekte oldu¤umuz Genç araflt›rmac›
Ödülünü biraz daha cazip hale getire-
bilmek amac› ile bu y›l geçen y›llara
göre madi ödül miktar›n› önemli ölçü-
de artt›rd›k.
E¤itim ile ilgili en önemli dernek faali-
yeti 19 y›ldan bu yana düzenledi¤i-
miz Ulusal Kardiyoloji Kognremizi bu
y›l da Belek - Antalya’da gerçeklefltiri-
yoruz. Ulusal kongremize olan ilginin
en önemli göstergelerinden biri olan
bildiri say›s› bu sene de artarak de-
vam etmektedir. Kat›l›mc› say›s›n›n
da artmaya devam ederek bu y›l üç
bin civar›nda gerçekleflece¤ini tahmin
ediyoruz. Bu y›l gerçeklefltirece¤imiz
19. Ulusal Kongre bilindi¤i gibi der-
ne¤imizin 40. kurulufl y›ldönümüne
rastlamaktad›r. Bu nedenle bilimsel
kongre program› içinde Avrupa Kar-

diyoloji Derne¤i, Polonya Kardiyoloji

Derne¤i ile ortak oturumlar konmufl;

Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji

Çal›flma Grubu sempozyumu da Av-

rupa Kordiyoloji Derne¤i Çal›flma

Grubu ile ortaklafla düzenlenmifltir.

Türkçe Konuflan Ülkeler Kardiyoloji

Kongresi Ulusal kongre ile paralel

olarak, dokuz ülkeden 26 akademis-

yenin kat›l›m› ile gerçeklefltirilecektir.

Ulusal kongremiz d›fl›nda çal›flma

gruplar›m›z›n toplant›lar› da bu dö-

nemde art›fl göstermifl ve yurdumu-

zun hemen hemen tüm bölgelerini

kapsayacak flekilde yayg›nlaflm›flt›r.

bu y›l içinde; art›k düzenli hale gelen

Giriflimsel Kardiyoloji Çal›flma Grubu

toplant›lar›n›n 10., Ekokardiyografi

Çal›flma Grubu toplant›lar›n›n alt›nc›-

s› büyük bir kat›l›mla gerçeklefltiril-

mifltir. Bu çal›flma gruplar›m›z›n d›-

fl›nda Hipertansiyon Çal›flma Grubu,

Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji

Çal›flma Grubu Kalp Yetersizli¤i Ça-

l›flma Grubu, Kapak Hastal›klar› Ça-

l›flma Grubu Bölgesel Toplant›larla

çok say›da meslektafl›m›za ulaflm›fl-

lard›r.

Türk Kardiyoloji Derne¤i her y›l gide-

rek artan say›da T›p Fakültesi ö¤ren-

cisine burs vermektedir. Bu cümleden

olmak üzere 2000-2001 döneminde

15, 2001-2002 döneminde 24, 2002-

2003 döneminde ise 44 ö¤renci

TKD’den burs almaktad›r. Bu konuda

yönetim kurulu üyemiz Sn. Doç. Dr.

Yelda Baflaran’›n üstün katk›lar› her

türlü takdirin üzerindedir.

Türk Kardiyoloji Derne¤i 40. y›l etkin-

likleri çerçevesinde Viyana’da geçen

ay içinde yap›lan Avrupa Kardiyoloji

Derne¤i kongresinde sergi alan›nda

TKD stand aç›lm›fl ve gerek derne¤i-

mizin gerekse ülkemizin tan›t›m› aç›-

s›ndan çok baflar›l› olmufltur.

Prof. Dr. Oktay ERGENE
Yönetim Kurulu ad›na Genel Sekreter



Kardiyolojinin Duayeni Onursal Baflkan›m›z
Say›n Prof. Dr. Remzi ÖZCAN’la geçmiflten gelece¤e sohbet

Yelda BAfiARAN,
Kamil ADALET

Say›n Hocam, Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin (TKD)
2003 y›l›nda geldi¤i noktay› de¤erlendirebilir misi-
niz?
R.Ö.: Oldukça cevab› güç bir soru... TKD’nin kurulu-
flundan itibaren zorlu ve engebeli yollardan geçerek
hakketti¤i mertebeye yaklaflt›¤›n›, halen iyi bir yolda
oldu¤unu ve ulafl›lan mertebenin tatminkar oldu¤unu
söylemek mümkün.
Avrupa Kardiyoloji Derne¤i ile iliflkiler yeterli dü-
zeyde mi, entegrasyon tamamland› m›?
RÖ: Çok önemli bir mesele... ‹liflkilerin bu mertebeye
gelmesi büyük enerji ve çal›flma sonucu ortaya ç›km›fl-
t›r. Do¤rusu 60’l› y›llarda (Avrupa’l› mutataplar›m›z
taraf›ndan) Türk kardiyolojisi ve TKD dikkate al›nm›-
yordu. 1963 y›l›nda TKD kurulduktan sonra ad›m ad›m
Avrupa Kardiyoloji Derne¤i (AKD)’ne yaklaflt›k ve bir
integrasyon sa¤lamaya muvaffak olduk. ‹dari heyetler-
de TKD’nin ad› an›lmazd›. ‹lk kez Altan Onat idari he-
yete, ben de aday gösterme komitesine seçildik. Ancak
AKD ile iliflkilerle yetinilmemeli, tüm Dünya Kardiyo-
loji Dernekleri ile integrasyon imkanlar› aranmal›, bu
ara Amerika hiç ihmal edilmemeli. Bizler Avrupa Bir-
li¤i’ne üye olmad›¤›m›z halde kardiyoloji e¤itim ve ö¤-
retim programlar› içinde bulunduk. Avrupa Kardiyolo-
ji Derne¤i ‹htisas Komisyonunda 7 y›l çal›flt›m. Maale-
sef hala ideal bir uzmanl›k tüzü¤ü sunamad›k, ülkemi-
ze.
Türkiye Cumhuriyetler Kardiyoloji camias› ile da-
ha özel iliflkiler kurulmal› m›?
RÖ: Mutlaka... Daha aktif ve enerjik olmal›y›z. Altan
Onat’la ilk teflebbüsü bafllatt›k, o Ülkelere gittik, top-
lant›lar yapt›k. Oralarda iflbirli¤i için bir grup haz›r. Fa-
kat bu hususa mutlaka lay›k oldu¤u önemi vermek zo-
runday›z. ‹flbirli¤ini gelifltirmek için çok daha s›k› mü-
nasetler kurmak gerekiyor. Aras›ra yap›lan k›sa süreli
toplant›lar yeterli de¤il. ‹flbirli¤i artt›rmal› ve daha bü-
yük çapl› organizasyonlar› devaml› olarak yapmal›.
TKD böyle bir “oluflum” gelifltirmeli. AKD’e karfl› bir-
likte hareket edecek bilimsel ve idari yap›y› planlama-
l›, onlar›n da içinde oldu¤u küçük bir heyet kurma-
l›...fiu ana kadar yap›lanlar yeterli de¤il.... Çok daha
aktif, çok daha özel iliflkiler gelifltirmeliyiz.
Geçmiflten gelece¤e bir projeksiyon yaparak Türk
kardiyolojisinin geliflmesini de¤erlendirebilir misi-
niz?
RÖ: Türk kardiyolojisinin geliflmesine yol açan olay
çok enteresan... 1940-1950 aras›, ilk asistanl›k y›lla-
r›m...Kardiyoloji alan›nda –di¤er dallarda oldu¤u gibi-
büyük bir geliflme bafllad›. 1946’da Cournand’›n kalp
kateterizasyonu yapmas›ndan sonra geliflmeler büsbü-
tün h›zland›. Y›l 1948... Hocam›z Frank beni ça¤›rd›.
Bu konu üzerinde tart›flt›k ve ayn› y›l hocan›n tavsiye-
leri do¤rultusunda Nejat Harmanc› ile birlikte kalp ka-
teterizasyonuna bafllad›k. Çok s›k›nt›l› bir yoldan geç-
tik. Nihayet kalp kateterizasyonu ile ilgili ilk neflriyat›-
m›z ortaya ç›kt›: “Yüksek ve Alçak Dakika Hac›ml›
Kalp Yetersizlikleri”... Arkas›ndan yine hemodinamik
parametlere dayanan “Digoksinin Kalp Adelesi Üzeri-
ne Etkileri..”. Kateterizasyon bilimsel anlamda kalbin
anlafl›lmas›na, teflhis ve tedaviye büyük yard›m sa¤l›-
yordu. Dünya’da kalp kapak ameliyatlar› baflar› ile ya-
p›lmaya baflland›. Bir müddet sonra aç›k kalp ameliyat-
lar› da bafllad›. Ve biz de bu çal›flmalardan geri kalma-
d›k, az çok ayak uydurduk. 1952’de WHO’dan kalp ka-
teterizasyonu için bir ekip yolland›, birlikte çal›flarak
bir tak›m sonuçlar ald›k. Muayyen merkezlerde, muay-
yen ifller yap›l›yor, belli alanlarda tekamül sa¤lan›yor-
du, ancak iyi bir organizasyon içinde düzgün bir flekil-
de ülke çap›nda bir sonuç elde edilemiyordu.
Dönüm noktas› ne oldu?
RÖ: 1962’de American College Cardiology’in deniz
afl›r› kurslar› düzenleniyordu. Ali Ekmekçi ve benim
teflebbüslerimiz ile bu çerçevede bir ekip Çapa’ya da-
vet edildi. Birlikte çok güzel fleyle yapt›k. 15 günlük
program çok büyük bir reaksiyona yol açt›, çal›flmala-
r›m›z›n olumlu akisleri oldu. ‹flte bu hava da¤›lmadan
Muzaffer Öztürk, Reflat Garan, Hakk› Bey ve daha
pekçok de¤erli meslekdafl›m›z, san›r›m 23 kifli TKD’ni
kurduk. Ben de genç bir kardiyolog olarak bu oluflu-
mun içinde yer ald›m. O andan itibaren hizmet bir elde
topland›, zaman zaman yavafllamalar olmakla birlikte
geliflme sürekli devam etti.
TKD tarihinde önemli s›k›nt›lar yafland› m›?
RÖ: ‹darede üye ya da baflkan olarak 10-12 y›l yer al-
d›m. Önemli bir buhran olmad›. ‹yiye ulaflmak için eli-
mizden geleni yapt›k. ‹nsanlar›n bilimsel arzular›n› tefl-

vik ettik. Arada elbette s›k›nt›lar oldu. Örne¤in Ankara
ve ‹stanbul’da ayr› dernek kurma düflünceleri... Böyle
bir parçalanman›n hiçbir yarar sa¤lamayaca¤›n›, aksine
geliflmenin duraca¤›n› anlatt›k. Toplant›larda bu konu-
lar tart›fl›ld›. Sonunda bu tehlike ortadan kalkt›. 
fiu anda –ülkemizde- kardiyolojideki en önemli so-
run nedir? Çözüm önerilerinizi de söyleyebilir misi-
niz, lütfen?
RÖ: Son y›llarda kardiyolojideki geliflmeler beraberin-
de yüksek teknolojiyi ve bunu ilgilendiren “endüstri”yi
beraberinde getirdi. ‹yi hizmetin gere¤i mali unsurlar
ön plana ç›kt›. Bu aflamada da çok dikkatli olma gerek-
lili¤i do¤du. Bilimsel kudret tekabül etmifl olsa da, etik
aç›dan çok iyi yetiflme gere¤i daha da belirgin hale gel-
di. Bu konularda da e¤itim yap›lmas› ile hekim-endüst-
ri iliflkilerde de hatal› fleylerin olmayaca¤›n› tahmin
ediyorum.
Hastalar t›bbi ve etik aç›dan yeterli kalitede hizmet
al›yor mu? Hasta haklar› aç›s›ndan durumu nas›l
görüyorsunuz? Sosyal güvenlik kurumlar›n›n yak-
lafl›m› do¤ru mu?
RÖ: Kardiyoloji alan›ndaki tekamül nedeni ile çok pa-
hal› bir endüstri oluflmufl durumda. Birçok insan gerek-
li de olsa mali imkans›zl›klar nedeni ile bu pahal› hiz-
mete ulaflam›yor. Hekimlerin bir k›sm› da en pahal›y›,
en önce yapma hevesinde... O zaman da birçok fley
hem yar›m, hem de yanl›fl yap›l›yor. En kolay ve yap›l-
mas› mümkün olandan bafllay›p, sonra ad›m ad›m iler-
lemesini bilen, bilgide hata yapmayan insanlar yetifl-
meli. Bunlar maalesef yap›lm›yor. Bir k›sm› bilgi nok-
sanl›¤›ndan yap›l›yor. Neyi nerede bafllatmak (gerekti-
¤i) bilinmedi¤inden  hatalar yap›l›yor. Bir sürü maddi
zararlara yol aç›l›yor. Veyahutta ...iflitiyorum...mali is-
tismar olabiliyor...Bu arada tabii ki geliflmifl teknoloji-
den sonuna kadar istifade sa¤lanmal›.
Bu kadar zorluk, mücadele, s›nav, yar›fl....Hekimler
hakettikleri yaflam standart›na ulafl›yorlar m›? Ye-
terince takdir görüyorlar m›?
RÖ: Cevap vermek zor. Bir mesle¤in de¤erinin ortaya
ç›kar›lmas›, o toplumu teflkil eden insanlar›n kültür,
bilgi ve anlay›fl derecesine ba¤l›d›r. Türk halk› muay-
yen mertebeye gelmifl hekimlerin, muayyen iflleri ya-
parken, hakettiklerini al›p almad›klar›n› tam olarak de-
¤erlendiremiyor. Çok yanl›fl de¤erlendirmeler yap›l›-
yor. Sanki doktor ihya oluyor. Toplumun geliflmesi ve
muayyen seviyelere ulaflmas› ile doktorun hakk›n› al-
mas›n›n yad›rganmad›¤› günlere yavafl yavafl ulafl›la-
cakt›r. Asl›nda flu anda hekimler hiçbir zaman kendi
çal›flmas›n›n semeresini elde edemiyorlar. Di¤er yan-
dan hekimlik muhakkak fedakarl›k-feragat mesle-
¤i....Bu mesle¤i yaparken her zaman gere¤inden fazla
yorulma flans›zl›¤›na maruzsunuz. Hekimseniz muay-
yen tarzda yüke katlanacaks›n›z. Bu yüke katlan›rken
de hakk›n›z› tam olarak almayacaks›n›z, alamayacaks›-
n›z...
Say›n hocam, torunlar›n›z›n hekim-kardiyolog ol-
mas›n› ister misiniz?
RÖ: (Uzunca bir sessizlik)....Erkek torunum yok....K›z
torun var... Bilhassa birisi. Onu isterim do¤rusu. He-

kimli¤in tüm s›k›nt›lar›na ra¤men, herfleye ra¤men...
Ad›n› kullanmam›z›n sak›ncas› var m›?
RÖ: Tabii, yok... CEYLAN
Hocam, profesyonel yaflam›n›zda sizi en çok üzen
olay neydi?
RÖ: (Uzun bir süre düflündü)...Doçentlik imtihan›na
girdi¤im s›rada benim tezime Muzaffer Esat Bey’in ne-
gatif oy vermesi....Tabii çok üzüldüm. Sonradan bir ha-
ber geldi. Me¤er dosyalar-isimler kar›flm›fl, flu anda
rahmetli olan bir arkadafl›m›z yerine bana negatif oy
verilmifl. Hemen düzeltildi durum.
Sizi en mutlu eden olay?
RÖ: ‹lk kalp kateterizasyonu uygulad›¤›m›zda pulmo-
ner arter bas›nç trasesini görmem. Bu beni ziyadesiyle
mutlu etti (hala gözlerinde ayn› mutlulu¤u görmemek
mümkün de¤il) ve heyecanland›rd›. ‹kinci mutluluk
verici olay da ilk koroner yo¤un bak›m ünitesinin Ça-
pa’da (‹stanbul T›p Fakültesi) aç›l›fl›.
Koroner yo¤un bak›m ünitesine yat›rd›¤›n›z ilk has-
tay› hat›rl›yor musunuz?
RÖ: San›r›m bir doktordu. Moniterize edildi. Tam blok
geliflti, daha sonra pil tak›ld›. 
Enteresan bir an›n›z akl›n›za geliyor mu, hocam?
RÖ: Nejat’la kateter yap›yoruz. Birimizin elinde kate-
ter, di¤eri bas›nç cihaz› ile meflguluz. Zaman zaman
roller de¤ifliyor. Arada bafllar›m›z uc-uca geliyor, bu
esnada boynuz gibi birfley bafl›ma batt›kça ben ba¤›r›-
yorum. “Çek flu kafan›, sopan›, boynuzunu. Nedir bu?”
O da bana ba¤›r›yor. Sonradan anlad›k. Me¤er röntgen
›fl›nlar› bafl›m›zda toplan›yor, zaman zaman ark yap›-
yor, birbirimize geçiyor, bizler de darbe olarak alg›l›-
yoruz. Bir de Cleveland’da Sones taraf›ndan bana akta-
r›lan yurt d›fl› bir an›... Birgün Sones genç bir çocu¤un
aort kökünden opak madde enjekte ederken, kateter ta-
k›lm›fl, koroner arterler de parmak gibi göründü¤ünü
farketmifl. Tabii paniklemifl... “Eyvah yand›m, bittim”
tarz›nda reaksiyonu olmufl. Sonra bak›yor çocu¤a bir-
fley olmuyor. Bu da koroner anjiyografi ve koroner by-
pass’›n kap›lar›n› aç›yor.
‹leriye dönük kardiyolojide ufku en genifl alan han-
gisi sizce? Bu konuda gençlere önerileriniz olacak
m›?
RÖ: Kardiyolojinin her alan› çok önemli...Ancak son
zamanlarda genetik alanda çok çal›fl›lmas› gerekti¤i ka-
naatindeyim. Gerek hücre transplantasyonu, gerekse
anjiyogenezis çok önemli. Çok büyük ufuk var. Netice
al›naca¤›na inan›yorum. 
Hocam çok sa¤l›kl› ve enerjik görünüyorsunuz. Bu-
nun s›rr›n› bizlerle paylafl›r m›s›n›z?
RÖ: Tabii klasik risk faktörlerden kaç›nmak çok önem-
li. Ben maalesef  40 y›l sigara içtim...Gençler hayat›n›
yaflas›n, çal›fls›n, meflgale yarats›n. Okusun, seviyorsa
uygulama yaps›n. Neticede günler geçecek, malum so-
nuç gelecek. Bu sonuca en sa¤l›kl› biçimde ulaflmak
hakikaten.çok yararl›, memnuniyet verici bir olay.
Ders, vizit, araflt›rma-yay›n, kitap yazma, laboratu-
arda ifllem yapma, idari görev.... Hepsini yapt›n›z.
En çok hangisini sevdiniz?
RÖ:  Gerçekten ön planda “ders vermeyi” sevdim.
Özel bir meslek gibi ald›m...‹kinci s›rada araflt›rma di-
yebilirim.
Keflke ailemle daha çok vakit geçirseydim dedi¤iniz
zamanlar oldu mu?
RÖ: Çok, çok oldu...Bilimsel çal›flmalar, hastalar...Bir
hekim elinde olmayarak bunu yap›yor. Bu meslek ge-
re¤i.
Çocukken kardiyolojinin zirvesinde olaca¤›n›z ha-
yal ettiniz mi?
RÖ: Hay›r. Tahayyül etmedim. Hekim ya da mühendis
olmay› düflündüm, ama kardiyolog olma fikri çok geç,
Frank ile görüflme sonras›nda olufltu. Zirveyi ise hiç
düflünmedim.
Tüm ö¤renim yaflam›n›zda sizi en etkileyen hocan›z
kimdi?
RÖ: Edebiyat ö¤retmenim Eflatun Cem... Kitap oku-
may›, fliir yorumlamay›, konuflmay›, edebi eserleri de-
¤erlendrirmeyi hep ondan ö¤rendim. Bana çok fley ver-
di.
Say›n hocam›z de¤erli vakitlerinizi bizlere ay›rd›¤›-
n›z için çok teflekkür ederiz.



Türk Kardiyoloji Derne¤i Tüzü¤ü Çal›flma Gruplar› Yönetmeli¤i 

1. Çal›flma grubunun amac›: 
Çal›flma grubunun amac› kalp ve damar hastal›kla-
r›n›n özel ilgi, deneyim ve birikim gerektiren alan-
lar›nda derinlemesine araflt›rmalar yapmak, bilgi
üretmek ve yaymakt›r. Bu amaçla çal›flma grupla-
r›n›n görev ve faaliyetleri afla¤›da belirtilmifltir.

2. Çal›flma grubunun kuruluflu:
Çal›flma grubu, üyelerden gelen teklif üzerine veya
Türk Kardiyoloji Derne¤i Yönetim Kurulunun gi-
riflimiyle Türk Kardiyoloji Derne¤i Yönetim Kuru-
lu karar› ile yap›s› afla¤›da belirtildi¤i flekilde kuru-
lur.

3. Çal›flma Grubunun yap›s›:
Çal›flma Grubu; üyeler, genel kurul ve yönetim ku-
rulundan oluflur. 
a. Çal›flma Grubu Üyeli¤i: Çal›flma grubuna üye

olabilmek için Türk Kardiyoloji Derne¤i’ne
üye olmak gerekir. Her Türk Kardiyoloji Der-
ne¤i üyesi ilgi alan›na giren en çok 4 çal›flma
grubuna üye olabilir. Bunun için belgeleri ile
çal›flma grubu yönetim kuruluna baflvurur. Ça-
l›flma grubu yönetim kurulu bu belgeleri ince-
leyerek üyelik baflvurusunu karara ba¤lar. Her
üyenin çal›flma grubu genel kurulunda bir oy
hakk› vard›r. Çal›flma grubu üyelerinden Türk
Kardiyoloji Derne¤i’ne ödenen aidat d›fl›nda
ek üyelik aidat› al›nmaz. 

b. Çal›flma Grubu Genel Kurulu: Çal›flma grubu
genel kurulu çal›flma grubu üyelerinden olu-
flur. Çal›flma gruplar› üye defteri (listesi) haz›r-
layarak Genel Kurul toplanmas›ndan en az bir
ay önce listeyi Türk Kardiyoloji Derne¤i Yö-
netim Kurulu’na bildirirler. Üye defteri çal›fl-
ma grubu yönetim kurulu seçimlerinde esas
al›n›r. Çal›flma grubu genel kurulu y›lda en az
bir defa tercihen Ulusal Kardiyoloji Kongresi
s›ras›nda toplan›r. Yönetim Kurulu seçimi ya-
pacak olan genel kurul Türk Kardiyoloji Der-
ne¤i genel kurulu ile birlikte toplan›r. 

c. Çal›flma Grubu Yönetim Kurulu
I. Çal›flma grubu yönetim kurulu, kurulufl afla-

mas›nda Türk Kardiyoloji Derne¤i Yönetim
Kurulunca atanan baflkan, bir baflkan yard›m-
c›s›, sekreter ve veznedardan oluflur. Çal›flma
grubu yönetim kurulu üyeleri Türk Kardiyolo-
ji Derne¤i Yönetim Kurulu taraf›ndan verilen
bu görevi, takip eden ilk seçime kadar çal›flma
grubu aç›s›ndan yerine getirir. 

II. Çal›flma grubu yönetim kurulunun görev süre-
si iki y›ld›r. 

III. Görev süresi bittikten sonra oluflturulacak yeni
yönetim kurulu çal›flma grubu genel kurulu ta-
raf›ndan iki y›ll›k dönemler için gizli oy ile se-
çilir.

IV. Seçim süreci tamamlanm›fl çal›flma gruplar›n-
da yönetim kurulu önceki baflkan, baflkan, bir
baflkan yard›mc›s›, sekreter ve veznedardan
oluflur. Önceki baflkan bir önceki yönetim ku-
rulu baflkan›d›r. Çal›flma grubu yönetim kuru-
lunda iki sene için görevine devam eder ve oy
hakk›na sahiptir. Bu dönemin sonunda çal›flma
grubu yönetim kurulundan ayr›lan önceki bafl-
kan aradan bir dönem geçmeden çal›flma gru-
bu yönetim kurulunda görev alamaz. 

V. Çal›flma grubu yönetim kurulu baflkanlar› bir
dönem için baflkan olabilirler. Baflkan yard›m-
c›s›, sekreter ve veznedar ise hangi pozisyonda
olurlarsa olsunlar yönetim kurulunda ard arda
en çok 3 dönem görev yapabilir.

VI. Çal›flma grubu yönetim kurulu üyesi ayn› za-

manda baflka bir çal›flma grubu yönetim kuru-
lunda görev alamaz. 

VII. Çal›flma grubu yönetim kurulu üyeli¤ine aday
olabilmek için aday›n son 5 y›lda konuyla ilgi-
li en az 5 bildirisi olmal›. Son 10 y›l içinde kar-
diyoloji alan›nda TKD Arflivi’nde yay›nlanm›fl
en az bir yay›n› olmal›d›r. 

VIII. Çal›flma grubu yönetim kurulu y›lda en az iki
kez olmak üzere çal›flma grubunun etkinlikle-
rinin gerektirdi¤i s›kl›kta toplan›r. Yönetim
kurulunda al›nan kararlar karar defterine yaz›-
l› olarak aktar›l›r ve düzenli olarak Türk Kar-
diyoloji Derne¤i Yönetim Kurulu’na bildirilir.
Al›nan kararlar Türk Kardiyoloji Derne¤i Yö-
netim Kurulu’nca onayland›ktan sonra yürür-
lü¤e girer. 

4. Çal›flma Grubunun görev ve faaliyetleri: 
a. Çal›flma gruplar› konular›yla ilgili bilgi topla-

mak ve üyeler aras› bilgi al›flveriflini sa¤lamak
için seminer, e¤itim kurslar›, bilimsel toplant›-
lar, halka yönelik e¤itim kurslar› vb düzenler-
ler. Bu faaliyetleri düzenlemek üzere Türk
Kardiyoloji Derne¤i Yönetim Kurulu E¤itim
Alt Birimi ile ifl birli¤i içinde y›ll›k programla-
r› haz›rlarlar. Çal›flma gruplar› bu program d›-
fl›nda da bilimsel toplant› düzenleyebilirler.
Ancak bunun için en az bir ay önce Türk Kar-
diyoloji Derne¤i Yönetim Kurulu’ndan onay
al›nmas› gereklidir. 

b. Çal›flma Gruplar› Ulusal Kardiyoloji Kongre-
si’nde konular›yla ilgili görev al›rlar. Ancak
kendileri ayr› bir kongre düzenleyemezler. Ça-
l›flma gruplar›n›n düzenleyecekleri toplant›lar
Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nin bir ay öncesi
ve sonras› içinde yap›lamaz. 

c. Çal›flma gruplar› taraf›ndan düzenlenen bilim-
sel toplant›lara yaln›z grup üyeleri ve Türk
Kardiyoloji Derne¤i üyeleri de¤il bütün ilgili-
ler kat›labilir.

d. Çal›flma gruplar› konular›yla ilgili araflt›rmala-
r› teflvik eder ve düzenlerler. Özellikle Türk
Kardiyoloji Derne¤i Yönetim Kurulu Araflt›r-
ma Destek Fonu De¤erlendirme ve ‹zleme alt
birimi ile ifl birli¤i içinde ülke düzeyinde çok
merkezli araflt›rmalar› yaparlar. Ayr›ca konu-
lar›yla ilgili ülke düzeyinde veri taban› olufltu-
rurlar ve bunun süreklili¤ini sa¤larlar. Her y›-
l›n bilgileri bir sonraki y›l›n ilk üç ay› içinde
Türk Kardiyoloji Derne¤i’ne bildirilmelidir. 

e. Çal›flma Gruplar› konular›yla ilgili alanlarda
Türk Kardiyoloji Derne¤i Yönetim Kurulu
Uygulama K›lavuzu izleme alt birimiyle ifl bir-
li¤i içinde Türk Kardiyoloji Derne¤i Yönetim
Kurulu’nun onaylad›¤› k›lavuzlar›n haz›rlan-
mas›nda görev al›rlar. 

f. Çal›flma Gruplar› alanlar›nda gerekti¤inde be-
lirli konularda ayr›nt›l› de¤erlendirme ve arafl-
t›rma yapmak üzere di¤er çal›flma gruplar› ve-
ya ilgili di¤er derneklerle inceleme-araflt›rma
grubu veya uzlafl› paneli kurabilirler. Bunun
için Türk Kardiyoloji Derne¤i Yönetim Kuru-
lu’ndan onay almak zorundad›rlar. Bu grupla-
r›n çal›flmalar›n›n sonuçlar› çal›flma dönemi-
nin sonunda bir rapor halinde Türk Kardiyolo-
ji Derne¤i Yönetim Kurulu’na bildirilir. 

g. Çal›flma Gruplar› konular›yla ilgili bilgi verici
veya tan›t›c› bas›l› materyaller haz›rlayabilir.
Bunun için Türk Kardiyoloji Derne¤i Yönetim
Kurulu’nun izni gerekmektedir. Dergi, CR-
ROM, odyokaset, video vb gibi e¤itim mater-
yelleri hakk›ndaki faaliyetleri Türk Kardiyolo-

ji Derne¤i Çal›flma Gruplar› Yay›n Esaslar›
Yönetmeli¤ine göre yap›l›r. 

h. Çal›flma Gruplar› Avrupa Kardiyoloji Derne-
¤i’nin ayn› konudaki  çal›flma Gruplar› ile ilifl-
kiler kurar, gerekti¤inde kendisini Avrupa
Kardiyoloji Derne¤i Çal›flma Grubu’nda tem-
sil edecek üye veya üyelerin seçilmesi için
gayret gösterirler.

i. Çal›flma Gruplar› an›lan tüm faaliyetleri için
Türk Kardiyoloji Derne¤i’nce kendilerine tah-
sis edilen sekretaryadan yard›m al›rlar. 

5. Çal›flma grubunun gelir ve giderleri
a. Çal›flma Gruplar›n›n gelir ve gider muhasebe-

si Türk Kardiyoloji Derne¤i genel muhasebesi
içindedir. Bu yüzden çal›flma gruplar› yapa-
caklar› her faaliyetin tahmini bütçesini en az 3
ay önce Türk Kardiyoloji Derne¤i Yönetim
Kurulu’na bildirmek zorundad›r. Tahmini büt-
çe Türk kardiyoloji Derne¤i Yönetim Kuru-
lu’nca kabul edildikten sonra yürürlü¤e girer. 

b. Türk Kardiyoloji Derne¤i her y›l bütçesinden
çal›flma gruplar›n›n temel gereksinimlerini
(yaz›flmalar, posta vb) karfl›lamak üzere Yöne-
tim Kurulu’nca belirlenen bir pay ay›r›r. 

c. Çal›flma Gruplar›nca düzenlenen bilimsel top-
lant›lar veya araflt›rma nedeniyle oluflan gelir
ve gider kay›tlar› Türk Kardiyoloji Derne¤i
ad›na yap›l›r. Bütün bu gelir ve giderin muha-
sebesi çal›flma grubunun veznedar› arac›l›¤›y-
la çal›flma grubunun yönetim kurulunun onay›
ile yap›l›r. Ancak bütün bu gelir ve giderin
muhasebesi Türk Kardiyoloji Derne¤i genel
muhasebesinin bir parças› olarak yürütülür.
Denetim Türk Kardiyoloji Derne¤i muhasip-
veznedar› arac›l›¤›yla Türk Kardiyoloji Derne-
¤i Yönetim Kurulu’ndad›r. Faaliyetler nede-
niyle oluflan kaynaklar Türk Kardiyoloji Der-
ne¤i ad›na toplan›r. Türk Kardiyoloji Derne¤i
banka hesaplar›na çal›flma grubu ad›na yat›r›l›r
ve Türk Kardiyoloji Derne¤i muhasebe kural-
lar› içinde harcan›r. Bu yüzden yap›lan tüm fa-
aliyetlerin kesin bütçesi faaliyet bitiminden en
geç bir ay sonra Türk Kardiyoloji Derne¤i Yö-
netim Kurulu’na sunulmal›d›r.

6. Çal›flma Grubunun kapat›lmas›:
Bir çal›flma grubu, grubun görevini tamamlam›fl ol-
mas› yahut di¤er sebepler ile Türk Kardiyoloji Der-
ne¤i Yönetim Kurulu feshedilebilir. Türk Kardiyo-
loji Derne¤i Yönetim Kurulu, Çal›flma Gruplar›
Yönetmeli¤i’ne ayk›r› çal›flan bir çal›flma grubu
yönetim kurulunu görevden alabilir. Böyle bir du-
rumda üç ay içinde çal›flma grubu genel kurulu ya-
p›larak yeni yönetim kurulu seçilmesi sa¤lan›r. Bu
süre içinde çal›flma grubu yönetimi Türk Kardiyo-
loji Derne¤i Yönetim Kurulu’nca sürdürülür.

7. Geçici madde:
Bu yönetmelik yürürlü¤e girdi¤i tarihte görevde
bulunan çal›flma grubu yönetim kurulunun görevi
ilk seçimli genel kurulda sona erer.


