
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ FAALİYETLERİ (2011-2014) 
 

Türk Nefroloji Derneği (TND) 1970 yılında İstanbul’da  u ul u  olup, halen 457’si nef olog 

(e i  in nef olog: 389, pediatrik nefrolog: 68) ve 46’sı nef oloji uz anlı  öğ encisi ol a  üze e 

544 aktif üyesi va dı . Üyelerin 205’i  adın (% 37.7) ve 339’u e  e  (% 62.3) olup, 108’i 40 ya ının 

altındadı .  
 
4 A alı  2011 tarihinde yapılan olağan genel  u ul toplantısında a ağıda isimleri yazılan üyele  

Yöneti  Ku uluna seçil i ti . Gö ev dağılı ı a ağıda göste ilen Yöneti  Ku ulu 2011-2014 yılla ı 

a asında gö ev yap ı  ve gö ev sü esince 27 Yöneti  Ku ulu toplantısı ge çe le ti  i ti .  
 

Gültekin SÜLEYMANLAR (Başkan)  

Turgay ARINSOY (2. Başkan)  

Kenan ATEŞ (Genel Sekreter)   

Aydın TÜRKMEN (Muhasip Üye)  

Bülent ALTUN (Üye) 

Ali Rıza ODABAŞ (Üye) 

Mehmet Rıza ALTIPARMAK (Üye) 

 

 
 

2011-2014 döne inde a ağıda isi le i yazılı olan Deneti  Ku ulu üyele i gö ev yap ı tı : 
 

Oğuz SÖYLEMEZOĞLU 

H. Zeki TONBUL 

Yunus ERDEM 

 
 
 
 



A) TND BİLİMSEL KONGRE VE TOPLANTILARI 
 

I- ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON 

KONGRELERİ® (2011-2014 ARASI) 
 

İl i 1980 yılında Bu sa’da ol a  üze e, günü üze  ada  topla  31 Ulusal Kong e 

düzenlen i ti . 
 

1) 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi®  

14 - 18 Kası  2012, Rixos Sungate Otel ve Kong e Me  ezi, Beldibi, Antalya 

Katılı cı Sayısı : 1264 

Bildiri Sayısı  : 282 (36 sözlü sunu , 246 poste  sunu )  
 

2) 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi® 

13 - 17 Kası  2013, Maxx Royal Otel ve Kong e Me  ezi, Belek, Antalya 

Katılı cı Sayısı : 1305 

Bildiri Sayısı  : 323 (35 sözlü sunu , 288 poste  sunu ) 
 

3) 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi® 

22 - 26 Ekim 2014, Susesi Deluxe Hotel ve Kongre Merkezi, Belek, Antalya  

Katılı cı Sayısı : 1216 

Bildiri Sayısı  : 294 (36 sözlü sunu , 258 poste  sunu ) 

II- NEFROLOJİ KIŞ OKULLARI (2011-2014 ARASI) 
 

 ef oloji Kı  O ulla ı, özelli le diyaliz ile ilgili en güncel bilgile i  ü  iye genelinde i 
nef olog ol ayan  e i   itlesine ula tı an  Ge çe   ğiti  Ku su” niteliğiyle   D’nin 
eğiti  alanında i en öne li faaliyetlerinden bi isini olu tu  a tadı la . 2002 yılından 
beri fa  lı ünive sitele le o ta  ola a  toplam 13  ef oloji Kı  Okulu düzenlen i tir.  

 
1) 11. TND Nefroloji Kış Okulu 

Gaziantep Ünive sitesi  ıp Fa ültesi (O ul Müdü ü: Celalettin Usalan) 
29 Mart - 1 Nisan 2012, Acapulco Otel ve Kongre Merkezi, Girne, K.K.T.C. 
Katılı cı Sayısı : 509 

2) 12. TND Nefroloji Kış Okulu 
 s i e i  Os angazi Ünive sitesi  ıp Fa ültesi (O ul Müdü ü: Ahmet Uğu  Yalçın)  
28 - 31 Mart 2013, Acapulco Otel ve Kongre Merkezi, Girne, K.K.T.C. 
Katılı cı Sayısı : 428 

3) 13. TND Nefroloji Kış Okulu 
Hacettepe Ünive sitesi  ıp Fa ültesi (O ul Müdü ü: Yunus Erdem) 
20 - 23 Mart 2014, Polat Renaissance Hotel, Erzurum 
Katılı cı Sayısı : 355 

 

 

 

 



III- NEFROLOJİ YAN DAL KURSLARI (2011-2014 ARASI) 
 

  D Çalı  a G upla ı ta afından nefroloji uz anlı  öğ encile inin eğiti ine yöneli  

 u sla  düzenlen e tedi . 2009 yılından be i 6 yan dal eğiti   u su ge çe le ti il i ti .  
 

1) Transplantasyon Nefrolojisi Kursu 

Böb e    ansplantasyonu Çalı  a G ubu 

24 - 25 Şubat 2012, Point Ba ba os Hotel, İstanbul 

Katılı cı Sayısı: 248  

IV- BÖLGESEL TOPLANTILAR 
 

  D  ubele i nef oloji uz anla ı, uz anlı  öğ encile i, diyaliz ünitele inde çalı an 

 e i le  ve  e  i ele e yöneli  düzenli bölgesel eğiti  toplantıla ı düzenle e tedi le . 

Ay ıca, özelli le Renal Afet Ya dı  Gücü ol a  üze e   D ya dı cı o ganla ı ve çalı  a 

g upla ı da alanla ı ile ilgili yoğun eğiti  faaliyetle inde bulun a tadı la . Renal Afet 

Ya dı  gücünün ulusal ve ulusla a ası eğiti  ve bili sel faaliyetle i ilgili bölü de 

sunul u tu .  

 

B) TND TARAFINDAN VEYA TND’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR 
 

I- ULUSLARARASI KONGRELER 
 

1) 50. ERA-EDTA KONGRESİ 

18 - 21 May 2013, İstanbul 

Kongre Ba kanı : Gülte in Süley anla  

Kongre Sekreteri :  engiz Uta  

Katılı cı Sayısı : 7634 

Bildi i Sayısı  : 2396 (180 sözlü sunu , 1615 poste  sunu )  

 

 
 

      



II- CME KURSLARI (2011-2014 ARASI) 

 
 

1) EURECA-m CME Course on “Cardiovascular Problems and Solutions in Chronic  

Kidney Disease” 

6 - 7 September 2012, Ankara 

Katılı cı Sayısı: 60 
 

2) EURECA-m CME Course on “Cardiovascular Outcomes in CKD: Problems and  

Solutions” 

4 - 5 April 2014, Antalya 

Katılı cı Sayısı: 46 

 

 

 

 

III- ULUSLARARASI DERNEKLERLE ORTAK TOPLANTILAR (2011-2014 ARASI) 
 

1) ISN & TND: Glo e üle  Hastalı la da Güncel Du u  Paneli 

29. TND Ulusal Kongresi, Antalya, 2012  
 

2) ISN & TND: Glo e üle  Hastalı la da Güncel  edavi Se pozyu u 

30. TND Ulusal Kongresi, Antalya, 2013 
 

3) ANA & TND: 1.  ü  iye Aze baycan  ef oloji Konfe ansı 

23 - 24 Kası  2013, Ba ü, Aze baycan 
 

4) VAS & TND: Vascular Access Course 

 31. TND Ulusal Kongresi, Antalya, 2014 
 

5) ISN & TND: Glo e ülonef itle  Ha  ında Son Za anla da  ele  Öğ endi ?  

Sempozyumu 

31. TND Ulusal Kongresi, Antalya, 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



C) TND YAYINLARI 
 

I- TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON (TNDT) DERGİSİ 
 

Editör  : Bülent Altun 

Yardımcı Editörler : Bülent  o göz, Oğuz Söyle ezoğlu, Ma  ut İl e  Yıl az, Mehmet  

  Koç, Ali Rıza Odaba  

Genel Sekreter : Ma  ut İl e  Yıl az 

Redaksiyon : Aytaç Yıldızeli, Aydın Yuluğ 

Türkçe Dil Editörü  :  ane  Ça sa ı 

İstatistik Editörü : Kenan Ate  
 

 

 ü    ef oloji De neği’nin yayın o ganı olan  ü    ef oloji, Diyaliz ve   ansplantasyon 

(TNDT) Dergisi 1992’den be i a alı sız ve düzenli ola a  yılda üç  ez ol a  üze e (Oca , 

Mayıs,  ylül) dö t ayda bi  yayınlanan  a e li bi  de gidi .  
 
 ü    ef oloji, Diyaliz ve   ansplantasyon De gisi, ulusal ve ulusla a ası ilgili tü  tıbbi 

 u u  ve  i ile e basılı ve ele t oni  ola a  üc etsiz ula  ayı  edefleyen bi  de gidi . 
 
Nefroloji, diyaliz, transplantasyon ve hipertansiyon alanlarında i  lini  ve deneysel 

a a tı  ala , olgu sunu la ı ve lite atü  de le ele i, da a önce  e  angi bi  ye de 

yayınlan a ı  ve yayın için ba  a bi  de giye gönde il e i  ol a   a tıyla  abul edili .  
 
  D Ulusal Kong e Bildi i Özetle i,   D  e  sayıla ı ola a  basıl a tadı . De gi ay ıca, 

özel  onula a ay ıl ı  e  sayıla  da yayınla a tadı . Bazı e  sayıla  da   D ta afından 

düzenlenen eğiti  toplantıla ı ve  u sla da ele alınan özel  onula a ay ıl a tadı . 

  D ’de yayınlanan  a alele in ta   etinle ine   D  eb sitesinden ula ılabil e tedi . 
 
Dergimiz  ÜBİ AK/ULAKBİM  ıp Ve i  abanı ( ü    ıp Dizini),  ü  iye Atıf Dizini,  ü   

Medline Ve itabanı, Ulusal Atıf İnde si, Index  ope nicus, Scope ed, Scopus, DOAJ, 

Ebsco-Host ve Free Medical Journal ta afından inde slen e tedi .  MBAS  için  abul 

a a asındayız. S I     S IA IO  I D X, PUBM D, M DLI   gibi üst düzey inde sle  

için değerlendi  enin son a a asına gelin i ti . Gelece  yıl de gi izin bu inde sle e 

girmesini bekliyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II- TND YAYINI KİTAPLAR (2011-2014 ARASI) 
  

TELİF KİTAPLAR 
 

1) Periton Diyalizi  

 ( ditö : Fevzi Ersoy) 

 Güne   ıp Kitabevi, 2012 

 
ÇEVİRİ KİTAPLAR 

 
1) Comprehensive Clinical Nephrology 

(J. Feehally, J. Floege and R. J. Johnson; Çeviri editö le i: Z. Güloğlu, S. Duman,  

G. Süley anla ) 

Güne   ıp Kitabevi, 2013 
 

2) CURRENT Essentials: Nefroloji ve Hipertansiyonun Esasları 

(E. V. Lerma, J. S. Berns, A. R.  issenson; Çevi i  ditö ü: K. Ate ) 

Güne   ıp Kitabevi, 2014 

III- TND ULUSAL KAYIT SİSTEMİ (REGISTRY) KİTAPÇIKLARI 
  

1990 yılından be i yayınlanan bu  itapçı la  ge e  ül e izde, ge e se dünyada bu 

 onuda i  ü  iye ve ile ine ula  a  isteyen a a tı ıcıla  için en öne li ba vu u  aynağı 

niteliğindedir. Kitapçı la a   D web sitesinden (www.tsn.o g.t ) ula ılabili .  
 

1) Süley anla  G, Altıpa  a  MR, Seya i  , Trabulus S.  ü  iye'de  ef oloji, Diyaliz ve 

Transplantasyon – Regist y 2011; İstanbul, 2012. 
 

2) Süley anla  G, Altıpa  a  MR, Seya i  , Trabulus S.  ü  iye'de  ef oloji, Diyaliz ve 

Transplantasyon – Registry 2012; Ankara, 2013. 
 

3) Süley anla  G, Altıpa  a  MR, Seya i  , Trabulus S.  ü  iye'de  ef oloji, Diyaliz ve 

Transplantasyon – Registry 2014; Ankara 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



D) TND ULUSAL KAYIT SİSTEMİ – REGISTRY (24. Yıl) 
 

1990 yılında P of. D .    e    e  ta afından ba latılan   D Ulusal Kayıt ve İstatisti  

(Regist y) faaliyetle i 24. yılını doldu  u tu . TND, 1990 yılından be i  ü  iye’de nefroloji, 

diyaliz ve böb e  t ansplantasyonuna ait yıllı  ve ile i  e  ez bazlı ola a  toplan a ta ve 

istatisti sel analizinden son a  Türkiye’de Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon - Registry” 

ba lı lı  itapçı la   alinde yayınlan a tadı . Bu  itapçı la  ge e  ül e izde, ge e se 

dünyada bu  onuda i  ü  iye ve ile ine ula  a  isteyen bili sel a a tı ıcıla  için en öne li 

ba vu u  aynağı niteliğinde olup, aynı za anda sağlı  oto itele i ve diğe   u u la  

ta afından da diyaliz ve t ansplantasyona yöneli  planla ala da  ullanıl a tadı . 
 

 ü   Ulusal Böb e  Kayıt Siste i ve ile i 2001 yılından be i  RA-EDTA Registry Web sitesinde 

(www.era-edta- eg.o g) Yıllı  Rapo la  B Se siyonunda, 2003’ten beri de USRDS Annual Data 

Repo ts (Yıllı  Ve i Rapo la ı)  itapla ının Ulusla a ası Kıyasla ala  bölü ünde ye  

al a tadı  (www.usrds.org). Ül e izde i  içbi  bili sel de neğin yapa adığı Ulusal Kayıt ve 

İstatisti  (Regist y) faaliyetle inin bugün ü  u u sal  i liğine  avu  asında geç i  döne  

 u ul ba  anı P of. D . Ka il Serdengeçti’nin büyü   at ıla ı ol u tu . 
 

Ancak Sağlı  Ba anlığı’nın DYOB ve i siste ini dev eye so  asından son a,   D Regist y 

çalı  ala ında an et ge i dönü  o anı son i i yılda % 50’nin altına dü  ü tü . Bu nedenle, 

Regist y çalı  ala ının gücü ve güvenili liğini te li eye so  a a  için son i i yılda Sağlı  

Ba anlığı ile i bi liğine gidil i  ve DYOB ve i  aynağından  ü ülatif ve i desteği alın ı tı . 

 

E) TND BURSLARI (2011-2014) 
 

TND Bursu 2000 yılından be i 22   D üyesi nefroloğa ve nef opatoloji eğiti i a açlı ola a  

da 10 patoloğa ve il i tir. 

2011-2014 Döneminde TND Nefroloji Bursu Alanlar:  
 

1) Dr. Özkan Ulutaş  (Ocak 2013 / 3 ay) 
University of Toronto, Canada 

2) Dr. Abdullah Özkök  (Mayıs 2013 / 1 yıl) 
University of Colorado, USA 

3) Dr. Didem Turgut  (Kası  2013 / 3 ay) 
Albert Einstein College of Medicine, NY, USA 

4) Dr. Salih İnal (Nisan 2014 / 3 ay) 
Azienda Ospedaliera Ospadali Riuniti di Bergamo, Bergamo, Italy 
 

2011-2014 Döneminde TND Nefropatoloji Bursu Alanlar: 
1) Dr. Aysel Çolak  (Nisan 2012 / 6 ay) 

University of Alberta, Canada 
 
 
 
 
 
 

http://www.usrds.org/


F) YAYIN, ÜYELİK VE BİLİMSEL TOPLANTI KATILIM DESTEKLERİ 
 

I- YAYIN DESTEĞİ 
 

 ü    ef oloji Diyaliz ve   ansplantasyon De gisinde yayı lanan özgün  a alele den 

İngilizce olanlara 1500  L,  ü  çe olanlara 1000  L yayın desteği ve il e tedi . Ay ıca, 1 

Oca  2014 ta i ine  ada  yu t dı ı A g ubu de gile de yayınlanan o ijinal  a alele e 1000 

TL yayın desteği ve il i ti . 

 

II- ÜYELİK DESTEĞİ 
 

 ef oloji uz anı veya uz anlı  öğ encisi olan   D üyele inin ERA- D A yıllı  aidatla ının 

  D ta afından öden esi  esintisiz sü dü ül e te olup, toplam 429 üye izin 2015 yılı 

aidatla ı geçtiği iz günle de ödene e   RA- D A üyeli le inin deva ı sağlan ı tı . 

Bilindiği gibi, bu üyeli le   D  gibi öne li ulusla a ası de gile e abone olun ası yanı sı a 

 RA- D A  ong ele ine da a dü ü  üc etle  atılı   a  ını da  azandı  a tadı . Fa at en 

az bunla   ada  öne li olan  usus, bu üyeli le in aynı za anda  RA-EDTA Kongreleri 

sı asında yapılan Genel Ku ulla a  atıl a ve oy  ullan a ve yine  RA- D A Yöneti  

Ku ulu seçi le ine  atıl a ve oy  ullan a  a la ını da ve  esidi .  ü    RA-EDTA 

üyele inin sayıla ı a ttı ça,  ü  iye’nin ve  ü    ef ologla ının gö ü  ve öne ile inin  RA-

 D A Yöneti i ve Av upa ve Dünya  ef oloji ca iası nezdinde i öne  ve ağı lığının da 

a t a ta olduğu açı tı .  ite i , ERA- D A’da en ço  üyeye sa ip 3. ül e konumunda 

olan  ü  iye’nin ve   D’nin ağı lı  ve öne i bu ca iala da net  ekilde hissedilmektedir. 

 

III- BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM DESTEĞİ 
 

TND, bu döne de de nef oloji uz anlı  öğ encile ine ve genç nef ologla a bili sel 

toplantıla a  atılı  desteği sağla aya deva  et i ti . Bu bağla da, 6-7  ylül 2012 

ta i le inde An a a’da düzenlenen  Cardiovascular Problems and Solutions in Chronic 

Kidney Disease”  UR  A-   M   u sunda 60  atılı cının, 4-5 Nisan 2014 tarihlerinde 

Antalya’da düzenlenen   a diovascula  Outco es in  KD: P oble s and Solutions” 

EURECA-   M   u sunda 33  atılı cının tü  gide le i   D ta afından  a  ılan ı tı . 

Ay ıca, 22-26   i  2014 ta i le inde Antalya’da düzenlenen 31. Ulusal  ef oloji, 

Hipe tansiyon, Diyaliz ve   ansplantasyon Kong esi’nde 25 nefroloji uz anlı  öğ encisi 

ile genç nef olağa  ong e  atılı  desteği sağlan ı tı . 

 

 

 

 

 

 



G) EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR 
 

Ül e izde   oni  böb e   astalığının ve  is  fa tö le inin p evalansını ve dağılı ını 

a a tı  a  a acıyla 2006-2009 yılla ı a asında ül e genelinde i 23 ilde 10.872 e i  in ve 

5.000 çocuğun  atılı ı ile  ü  iye K oni  Böb e  Hastalığı P evalans Çalı  ası ( R DI ) 

yapıl ı tı . Bu çalı  ada,  ü  iye’de e i  inle de   oni  böb e   astalığı p evalansı % 15.7 

ola a  saptan ı tı .  R DI  çalı  asının sonuçla ı son üç yıl içinde 10’a ya ın ulusal ve 

ulusla a ası bili sel toplantıda sunul u  ve uluslara ası de gile de üç  a ale halinde 

yayınlan ı tı  (Nephrol Dial Transplant 2011; 26: 1862-71; Nephrol Dial Transplant 2012; 

27(Suppl 3): 146-51; Kidney Blood Press Res 2012; 36: 36-46). Alt g up analizle ine ili  in 

yayınla ın  azı lığı devam etmektedir. 
 

Gözle sel longitüdinal bi   o o t a a tı  a ola a  planlan ı  olan  R DI  çalı  asının 

ikinci a a ası (CREDIT-İnsidans çalı  ası)   D’nin  ayna la ı ve  ÜBİ AK desteği ile 

ge çe le ti il i ti . Haziran 2011’de ba latılan sa a çalı  ası 2013 yılında ta a lan ı tı . 

Bu çalı  ada da a önce no  al olduğu saptanan bi eyle in du u u ile önce i çalı  ada 

  oni  böb e   astalığı tanısı alan  astala ın sey inin ve a ıbetle inin ne olduğu 

a a tı ıl ı tı . Böylece, ül e izde   oni  böb e   astalığının geli i ine ve ilerlemesine etki 

fa tö le in beli len esi a açlan ı tı .  
 

CREDIT-İnsidans çalı  asında, önce i çalı  aya alınan topla  4.243 bi eye ula ıl ı tı . 

Çalı  anın ay ıntılı analizle i ta a lan a  üze edi . Ön değe lendi  ede   oni  böb e  

 astalığı sı lığının önce i faza gö e hafifçe azaldığı,  ipe tansiyon  ont olünün iyile tiği, 

diyabet ve obezite sı lı la ının ise a t aya deva  ettiği saptan ı tı . Detayla lı analiz 

sonuçla ı da a son a i toplantılarda nef oloji ca iası ile payla ılaca tı .  

 

 

H) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI 
 

Bilindiği gibi, böb e   astalı la ı tü  dünyada olduğu gibi ül e izde de adeta salgın  alini 

al ı  olan öne li  al  sağlığı so unudu . Gide e  a tan sı lığı, yol açtığı yü se  morbidite ve 

mortalite o anla ı, ya a   alitesini ciddi  e ilde et ile esi, fa  ındalığının dü ü  ol ası ve 

tedavisi için ge e en  enal  eplas an tedavile inin yü se   aliyetle i nedeniyle toplu sal 

yü ü büyü  olan bi   astalı tı . K oni  böb e   astalığının olu suz sonuçla ını engellemenin 

en et in yolu  astalığın tedavisinden ço  önlen esine dayalı, ulusal ölçe li bi   astalı  

yöneti i  odelinin  ayata geçi il esidi .  



 
 

Bu bağla da,   D’nin yılla dı  sü dü düğü çabala  bu yıl  eyvesini ve di ve  . . Sağlı  

Ba anlığı  ü  iye Hal  Sağlığı Ku u unun önde liğinde de neği izin büyü   at ıla ı ve 

ba anlığın diğe  bi i le i, ilgili diğe  ba anlı la , ünive sitele , sivil toplu   u ulu la ının 

 atılı ı ile 2014-2017 yılla ını içe en TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE 

KONTROL PROGRAMI  azı landı. 30  ylül 2014 ta i inde An a a’da tanıtı ı yapılan bu 

p og a ın ana ba lı la ı ve hedefleri a ağıda  ısaca özetlen i ti : 

 

AMAÇ 1. Risk Faktörleri ve Önlenmesi Stratejileri 

Hedefler 

Hedef 1: Hipe tansiyon fa  ındalığının 10 yılda yüzde 25 a ttı ıl ası 

Hedef 2:  ü   ipe tansifle de  an basıncının  ont ol altında ol ası o anının 10 yılda yüzde 

25 a ttı ıl ası 

Hedef 3: Obezite a tı  eğili inin 2017 yılına  ada  du du ul ası, 2023 yılına  ada  yüzde 

25’e dü ü ül esi 

Hedef 4: Diyabet p evalansının 2023 yılına  ada  yüzde 8’e dü ü ül esi, insidansın 10 yılda 

yüzde 10 azaltıl ası 

Hedef 5:  oplu da tuz tü eti inin 15 g a dan a a alı olarak 5 grama indirilmesi 

Hedef 6: Ailesinde geneti  geçi li böb e   astalığı olan bi eyle e geneti  danı  anlı  

verilmesi 

Hedef 7: Siga a iç e ve pasif et ileni  sı lığının azaltıl ası 

Hedef 8: K oni  böb e   astalığı fa  ındalığının yüzde 20’ye çı a ıl ası 

Hedef 9: Çocu la da te  a layan ate li id a  yolu enfe siyonla ı ve böb e  ta ının  alıcı 

böb e   asa ına neden olabileceğinin vu gulan ası 

 
 
 



AMAÇ 2. Erken Evre Böbrek Hastalarına Yönelik Erken Tanı, Erken Tedavi ve Hastalığın 

İzlenmesi Stratejileri 

Hedefler 

Hedef 1: Böb e   astalı la ının fa  ındalığının ve e  en tanının a ttı ıl asına yöneli  

çalı  ala  yapıl ası 

Hedef 2: A ut böb e   asa ına bağlı  o talitenin ve  astaneye yatı  o anla ının 3 yıl içinde 

yüzde 10 azaltıl ası 

Hedef 3: Diyaliz öncesi ev ele de i böb e   astala ının  o talitesinin ve  astaneye yatı  

o anla ının 5 yıl içinde yüzde 10 azaltıl ası ve son döne  böb e  yet ezliği 

insidansının 5 yıl içinde yüzde 10 azaltıl ası 

Hedef 4: Diyalize acil  o ulla da ve  atete le ba layan  asta o anının 5 yıl içinde yüzde 

20’nin altına dü ü ül esi 

 
AMAÇ 3. Acil Durumlarda Müdahale Yöntemleri, Komplikasyonların Önlenmesi, 

Rehabilitasyon Hizmetleri 

Hedefler 

Hedef 1: Ulusal ba ı  ve tedavi  ılavuzla ının olu tu ul ası 

Hedef 2: K oni  böb e   astalı la ında  astalı  yöneti inin  lasi   e i -hasta 

gö ü  ele inden fa  lı,  ultidisipline  bi  siste le sağlan ası 

Hedef 3: Hasta,  asta ya ınla ına ve sağlı  çalı anla ına eğiti  ve il esi 

Hedef 4: Sağlı   iz etle inin niteli li bi   e ilde sunul ası, ya a  sonu tedavile inin 

düzenlen esi ve  ezuniyet son ası eğiti   onusunda ge e li yasal düzenle ele in 

yapıl ası 

 
AMAÇ 4. Diyaliz ve Transplantasyon Hizmetleri 

Hedefler 

Hedef 1:  ef oloji  lini le inde böb e   astala ının nef oloji uz anı, diyaliz  e  i esi, 

diyetisyen, psi olog ve sosyal  iz et uz anından olu an bi  e ip ta afından 

değe lendi il esi, beslen e, a ıla a, ilaç  ullanı ı,  enal  eplas an tedavi 

seçene le i ve e li  eden  astalı la   onusunda bilgilendi il esi ve RR   azı lığının 

planlan ası 

Hedef 2: Diyalize AV fistül ile gi en  asta sayısının a ttı ıl ası 

Hedef 3: Diyaliz  iz etle inin  alitesinin a ttı ıl ası 

Hedef 4: Renal Tx yapıla ayan  astala da, il  tedavi seçeneği ola a  pe iton diyaliz 

te ci inin a ttı ıl ası 

Hedef 5: Renal  x yapılan  asta sayısının a ttı ıl ası 

Hedef 6:   ansplantasyon  e  ezle inin  alitesinin a ttı ıl ası 

 
 
 
 
 
 



AMAÇ 5. Maliyet Etkililik ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları (İlaç ve Cihaz Yönetimi) 

Hedefler 

Hedef 1: Hastalığın fa  ında ol a, böb e   astalı la ının e  en tanısı,  is  g upla ının tespiti, 

sağlı   u ulu una e  en ba vu u ve  astalığın ile le esinin geci ti ile e  

 aliyetle in dü ü ül esi 

Hedef 2: Hastanın ilgili uz ana ve uygun tedaviye e i i  ile iyi ve  aliteli tedavinin 

sağlan ası sonucunda  asta p ognozunda ve e ono i  göste gele de iyile  e 

sağlan ası 

Hedef 3: Sağlı sız ü ünle  ve tıbbi  alze e  ullanı ından  açınıl ası; uygun ilaç ve tıbbi 

 alze ele e  olay e i i  ile  asta sağlığının olu suz et ilen esinden  açın a  

Hedef 4:  ti  ol ayan uygula ala dan  açınıl ası, tedavi ba a ısı ve  aliyet et ililiğinin 

a ttı ıl ası 

 
AMAÇ 6. İzleme ve Değerlendirmenin Geliştirilmesi 

Hedefler 

Hedef 1:  t ili bi  bilgi i leti  siste i ve sağlı lı ve i tabanla ı a acılığıyla böb e   astalığı 

 ayıtla ının tutul ası 

Hedef 2: Glo e üle  filt asyon  ızının  utin ola a   apo lan ası 

Hedef 3: Bi inci basa a  tanısal tet i le in Sağlı - et üze inden a ta ıl ası 

 

 

İ) TND DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ÇALIŞMALARI 
 

2006 yılından ba laya a   e  yıl Ma t ayının i inci Pe  e be günü Ulusla a ası  ef oloji 

De neği ve Ulusla a ası Böb e  Va ıfla ı Fede asyonu ta afından DÜNYA BÖBREK GÜNÜ 

ola a   utlan a tadı .  ü  iye’de böb e  bili inin geli  esi için çalı  ala ını 40 yılı a  ın 

sü edi  sü dü en   D,  e  yıl Dünya Böb e  Günü çe çevesinde böb e  sağlığı ve  astalı la ı 

 onusunda toplu  bilincini a tı  a , e  en tanının öne ini vu gula a  ve   oni  böb e  

 astalığının insan sağlığı ve ül e e ono isi üze inde i ağı  yü ü  a  ında  a uoyunu 

bilgilendi  e  a acıyla çe itli faaliyetle  düzenle e tedi . Bu çalı  ala ın ay ıntıla ı  o ld 

Kidney Day Web sitesinde (www.worldkidneyday.org/pages/events.php) ve TND web 

sitesinde (www.tsn.o g.t ) ye  al a tadı .  

 

 

 

 

 

 

 

 



I- 2012 YILI DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ (8 MART 2012) 
 

1) Okul Ziyaretleri 
 

6 Ma t 2012 ta i inde  di ne,  s i e i , Gaziantep, Ispa ta, Malatya, Manisa ve 

Sa sun’da i i e  o ul nef oloji uz anı öğ eti  üyele i e liğinde ziya et edildi ve 

öğ enci, öğ et en ve velile e böb e  sağlığı ve  astalı la ı  onusunda bilgi ve ile e , 

öğ encile e eğitici bilgile in ye  aldığı b o ü , defte  ve  u u boya  ale i dağıtıldı. 
 

                       
 

2) Nefroloji Merkezlerine Broşür ve Poster Dağıtılması 
 

Nefroloji Ünitesi bulunan sağlı   u ulu la ında Dünya Böb e  Günü’nde asıl ası ve 

 al a dağıtıl ası için poste le  ve b o ü le   azı landı. 

 

3) Basın Toplantısı 
 

8 Ma t 2012 ta i inde İstanbul Ritz  a lton Otelinde  ü    ef oloji De neği Yöneti  

Ku ulu üyele inin  atılı ı ile basın toplantısı yapıldı. 

 

4) Alışveriş Merkezlerine Stand Açılması 
 

8-10 Ma t 2012 ta i le i a asında 3 gün sü eyle a ağıda i alı ve i   e  ezle inde 

açılan standlarda ziyaretçile e eğitici bilgile in ye  aldığı b o ü , defte ,  u u boya 

 ale i ve balon dağıtıldı ve plazma ekrandan böb e  sağlığı ve  astalı la ı  onusunda 

eğitici fil le  göste ildi. 
 

ANKARA Pano a Alı ve i  Me  ezi 

ANTALYA Özdile  Pa   Alı ve i  Me  ezi 

İSTANBUL  autilus Kadı öy Alı ve i  Me  ezi 

İSTANBUL  eva i  Alı ve i  Me  ezi  

İZMİR Fo u  Bo nova Alı ve i  Me  ezi 
 

                       
 

 

 

 

 

 

http://www.tsn.org.tr/folders/image/edirne_okul_foto.jpg
http://www.tsn.org.tr/folders/image/eskisehir_okul_foto.jpg
http://www.tsn.org.tr/folders/image/gaziantep_okul_foto.jpg
http://www.tsn.org.tr/folders/image/isparta_okul_foto.jpg
http://www.tsn.org.tr/folders/image/avm5.JPG
http://www.tsn.org.tr/folders/image/avm3.JPG
http://www.tsn.org.tr/folders/image/avm2.JPG
http://www.tsn.org.tr/folders/image/avm1.JPG


5) Eğitici Filmler 
 

Ulusal ve ye el televizyon  analla ında göste il e  üze e  O gan bağı ı  a  ında ne 

dü ünüyo sunuz” ve  Fazla tuz tü eti i za a lı  ıdı ?” te alı i i adet televizyon fil i 

 azı landı ve  Böb e   astalığı  i le de sı  gö ülü ”,  Böb e le i izi  o u a  için 

nele  yap alıyız” ve  Çalı  an böb e ” spotla ının güncelle esi yapıldı. Bu eğitici 

fil le  aynı za anda Alı ve i  Me  ezle ine  u ulan standla da da  al a göste ildi. 

6) Web Sitesi İlanları 
 

Hal ı böb e  sağlığı ve böb e   astalı la ı  onusunda bilgilendi  e  adına    oni  

böb e   astalığının sı lığı”,    oni  böb e   astalığı için  is  fa tö le i” ve  o gan 

bağı ı”  onulu üç adet ilan  azı landı. Bu ilanla       ü  , Hü  iyet Gazetesi, Kanal D, 

Milliyet Gazetesi ve Vatan Gazetesi web sitele inde Ma t ayının il   aftası yayınlandı. 

 

7) Metro Vagonlarına Poster Asılması 
 

Mayıs ayında 30 gün boyunca Havaalanında i 85 vagona, Kabata -Bağcıla   attında 55 

vagona, Sultançifliği- op apı  attında 20 vagona  ü    ef oloji De neği ta afından 

Dünya Böb e  Günü için  azı lanan ilanla  asıldı. 

  

8) Futbol Maçlarında Pankart Açılması 
 

9-12 Mart tarihlerinde oynanan 3 Süpe  Lig  açında futbolcula  üze inde  O gan 

Bağı layın Hayat Ku ta ın” yazan pan a tı  aç öncesi açtıla . 
 

  9 Mart 2012 Fene ba çe – An a agücü  

11 Mart 2012 Bursaspor –  s i e i spo   

12 Mart 2012 Trabzonspor – Sivasspor  

 

9) Televizyon Programlarına Katılım 
 

8 Ma t 2012 günü ve  aftasında  ü    ef oloji De neği üyele i  al ı böb e  sağlığı ve 

 astalı la ı  onusunda bilgilendi  e  için ço  sayıda televizyon p og a ına  atıldıla . 

 

 

 

 

 

 

 

 



II- 2013 YILI DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ (14 MART 2013) 
 

1) Televizyon Reklamı 
 

 Sağlı lı Ya a  İçin Böb e le inizi Ko uyunuz” te alı bi   e la  fil i 08-14 Mart 

ta i le i a asında   V,      ÜRK ve HAB R ÜRK televizyon  analla ında topla  147 

 ez yayınlandı. 

 

2) Gazete İlanları 
 

 oplu u böb e  sağlığı ve  astalı la ı  a  ında bilgilendi  e  için  azı lanan i i ilan 

Habe tü  , Milliyet, Hü  iyet ve Saba  gazetele inde yayı landı. 

 

3) Basın Toplantıları 
 

9 Ma t 2013 günü An a a  ong esiu  Me  ezinde  u gay A ınsoy ve Kenan Ate ’in, 

12 Ma t 2013 günü İstanbul Ba ba os Point Otel’de Gülte in Süley anla ,  u gay 

A ınsoy, Kenan Ate , Aydın  ü   en ve Bülent Altun’un  atılı ı ile basın toplantıla ı 

yapıldı. Özelli le İstanbul’da i basın toplantısı  edyanın yoğun ilgisi ile ge çe le ti ildi. 

 

4) Haber Ajansları ile Röportajlar 
 

Anadolu Ajansı, Doğan Habe  Ajansı ve İ las Habe  Ajansı  ü    ef oloji De neği 

Ba  anı Gülte in Süley anla  ve Genel Se  ete i Kenan Ate  ile  öpo taj yaptı. Ay ıca, 

 ü    ef oloji De neği üyele i ile yapılan  öpo tajla  ulusal ve ye el yazılı  edyada ye  

aldı. 

 

5) Hastanelere Poster Dağıtılması 
 

 ef oloji ünitesi bulunan  astanele de 14 Ma t  aftasında asıl a  ve Şube 

et inli le inde  ullanıl a  üze e i i fa  lı poste   azı landı ve dağıtı ı yapıldı. 
 

            
 

 

 

 



6) Futbol Maçlarında Pankart Açılması 
 

Spo   oto Süpe  Lig 25. ve 26.  afta futbol  a  ıla  ala ından be  tanesine ta ı la  
 Sağlı lı Ya a  İçin Böb e le inizi Ko uyunuz” pan a tı ile çı tıla . 

 
     10.03.2013    Sivasspor – Medical Park Antalyaspor 

10.03.2013    Ka de i  DÇ Ka abü spor –  s i e i spo  
11.03.2013    Me sin İd an Yu du – Kası pa a A.Ş. 
17.03.2013    Orduspor – Gaziantepspor 
17.03.2013    Kayserispor – Galatasa ay A.Ş. 

 
7) Ürün Mesajı 

 
Danone ile yapılan i bi liği ile 14-28 Ma t 2013 ta i le inde İstanbul, An a a, İz i , 
Bu sa, Adana ve Antalya ille i ile ye el süpe  a  et zinci le inde paza lanan Hayatsu 
 i ele inde böb e  sağlığının  o un ası ile ilgili bi   esaj  al la payla ıldı. 

 
8) Televizyon Programları 

 
14 Mart 2013 günü ve  aftasında  ü    ef oloji De neği üyele i  al ı böb e  sağlığı ve 
 astalı la ı  onusunda bilgilendi  e  için ço  sayıda televizyon p og a ına katıldıla . 

 

III- 2014 YILI DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ (13 MART 2014) 
 

1) Televizyon Reklamı  
 Sağlı lı Ya a  İçin Böb e le inizi Ko uyunuz” te alı  e la  fil i 08-14 Mart 2014 

ta i le i a asında   V,      ÜRK ve HAB R ÜRK televizyon  analla ında topla  147 

 ez yayınlandı.  

2) Gazete İlanları 
 

 oplu u böb e  sağlığı ve  astalı la ı ile tuz tü eti inin azaltıl ası  a  ında 

bilgilendi  e  a acıyla  Sağlı lı Ya a  İçin Böb e le inizi Ko uyunuz”,  Böb e le iniz 

de Ya lanı ,  ıp ı Sizin Gibi” ve   uzluğa Kilit Vu , Hayatı Özgü  Bı a ” te alı üç fa  lı 

ilan  azı landı ve Milliyet, Hü  iyet, Habe tü   ve Saba  gazetelerinde yayı landı. 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Basın Toplantıları 
 

12 Ma t 2014 günü İstanbul Ba ba os Point Otel’de  ü    ef oloji De neği Yöneti  

Ku ulu üyele i Gülte in Süley anla ,  u gay A ınsoy, Kenan Ate , Aydın  ü   en, 

Bülent Altun ve Ali Rıza Odaba  ile Sağlı  Ba anlığı  ü  iye Hal  Ku u u yet ilisi Banu 

  inci’nin  atılı ı ile basın toplantısı yapıldı. Ay ıca, 11 Ma t 2014 günü Kenan Ate  ile 

Bülent Altun An a a’da, Gülte in Süley anla  ise Antalya’da basın temsilcileri ile 

biraraya geldiler.  

4) Futbol Maçlarında Pankart    
 

Spo   oto Süpe  Lig’de oynanan 24. ve 25.  afta futbol  a  ıla  ala ından yedisinde 

ta ı la   ND ta afından  azı lanan  Sağlı lı Ya a  İçin Böb e le inizi Ko uyunuz” 

pan a tı ile sa aya çı tıla .  
 
         8 Mart 2014 Kayseri Erciyesspor – Torku Konyaspor 

10 Mart 2014 Trabzonspor – Fene ba çe 

14 Mart 2014 Ka de i  Ka abü spo  – Galatasaray 

15 Mart 2014 Çay u  Rizespo  – Be i ta  

15 Mart 2014 A  isa  Belediye Gençli  ve Spo  – Medikal Park Antalyaspor 

16 Mart 2014 Torku Konyaspor – Gaziantepspor 

16 Mart 2014  s i e i spo  – Sanica Bo u  lazığspo  

 

5) Televizyon Programları 
 

 ü    ef oloji De neği üyele i toplu u böb e  sağlığı ve  astalı la ı ile tuz tü eti inin 

za a la ı  a  ında bilgilendi  e  üze e 8-15 Mart 2014 tarihleri a asında bi ço  

televizyon p og a ına  onu  ola a   atıldıla . Ay ıca, özelli le basın toplantıla ı ol a  

üze e Dünya Böb e  Günü nedeniyle düzenlenen et inli le  ço  sayıda televizyon 

 analında  abe le   u ağında yayınlandı. 

 

6) Broşür Hazırlanması ve Dağıtılması 
 

 ef oloji ünitesi bulunan sağlı   u ulu la ında 10-14 Ma t  aftasında  al a dağıtıl a  

ve Şubele in et inli le inde  ullanıl a  üze e  al ı bilgilendi ici b o ü   azı landı ve 

dağıtı ı yapıldı. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



J) TND WEB SİTESİ (www.tsn.org.tr) 
 

Kenan Ate  ve Bülent Altun’un so u luluğunda i TND Web sitesinde: 1) TND ile ilgili genel 

bilgile , De ne   üzüğü, Dai i Ku ulla , Şubele  ve faaliyet  apo la ı; 2) Üyeli   o ulla ı ve 

üye ve itabanı; 3)   D  ğiti  ve Yete lili  Ku ulu Yöne gesi,   D  ef oloji Uz anlı   ğiti i 

İl ele i ve Çe i de  Müf edat P og a ı ve  ef oloji yete lili  sınavla ı; 4)   D Çalı  a 

G upla ı Yönet eliği,  evcut çalı  a g upla ı ve bunla ın faaliyetle i; 5)   D  ğiti  Bu su 

ba vu u  o ulla ı; 6) Hasta,  e i  ve  e  i ele e yöneli  eğiti   ate yalle i; 7) KDIGO’nun 

Mine al ve Ke i  Metaboliz a Bozu lu la ı ve Hepatit    lini  uygula a  ılavuzla ının 

 ü  çe çevi ile i; 8) Üyele i izi ilgilendi en  evzuatla ın ta   etinle i; 9) 1990’dan bugüne 

Ulusal Kayıt Siste i (Regist y)  itapçı la ının ta   etinle i; 10)   D ta afından  azı lanan 

ö ne  Hasta Bilgilendi il i  Ona  Fo  la ı; 11) Ulusal Kong ele , Kı  O ulla ı, Yandal  ğiti  

 oplantıla ı ve  M   u sla ının duyu ula ı ve sunula ı; 12) Ül e izde i diyaliz  e  ezle inin 

tam listesi; 13)   D Renal Afet Ya dı  Gücü bilgile i,  oo dinatö le  listesi,   D Renal 

Afetle e Hazı lı  A siyon Planı ve Kitlesel Fela etle de Sağlı  Hiz etle i Re be i; 14)  ü   

 ef oloji Diyaliz ve   ansplantasyon De gisi (  D ) yayın  u alla ı, 1992 yılından be i TNDT 

De gisinde çı an  a alele in ta   etinle i, de giye on-line  a ale gönde  e lin i; 15) 

 ef oloji ile ilgili sı   ullanılan fo  ülle ; 16)   D  e  ez ve  asta bazlı Kayıt Siste i lin le i; 

17)  R DI  çalı  asına ait sunu ve  a alele ; 18)   D Dünya Böb e  Günü a tivitele i; 19) 

Ulusla a ası de gile , de ne le , fi  ala ,  enal sitele  ve a a a  oto la ına ait lin le ; 21) 

He  ese açı  Bize Yazın lin i; 22) Güncel  abe  ve duyu ula  ye  al a tadı . Siteye   D ile 

ilgili çe itli özet bilgile in ye  aldığı bi  İngilizce bölü  de e len i  ve bu bölü ün  RA-

 D A’nın  D -Online  eb sitesinden ve IS   eb sitesinden lin  al ası sağlan ı tı .  
 

Halen web sitesinin yeniden düzenle e çalı  ala ı deva  et e te olup, bu sü eçte sitede 

güncel  abe  ve duyu ula a da a ço  ye  ve il esi, sitede ye  alan bölü le in ve bilgile in 

da a  ızlı güncellen esi, çalı  a g upla ının  at ısı ile  azı lanaca  ulusal  ılavuzla ın 

e len esi,  al a yöneli  böb e  sağlığı ve  astalı la ı ile ilgili eğitici bilgile in eklenmesi 

planlan a tadı . 

K) TND KONGRE WEB SİTESİ (www.nefroloji.org) 
Kenan Ate ’in so u luluğunda i bu sitede  e  yıl yapılan   D  ef oloji Kı  Okulu ve TND 

Ulusal Kongreleri, il   azı lı  döne le inden ba layarak ve bilgile i sü e li güncellene e  

Kong e öncesinde ve Kong e sı asında en detaylı biçi de duyu ul a tadı . Kong e P og a ı 

da sitede sü e li güncellene e  Kong e öncesi ve Kong e sı asında Kong e Kitapçığında i 

detayıyla ye  al a tadı . Yılla dı   RA-EDTA ve ISN Web sitelerinden de link alan bu sitenin 

 ü  çe Bölü üyle tıpatıp e değe  ola a   azı lanan İngilizce Bölü ü de gerek ERA-EDTA ve 

IS  çev ele inde, ge e se Kong ele i ize  atılan yabancı  onu la  ta afından  evcut en 

 aliteli ve  apsa lı Ulusal Kongre daimi Web Sitesi ola a  övgüyle değerlendirilmekte ve 

ö ne  göste il e tedi . 

 
 
 
 

http://www.nefroloji.org/


L) TÜZÜK ÇALIŞMALARI 
 

De ne  tüzüğü üz deği en  evzuat ve güncel ge e sini le  doğ ultusunda 21 Haziran 2014 

ta i inde yapılan Olağanüstü Genel Ku ul  oplantısında tü üyle deği ti il i ti . Yeni De ne  

 üzüğü 15  e  uz 2014 ta i inde İstanbul De ne le  Masası ta afından onaylana a  

yü ü lüğe gi  i ti . Yeni tüzüğü üze   D web sitesinden (www.tsn.o g.t ) ula ılabili . 

 

M) TND YARDIMCI ORGANLARI 
 

I- NEFROLOJİ EĞİTİM VE YETERLİLİK KURULU 
 

Kuruluş : 08.04.2004 

Başkan : Kenan Ate  

Üyeler : Fehmi A çiçe , Mustafa A ıcı,  ane  Ça sa ı, Tevfik Ecder, Fevzi Ersoy, Çetin  

Özener, Saime Payda , Oğuz Söyle ezoğlu, Mahmut Yavuz, Mehdi Yeksan, 

Müjdat Yenicesu, Mehmet Emin Yıl az 

 
Faaliyet Özeti: 

 
Türk Nefroloji Yeterlilik Kurulu Yönergesi (1.10.2004) 

Nefroloji  ğiti  ve Yete lili  Ku ulu’nun faaliyet a aç ve  apsa ını beli leyen Yöne ge 

  D Yöneti  Ku ulu’nun onayıyla yü ü lüğe geçi il i ti . Bu Yöne ge ta   etin ola a  

  D  eb sitesinde (www.tsn.o g.t ) ye  al a tadı . 

 
TND Nefroloji Uzmanlık Eğitimi İlkeleri (2007)  

  D  ef oloji Uz anlı   ğiti i İl ele i beli len i  ve   D Yöneti  Ku ulu onayıyla yazılı 

 etin  aline geti  i ti . Bu  etin   D  eb sitesinde (www.tsn.o g.t ) ye  al a tadı .  

 
Nefroloji Eğitimi İçin Çekirdek Müfredat Programı (2007) 

 ef oloji Uz anlı   ğiti i İl ele inin beli len esi ile pa alel ola a   ef oloji  ğiti i İçin 

Çe i de  Müf edat P og a ı da  azı lan ı  ve   D Yöneti  Ku ulunca onaylan ı tı . Bu 

p og a ın ta   etni de   D  eb sitesinde (www.tsn.o g.t )  evcuttur.  

 
TND Nefroloji Yeterlilik Sınavları  

 ef oloji uz anla ı ile eğiti  sü esinin 2.5 yılını ta a la ı  olan nef oloji a a tı  a 

gö evlile inin  atılı ına açı  olan  ef oloji Yete lili  Sınavı 2008’den be i  e  yıl düzenli 

ola a  yapıl a tadı  ve bu yıl yedincisi ge çe le ti il i ti . Yapılan yedi sınava topla  62 

 i i  atıl ı  ve 50’si  ef oloji Yete lili  Belgesi al aya  a   azan ı tı . Sınavın a acı, 

 o ulla ı ve sonuçla ı  a  ında bilgiler TND Web sitesinde (www.tsn.org.tr) mevcuttur.  

 
 
 
 
 
 



TUKMOS Nefroloji Çekirdek Müfredatı Hazırlama Çalışmaları 

 ıpta Uz anlı  Ku ulu ta afından  e  bi  uz anlı  dalı için  üf edat olu tu  a  ve 

standa tla  beli le e  a acıyla  ıpta Uz anlı  Ku ulu Müf edat Olu tu  a ve Standa t 

Belirleme Sistemi (TUKMOS) altında  o isyonla  olu tu ul u tu .  ef oloji Müf edat 

Komisyonu, 15 Oca  2010 ta i inde ba layan toplantıla  sonucunda birinci ve ikinci 

döne  çalı  ala ını ta a la ı  ve  ef oloji Çe i de  Müf edatını olu tu  u tu . Halen 

Kenan Ate , Gülte in Süley anla , Bülent Altun, Hüseyin  öz, Dede Şit,  edi  Yıl az 

Selçu , Abdul adi  Ünsal, Ali Rıza Odaba , Rü eyza Kazancıoğlu ve Funda Sağla  

 yile ’den olu an  ef oloji Ko isyonu üçüncü döne  çalı  ala ına devam etmektedir. 

 

II- KAYIT VE İSTATİSTİK (REGİSTRY) KURULU 
 

Başkan  : Gülte in Süley anla  

Genel Koordinatör : Me  et Rıza Altıpa  a   

Üyeler   : Nurhan Seyahi, Aykut Sifil, Sinan Trabulus, İs ail Koçyiğit 

 

III- DERGİ VE YAYIN KURULU 
       

Başkan : Bülent Altun 

Üyeler : Bülent  o göz, Oğuz Söyle ezoğlu, Ma  ut İl e  Yıl az, Me  et Koç, 

Ali Rıza Odaba  

 

IV- KONGRE VE TOPLANTI DÜZENLEME KURULU 
 

Başkan : Turgay A ınsoy 

Üyeler : Kenan Ate ,  engiz Uta , Taner Ça sa ı 

 

V- ULUSLARARASI BİLİMSEL İLİŞKİLER KURULU  
 

          itim St nd  diz syon  e Yete lilik Koo din tö le i Komitesi, ISN Temas Grubu, 

ERA-EDTA Temas Grubu, BANTAO ve Balkan Nefrolojisi ile Temas Grubu’n  içe i ) 
 

Başkan :  engiz Uta  

Başkan Yardımcısı : Tevfik Ecder 

Üyeler : Ka il Se dengeçti, Gülte in Süley anla , Oğuz Söyle ezoğlu, 

Ali Ba çı 

 

 

 

 

 

 



VI- RENAL AFET YARDIM GÜCÜ 
 

Başkan : Me  et Şü  ü Seve  (  i  2014 itiba iyle gö evden ay ıl ı tı ) 

Koordinatörler : Se  an  uğlula , Me  et Koç, Fevzi Ersoy 

Bölge Koordinatörleri : Harun Akar, Tekin Akpolat, Mustafa Balal, Caner Çavda , Hüseyin  

Çeli e , Ramazan Çetin aya, Reha    oç, Fevzi Ersoy, Rıf ı 

Evrenkaya, Ali İ san Günal, İbrahim Ka ayaylalı, Küb a Kaynar, 

Rü eyza Kazancıoğlu, Me  et Koç, Kenan Keven, Eyüp Küla , 

Bülent  o göz, Şü  ü Ulusoy, Celalettin Usalan, Mahmut Yavuz, 

Müjdat Yenicesu, Yavuz Yeniçe ioğlu, Mehmet Emin Yıl az 

 

Renal Afet Yardım Gücü’nün Ulusal Eğitim Faaliyetleri: 
 

1) Deprem ve Hemodiyaliz 

Ül e izde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Kong esi, 26-29 Nisan 2012, Magosa, 

K.K.T.C. 
 

2) Afetlere Genel Bakış ve Ezilme Sendromu Kavramı; Marmara Depremi’nden  

Çıkarılan Dersler; Felaketler Ertesinde Sahada Müdahale ve Tıbbi-Lojistik Planlama 

 . . Sağlı  Ba anlığı - UMK   ğiti   oplantısı, 2 Mayıs 2012, İstanbul 
 

3) Crush (Ezilme) Sendromu 

14. Ulusal İç Hastalı la ı Kong esi, 3-7 Ekim 2012, Belek, Antalya 
 

4) Kitlesel Afetler Sırasında Tıbbi Uygulamalar ve Afet Tıbbına Giriş 

Bez iale  Va ıf Ünive sitesi, 20 A alı  2012, İstanbul 
 

5) Kitlesel Afet Yönetimi ve Sınır Tanımayan Doktorlar 

Ma  a a  ıp Fa ültesi, 18 A alı  2012, İstanbul 
 

6) Doğal Afetler Sonrasında Crush (Ezilme) Sendromu 

İstanbul  ıp Fa ültesi - 2012-2013  ğiti  Döne i Hal  Sağlığı Se ine  P og a ı 
 

7) Kitlesel Afetler Sonrasında Sağlık Hizmetler 

İstanbul  ıp Fa ültesi,  i at  a sin Gü son Se ine i 
 

8) Kitlesel Afetlerde Genel Sağlık Hizmetleri 

14 Ma t He  i e  ğiti  P og a la ı, 14 Ma t 2013, İstanbul 
 

9) Kitlesel Afetler Sonrasında Crush (Ezilme) Sendromu 

Göztepe SSK Hastanesi, İstanbul 
 

10) Kitlesel Afet Yönetimi ve Sınır Tanımayan Doktorlar 

Acıbade  Ünive sitesi  ıp Fa ültesi, İstanbul 
 

11) Afet Tıbbında Temel Kavramlar  

Katip Çelebi Ünive sitesi  ıp Fa ültesi, 10 Oca  2014, İz i  
 

12) Afet Tıbbına Giriş ve Sınır Tanımayan Doktorlar 

 e  a pa a  ıp Fa ültesi, 8 Ma t 2014, İstanbul 
  



13) Crush (Ezilme) Sendromu 

5. Ulusal Hase i  ıp Kong esi, 10-13 Nisan 2014, İstanbul 
 

14) Afet Tıbbı 

A e i an Hastanesi, 28  isan 2014, İstanbul 
 

15) Afet Tıbbı Kavramı; Doğal Afetler Sonrasında Crush (Ezilme) Sendromu; Afet  

Tıbbında Pratik Uygulamalar 

TND-Pa u  ale Ünive sitesi ve Denizli  abip Odası Afet  ıbbı  ğiti le i, Denizli 

 

Renal Afet Yardım Gücü’nün Uluslararası Bilimsel Faaliyetleri: 
 

1) Recommendations on the “Prevention and Treatment of Crush Syndrome”  
47th Annual Conference of the Israel Society of Nephrology and Hypertension, 24-26 
March 2011; Kfar Blum, Israel 

 

2) Management of Crush Syndrome Casualties After Disasters  
Rambam Health Care Campus Grand Rounds, 24 March 2011; Haifa, Israel 

 

3) Dialysis Choice in Disaster Circumstances 
XLVIII. ERA-EDTA Congress, 23-26 June 2011; Prague, Czech Republic 

 

4) Recommendations for the Management of Crush Victims in Mass Disasters 
XLVIII. ERA-EDTA Congress, 23-26 June 2011; Prague, Czech Republic 

 

5) Disaster Nephrology 
XLIX. ERA-EDTA Congress, 24-27 May 2012; Paris, France 

 

6) The ERBP: How to be Prepared for Renal Disasters? 
XLX. ERA-EDTA Congress, 18-21 May 2013; Istanbul, Turkey 

 

7) The Link Between Disasters and Nephrology 
XLX. ERA-EDTA Congress, 18-21 May 2013; Istanbul, Turkey 

 

8) Recommendations for the Management of Crush Victims in Mass Disasters 
11th Congress Nationale de Nephrologie, 21-23 March 2013; Marakech, Morocco 

 

9) Recommendations for Crush Syndrome in Disasters 
ISN World Congress of Nephrology, 31 May-4 June 2013; Hong Kong 

 

10) Crush Victims After Mass Disasters: How to Treat Them? 
13th Seminar "Advances in Nephrology and Hypertension", 21-23 November 2013; 
Katowice, Poland 

 

11) Diaster Nephrology 
Academic Session at the Occasion of the Retirement of Prof. Dr. Raymond Vanholder, 
25 October 2014; Ghent, Belgium 

 

 

 

 



VII- DİĞER KURUL VE KOMİTELER 
 

1) TND TERİM KOLU  
 

Kuruluş : 29.5.2003 

Başkan :  ane  Ça sa ı  

Üyeler : Ferah Gönül en Sönmez, Ragıp Kaya  

TND  e i  Kolu bu döne de de et inli le ine deva  et i ti .   zu u ’da 

düzenlenen  ef oloji Kı  O ulu’nda P of. D . Fe a  Gönül en Sön ez'in  azı ladığı 

Nef oloji  e i le i Sözlüğü  atılı cıla a dağıtıl ı tı . Ay ıca, Terim Kolu Bülteni ço  

değe li  onu  yaza la ın yazıla ıyla çı  aya deva  et i  ve toplam dö t adet bülten 

yayınlan ı tı . 
 

          
 

 
 

N) TND BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUPLARI 
 

  D Yöneti  Ku ulu’nun 07.12.2013 ta i li toplantısında be lenen i le liği göste e e esi 

nedeniyle  evcut çalı  a g upla ı lağvedil i ti . Hazı lanan yeni Çalı  a G upla ı 

Yönet eliği 25.01.2014 ta i li Yöneti  Ku ulu toplantısında  abul edile e , çalı  a 

g upla ının alan ve isi le i yeniden beli len i  ve çalı  a g upla ını  u  a  üze e Çalı  a 

G ubu ba  anla ı gö evlendi il i ti . Ay ıca, çalı  a g upla ının bili sel faaliyetle inde 

 ullanıl a  üze e Favo   eb Kayıt Siste i ile sözle  e i zalan ı tı .  

 
Çalışma Grupları Koordinatörü: Kenan Ate  

 
Çalışma Grupları Yürütme Kurulları: 

 
1) TND Akut Böbrek Hasarı ve Yoğun Bakım Nefrolojisi Çalışma Grubu 

Başkan : Itı  Yeğenağa 

Üyeler : Ay ut Sifil, Belda Du sun, Halil Yazıcı, Melte  Gü sü 

 
2) TND Beslenme ve Metabolizma Çalışma Grubu 

Başkan : İb a i  Ka ayaylalı  

Üyeler :  esli an Sey e , Hülya  a  apan, Küb a Kayna , İb a i  A dağ 
 
 



3) TND Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu 

Başkan : Rü eyza Kazancıoğlu 

Üyeler : Sava  Öztü  , Hay iye Saya lıoğlu, Mustafa Kele , Ya a  Çalı  an 

 
4) TND Hipertansiyon Çalışma Grubu 

Başkan : Mustafa A ıcı 

Üyeler :  e in A polat, Ülve  De ici, Ma  ut İl e  Yıl az, Yalçın Sola  
 

5) TND Kistik Böbrek Hastalıkları Çalışma Grubu 

Başkan : Tevfik Ecder 

Üyeler : Me  et Rıza Altıpa  a ,  ane  Çavda , Bülent  o göz, Me  et Koç 
 

6) TND Mineral ve Kemik Bozuklukları Çalışma Grubu 

Başkan :  u gay A ınsoy 

Üyeler : Fevzi   soy, Alaattin Yıldız, Si en Seze , Gülay A çı 
 

7) TND Periton Diyalizi Çalışma Grubu 

Başkan :  ane  Ça sa ı 

Üyeler : Soner Duman, Mu at Sipa ioğlu, Bülent  o göz, Ga ip Şa in 

 
8) TND Renal Anemi Çalışma Grubu 

Başkan : Kenan Ate  

Üyeler : Sedat Üstündağ, İ san   gün, Me  et Kanbay, Ya up    e çi 

 
9) TND Transplantasyon Çalışma Grubu 

Başkan : Aydın  ü   en 

Üyeler : Hüseyin  öz, Ali Çeli , Kenan Keven, Hüseyin Koça  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O) TND ŞUBELERİ 
 

 ü    ef oloji De neği’nin Antalya, İz i , Kayse i, İstanbul, Bu sa, Konya, Adana ve An a a 

ol a  üze e se iz  ubesi va dı . 

 
Şubelerin 2011-2014 Dönemi Yönetim Kurulları: 

 

ANTALYA ŞUBESİ 

 

Kuruluş Tarihi  : 7 Nisan 1997 

2014 Yılı Üye Sayısı : 106 

Başkan   : Hüseyin Koça  

Yönetim Kurulu   : Gülte in Süley anla , Fevzi Ersoy, Metin Sa ı aya, Funda Sa ı 

 

İZMİR ŞUBESİ 

 

Kuruluş Tarihi  : 4 Mayıs 2000  

2014 Yılı Üye Sayısı : 48 

Başkan   :  ane  Ça sa ı   

Yönetim Kurulu   :  ane  Çavda , Ali Çeli , Ay ut Sifil, Me  et Atilla  ü   en 

 

KAYSERİ ŞUBESİ 

 

Kuruluş Tarihi  : 25 Temmuz 2000  

2014 Yılı Üye Sayısı : 35 

Başkan   : Oktay Oymak 

Yönetim Kurulu  : Bülent  o göz, Ru an Dü ünsel, Zübeyde Gündüz, Murat Hayri  

Sipa ioğlu 

 

 

 

 

 

 



İSTANBUL ŞUBESİ 
 

Kuruluş Tarihi  : 29  ylül 2000  
2014 Yılı Üye Sayısı : 110 
Başkan   : Rü eyza Kazancıoğlu 
Yönetim Kurulu  : Ha  ı A ı an, Nurhan Seyahi, Saba at Alı ı   cde , Yene  Koç 

 

BURSA ŞUBESİ 
 

Kuruluş Tarihi  : 2 A alı  2004 
2014 Yılı Üye Sayısı : 61 
Başkan   : Se da  Ka vecioğlu 
Yönetim Kurulu   : Os an Dön ez,  ü ay Altınay, İlay O tay, Ay egül O uç Koç 

 

KONYA ŞUBESİ 
 

Kuruluş Tarihi  : 12 Nisan 2005 
2014 Yılı Üye Sayısı : 40 
Başkan   :  edi  Yıl az Selçu  
Yönetim Kurulu  : Mehdi Yeksan, H. Zeki Tonbul, Süley an  ü  , Lütfulla  Altıntepe 

  

ADANA ŞUBESİ 
 

Kuruluş Tarihi  : A alı  2006 
2014 Yılı Üye Sayısı : 16 
Başkan   : İb a i  Ka ayaylalı  
Yönetim Kurulu  : Neslihan Seyrek, Sai e Payda , Mustafa Balal, Mustafa Emre 

 

ANKARA ŞUBESİ 
 

Kuruluş Tarihi  : 16 Temmuz 2007  
2014 Yılı Üye Sayısı : 67 
Başkan   : Neval Duman  
Yönetim Kurulu  : Yasemin Erten, Siren Sezer, Kenan Keven, M. Deniz Aylı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P) TND’NİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ 
 

I- ISN İLE İLİŞKİLER 
 

IS  ta afından   D Ulusal Kong ele ine sağlanan  onu  acı desteği bu döne de de 

deva  et i  ve topla  altı yabancı bili  insanı IS  adına  ong ele i ize  atıl ı  ve 

o ta  otu u la  düzenlen i ti . 

 

II- ERA-EDTA İLE İLİŞKİLER 
 

 ERA-EDTA’nın Altın Yıl (50.)  ong esi 2013 yılında   D’nin ev sa ipliğinde ül e izde 

düzenlen i , Kong e Ba  anlığı Gülte in Süley anla , Kong e Se  ete liği  engiz Uta  

ta afından yü ütül ü tü . Kong eye 7634 delege  atıl ı tı . 
 

 İl i 6-7  ylül 2012 ta i inde An a a’da, ikincisi 4-5  isan 2014 ta i inde Antalya’da 

ol a  üze e  RA- D A ile o ta la a i i  UR  A-   M  Ku su düzenlen i ti . Ay ıca, 

ERA- D A’nın ulusal  ong ele i ize desteği bu döne de de deva  et i ti . 
 

   D üyesi Me  et Şü  ü Seve   RA-EDTA Konsey Üyeliğine seçil i ti  ve  alen bu 

gö evi sü dü  e tedi . Ay ıca, üyelerimizden Mehmet Kanbay  EURECA-  Çalı  a 

Grubu” ve Kültigin  ü   en  Genç  ef ologla  Platfo  u” Yöneti  Ku ulu üyeliğini 

yü üt e tedi . 
 

 TND, ERA- D A’nın   oni  böb e  sağlığı  onusunda i toplu sal bi  p ojesi olan 

  u opean Kidney Healt  Alliance ( KHA)”a üye ola a   atıl ı tı . 
 

  ef oloji uz anı veya uz anlı  öğ encisi olan   D üyele inin  RA- D A yıllı  

aidatla ının   D ta afından öden esi  esintisiz olarak sü dü ül ü , toplam 429 

üye izin 2015 yılı aidatla ı geçtiği iz günle de ödene e   RA- D A üyeli le inin 

deva ı sağlan ı tı . 

 

III- BANTAO VE BALKAN NEFROLOJİSİ İLE İLİŞKİLER 
 

 TND; Bulga istan, Ma edonya, Sı bistan ve Yunanistan’la bi li te 1995 yılında BANTAO 

 u ucula ı a asında ye  al ı tı . Ali Ba çı, yü ü lüğe gi en BANTAO  üzüğüne gö e be  

üyeden olu an ‘’Ku ucula  Ku ulu’’ üyesi ola a  gö evine deva  et e tedi .  
 

 2013 yılında yapılan seçi de Fevzi   soy BA  AO Konsey üyeliğine seçil i ti . Ay ıca, 

Mustafa A ıcı BANTAO De gisi’nin ya dı cı editö  gö evini sü dü  e tedi . 

 

 

 

 

 

 



IV- KIDNEY DISEASE IMPROVING GLOBAL OUTCOMES (KDIGO) GRUBU İLE İLİŞKİLER 
 

Üç yıl KDIGO Yöneti  Ku ulu üyesi ola a  gö ev yapan ve halen KDIGO Danı manlar 

Ku ulu üyesi olan Mustafa A ıcı’nın KDIGO Kılavuzla ının  azı lan asında öne li  at ıla ı 

ol u  ve KDIGO toplantıla ına   D  es i te silcisi ola a   atıl ı tı . 

 

V- AVRUPA EĞİTİM STANDARDİZASYON VE YETERLİLİK KURULLARI İLE İLİŞKİLER 
 

TND, Av upa Spesiyalist He i le  Bi liği (UEMS) Nefroloji Seksiyonu ve ge e  bu 

Se siyonun, ge e se  RA- D A’nın da  atılı ıyla olu turulan Av upa  ef oloji Boa d’u 

(EBN) toplantıla ında Oğuz Söyle ezoğlu ve  evfi   cde  ta afından temsil edil i ti . 

TND, bu bağlamda Av upa’da nefroloji eğiti inin standa dizasyon çalı  ala ında a tif 

 atılı cı ve söz sa ibi  onu undadı . 

 
 
 

R) DİĞER FAALİYETLER 
 

 Sağlı  Ba anlığı ta afından  azı lanan ve 10.10.2012 tarih ve 28437 sayılı Res i 

Gazete’de yayı lana a  yü ü lüğe gi en  Diyaliz Me  ezle i Ha  ında Yönet elikte 

Deği i li  Yapıl asına Dai  Yönet elik”in diyaliz eğiti  sü ele ine ili  in 8.  addesinin 

iptali için de neği iz ta afından Danı tay’a dava açıl ı tı . Danı tay 15. Dairesinde 

gö ülen dava  enüz sonuçlan a ı tı . 
 

 Van dep e i son asında bölgede gö ev yapan  esle ta la ı ızın i a eti için bi  adet 

p efab i   onut satın alın ı tı . 
 

 Sağlı  Ba anlığı ile ili  ile   e  za an sıca  tutul aya çalı ıl ı , özelli le Regist y ol a  

üze e dernek aktivitelerine Ba anlığın öne li desteği sağlan ı tı . 
 

 Sağlı  Uygula a  ali atında nef oloji alanını içe en düzenle ele e ili  in de neği iz 

ta afından bili sel ve ile e dayanan  apo la   azı lana a  SGK yet ilile ine sunul u tu . 
 

 De neği iz sağlı  alanında yapılan düzenle ele e  a  ı  ü    abiple i Bi liği ta afından 

yapılan toplantı, yü üyü , göste i, basın toplantısı ve gazete ilanı gibi a tivitele e  e  

za an ta  deste  sağla ı tı . 
 

 De neği iz   B-UD K’in (Uz anlı  De ne le i   güdü  Ku ulu) genel  u ul ve diğe  

toplantıla ında  e  za an te sil edil i ti . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


