Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği'nin Değerli Üyeleri,

14. Ulusal Kongremiz Denizli'de 15-18 Nisan 2015 tarihleri arasında yapıldı. Bilimsel ve
sosyal yönü ile güzel bir kongre olduğunu düĢünüyorum, umarım katılan arkadaĢlarımızda
benimle aynı görüĢü paylaĢıyorlardır. Kongrenin gerçekleĢtirilmesinde emeğini esirgemeyen
baĢta Prof. Dr. Dolunay Gürses olmak üzere çalıĢma arkadaĢları Doç. Dr. Mustafa Doğan ve
Uzm. Dr.Özlem Gül'e çok teĢekkür ederim Kongremiz sırasında yapılan Yeterlilik Sınavında
baĢarılı olan ve geleneksel ödüllerimizi alan arkadaĢlarımızı yürekten kutluyorum. Kongrenin
organizasyonunu üstlenen DĠASOS firmasına bize sorunsuz bir kongre geçirmemizi sağladığı
için teĢekkür ediyorum.
10. Olağan Genel Kurulumuz da kongre sırasında yapıldı. BaĢkanlık görevini bir dönem daha
yürütmek amacıyla adaylığımı açıklamıĢtım. Sizlerin teveccühü ile tekrar yönetim kurulunda
görevlendirildim. Tüzüğümüz gereği yönetim kurulu toplantısında yapılan oylama sonucunda
baĢkanlık görevimi Prof. Dr. Nazan Özbarlas'a devrettim. Bu Ģartlar altında yeni baĢkanın ve
yönetim kurulunun daha verimli çalıĢmalarına olanak sağlamak amacıyla yönetim kurulu
üyeliği görevimden istifa etmiĢ bulunmaktayım. Yeni baĢkana ve görev alan arkadaĢlara
baĢarılar diliyorum.
BaĢkanlık görevimi sürdürdüğüm dönem boyunca benimle birlikte yönetim organlarında
görev alan tüm arkadaĢlarıma, dernek sekreterimiz Zeynep ÖzĢen ve destek veren herkese
içtenlikle teĢekkür ediyorum. Tüm üyelerimize sağlıklı, mutlu, baĢarılı günler diliyor ve
hepinizi sevgi ile kucaklıyorum.

Prof. Dr. Nazmi NARĠN

Değerli Üyelerimiz,
Derneğimiz her geçen gün kurumsal kimliğini geliĢtirme yönünde önemli adımlar atmaktadır.
Ulusal Kongremize sayılı günler kaldı. Kongremiz sırasında derneğimiz yine üyelerimiz
arasında yapılacak bilimsel yarıĢmalar sonucunda ödüller dağıtacaktır.
Bu yıl kongrede verilecek ödüller;
– Actelion Pulmoner Hipertansiyon AraĢtırma TeĢvik Ödülü (5000.- TL),
– En iyi sözlü sunum ödülleri 1.,2. ve 3. Sunumlara,
– En iyi poster sunum ödülleri 1. ve 2. Sunumlara,
– En iyi olgu sunumu ödülü 1. Sunuma,
– Abbvie Bilim Ödülü (5000.- TL) ilk ödül bu yıl kongrede verilecektir.
Daha önce de sizlere duyurduğumuz gibi bundan sonra geleneksel hale gelen ödüllerimiz
arasına bir yenisi eklenmektedir, “Abbvie Bilim Ödülü”. Bu ödül Derneğimiz yayın
organı PEDIATRIC HEART JOURNAL dergimize her yıl gönderilen ve yayınlanan veya
değerlendirme sonucu yayınlanmaya hak kazanmıĢ makaleler arasında yapılacak yarıĢma
sonucunda seçilecek en iyi makaleye verilecektir. Ödül miktarı 5.000.-TL olarak
belirlenmiĢtir. Ödül her yıl Ulusal Kongremiz sırasında verilecektir. Dergimize gönderilecek
makaleler bu anlamda da önem kazanmaktadır, ayrıca dergide makalesi olmayan üyelerimizin
kazandıkları diğer ödülleri alabilmeleri de mümkün olmayacaktır.
Dergimiz ve derneğimiz sizlerin katkılarıyla daha güçlenecektir.
Sevgi ve Saygılarımla,
Prof. Dr. Nazmi NARĠN
Yönetim Kurulu BaĢkanı

Derneğimizin Değerli Üyeleri, Sevgili MeslektaĢlarım,
2014 yılını geride bırakmamıza çok az bir zaman kalan Ģu günlerde dönüp baktığımızda
sizlerle birlikte dolu dolu bir yıl geçirdiğimizi gördük. GerçekleĢen bilimsel ve sosyal
etkinlikler Derneğimizi daha aktif ve dinamik bir yapıya kavuĢturdu. Web sayfamız ve sosyal
medya aracılığıyla sizlerle her alanda paylaĢımlarda bulunduk. Acı, tatlı günleri paylaĢmaya
çalıĢtık. BaĢarılarınızla gururlandık...
Ulusal Kongremizi bir çok arkadaĢımızın görme olanağı bulamadığı yurdumuzun güzel köĢesi
Diyarbakır'da, Eko ÇalıĢma Grubu Toplantılarını Ankara ve Çanakkale'de, GUCH ÇalıĢma
Grubu Toplantılarını Ankara ve Mersin'de, Disritmi ÇalıĢma Grubu Toplantısını Ankara'da,
GiriĢimsel ÇalıĢma Grubu Toplantısını Ġstanbul'da gerçekleĢtirdik. Yeni yılın ilk toplantısı
olarak Edinsel Kalp Hastalıkları ÇalıĢma Grubu Toplantısını Kayseri'de gerçekleĢtireceğiz.
Amacımız sizlerle, sizin merkezleriniz de birlikte olmak, bilim yapmak ve sosyal
programlarla da biraz olsun yaĢadığımız stresli çalıĢma ortamından uzaklaĢmaktı.
Gerek ulusal gerekse uluslararası kongrelere katıldık, olanaklarımız el verdiği ölçüde özellikle
genç meslektaĢlarımıza bilimsel toplantılara katılım desteği verdik. Derneğimizin özellikle
yurt dıĢı eğitim çalıĢmalarına destek vermesi için koĢulları oluĢturduk. Bu yıl geçmiĢ yıllardan
daha çok ödül verdik ve vermeye devam edeceğiz. Yeterlilik Sınavını sizlerden gelen istek
üzerine iki kez yaptık.
Yıllardır hepimizin hayali olan alanımızda eksikliğini hissettiğimiz "PEDĠATRĠC HEART
JOURNAL" dergimiz yayın hayatına baĢladı ve 3 sayı çıkarttık. Dergimiz ilk hedefimiz olan
"TÜRK TIP DĠZĠNĠ"ne girdi. ġimdi hedefimiz "PUBMED" ve "SCI"ya girebilmek. Bu
konuda sizlerin yoğun desteğine ihtiyacımız var. Özellikle genç meslektaĢlarımızın
yayınlanan makaleleri, kendilerine çok olanaklar sağlayacak yolu açacaktır.
Bu yıl alanımızda üç büyük hocamızı kaybettik. Duayen hocalarımız Teoman ONAT, Ali
ERTUĞRUL ve son olarak da 1999-2001 dönemi baĢkanımız Talat CANTEZ hocamızı
sonsuzluğa uğurladık, aziz hatıraları bizlerle yaĢayacaktır.
Bu güne kadar gerçekleĢen tüm çalıĢmalarımızı hep birlikte gerçekleĢtirdik ve inancımız
sizlerle birlikte daha nice baĢarılı çalıĢmalar yapmaktır. Bu çalıĢmalarda emeği geçen tüm
arkadaĢlarımıza Yönetim Kurulu olarak içten teĢekkür ederiz. Birlikte büyüyeceğiz, birlikte
baĢaracağız...
Daha mutlu, daha aydınlık, daha güzel yılları birlikte paylaĢmak dileğiyle tüm üyelerimize
sağlıklı, baĢarılı günler diler, sevgi ve saygılar sunarım.

Prof. Dr. Nazmi NARĠN
BaĢkan

Derneğimizin Değerli Üyeleri, Sevgili MeslektaĢlarım,
13. Ulusal Kongremiz Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde, 16-19 Nisan
2014 tarihleri arasında yapıldı. Bilimsel içeriği ve sosyal aktiviteleri ile güzel bir kongre
olduğunu düĢünüyorum, umarım katılan arkadaĢlarımızda benimle aynı görüĢü
paylaĢıyorlardır.
Kongre Düzenleme Kurulunda görev alan arkadaĢlarım Prof. Dr. Birgül Varan ve Prof. Dr.
Tevfik Karagöz ile tüm Yönetim Kurulu Üyesi arkadaĢlarıma, Kongre Yerel Düzenleme
Kurulunda görev alan Doç. Dr. Meki Bilici ve Yrd. Doç. Dr. Fikri Demir’e emekleri için çok
teĢekkür ederim. Özellikle Meki arkadaĢımızın ve Diyarbakırlı üyelerimizin mükemmel ev
sahiplikleri, misafirperverlikleri hepimiz için unutamayacağız anıların yaĢanmasını
sağlamıĢtır.
Sunumları ile bilgilenme olanağı bulduğumuz davetli konuĢmacı meslektaĢlarıma ve emeği
geçen tüm arkadaĢlarıma bir kez daha teĢekkür ederim.
Bu kongremizde ilk kez dergimizi sizlerle tanıĢtırdık ve kongre kitabı özelliği de taĢıyan ilk
sayımızı sizlere ulaĢtırdık. Dergimizin çıkmasında emeği geçen baĢta editörümüz Prof. Dr.
KürĢad Tokel olmak üzere tüm arkadaĢlarıma çok teĢekkür ediyorum. Dergimizin bundan
sonraki sayılarının da sizlerden gelecek yazılarınızla her geçen gün güçlenerek devam
edeceğine inanıyorum.
Kongrenin gerçekleĢmesi konusunda destek veren tüm firmalarımıza özellikle teĢekkür
ediyorum. Kongrenin organizasyonunu üstlenen DĠASOS firmasına da bize sorunsuz bir
kongre geçirmemizi sağladığı için teĢekkür ediyorum.
Bu yıl kongremiz sırasında yapılan Yeterlilik Sınavında baĢarılı olan ve ödül alan tüm
arkadaĢlarımızı kutluyorum.
Dernek paylaĢımlarımızın bilimsel boyutunu web sayfamız üzerinden yaparken, sosyal
etkinliklerimizi de sosyal medyayı kullanarak facebook üzerinden sizlerle paylaĢacağız.
Her etkinlikte olduğu gibi bu etkinlikte de bizim gördüğümüz veya göremediğimiz
aksaklıklar, eksiklikler olmuĢtur. Bundan sonra yapacağımız etkinliklerde bize yol
göstereceğine inandığımız bu konudaki görüĢlerinizi bizlerle paylaĢırsanız çok mutlu oluruz.
Derneğimiz tarafından ele alınmasını istediğiniz konuları da e-posta adresimize bildirirseniz
paylaĢımlarımızın daha sağlıklı olacağına inanıyoruz.
Yeni üyelerimizin katılımıyla derneğimiz her geçen gün büyümektedir ve sizlerin, nitelikleri
üyemiz olmaya uygun olan arkadaĢları üye olmaları yönünde teĢvik etmeniz sonucunda daha
da büyüyeceğimizden eminiz, böylece daha güçlü olacağız.
Tüm üyelerimize sağlıklı, mutlu ve baĢarılı günler diliyor, bir baĢka etkinlikte tekrar birlikte
olmak dileğiyle sevgi ve saygılar sunuyorum.
Prof. Dr. Nazmi NARĠN
BaĢkan

Derneğimizin Değerli Üyeleri, Sevgili MeslektaĢlarım,
Yönetime geliĢimizden sonra yaĢadığımız ve yaĢayacağımız geliĢmeleri sizlerle paylaĢmak
istedim. Hepinizin bildiği gibi dernek web sayfamız yeniden düzenlendi ve üye giriĢlerimiz
tamamlandı. Artık üyeler arası iletiĢim web sayfamız üzerinden daha kolaylıkla
sağlanabilecektir. Üyelerimiz kiĢisel bilgilerini kendileri güncelleyecek, ÇalıĢma Grupları
konularını kendi arasında tartıĢabilecek, bilimsel toplantılarımıza iliĢkin videolar Web TV
üzerinden izlenebilecektir. Toplantılara katılamayan ama bilgi edinmeyi kaçırmamak isteyen
dernek üyelerimize bu konuda yardımcı olabilmek amacıyla derneğimize edindiğimiz kamera
ile çekimleri yapıp sizlerle paylaĢacağız. Ancak bu çekimlerin montajının zaman alması
nedeniyle çekimler etkinlikten kısa bir süre sonra yüklenebilecektir.
Dernek paylaĢımlarımızın bilimsel boyutunu web sayfamız üzerinden yaparken, sosyal
paylaĢımlarımızı da sosyal medyayı kullanarak yapmak istedik. Facebook ve Twitter
üzerinden sizlerle paylaĢımlarda bulunacağız.
EskiĢehir’de 21-23 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleĢen GiriĢimsel Kardiyoloji
Grubunun düzenlediği “Konjenitel ve Pediatrik Ġnvaziv Kardiyoloji Sempozyumu” çok
yoğun, bir o kadar da güzel bir sempozyum oldu. GiriĢimsel Kardiyoloji ÇalıĢma Grubu
BaĢkanı Prof. Dr. Ahmet Çelebi ve BaĢkan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal NiĢli’ye, mükemmel
ev sahipliği ile sempozyumun baĢarısında büyük katkısı olan EskiĢehir Osmangazi
Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Bölüm BaĢkanı, Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Zübeyir
Kılıç ve ekibine, sunumları ile bilgilenme olanağı bulduğumuz davetli konuĢmacı
meslektaĢlarıma ve emeği geçen tüm arkadaĢlarıma bir kez daha teĢekkür ederim.
Ġstanbul’da 14 Aralık 2013 günü “Türkiye II. Çocuk Kalp Sağlığı Platformu”nu Çocuk Kalp
Vakfı ve Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ile birlikte Polat Renaıssance Hotel’de
düzenleyeceğiz. Sağlık Bakanlığı, SGK ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan
yetkililerin katılımıyla, platformun sorunların çözümünde önemli olacağını düĢünmekteyiz.
Ankara’da 21 Aralık 2013 günü Crown Plaza’da Ekokardiyografi ÇalıĢma Grubumuzun
Toplantısı gerçekleĢecektir. 2013 Yılını bu bilimsel toplantı ile kapatacağız, dileğimiz 2014
yılında çalıĢma gruplarımızın daha yoğun etkinlikleri ile sizlerle birlikte olmaktır.
Ulusal Kongremizi, 2014 yılında sizlerle yapmıĢ olduğumuz anket sonucunda Diyarbakır’da
ve ulusal-uluslar arası toplantılarla çakıĢmaları önlemek amacıyla da 16-19 Nisan 2014
tarihleri arasında gerçekleĢtirmeyi planlıyoruz.
Derneğimiz tarafından ele alınmasını istediğiniz konuları, paylaĢmak istediğiniz size ait bir
geliĢmeyi veya bir üyemize ait geliĢmeyi, birimlerinizin bizimle ilgili etkinliklerini e-posta
adresimize bildirirseniz paylaĢımlarımızın daha sağlıklı olacağına inanıyoruz.
Yeni üyelerimizin katılımıyla derneğimiz her geçen gün büyümektedir ve sizlerin, nitelikleri
üyemiz olmaya uygun olan arkadaĢları üye olmaları yönünde teĢvik etmeniz sonucunda daha
da büyüyeceğimizden eminiz, böylece daha güçlü olacağız.
Tüm üyelerimize sağlıklı, mutlu ve baĢarılı günler diliyor sevgi ve saygılar sunuyorum.
Prof. Dr. Nazmi NARĠN
BaĢkan

Değerli Üyelerimiz,
9. Olağan Genel Kurul Toplantımız sonucunda derneğimiz yönetim organlarında görev
değiĢimi yapılmıĢ, yeni yönetim göreve baĢlamıĢtır.
Yeni Yönetim Kurulumuz:
Prof. Dr. Nazmi NARĠN
BaĢkan
Prof. Dr. Birgül VARAN
Genel Sekreter
Prof. Dr. Tevfik KARAGÖZ
Bilimsel Sekreter
Prof. Dr. Zübeyir KILIÇ
Sayman
Prof. Dr. Semra ATALAY
Üye
Prof. Dr. Ahmet ÇELEBĠ
Üye
Prof. Dr. Ender ÖDEMĠġ
Üye
Doç. Dr. Ġhsan BAKIR
Üye
Doç. Dr. Kemal NĠġLĠ
Üye
Görevi devraldığımız değerli hocamız Prof. Dr. Rana OLGUNTÜRK baĢta olmak üzere,
yönetimde yer alan arkadaĢlarımıza yapmıĢ oldukları çalıĢmalardan dolayı sonsuz teĢekkür
ederiz. Her zaman bize desteklerini bilmek mutluluk vericidir.
Derneğimizde olan geliĢmeleri ve etkinliklerimizi size ve ilgililere duyurmanın en geliĢmiĢ
yolu elbette ki Web sitemizdir. Daha önce, yaĢanan teknik sorunlardan dolayı sitemiz
yenilenme çalıĢmalarına baĢlanmıĢ ve çok kısa bir süre içinde bu çalıĢmalar tamamlanmıĢ
olacak, sitemiz güncellenecektir.
Derneğimizin kurulduğu günden bu yana göreve gelen tüm yönetimler gibi biz de derneğimiz
amacına yönelik olarak çalıĢmalarımızı sürdüreceğiz, yapacağımız tüm çalıĢmalar sizlerle
paylaĢarak olacaktır.
Katkınız ve bizlere göstermiĢ olduğunuz güven için çok teĢekkür ederiz.
ÇalıĢmalarınızda kolaylıklar diler, sevgi ve saygılar sunarız.
Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Nazmi NARĠN
BaĢkan

