
XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresine hofl geldiniz. Mart 2006’da yap›lan
Genel Kurul’da yeni seçilen Yönetim Kurulu olarak yo¤un bir çaba ile
Türk Kardiyoloji Derne¤i’ni daha iyi yerlere getirmek için çal›fl›yoruz.
Daha önceki yönetim kurullar›n›n baflar›l› faaliyetlerini art›rarak devam
ettirmek en önemli görevimizdir diye düflünüyoruz. Bu düflüncelerle
kongremizi yo¤un olarak 3 tam güne s›¤d›r›p, 11 salonda geleneksel-
leflen toplant›lar›m›za ilave olarak Kalp ve Damar cerrahisi ve di¤er
Bilim /Anabilim Dallar› ile toplant›lar düzenleyip yeni bir flekle soktuk.
Yerli ve yabanc› uzmanlar›m›z›n katk›lar› ile zengin bir program
haz›rlad›k. Üyelerimizin hemen hepsinin katk›s›n› sa¤lama¤a çal›flt›k.
Bu programda eme¤i geçen baflta Baflkan Yard›mc›m›z Say›n Prof.
Dr. Vedat Aytekin olmak üzere tüm Bilim Kurulu ve Yönetim Kurulu
üyelerimize sonsuz teflekkürlerimi sunuyorum.

Göreve geliflimizden bir süre sonra üyemiz say›n Prof. Dr. Cevdet
Erdöl’ün arac›l›¤› ile Sa¤l›k Bakan›m›z Say›n Prof. Dr. Recep Akda¤’dan
bir randevu alarak gündemde olan konularla ilgili bir dosyay› kendisine
sunduk. Bu dosya ile uzun zamand›r u¤rafl verilen Giriflimsel Kardiyolojinin
ve Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji alanlar›n›n yan dal olabilirli¤i
tart›fl›ld›; ancak Say›n Bakan  bu konuda öncelikle sertifikasyona
gidilmesi gerekti¤ini belirtti. Bunun üzerine Giriflimsel Kardiyoloji
Çal›flma Grubumuzdan bir sertifika program› tasla¤› haz›rlamalar›n›
istedik; çal›flmalar devam etmektedir.

Bu programdan sonra di¤er Çal›flma Grubumuz da devreye sokulacakt›r.
Böylece bu iki konuda bir disiplin sa¤lanaca¤›n› umuyoruz. Di¤er
taraftan h›zla geliflen bir alan olarak Kardiyak CT ve MR konular›nda
radyologlarla beraber kardiyologlar›n da aktif kat›l›m› için yapt›¤›m›z
müracaat sonucu, bu konunun daha çok radyologlarla karfl›l›kl› anlay›flla
çözülebilece¤i anlafl›ld›¤› için ilk ad›m olarak Türk Manyetik Rezonans
Derne¤i ile ortak bir toplant›n›n temelleri at›ld›.

Kardiyologlar›n yapt›¤› periferik, serebral, renal gibi giriflimsel  ifllemleri
için çözüm yolu önerisi olarak, geri ödemenin kardiyologlarca yap›lan
ifllemlere de uygulanmas› gerekti¤i belirtildi; olumlu cevap al›nd› ve
sonucu beklenmektedir.

Toplant›lar›m›za kat›lan hemflire ve teknisyenlere de sponsor firmalar›n
katk›s› iste¤imiz ise flimdilik mevzuat nedeniyle gerçekleflmedi. 6 y›ld›r
yürüttü¤ümüz “‹leri Kardiyak Yaflam Deste¤i Kursu”na destek iste¤imiz
ise bakanl›kça uygun bulundu ve bu kursu yürüten di¤er kurulufllarla
ortak bir program haz›rl›¤›na baflland›.

Statinlerle ve di¤er ilaç uygulamalar› ile ilgili raporumuz ise dikkate
al›narak yeni düzenlemenin yap›labilece¤i belirtildi; yeni Bütçe Uygulama
Talimat› (BUT) ile bu konunun gündeme al›nma ihtimalinin yüksek oldu¤u
söylendi. Sonucu büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Ayr›ca TKD’nin
bakanl›¤›n Kardiyoloji ile ilgili her konuda dan›flman› olabilece¤i
kendilerine iletildi. Say›n bakana ve Prof. Dr. Cevdet Erdöl’e yak›n
iflbirlikleri ve yard›mlar› için teflekkür ederiz.

“Ulusal Kalp Sa¤l›¤› Politikas›” doküman› ise son fleklini alm›fl olup,
bakanl›¤a teslim edilmifltir. Bu doküman›n Türkiye’de Kalp Sa¤l›¤›na
büyük bir katk›da bulunaca¤›na ve yol gösterici olaca¤›na candan
inan›yor ve tüm eme¤i geçenlere çok teflekkür ediyoruz.

TKD web sitemizi (www.tkd.org.tr) yeniden ve göze daha hofl görünür,
daha kolay kullan›labilir bir flekle sokmak için gayret ettik. Ald›¤›m›z
geri bildirimler gayet olumlu olmufltur. Ancak tüm üyelerimizden siteyi
haftada en az bir kere ziyaret etmelerini ve geliflmeleri izleyerek bizi
uyarmalar›n› ve daha iyiye gitmemiz için yard›mlar›n› rica ediyoruz.
Bir di¤er konu da Ulusal Yeterlilik Kurulumuz ve çal›flmalar›d›r. Bu

kurulumuzun baflkan› Say›n Prof. Dr. Faruk Erzengin’in çabalar› takdire
flayand›r. Ancak tüm üyelerimizin bu konuda daha aktif olmalar›n›, bu
çabalara destek vermelerini ve ilgilerini giderek art›rmalar›n› bekliyoruz.
Bu konuyla ilgili olarak bakanl›¤›n kardiyoloji müfredat program›n› ve
asistan karnesi örne¤ini istedi¤ini ve haz›rl›klar›m›z› tamamlayarak
bakanl›¤a sunulacak hale getirdi¤imizi belirtmek istiyoruz. Avrupa
Kardiyoloji Derne¤i de gayet güzel bir Kardiyoloji Müfredat Program›
haz›rlayarak son kongrede sundu. Tüm üyelerimizin bu program›
incelemelerini tavsiye ediyoruz.

En son 2002’de baz› maddeleri gözden geçirilerek de¤ifltirilen
tüzü¤ümüzün de¤iflen flartlar ve ihtiyaçlar nedeniyle daha aktif bir
yönetim ve daha ça¤dafl bir kurumsallaflma amac›yla tekrar gözden
geçirilerek gerekli de¤iflikliklerin yap›lmas› Yönetim Kurulumuzca uygun
görülmüfltür. Yap›lacak de¤iflikliklerin tasla¤› bilginize sunularak
görüflleriniz al›nacak ve sonra da muhtemelen bir Ola¤anüstü Genel
Kurulda oylar›n›za sunulacakt›r.

TKD Arflivi dergimizin ‹ndeks Medikus’a girmesi en önemli
amaçlar›m›zdan biridir. Bunun için editörümüz Say›n Prof. Dr. Vedat
Sansoy’un da gayretleri ile yeniden çal›flmalar yap›lm›fl ve müracaat
edilmifltir. Umar›m bu amac›m›z gerçekleflir ve dergimiz arzu etti¤imiz
sayg›nl›¤› kazan›r.

Yönetim Kurulumuz, TKD’nin art›k eksikli¤i hissedilen alanlarda büyük
çal›flmalar planlamas› gerekti¤ini kabul etmifl ve bunun için ilk ad›mlar›n›
atm›flt›r. Çünkü bu kongrede çantalar›n›za koydu¤umuz “Türkiye’de
yap›lan Epidemiyolojik çal›flmalar” kitapç›¤›nda da görece¤iniz gibi,
belirli bir mesafe al›nm›flt›r. Bunu daha da ileri götürmenin derne¤imiz
için bir zorunluluk oldu¤unu düflünüyoruz.

Avrupa Kardiyoloji Derne¤i’nin yeni seçilen yönetim kadrosu ile
iflbirli¤imiz, yeni yönetimin de anlay›fl› çerçevesinde daha yo¤un
olacakt›r. Avrupa Kardiyoloji Derne¤i ulusal kardiyoloji dernekleri ile
özellikle daha s›k› iflbirli¤ini amaçlam›fl ve bunun için özel görevliler
tespit etmifltir. Bu konuda da düflüncelerinizi bekliyoruz.

Türk Kardiyoloji Derne¤inin giderek daha etkin ve sayg›n olabilmesi
için tüm üyelerimizin katk›s›n›, ilgisini, tekliflerini ve elefltirilerinizi
bekliyoruz. fieffaf, aç›k ve kat›l›mc› bir yönetim amaçlayan yeni yönetim
kurulu olarak hepinize baflar›l› bir kongre diliyor, sayg›lar sunuyoruz.

Prof. Dr. Çetin Erol
TKD Baflkan›

De¤erli Üyemiz,
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Baflkan’dan

Yeni Yönetim Kurulumuz ve Eski Yönetim Kurulu üyelerinden bir bölümü
konferans salonumuzda



De¤erli meslektafllar›m,

22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi’ne hofl geldiniz.
22. Ulusal Kongremiz; Türk Kardiyoloji Derne¤i Yönetim Kurulu,
Çal›flma Gruplar› ve de¤erli üyelerinin katk›lar›yla düzenlenmifltir.
Kongremizin düzenlenmesinde katk›lar›n› esirgemeyen firma
yetkililerine ve çal›flanlar›na teflekkür ederim. Kardiyoloji kongresi
3500 doktor kat›l›mc›s›, 200’den fazla stant alan›, çok say›da
firma kat›l›m› ile ülkemizin en büyük t›p kongresi olmaya devam
etmektedir.
TKD Yönetim Kurulu olarak önceki dönemden devir ald›¤›m›z
baflar›l› çal›flmalar› devam ettiriyoruz. TKD çal›flanlar› ve genel
müdürü ile profesyonel yönetime geçmifltir. Derne¤in yönetimi
ve iflleyifli daha h›zlanm›fl olup kurumsal yap›s› sa¤lamlaflm›flt›r.
Bu dönüflümü sa¤layan geçen Yönetim Kurulu Baflkan, Genel
Sekreter ve üyelerine teflekkür ediyorum.
TKD Yönetim Kurulu olarak bu dönemde de önemli ifller yapmaya
devam ediyoruz. TKD’nin toplum ve di¤er kurumlar taraf›ndan
daha iyi tan›n›p bilinmesi hedeflerimizden biridir. Kalp ve damar
hastal›klar› konusunda do¤ru bilgilerin al›nabilece¤i, halk›m›z›n
da rahatl›kla ulaflabilece¤i
bir dernek oluflturmak için
tüm gayretimizi gösteriyoruz.
Bu amaçla Dünya Kalp
Federasyonu ile ayn› anda
bafllayan Dünya Kalp Günü
etkinliklerini ülkemizde
organize ettik.  O hafta
futbol maçlar›nda tak›mlar
sahaya TKD amblemli
pankartlarla ç›kt›lar. Büyük
flehirlerde belediyelerin
katk›lar›yla halk›n yo¤un
oldu¤u yerlere pankartlar ve
afifller as›ld›, broflürler
da¤›t›ld›. Bu vesile ile tüm
belediye baflkanlar›m›za
teflekkür ederim.
Halk›m›z› kalp ve damar
has ta l › lar ›  konusunda
bilgilendirme çal›flmalar›m›z
Avrasya Maratonu süresinde
de  devam e tm i fl t i r .
Üyelerimiz TKD amblemli k›yafetlerle derne¤imizi temsil etmifllerdir.
Kurulan standlarda halka yönelik risk taramas› yap›lm›fl, broflürler
da¤›t›lm›flt›r.
Dünyada ilk kez geçen y›l bafllayan ve bu y›l 13 May›s’ta ikinci
kez gerçeklefltirilen Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle
toplumumuzu “sinsi katil” olarak adland›r›lan hipertansiyon
konusunda bir dizi etkinlikle uyard›k ve dikkatleri çok ekonomik
yöntemlerle korunulabilecek bu büyük tehlike üzerine çektik.
0800-211 8 128 numaral› “Yüksek Tansiyon Bilgi Hatt›”n› da
Dünya Hipertansiyon Günü’nde hizmete açt›k. Bu hatt› arayanlar
günün 24 saatinde Yüksek Tansiyon hakk›nda temel sorular›n
cevaplar›n› telefonla ücretsiz olarak ö¤renebiliyorlar:
 2005 y›l›nda TRT-1 radyolar›ndan yurt çap›nda yay›nlanmaya
bafllayan 52 bölümlük “Her fieyin Bafl› Sa¤l›k” radyo
programlar›m›z›n yay›n› 2006 May›s’›na kadar sürdürüldü. Bu
programlar, Haziran 2006’dan itibaren TRT Bölge Radyolar›
taraf›ndan yay›nlanmaktad›r.
Bu yaz TRT-3 Televizyonu’nun “Kültürel Zenginli¤imiz” program›
için Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Kurulu’muzca haz›rlanan 10 bölümlük
Kalp ve Damar Sa¤l›¤› E¤itim Filmleri 9 Ekim’de yay›na girdi.
10 hafta boyunca her hafta befl gün befl ayr› yerel dil ve lehçede
yay›nlanan bu programlar daha sonra Türkçe olarak da TRT
televizyonlar›nda devam edecek.
2005 sonunda yap›m› tamamlanan “Kalpten Söylefli” televizyon
dizi program› için “halk e¤itimi program›” niteli¤inde oldu¤u
ve ulusal-yerel-bölgesel televizyon kanallar›nca ücretsiz
yay›nlanmas›na izin verildi¤ine dair Radyo Televizyon Üst Kurulu

karar› da ç›kar›ld›. Önümüzdeki dönemde 15’er dakikal›k 12
bölümden oluflan bu dizimiz de halk sa¤l›¤› hizmetimizin önemli
bir unsuru olarak gösterime girecektir.

TKD öncülü¤ünde Pfizer firmas›n›n deste¤i ile 6 kardiyoloji
uzman› arkadafl›m›z Harvard T›p Fakultesi’ne 1’er ayl›¤›na bilgi
ve deneyimlerini art›rmak amac›yla tercih ettikleri alanda çal›flmak
üzere gönderilmifltir.
K›lavuz kurulumuz ESC taraf›ndan derne¤imize Türkçelefltirilmesi
ve yay›n hakk› verilmifl olan kardiyoloji k›lavuzlar›n›n haz›rlanmas›
ve üyelerimize sunulmas› çal›flmalar›na devam etmektedir. Ayr›ca
ESC Kardiyoloji Kitab›’n›n çevirisi yap›lmakta olup, gelecek y›l
kardiyoloji kongresinde üyelerimize sunabilece¤imizi umut
ediyorum.
Halk›m›z› bilgilendirme çal›flmalar›m›za devam ederken di¤er
yandan üyelerimizin bilgi ve deneyimlerini yenileme
çal›flmalar›m›zda sürmektedir. 4 Kas›m 2006 tarihinde TKD
merkezinde 120 kat›l›mc› ile EKG kursu düzenlendi. Yo¤un ilgi
oldu. Konuflmac› arkadafllara çok teflekkür ediyorum. Ayr›ca
2007 den itibaren bölgesel toplant›lar düzenleyerek e¤itim
faaliyetlerimiz devam edecektir.
TKD ö¤renci burslar› vermeye devam etmektedir. Halen 80 t›p
fakültesi örgencisine burs vermekteyiz. Ayr›ca araflt›rmalara
verilen deste¤imiz devam etmektedir.

TKD bir yandan e¤itim
hizmetlerini yürütürken, di¤er
taraftan toplumu kalp ve
damar sa¤l›¤› aç›s›ndan
bi lgi lendi rmeyi hedef
edinmifltir. Uygulamada
kardiyolog arkadafllar›m›z›n
karfl › lafl t ›¤›  sorunlar ›n
çözümü için sa¤l›k bakanl›¤›
ile temaslar›m›z devam
etmektedir. Karfl›laflt›¤›m›z
her sorunun üzerine çal›flma
gruplar›m›z›n görüfllerini de
alarak ivedilikle gitmekteyiz,
ancak yan›t almam›z bizden
k a y n a k l a n m a y a n
nedenlerden dolay› süratli
olamamaktad›r.
TKD bilimsel bir dernek
olarak hak etti¤i sayg›n
yerini korumaya devam
e t m e k t e d i r .  A m a c ›

toplumumuzu kalp ve damar hastal›klar› konusunda bilgilendirmek,
üyelerinin e¤itimine katk›da bulunmak olan derne¤imiz tüm TKD
üyesi arkadafllar›m›n de¤erli katk›lar›yla her y›l daha da
güçlenmektedir.
Çal›flmalar›m›zda bize yak›n destek veren ve iletiflim orta¤›m›z
olarak gördü¤ümüz bas›n›m›z, uluslararas› düzeyde ald›¤›m›z
övgülerde de orta¤›m›zd›r. Bütün bu çal›flmalar›m›z›n kamuoyuna
yans›mas›, toplumumuzun kalp ve damar hastal›klar›ndan
korunmas›na yönelik haz›rlad›¤›m›z bilgi ve uyar›lar›n insanlar›m›za
en genifl biçimde ulaflt›r›lmas› konusunda, E¤itim ve Sa¤l›k
Muhabirleri Derne¤i Yönetim Kurulu ve üyeleri baflta olmak
üzere bas›n›m›z›n etik de¤erlere sayg›l›, mesle¤inde titiz ve
duyarl› sa¤l›k muhabirleri ve gazetecilerinin çok etkili, yak›n ve
candan destekleri oldu. Kalp dostu, TKD dostu bas›n
mensuplar›m›za teflekkürü bir borç biliyoruz.

Yeni tamamlanan Ulusal Kalp Sa¤l›¤› Politikas› çerçevesinde,
ana slogan›m›z›; onlar›n da destekleriyle, daha büyük ve güçlü
bir inançla yaflama geçirece¤iz:

Sa¤l›kl› kalplerle, gelece¤e!

Hepinize mutlu bir kongre diler sayg›lar›m› sunar›m.

Dr. Ömer Kozan
TKD Genel Sekreteri
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Genel Sekreter'den

13 May›s 2006 Dünya Hipertansiyon Günü bas›n toplant›s›



Türk Kardiyoloji Derne¤i 2006 Egitim Faaliyetleri

Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin yurt genelinde faaliyetlerinin planlan›p
sürdürülmesinde önemli rol oynayan Çal›flma Gruplar›m›z›n yönetimleri
5 Mart 2006 tarihinde yap›lan seçimlerde yenilenmifl ve hemen
ard›ndan çal›flmalar bafllam›flt›r.
• Kalp Yetersizli¤i ve Kapak Hastal›klar› Çal›flma Gruplar› ortak

toplant›s› “Kalp yetersizli¤i ve kapak hastal›klar› takip ve tedavi
prensipleri” 29 Nisan 2006‘da Kahramanmarafl’ta, 125 kat›l›mc›yla;

• Ekokardiyografi Çal›flma Grubu “IX. Mezuniyet Sonras› E¤itim
Toplant›s›” 4-6 May›s 2006 tarihlerinde Konya’da 416 kat›l›mc›yla;
“1. Uygulamal› Transözofajiyal Ekokardiyografi Kursu” 7-8 Ekim
2006 tarihlerinde ‹stanbul Kofluyolu Yüksek ‹htisas Hastanesinde,
230  kat›l›mc›yla;

• Kalp Yetersizli¤i ve Nükleer Kardiyoloji Çal›flma Gruplar› ortak
toplant›s› 6 May›s 2006 tarihinde Zonguldak’ta, 140 kat›l›mc›yla;

• Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji Çal›flma Grubu “Aritmi 2006”
toplant›s› 2-4 Haziran 2006 tarihlerinde Antalya da, 185 kat›l›mc›yla;

• Giriflimsel Kardiyoloji Çal›flma Grubunun XIII. Ulusal Uygulamal›
Giriflimsel Kardiyoloji Toplant›s› 7-10 Haziran 2006 tarihlerinde
Ankara da, 650 kat›l›mc›yla;
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TKD Sürekli E¤itim Programlar› 2006

HEK‹M TOPLANTILARI TTB-STE KRED‹S‹

Antiaritmik Tedavide Yenilikler 2,5
Kardiyoloji Güncelleme 4,5
Kapak hastal›klar›n›n takip ve tedavi prensipleri 4,0
Ekokardiyografi ÇG Y›ll›k Toplant›s› - IX 16,5
Kalp Yetersizli¤i 3,0
Aritmi 2006 16,0
Giriflimsel ÇG Y›ll›k Toplant›lar› - XIII 15,0
Akut koroner sendromlarda EKG de¤erlendirmesi 2,0
HLP ve HTN'de neler de¤iflti - 2006 2,5
ST-elevasyonlu M‹'de güncel farmakolojik tedavi 2,5
Transözofajiyal Ekokardiyografi Kursu 13,0
EKG Kursu 6,0
"Gen"den "Genel"e Dislipidemide Yeni Yaklafl›mlar, Pratik Çözümler 2,5
XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ve XIII. ‹KYD Kursu 19,5

TOPLAM TTB-STE KRED‹S‹ 109,5

HEMfi‹RE TOPLANTILARI
Hemflireler için EKG kursu
Akut koroner sendromlar (AKS) ve hemflirelik bak›m›
Hemflireler için ileri kardiyak yaflam deste¤i (CPR) kursu

• Koroner Kalp Hastal›¤› Çal›flma Grubu “Akut koroner sendromlarda
EKG de¤erlendirmesi” toplant›s› 16 Eylül 2006’da Erzurum da, 60
kat›l›mc›yla; ST elevasyonlu akut MI’da farmakolojik yaklafl›m 7 Ekim
2007’de Ankara da, 50 kat›l›mc›yla;

• Hipertansiyon ve Lipid Çal›flma Gruplar› ortak toplant›s› “Güncel
hiperlipidemi ve hipertansiyon tedavisi” 15-17 Eylül 2006 tarihlerinde
K›br›s’ta, 230 kat›l›mc›yla;

• Kardiyoloji Hemflireli¤i ve Teknisyenlik Çal›flma Grubu “Hemflireler
için EKG kursu” 23 Eylül 2006 da Adana’da 100 kat›l›mc›yla;
Hemflireler için akut koroner sendrom kursu 7 Ekim 2006’da Ankara
da, 97 kat›l›mc›yla; “Hemflireler için ‹leri Kardiyak Yaflam Deste¤i
kursu” 3-4 Kas›m 2006’da ‹zmir’de 27 kat›l›mc›yla;

• Lipid Çal›flma Grubu “Gen’den Genel’e Dislipidemi de yeni
yaklafl›mlar, pratik çözümler” toplant›s› 11 Kas›m 2006’da fianl›urfa
da 138 kat›l›mc›yla gerçeklefltirilmifltir.

• TKD E¤itim Kurulu’nca 4 Kas›m2006’da ‹stanbul’da, TKD Konferans
Salonu’nda yap›lan “‹nteraktif EKG Kursu”na kat›lan 120 hekim;
Antalya’da 23-24 Kas›m 2006’daki “XIII. ‹leri Kardiyak Yaflam
Deste¤i Kursu”na kay›t yapt›ran 44 kifli ve XXII. Ulusak Kardiyoloji
Kongresi’ne kat›laca¤› anlafl›lan 3500 kifli ile 2 fiubat 2006 Konya
“Antiaritmik tedavide yenilikler” toplant›s›na ve 4 Mart 2006
Kardiyoloji K›fl Günleri” toplant›s›na kat›lanlarla birlikte 2006 y›l›
TKD Mezuniyet Sonras› Sürekli T›p E¤itimi Program›’na kat›lan hekim
say›s› 6732’ye ulaflm›flt›r.

Özet olarak, 2006 y›l›nda programlan›p gerçeklefltirilen toplam 18
toplant›m›zdan 3’ü hemflireler içindi. Hekimler için organize etti¤imiz
15 e¤itim program› ise toplam 109.5 TTB-STE kredi puan› ile
kredilendirilmifltir.
Daha önceki uygulamalardan farkl› olarak, 2007 y›l›nda Çal›flma
Gruplar›ndan ço¤unun katl›m› ile, 7 oturumdan oluflan 1.5 günlük
bölgesel e¤itim toplant›lar› planlanmaktad›r. Bu toplant›lar›n takvimi
kongre çantas›nda bulunabilir.

Prof. Dr. Mahmut fiahin
Çal›flma Gruplar›ndan Sorumlu Baflkan Yard›mc›s›

XIII. Ulusal Uygulamal› Giriflimsel Kardiyoloji Toplant›s›nda
canl› yay›n, Ankara

HT Lipid K›br›s Toplant›s›

Aritmi 2006, Antalya



Genç Araflt›rmac› Ödülü Dr. Pamukçu’nun
Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin 2006 y›l› Genç Araflt›rmac› Teflvik Ödülü
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi'nden Dr. Burak Pamukçu’nun
“The Role of Aspirin Resistance on Outcome in Patients With Acute
Coronary Syndome and The Effect of Clopidogrel Therapy in the
Prevention of Major Cardiovascular Events " adl› çal›flmas›na verildi.

‹kincilik Ödülü’ne de¤er bulunan çal›flma ise Baflkent Üniversitesi Konya
Uygulama Araflt›rma Hastanesi’nden Dr. Do¤an Erdo¤an'›n
gerçeklefltirdi¤i “Coronary flow reserve is impaired in patients with
slow coronary flow  adl› araflt›rma oldu.

Özgün Klinik Araflt›rma Tasar›m› Ödülü’nün sahibi Dr. Atalar
TKD Novartis Özgün Klinik Araflt›rma Tasar›m› 2006 Ödülü, Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Doç.
Dr. Enver Atalar’›n “‹skemik dilate kardiyomiyopatili hastalarda valsartan
tedavisinin dolafl›mdaki endotelyal progenitör hücre say›s› ve miyokard
canl›l›¤› üzerine etkileri” isimli çal›flmas›na verildi.

2006 TKD ödülleri
TKD-Simeks Ekokardiyografi Yay›n Ödülleri
Bu y›l ilk kez verilen TKD-Simeks Ekokardiyografi Yay›n Ödüllerinde
ise birincili¤i Dr. Necla Özer (Hacettepe Üniversitesi) “Doppler tissue
evaluation of intraatrial and interatrial mechanical delay and comparison
with P wave dispersion in patients with mitral stenosis” (J Am Soc
Echocardiogr); ikincili¤i Dr. Do¤an Erdo¤an (Baflkent Üniversitesi)
“Assessment of cardiac structure and left atrial appendage functions
in primary antiphosplolipid syndrome: a transesophageal
echocardiographic study” (Stroke); üçüncülü¤ü Dr. Ramazan Akdemir
(Ankara D›flkap› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi) “Color M-mode
regurgitant flow propagation velocity : A new echocardiyographic
method for grading of mitral regurgitation” (Echocardiography) adl›
çal›flmalar›yla kazand›lar.

TKD-Pfizer Harvard Bursu
Hepsi ön yeterlili¤e sahip 48 genç kardiyologun baflvurdu¤u bursu
Dr. Hakan Güllü (Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi Konya), Dr. Mehmet
Birhan (Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi, Sivas), Dr. Mustafa Ayd›n
(Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Zonguldak), Dr. Nazif Aygül
(Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi, Konya), Dr. Teoman K›l›ç (Kocaeli
Üniversitesi T›p Fakültesi, Kocaeli) ve Dr. Levent Özdemir (Atatürk
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Ankara) kazand›lar.

Burak Pamukçu Do¤an Erdo¤anRamazan Akdemir Enver Atalar Necla Özer

Türk Dünyas› Kardiyoloji Birli¤i’nden Mektup

De¤erli Üyemiz,

Türkçe Konuflan Ülkeler Kardiyoloji Birli¤i ad›
ile 1998 y›l›nda kurulan birlik 2003 y›l›nda
yap›lan genel kurulda Türk Dünyas› Kardiyoloji
Birli¤i ad›n› alm›flt›r. Birli¤in asil üyeleri
Azerbaycan, Kazakistan, K›rg›zis tan,
Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’dir. Asil

üye ülke derneklerinin tüm üyeleri ayn› zamanda TDKB’nin de asil
üyeleridir.
TDKB ilk uluslar aras› kongresini 24-25 Eylül 1998’de Biflkek,
K›rg›zistan’da, ikinci kongresini 14-15 Ekim 2000’de Antalya, Türkiye’de
yapm›flt›. Üçüncü ve dördüncü kongreler de yine Biflkek, K›rg›zistan’da,
2002 Eylül’ünde ve 11-14 Ekim 2003’te Antalya, Türkiye’de
gerçeklefltirilmiflti.
Geçen y›l 22-24 Eylül 2005 tarihlerinde Almat›, Kazakistan’da yap›lan
Beflinci Kongre’ye TKD Yönetim Kurulu üyelerinin ço¤u kat›lm›fl ve
verdikleri konferanslar büyük ilgi görmüfltü. Bu toplant›ya Dünya Kalp
Federasyonu (WHF) Önceki Baflkan› olan Prof. Dr. Philip Poole-Wilson
da kat›l›p iki konferans vermiflti.
Bu etkili çal›flman›n sonucunda, 2006 y›l›nda Türk Dünyas› Ülkelerini
Dünya Kalp Federasyonu’na üye yapma giriflimlerinden biri gerçekleflmifl
ve K›rg›zistan’›n üyeli¤i kabul edilmifltir. Azerbaycan Kardiyoloji Derne¤i
de ESC’ye gözlemci üye olarak kat›lm›flt›r.
Birli¤in web sitesi oluflturulmufl ve kullan›ma haz›r hale getirilmifltir.
Web adresi www.tdkb.org’dir. Birli¤in toplant›lar›na Türk Kardiyoloji
Derne¤i üyelerinin daha fazla kat›l›m›n› sa¤lamak en büyük
hedeflerimizden biridir.

TÜRK KARD‹YOLOJ‹  DERNE⁄‹ HABER BÜLTEN‹

Önümüzdeki y›l çok yak›n›m›zda, Azerbaycan’›n baflkenti Bakü’de
yap›lacak olan “VI. Türk Dünyas› Kardiyoloji Kongresi”ne Türkiye’den
çok say›da bildiri ve genifl bir kat›l›m olmas› beklenmektedir.
Sizin de gönderece¤iniz bildiriler ve etkin kat›l›m›n›zla bu alandaki
çal›flmalar›m›za katk›da bulunman›z› diler, sayg›lar sunar›m.
Prof. Dr. Mahmut fiahin
Türk Dünyas› Kardiyoloji Birli¤i
Genel Sekreteri
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