Değerli Üyelerimiz,
12. Ulusal Kongremiz Fethiye/Ölüdeniz Likya Otel’de, 1-5 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapıldı.
Bilimsel içeriği ve sosyal aktiviteleri ile güzel bir kongre olduğunu düşünüyorum, umarım katılan
arkadaşlarımızda benimle aynı görüşü paylaşıyorlardır. Kongrenin organizasyonunu üstlenen DİASOS
firmasına bize sorunsuz bir kongre geçirmemizi sağladığı için teşekkür ediyorum.
Bu yıl kongremiz sırasında uzun bir aradan sonra Yeterlilik Sınavı da yapıldı. Başarılı olan
arkadaşlarımızı kutluyorum.
9. Olağan Genel Kurulumuz da kongre günleri içinde yapıldı ve bizler görev süremizi tamamlayarak
yeni seçilen arkadaşlarımıza görevi devrediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında görev değişimi bayrak
yarışına benzer. Hedef, derneğimizi kalkındırmak, geliştirmek ve amacımız doğrultusunda daha güzel
çalışmalara imza atmayı sağlamaktır. İki dönem görev yaptıktan sonra Başkanlık görevimi çok sevgili
arkadaşım Prof. Dr. Nazmi NARİN’e devrediyorum. Kendisinin ve tüm görev alan arkadaşlarımın da
aynı amaç doğrultusunda çalışacağından hiç kuşkum yok. Bizler deneyimlerimizi her zaman onlarla
paylaşacak ve kendilerine yardımcı olacağız. Görev alan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
Başkanlık görevimi sürdürdüğüm iki dönem boyunca benimle birlikte bu bayrak yarışına katılan,
yönetim organlarında görev alan tüm arkadaşlarıma da içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu süre içinde
yaptığımız tüm güzel çalışmalar onlarla ve sizlerle birlikte gerçekleşti. Bize göstermiş olduğunuz güven
için çok teşekkür ederim.
Tüm üyelerimize sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyor ve hepinizi sevgi ile kucaklıyorum.

Prof. Dr. Rana OLGUNTÜRK

Değerli Üyelerimiz,
Yaz tatili sürecinden sonra sizlere derneğimizle ilgili gelişmeler konusunda bilgi vermek istiyorum.
Uzun süreden beri aradığımız dernek merkez ofisini nihayet bulduk ve satın aldık. Acil ve gündemli bir
Olağanüstü Genel Kurul yaparak gerekli yasal işlemleri tamamladık. Dairemizin tadilat ve tefrişinin
Ekim ayı başında tamamlanacağını umuyoruz. Ekim ayı ilk yarısında yapacağımız Yönetim Kurulu
toplantısını yeni yerimizde yapmayı planlıyoruz. Lütfen açılış için şimdiden takviminize işaret koyunuz.
Çalışma gruplarımız yıllık aktivite programlarını belirledikçe sizlere duyuracağız. İnvaziv Çalışma
Grubumuz Eskişehir, İzmir ve Kayseri veya Ankara’da birer eğitim toplantısı yapmayı planlamaktadır.

Aralık ayı başında “Çocuk Kalp Sağlığı Hizmetler, Standartlar ve Eğitim” konularının tartışılacağı bir
sempozyum İstanbul’da yapılacaktır.
12. Ulusal Kongremiz Fethiye/Ölüdeniz Likya Otel’de, 1-5 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.
Organizasyon için Diasos firması ile anlaşma yapılmıştır. Bilimsel içeriği ve sosyal aktiviteleri ile güzel
bir kongre olmasını diliyorum.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısında “Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Yeterlik Kurulu
Yönergesi” kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yönerge dernek web sitesine yerleştirildi. Yeterlik Yürütme
Kurulu’nun Pediatrik Kardiyoloji ve Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi üyeleri seçildi. Ayrıca, Eğitim
Kurumları ve Programları Belirleme Değerlendirme Komisyonu üyeleri belirlenerek görevlendirmeler
yapılmıştır. Bu değerli arkadaşlarımızın görevlerini başarı ile tamamlayacaklarına inancım sonsuzdur.
Derneğimize ve camiamıza katkılarını bekliyoruz.
Pediatrik Kardiyoloji yandal uzmanlık öğrencilerinin eğitimine dernek olarak daha ağırlık vermeyi
planlıyoruz. Bu konuda görevlendirdiğimiz Dr. Erman Çilsal ve Dr. İbrahim Cansaran Tanıdır üyelerimiz
google mail grubu oluşturarak fellow arkadaşlarla iletişime geçtiler. Önümüzdeki günlerde onlarla
ilgili güzel haberleri paylaşacağımızı umuyorum.
Tüm üyelerimize sağlıklı, mutlu, başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyor hepinizi sevgi ile
kucaklıyorum.25.09.2013
Prof. Dr. Rana OLGUNTÜRK
Başkan

Değerli Üyelerimiz,
Derneğimizin düzenlediği XI. Ulusal Kongremiz üyelerimizin etkin ve yoğun katılımı ile İzmir Kaya Otel
ve Kongre Merkezi’nde başarıyla tamamlanmıştır. Emekli hocalarımızın da aramızda olması bizi ayrıca
mutlu etmiştir.
Bilimsel sunumların sayısı 400 civarında olup, bunun 370’i değişik kategorilerde olmak üzere kabul
edilip sunulmuştur. Kongrenin son oturumunda bile yoğun ilginin devam etmiş olması çok sevindirici
olmuştur. Bu son saati resimleyerek kalıcı kılan arkadaşımız Dr. Meki Bilici’ye teşekkür ediyorum.
Kongre sırasında çekilen resimler ve sunumları web sayfamıza koyuyoruz. Resimleri kendi arşiviniz
için indirebilir, sunumlardan yararlanabilirsiniz.
Özellikle temel ekokardiyografi kursu ile ilgili sunumlara çok istek olduğunu biliyoruz ve bu kurs
materyelinden yararlanmanızı sağlamaya çalışacağız.
Ekokardiyografi kurs birincisi olan arkadaşımız Dr.Murat Deveci,
Görüntüleme dalında ödül kazanan Dr.Alper Güzeltaş (ekokardiyografi), Dr. Osman Başpınar
(girişimsel kardiyoloji), Dr. Mustafa Kösecik (MR-BT) ve Dr. Rıza Türköz’ü (cerrahi) kutluyoruz.

Pulmoner Hipertansiyon Araştırma teşvik ödülü iki merkezimiz arasında bölündü.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji – Dr. Derya Çıtırık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji – Dr. Murat Çiftel
Her iki grubu çalışmalarından ötürü kutluyoruz.
2012-2013 dönemi için webinar ve webcast eğitim programlarımız devam ediyor. Özellikle yan dal
asistanlarına yönelik eğitimlere ağırlık vermeyi planlıyoruz. Bu konudaki görüş ve önerilerinizi
iletirseniz memnun oluruz.
Kongre sırasında yıllık olağan toplantılarını yapan çalışma gruplarımızın bize iletilen raporlarını sizlere
e-posta ile duyurduk. Lütfen kayıt olmak istediğiniz çalışma grubunu web sitemizde işaretleyiniz.
Önümüzdeki yıl çalışma grubu ile ilgili yapılacak seçimlerde herkes kayıtlı olduğu grupta oy kullanacak
ve ilgili duyurularda bu gruplara iletilecektir.
Akreditasyon ve yeterlilik kurulumuz Prof. Dr. Nazan Özbarlas başkanlığında toplanarak yönerge
taslağını hazırlamıştır. Taslak onaylanır onaylanmaz ilgili kurullar oluşturulacak ve yine web sitemizde
duyurulacaktır.
Son bir haber olarak web sitemize bir Türkiye haritası koyarak çeşitli şehirlerdeki merkezleri ve
burada çalışan hekimlerin isimlerini yerleştirmeyi planlıyoruz, bu uygulama önümüzdeki günlerde
gerçekleşecektir, buradaki eksiklikler sizlerin katkıları ile tamamlanacaktır.
Bizi izlemeye devam edin.
Sevgi ile kalın…

Derneğimizin değerli üyeleri,
Sevgili arkadaşlarım,
Başkanın mektubu bu dönem biraz gecikti, bunun nedeni Mayıs ayındaki 10. kongremizden sonra,
yeni seçilen yönetim kurulunun oluşması, araya giren yaz ayları ve akabinde 11. kongre ile ilgili
çalışmalar olabilir. Bu uzun süre içindeki gelişmeleri size aktarmak istiyorum.
10. kongre sırasında Gaziantep’de yapılan genel kurulda yeni yönetim kurulumuz belirlendi ve ilk
toplantısını yaparak görev dağılımını paylaştı.
Yine genel kurulda belirlenen çalışma grubu yeni başkan ve başkan yardımcıları görevlerine başladılar.
Çalışma gruplarına bir sekreter üyenin alınması fikri de benimsendi ve bazı çalışma grupları bu
görevlendirmeyi yaptı.
Akreditasyon ve Etik kurul üyelerimize görevlendirme yazıları gönderildi ve kendilerinden en kısa
zamanda “yeterlik sınavı” için hazırlık yapmaları ve akreditasyon için çalışmalara başlamaları rica
edildi.
Ayrıca derneğimizin bilişim kurulu oluşturuldu ve çalışmalara başladı.

Tüm çalışma gruplarından yıl içinde planladıkları çalışmaları uygulamaları istendi.
Eko çalışma grubumuz 18 Kasım 2011 de Fetal Ekokardiyografi kursu düzenledi, 100 civarında
katılımcı ile ve başarılı bir şekilde tamamlandı.
İnvaziv çalışma grubumuz 16 Aralık 2011 de Bölgesel Eğitim Toplantısını Gaziantep’te yapmak üzere
hazırlıklarını tamamladı.
Bilişim kurulumuz ve Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi ve Pediatrik Kardiyoloji bilim dallarının
çalışması ile genç yaşta kaybettiğimiz üyemiz Doç.Dr. Veli Yıldırım İmren anısına “I. International
Virtual Synchrone Interactive Symposium” düzenlenmiş ve Türkiye dışından katılımcıların daha çok
ilgi ve katılımı ile 21-24 Kasım 2011 de başarı ile gerçekleşmiştir.
Onbirinci Ulusal Kongremiz bu yıl Avrupa Pediatrik Kardiyoloji kongresinin İstanbul’da yapılacak
olması nedeni ile Nisan ayına alındı. Bu yılki kongremizin organizasyonu ihale sonucunda “Flap Tur”
da kaldı. Başarılı bir kongre olmasını diliyorum.
Derneğimiz İstanbul’da yapılacak olan Avrupa Pediatrik Kardiyoloji kongresini de desteklemektedir.
Ankara ve çevre illerdeki gece toplantıları bu yıl biraz gecikme ile başladı. İlk toplantı 7 Aralık 2011 de
yapılacak. Bu toplantıların webinar yöntemi ile katılımı artıracak şekilde önceki yıl olduğu gibi
planlanması düşünülmektedir.
Üyelerimizden albümlerini alamayanlar dernek sekreterliğinden temin edebilirler. Bu arada kişisel
bilgilerini güncellemek isteyen üyelerimiz dernek sayfasına girerek bu düzenlemeleri yapabilir veya eposta ile bildirebilirler.
Bir sonraki mektuba kadar sağlık ve mutlulukla kalın.
Sevgi ve saygılarımla…
Prof. Dr. Rana OLGUNTÜRK

Değerli üyelerimiz
Mayıs ayı başlarında Gaziantep’te düzenlediğimiz X. Kongremiz başarı ile tamamlandı. Yüksek katılım,
yoğun bir program ve Antepli arkadaşlarımız sayın Mehmet Kervancıoğlu, sayın Metin Kılınç ve sayın
Osman Başpınar’ın nazik ev sahipliği ile çok verimli ve başarılı geçti. Güzel anılarla ayrıldık.
Kongre programının gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta dernek sekreterimiz sayın Deniz Oğuz
olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize, çalışma grubu başkanlarımıza, lokal komite üyelerine
sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca kongremize katkılarından ötürü sponsorlarımıza ve
organizasyonu gerçekleştiren Global Turizm şirketine de teşekkür ederim.

Kongremizle ilgili resimler ve bildirileri en kısa sürede uygun formata sokarak web sitemize
yerleştiren sayın Serdar Kula’ya da emeklerinden ötürü teşekkür ederim. Kongremizin bitiminde
genel kurulumuzu yaptık. Derneğimizin 2009-2010 dönemi yönetim kurulu ve denetleme kurulu
oybirliği ile ibra edilerek yeni görevlilerin seçimi yapıldı.
Yeni yönetim kurulumuz,
Dr. Rana Olguntürk (Başkan)
Dr. Deniz Oğuz (Sekreter)
Dr. Adnan Uysalel (Sayman)
Dr. Ahmet Çelebi (Bilimsel Sekreter)
Dr. Zübeyir Kılıç
Dr. Nazmi Narin
Dr. Ruhi Özyürek
Dr. Tevfik Karagöz
Dr. Hakan Ceyran’ dan oluşmaktadır.
Tüm yönetim kurulu adına üyelerimize teşekkür eder, başarılı bir dönem geçirmemizi dilerim.
Genel kurulda çalışma grubu başkan ve başkan yardımcıları da seçilmişlerdir. Web sitemize yeni kurul
üyelerinin isimleri yerleştirilmiştir. Kendilerine çalışmalarında başarılar dilerim.
Yönetim kurulumuz ilk toplantısında görev dağılımını yaparak çalışmalara başlamıştır. Planlanan
çalışmalar arasında seçim usul ve esaslarını belirleyecek yönergelerin hazırlanması, çalışma
gruplarının 2 yıllık programlarının hazırlanması, dernek adına bir e-derginin çıkarılması, Board
kurulunun çalışmalarına başlamaları konularında kararlar alınarak, görevlendirmeler yapılmıştır.
On birinci kongremizin yapılacağı yer konusunda dernek sayfasına koyduğumuz ankete yanıtlarınız
gelmeye devam ediyor en kısa sürede sonucu bildirmeyi planlıyoruz. Tarih olarak Nisan ayının 3. veya
4. haftası yönetim kurulumuz tarafından düşünülmektedir.
Derneğimiz üyeleri 18-21 Mayıs’ta yapılan 45. AEPC toplantısına yaklaşık 50 kişilik bir grupla
katılmıştır.
23-26 Haziran 2011 de İstanbul’da düzenlenen Dünya Pediatrik ve Konjenital Kalp Cerrahisi toplantısı
başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Üyelerimizden Prof. Dr. Sertaç Çiçek tarafından organize edilen
bu bilimsel etkinlik için kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.
Tüm üyelerimize sağlıklı ve mutlu bir yaz tatili diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla…
Prof. Dr. Rana OLGUNTÜRK

Değerli üyelerimiz
Onuncu ulusal kongremiz 4-7 Mayıs tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleşecektir. Bilimsel program
üyelerimizin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olmasına özen gösterilerek hazırlanmıştır. R.H.
Anderson’un katılımı ile kardiyak morfolojinin gözden geçirilmesi genç meslektaşımızın bu bilimsel
ortamda daha yakın ilişki kurarak sorularını iletebilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca düzenlenen panellerle
morfoloji, kardiyoloji ve cerrahi en uygun şekilde bir araya getirilerek sunulmaya çalışılmıştır.
Kardiyoloji eğitimine yeni başlayan arkadaşlarımız, pediatristler ve aile hekimleri için semptomdan
teşhise gibi oturumlar düzenlenmiştir. Kongremizin güzel bir sosyal ve bilimsel birliktelik ortamı
sağlayacağını umuyor ve katılımınızı bekliyoruz.
Üyelerimizin kişisel ve bilimsel bilgilerinin derlenerek sunulduğu cep albümü kongre sırasında
üyelerimize dağıtılacaktır. Bilgileri eksik olan üyelerimizin bu bilgilerini güncelleyeceklerini umuyoruz.
Dernek arşivimizin güvenilir ve sağlam olması için bilgilerin tam olması gerekmektedir.
Derneğimizin bütçesi 2011 Nisan ayı itibari ile bir ofis dairesi almaya yeterli duruma gelmiştir. Ancak
amacımıza uygun, iyi bir semtte konumlanmış bir daire için aramalarımız devam etmektedir.
Webinar eğitim programlarımız gelişerek ve güzelleşerek devam etmektedir. Başka dernekler ve
kuruluşlara da bu hizmetlerden yararlanma olanağı sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde girişimsel
kardiyoloji ile ilgili bir program planlanmaktadır. Ankara gece toplantıları bu sistem üzerinden
yayınlanmaktadır ve değişik şehirlerden hatta ülkelerden meslektaşlarımız programa katılmışlardır.
Web sayfamız güncellenmekte ve bunun sonucu olarak ziyaretçi sayısı artmaktadır. E-posta
adreslerimiz hemen hemen tamamlanmış ve tüm üyelerimize ulaşma imkanı sağlanmıştır. Bazı ufak
tefek eksikliklerinde yakında tamamlanacağını umuyoruz. Bize bu teknik olanakları sağlayan
Anadolunet İnternet ve Bilişim Hizmetleri şirketini kutluyor ve teşekkür ediyorum.
Tüm üyelerimize sağlıklı, mutlu ve başarılı günler diliyor sevgi ve saygılar sunuyorum.
Prof. Dr. Rana Olguntürk

Değerli meslektaşlarım,
Yeni bir yıla girerken siz değerli arkadaşlarıma 2011 yılının tüm iyilik ve güzellikleri getirmesini
dileyerek yazıma başlamak istiyorum. Umarım yeni yıl, hem ülkemize hem üyelerimize önce huzur,
sonra sağlık ve mutluluk getirir. Birlik ve beraberlik içinde daha güzel günlere ulaşırız.
Dernek yönetim kurulumuz dokuzuncu kongremizi izleyen günlerde düzenli olarak toplanmış ve
gelecek yılın bilimsel aktivite programının hazırlanmasına katkı sağlamıştır
- Bilimsel gece toplantıları başarı ile sürmektedir.
- Dernek üyelerimiz ‘Erişkin Kardiyoloji Ulusal Kongresinde’, SCAI toplantısında ve çeşitli lokal
toplantılarda görev aldılar ve başarılı sunumlar yaptılar.

- Mezuniyet sonrası eğitim yayınlarımız ‘Webinar Türkiye’ devam etmekte ve düzenli bir izleyen kitlesi
oluşmaktadır. Bu programlarda ders anlatmak ya da görev almak isteyen arkadaşlarımız, dernek
sekreterimiz Prof. Dr. Deniz Oğuz’a başvurabilirler.
- Ekokardiyografi çalışma grubumuzun toplantısı 17 Aralık 2010’da Ankara’da gerçekleşti, 68 katılımcı
ve 107 internet katılımı ile başarılı bir şekilde tamamlandı.
Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyor ve teşekkür ediyorum.
Onuncu kongremiz 4-7 Mayıs 2011’de Gaziantep’te yapılacaktır. Kongre yeri belirleme konusunda
dernek sayfasına konulan ankete katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gaziantep şehrimizin
tarihi güzellikleri ve dokusu içinde gerçekleşecek olan kongremizin bilimsel düzeyinin de en üst
düzeyde olması için derneğimiz yönetim kurulu ve çalışma gruplarımız yoğun bir çalışma içindeler.
R.H. Anderson’un yöneteceği bir morfoloji kursunun özellikle gene meslektaşlarımız için yararlı
olacağı kanısındayız.
Derneğimiz bu yıl bir görüntüleme yarışması ödülü verecektir. En iyi ekokardiyografi, anjio ve MR
görüntüsüne bir ödül verilecek ayrıca en iyi bilimsel araştırma bildirisine Avrupa kongresine veya
Dünya kongresine katılım ödülü verilecektir.
Derneğimizin maddi gücü arttıkça teşvik ve destek ödüllerinin artması planlanmaktadır.
4-7 Mayısta Gaziantep’te buluşmak dileği ile, hoşçakalın.

Değerli üyelerimiz,
Derneğimiz, 9. Ulusal Kongremizi başarı ile yaparak bu yılki aktivitelerini tamamlamıştır. Üyelerimizin
pek çoğu yaz tatili için çeşitli yerlere dağılmışlardır. Sonbaharla birlikte bilimsel aktivitelerimiz
başlayacak ilk aktivite PEDIRHYTHM ile Çeşme’de bizleri bir araya getirecektir. Bu birliktelik daha
sonra erişkin kardiyoloji kongresindeki bir panel ve ek invaziv kardiyoloji toplantısı ile devam
edecektir.
Dernek sekreterimizin hazırladığı yıllık faaliyet raporu yazının ekine konulmuştur.
2011 yılı kongresi için İstanbul’da düzenlenecek olan Dünya Konjenital Kalp Cerrahisi Kongresi ile
birlikte yapma konusunda anlaşma sağlanamadığı için ayrı olarak 10. Bilimsel kongremizi yapma
kararı alınmış ve yer olarak İzmir şehri uygun bulunmuştur. Bu kongremizin Mayıs ayının ilk
haftasında yapılması planlanmaktadır. En kısa zamanda duyurular gönderilecektir.
Tüm üyelerimize sağlıklı bir yaz tatili diler, saygılar sunarım.
Prof.Dr. Rana OLGUNTÜRK

Değerli meslektaşlarım,

Derneğimizin yeni düzenlenen web sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan derneğimizle ve üyelerimizle
ilgili haberleri alacak, güncel duyuruları, bilimsel çalışmaları ve sosyal olayları paylaşacak, dernek
üyeleri olarak daha iyi bir iletişim içinde olmaya çalışacağız.
Dernek yönetim kurulumuzun görevi devraldığı tarihten itibaren düzenli olarak yönetim kurulu
toplantıları yapılmış ve derneğimizin bilimsel aktiviteleri ile ilgili kararlar alınmıştır.
Bu süre içinde yapılan aktiviteler aşağıda özetlenmiştir.

1 – İnternet yolu ile sanal eğitim sistemimiz (SES) kurularak çalışmalarına başlamıştır.
Bu sistemle : Eylül 2009 da EKG kursu yapılmış ve gelen istekler üzerine tekrarlanması planlanmıştır.
Ayrıca 10 adet web semineri ( webinar) uygulaması yapılmış ve olumlu geri bildirimler alınmıştır.
Yeterli sponsor bulunduğu taktirde bu seminerlerin sürdürülmesi planlanmaktadır
(http://webinarturkiye.blogspot.com)
2 – 5 – 8 Kasım tarihlerinde Mardin’de Ekokardiyografi çalışma gurubunun düzenlediği I.
Ekokardiyografi sempozyomu yüksek katılım oranı ile gerçekleştirilmiş ve devamında Prof.Dr. Kemal
BAYSAL arkadaşımızın büyük özveri ile düzenlediği çevre gezisi ve sosyal etkinliklerle tamamlanmıştır.

3 – 4 Aralık’da derneğimiz tarafından Konjenital Kalp Hastalığı olan bebeklerde RSV enfeksiyonlarının
önemi ve aşılama ile ilgili güncel yaklaşımların tartışıldığı bir toplantı düzenlenmiş ve konuşmacı Ohio
State Üniversitesinden Klinik Pediatri ve Pediatrik Kardiyoloji Profesörü Dr. Timothy Feltes
deneyimlerini bizimle paylaşmıştır.

4 – Pediatrik kardiyoloji tartışma ve paylaşma portalı üyelerimizin istekleri üzerine aktif hale
getirilmiştir. Paylaşmak veya tartışmak istediğiniz olgularınızı bu portalda tartışabilirsiniz
(turkpedcar@googlegroups.com).

5 – Ankara ve çevre illerdeki arkadaşlarımızın katılımı ile gerçekleşecek olan Ankara geceleri Bilimsel
Toplantılarımıza 19 Ocak’ta ilk toplantı ile başlıyoruz. Park yeri kolaylığı yönünden bu yıl Crown Plaza
Otel toplantı yeri için seçilmiştir. Ayrıca toplantıdan diğer illerdeki üyelerimizin de yararlanabilmesi ve
/ veya katılabilmesi için naklen yayın olanakları düşünülmektedir.

6 – 4-6 Mart tarihleri arasında Kayseri’de yapılacak olan invaziv çalışma grubu toplantısı için
hazırlıklar ve üye kayıtları hızlanarak yürütülmektedir.

7 -5 -8 Mayıs’da Eskişehir’de düzenlenecek ulusal kongremiz için de bilimsel programın hazırlıkları
tamamlandı. Bilimsel yönden doyurucu bir kongre olması için çalışma gruplarımız ve yönetim
kurulumuz sıkı bir çalışma içine girdiler.
Değerli meslektaşlarım derneğimizin kuruluşunun 15.yılı olan 2010 yılında bu genç derneğin
dinamizmine yakışır bilimsel ve sosyal aktivitelerle dolu bir yıl geçirmek dileğiyle hepinize sevgi ve
saygı ile kucaklıyorum.
Prof. Dr. Rana OLGUNTÜRK

