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18. TND Ulusal Kongre Kitabı Önsöz & Preface, 2001 
 
Saygıdeğer Meslektaşlarım,  
 
Türk Nefroloji Derneği’nin (TND) 18. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon 
Kongresi için Kapadokya’ya hoş geldiniz diyorum.  
 
Ekonomik krize rağmen fevkalade güç şartlara karşı uğraş vererek bu kongremizin gerçekleşmesini 
sağlayan Erciyes Üniversitesi’ne ve TND Kayseri Şubesi’ne Sayın Rektör Prof. Dr. Zeki Yılmaz ve 
Sayın Dekan ve TND Kayseri Şubesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Cengiz Utaş’ın şahıslarında 
özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu zor ekonomik şartlara rağmen desteklerini camiamızdan 
esirgemeyerek kongrenin gerçekleşmesine katkıda bulunan değerli sponsor firmalara da 
teşekkürlerimi sunuyorum.  
 
Bu kongre, internette özel İngilizce ve Türkçe web sayfası olan, bildiri özetleri kabulü ve bildiri 
seleksiyonu on-line yapılan ve keza yine International Society of Nephrology (ISN) web sayfasında 
da uluslararası önemli toplantılar çerçevesinde aylardır duyurulmakta bulunan ilk kongremiz olmak 
niteliğine sahiptir.  
 
Bu güzel ilkler dışında bu kongre seçkin yabancı ve Türk bilim adamlarından oluşan uzman 
konuşmacıları, geniş ve güncel konu yelpazesi, sözlü ve poster niteliğinde birçok değerli sunumlar ve 
Türk Nefroloji Diyaliz-Transplant Registry’si sunumları ile alışılagelen yüksek bilimsel standardın 
yanı sıra gönüllerimizi Türkiye’nin yüreği ile birleştiren eşsiz mekânı Kapadokya ve bu mekâna 
yaraşır özgün sosyal aktiviteleri ile de unutulmaz olacaktır.  
 
Ve nihayet, Kongre’nin açılış günü International Society of Peritoneal Dialysis (ISPD) ile TND’nin 
ortaklaşa gerçekleştirecekleri Güncel Periton Diyalizi Kursu da TND’nin bugüne kadar International 
Society of Nephrology (ISN) ve European Renal Association (ERA) ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 
birçok organizasyondan sonra bu kez de bir diğer büyük uluslararası Nefroloji Örgütü ile 
gerçekleştireceği bir ilk ortak aktivite olarak Türk Nefrolojisi’nin dışa açılım ve tanıtımında büyük 
önem ve değer taşımaktadır.  
 
Kamil Serdengeçti  
Türk Nefroloji Derneği  
Yönetim Kurulu Başkanı  
 

 



 
Dear Colleagues,               
 
I welcome you all to the 18th National Congress of Nephrology, Hypertension, Dialysis and 
Transplantation of the Turkish Society of Nephrology (TND).   
 
I would like to give my, special thanks to the University of Erciyes and Turkish Nephrology Society 
Kayseri Branch and Rector Professor Zeki Yılmaz and Dean Professor Cengiz Utaş, the President of 
the Kayseri Branch of the Turkish Nephrology Society and the President of the Congress; in spite of 
the economical crisis, they made the realization of the Congress possible by fighting against 
extremely difficult conditions. I would also like to thank our sponsors, whose support to our 
community under these difficult economic conditions made an important contribution to the 
realization of the Congress. 
 
This is our first congress with a website in English and Turkish, enabling the on-line acceptance of 
the abstracts and selection of reports. It is also the first congress of our community mentioned 
among the important international meetings in the webpage of the International Society of 
Nephrology (ISN).  
 
Besides these important developments this congress will be unforgettable with its lecturers including 
distinguished foreign and Turkish scientists; extensive and up-to-date spectrum of topics; the usual 
high scientific standards with many oral and poster presentations, and the presentations of the 
Turkish Society of Nephrology, Dialysis- Transplant Registry and the congress site, the unique 
Cappadocia uniting our hearts with Turkey and special social activities in this unique atmosphere.  
 
And finally, an Update Course on Peritoneal Dialysis that will be held on the Opening day of the 
Congress with the cooperation of the International Society of Peritoneal Dialysis (ISPD) and the 
Turkish Society of Nephrology will be an important event for Turkish Nephrology as the first 
common activity with another important international organization after the organizations realized 
in cooperation with the International Society of Nephrology (ISN) and the European Renal 
Association (ERA), in the process of its global expansion and integration.  
 
I wish you all an unforgettable time in Cappadocia. 
 
With my best regards,  
 
Kamil Serdengeçti  
President of the Board of the Turkish Society of Nephrology  

 
 

 



19. TND Ulusal Kongre Kitabı Önsöz & Preface, 2002 
 
Değerli Meslektaşlarım, 
 
TND 19. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresine ve Akdeniz’in 
incisi Antalya’ya hoş geldiniz.   
 
Bu kongremizde de, çok yoğun ve geniş kapsamlı bir programla nefrolojiyi ilgilendiren hemen 
tüm konularda yüksek bir bilimsel standardı korumakta oluşumuzdan dolayı kıvançlıyız. 
Kongremize, sözlü ve poster bildiriler dışında konuşmacı olarak hepsi konularında dünyaca 
tanınmış 22 misafir bilim adamı 40 konuşma ile ve çok değerli 62 yerli bilim adamı 70 konuşma ile 
katılmaktadır. Misafir konuşmacılarımızın 9’unun sponsorluğu Türk nefrolojisinin geldiği yerin ve 
kazandığı önemin bir göstergesi olarak ISN-COMGAN ve ERA-EDTA tarafından üstlenilmiştir. 
12 misafirin sponsorluğu ise Türk nefrolojisinin bilimsel gelişimine verdikleri önemin bir 
yansıması olarak çeşitli firmalarca yapılmaktadır. TND adına gerek bu firmalara, gerekse Prof. 
Dirks ve Prof. Davison’un şahıslarında ISN-COMGAN ve ERA-EDTA’ya teşekkür ederim. 
 
Kongre bünyesinde her yıl bir uluslararası dernekle ortak bilimsel faaliyet gerçekleştirme geleneği 
bu yıl da kongrenin ikinci günü olan 19 Eylül 2002’ de yapılacak olan tam günlük TND ve ISN-
COMGAN 2.nci “Nefrolojide Güncel Yaklaşımlar” kursu ile sürdürülmektedir. Sabahki bölümü 
Temel Nefroloji konularına ve öğleden sonrası İlerleyici Böbrek Hastalığının Önlenmesi ve 
Remisyonu Sempozyumuna ayrılan bu kursun gerek konularının güncelliği, gerekse 
konuşmacılarının niteliği bakımından bizlere çok şey kazandıracağından eminim. Bu vesileyle, 
kursun gerçekleşmesinde büyük rolü olan ISN-COMGAN Başkanı değerli bilim adamı Prof. John 
Dirks ve değerli Kurs öğretim üyelerine teşekkür etmek isterim. 
 
Yine aynı şekilde, Prof. Ersoy’un düzenlediği “Diyabetik Hastalarda PD” Sempozyumunun 
gerçekleşmesindeki katkıları nedeniyle ISPD eski başkanı Prof. Oreopoulos ve değerli misafir 
konuşmacılara da teşekkür ederim.  
 
Kongremizin Türk Nefrolojisinin dünyadaki yeri ve önemini kanıtlayan bir ilginç özelliği de 
Nefroloji ve Transplantasyon alanındaki beş uluslararası derneğin kongremizde ISN yeni başkanı 
Prof. Weening, ERA eski başkanı Prof. Davison, ISPD eski başkanı Prof. Oreopoulos, 
Transplantation Society başkanı Prof. Groth ve ETCO başkanı Dr. Schütt tarafından başkan 
düzeyinde temsil ediliyor oluşlarıdır.  
 
Ayrıca, gerek katılımcı sayısına, gerekse sosyal faaliyetlere sponsorlukları ile büyük katkıda 
bulunan tüm sponsor firmalara da teşekkür ederim. 
 
Gülşen Yakupoğlu adı, bilindiği gibi 1997’den beri sürpriz güzellikler ve inceliklerle dolu sosyal 
aktiviteler ve en mükemmel bilimsel programları içeren unutulmaz kongrelerin garanti belgesi ve 
markası niteliğini kazanmıştır. Bu nedenle, bu kongrenin de belleklerinizde yerini şimdiye “kadarki 
en iyi kongre” olarak alacağından emin bulunuyor, bir yıldır bu kongre için verdikleri büyük ve 
özveri dolu emekten dolayı sayın Prof. Yakupoğlu ve genç arkadaşları Prof. Ersoy ve Prof. 
Süleymanlar’a TND ve Türk nefroloji camiası adına en içten teşekkür ve sevgilerimi sunuyorum. 
 
Kamil Serdengeçti 
TND Yönetim Kurulu Başkanı 



Dear Colleagues, 
 
Welcome to TSN 19th National Congress of Nephrology Hypertension Dialysis and 
Transplantation and to Antalya, pearl of the Mediterranean. 
 
We are proud that in this Congress too, thanks to a well-organized and wide-ranging program our 
usual high scientific standard has been maintained. 40 talks from 22 guest speakers with 
worldwide renown and 70 talks from 62 valuable local speakers are scheduled for this Congress. 9 
of our guest speakers are sponsored by ISN-COMGAN and ERA-EDTA as a proof of the 
importance they attribute to Turkish Nephrology.12 other guest speakers are sponsored by the 
industry as a reflection of their consideration for the advancement of the Turkish nephrology. On 
behalf of the TSN, my special thanks go to Prof. Dirks on behalf of ISN-COMGAN and Prof. 
Davison on behalf of ERA-EDTA.I do also thank the industry for the guest speakers they have 
sponsored. 
 
Our tradition of integrating a joint scientific activity with an international society to our 
congresses is carried on this year with the TSN & ISN-COMGAN 2nd “Update in Nephrology” 
Course to be held as a whole day event on 19 September 2002, the second day of the Congress. 
The morning part of the Course is consecrated to “Basics in Nephrology” and its afternoon part 
to a Symposium entitled “Prevention and remission of Progressive Renal Disease: A global 
Strategy”. I am sure this Course will help us acquire many new insights both with its up-to-date 
topics and the quality of its faculty. On this occasion, I would like to thank Prof. Dirks, Chair, 
ISN-COMGAN for his pivotal role in the realization of this Course together with the 
distinguished members of the guest faculty. 
 
Similarly, I would like to thank Prof. Oreopoulos for his great help to Prof. Ersoy in organizing 
the Symposium on “PD in Diabetics” as well as the valuable guest speakers scheduled for this 
Symposium.  
 
A very interesting aspect of this Congress, perhaps reflecting the acknowledgment of the Turkish 
Nehrology by the international community is that Five International Organizations in the field of 
Nephrology and Transplantation are represented at presidential level namely by Prof. Weening, 
president-elect of ISN, Prof. Davison, past-president of ERA, Prof. Oreopoulos, past-president 
of ISPD, Prof. Groth, President of the Transplantation Society and Dr. Schütt, President of 
ETCO. 
 
My additional thanks should go to the industry who has greatly contributed to sponsor both the 
participants and the social activities. 
 
Since 1997, the name Gülşen Yakupoğlu has become a trade-mark and warranty certificate for 
unforgettable congresses with highest scientific standards and most enjoyable social events full of 
fine and memorable surprises. That is why, I am strongly confident that this Congress will take its 
place in your memories as “the best up to now”. I extend my warmest thanks to Prof. Yakupoğlu 
and her young colleagues Prof. Ersoy and Prof. Süleymanlar for their year long devoted efforts 
that made this Congress possible. 
 
Kamil Serdengeçti 
President, Turkish Society of Nephrology 
 
 



20. TND Ulusal Kongre Kitabı Önsöz & Preface, 2003 
 
Değerli meslektaşlarım, 
 
TND 20. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresine hoş geldiniz. 
Bildiriler dışında, Kongremize ve Kurslarına konuşmacı olarak 29 seçkin konuk bilim insanı 56 
konuşma ile ve 65 değerli Türk bilim insanı 69 konuşma ile katılmaktadır. Konuk 
konuşmacılarımızın 14’ünün sponsorluğu Vascular Access Society (VAS) ve 8’inin sponsorluğu ISN-
COMGAN ve ERA-EDTA tarafından üstlenilmiştir. TND adına Mr.Bakran, Prof. Dirks ve Prof. 
Cannata Andia’nın şahıslarında VAS, ISN-COMGAN ve ERA-EDTA’ya teşekkür ederim. Ayrıca, 
misafir konuşmacılara sponsorluk yapan firmalara da teşekkür ederim. 
  
Kongre bünyesinde uluslararası derneklerle ortak bilimsel faaliyet gerçekleştirme geleneği bu 
kongrede de sürdürülmektedir. TND ve VAS’ın ortaklaşa düzenledikleri ve 13- 14 Ağustos 
günlerinde yapılacak olan iki günlük “6ncı Avrupa Multidisipliner Temel Hemodiyaliz Damarsal 
Erişim Kursu”; TND ve ISN’in birlikte düzenledikleri ve 15 Ağustos 2003 günü yapılacak olan 
“ISN- COMGAN ve TND Ortak Hemodiyaliz Toplantısı”; TND ve ISPD’nin ortaklaşa 
düzenledikleri ve14 Ağustos 2003 günü yapılacak olan “SAPD’de İnfeksiyon Dışı Komplikasyonlar 
Paneli” bu geleneğin bu yılki örneklerini oluşturmaktadırlar. Gerek konularının güncelliği, gerekse 
konuşmacılarının niteliği bakımından bizlere çok şey kazandıracağından emin olduğum bu kurs ve 
ortak toplantıların organizasyonunda önemli rolleri olan VAS adına Mr. Bakran, ISN-COMGAN 
adına Prof. Dirks ve Prof. Levin ve ISPD adına Prof. Oreopoulos’a özellikle teşekkür etmek isterim. 
 
Bu Kongrede ayrıca, ISN yayın organı Kidney International (KI) adına düzenlenip bu dergide 
yayınlanan “Nefroloji Forum”larından biri Türkiye’de ilk kez olarak  gerçekleşecektir. “Ailesel 
Akdeniz Ateşi” konulu bu forum, Prof. Harrington’un moderatörlüğünde arkadaşımız Prof. Özen 
tarafından sunulacak ve sonradan KI dergisinde yayınlanacaktır. 
 
Yine bu yıl ilk kez düzenlenen ve önemli bir istek ve ihtiyaca cevap vermeleri beklenen biri 13 
Ağustos 2003 günü yapılacak Kongre Öncesi TND “1. Hipertansiyon Kursu”, diğeri 15 ve 16 
Ağustos 2003 günlerinde TND Deneysel Araştırma Çalışma Grubu katılımıyla yapılacak “1. 
Deneysel Nefroloji Kursu” olmak üzere iki yeni Kursun da Kongremiz programına önemli bir katkı 
getirecekleri kuşkusuzdur. 

 
Kongre Programı, yukarıda değinilen Kurs, Ortak Toplantı ve Panellerin yanı sıra çok değişik 
konulardaki oturumları ile de yine yoğun ve geniş kapsamlı olup Kongrelerimizin alışılagelen yüksek 
bilimsel standardını korumaktadır.   
 
Kongremize bu yıl da beş Uluslararası Derneğin ISN-COMGAN Başkanı Prof. Dirks, ERA-EDTA 
Genel Sekreteri Prof. Cannata Andia, ISPD Eski Başkanı Prof. Oreopoulos, VAS Başkanı Prof. Di 
Giulio ve ISRNM Başkanı Prof. Kaysen olmak üzere en üst düzey temsilcileri ile katılmakta oluşları, 
TND’nin Türk Nefrolojisinin uluslararası açılımı ve tanıtımına olan katkılarının önemli bir 
göstergesidir. 
 
Bu vesileyle ayrıca, sponsorlukları ile gerek katılımcı sayısına, gerekse sosyal faaliyetlere büyük katkıda 
bulunan tüm sponsor firmalara da TND adına teşekkür etmek isterim. 
 
Son olarak, bu Kongrenin yalnızca bilimsel düzey ve içerik bakımından değil, sosyal olanak ve 
aktiviteler açısından da en iyiyi yakalaması için özveri dolu emeklerini esirgemeyen Kongre Sekreteri 
Prof. Utaş’a  ve onun şahsında Kongre Organizasyon Komitesine TND ve Türk nefroloji camiası 
adına en içten teşekkür ve sevgilerimi sunarım. 
 
Kamil Serdengeçti  
TND Yönetim Kurulu Başkanı 



 
Dear Colleagues, 
 
Welcome to TSN 20th National Congress of Nephrology Hypertension Dialysis and 
Transplantation. 
 
56 talks from 29 distinguished guest faculty members and 69 talks from 65 valuable Turkish 
scientists are scheduled for this Congress. 14 of our guest speakers are sponsored by the Vascular 
Access Society (VAS) and 8 are sponsored by ISN-COMGAN and ERA-EDTA. On behalf of the 
TSN, my special thanks go to Mr. Bakran on behalf of VAS, Prof. Dirks on behalf of ISN-
COMGAN and Prof. Cannata Andia on behalf of ERA-EDTA. I do also thank the industry for the 
guest speakers they have sponsored. 
 
Our tradition of integrating to our congresses joint scientific activities with various international 
societies has been carried on this year as well. As examples of such joint activities we can state the 
“6th European Basic Multidisciplinary Hemodialysis Access Course” on 13 & September 2003 jointly organized by 
VAS & The TSN; the ISN–COMGAN & TSN Joint Meeting on Hemodialysis on 15 September 2003; 
and the ISPD & TSN Joint Panel on Non–infectious Complications of CAPD on 14 September 
2003. Because of their up-to-date topics and the quality of their speakers these joint course & 
meetings will help us acquire many new insights and I would like to thank Mr. Bakran (VAS), 
Professors Dirks & Levin (ISN-COMGAN) and Prof. Oreopoulos (ISPD) for their respective 
pivotal roles in the realization of these joint activities.  
 
Also during this Congress, one of the regular “Nephrology Forums” of the ISN Official Journal 
“Kidney International” will be organized for the first time in Turkey. This forum on “Familial 
Mediterranean Fever” will be moderated by Prof. Harrington and presented by our colleague Prof. 
Özen to be published thereafter in Kidney International. 
 
Two new courses will be organized for the first time this year: The Pre-Congress “TSN 1st Course 
on Hypertension” on 13 September 2003 and the “1st Course on Experimental Nephrology” on 15 
& 16 September 2003 with the participation of the TSN Experimental Research Study Group. We 
think that both courses will fulfill important needs respectively and represent important 
contributions to the Congress Program. 
 
Apart from the above mentioned courses, joint meetings and panels; the Congress Program is also 
enriched with other sessions on a wide range of topics and maintains very well the usual high 
scientific standard of our congresses. 
 
As a reflection of TSN’s successful efforts for the international recognition of Turkish Nephrology 
this year too, five International Organizations are represented in our Congress by their top officials:  
namely by Prof. Dirks, Chair ISN-COMGAN, Prof. Cannata Andia, Secretary-Treasurer of ERA-
EDTA, Prof. Oreopoulos, Past President of ISPD, Prof. Di Giulio, President of VAS and Prof. 
Kaysen, President of the International Society of Renal Nutrition and Metabolism (ISRNM).  
 
My additional thanks should go to the industry which has greatly contributed to sponsor both the 
participants and the social activities. 
 
Finally, because of their year long persistent and devoted efforts to uplift both the scientific level 
and the social merit of this Congress, on behalf of the TSN and the Turkish nephrologic community 
I would like to extend my warmest thanks to Prof. Utaş, the Congress Secretary and to the Congress 
Organization Committee. 
 
Kamil Serdengeçti  
President, the Turkish Society of Nephrology 
 
 



21. TND Ulusal Kongre Kitabı Önsöz & Preface, 2004 
 
Değerli meslektaşlarım, 
 
Türk Nefroloji Derneği (TND) 21. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon 
Kongresine hoş geldiniz. 
 
Bildiriler dışında, Kongremize ve Kurslarına konuşmacı olarak 19 seçkin konuk bilim insanı 36 
konuşma ile ve 57 değerli Türk bilim insanı 57 konuşma ile katılmaktadır. Konuk 
konuşmacılarımızdan 8’inin sponsorluğu ISN-COMGAN, 2’sinin sponsorluğu ise ERA-EDTA 
tarafından üstlenilmiştir. TND adına Prof. John Dirks ve Prof. Francesco Locatelli’nin şahıslarında 
ISN-COMGAN ve ERA-EDTA’ya teşekkür ederim. Ayrıca, diğer konuk konuşmacılara sponsorluk 
yapan firmalara da teşekkür ederim. 
  
Kongre bünyesinde uluslararası derneklerle ortak bilimsel faaliyet gerçekleştirme geleneği bu 
kongrede de sürdürülmektedir. 12 Eylül 2004 günü gerçekleşecek “TND & ISN- COMGAN 
Glomerüler Hastalıklarda Güncel Tedaviler Sempozyumu” ve her ikisi de 13 Eylül 2004 günü 
yapılacak olan “TND & ISN- COMGAN Hemodiyaliz Ortak Toplantısı” ile “TND & ISPD Periton 
Diyalizinde Gelişmeler Ortak Toplantısı” bu geleneğin bu yılki örneklerini oluşturmaktadırlar. Gerek 
konularının güncelliği, gerekse konuşmacılarının niteliği bakımından bizlere çok şey 
kazandıracağından emin olduğum bu ortak toplantıların düzenlenmesinde önemli rolleri olan ISN-
COMGAN adına Prof. Dirks ile Prof. Levin’e ve ISPD adına Prof. Prichard ile Prof. Oreopoulos’a 
özellikle teşekkür etmek isterim. 
 
Bu Kongrede ayrıca, TND ve ISN- COMGAN ortak aktivitesi olarak ilk kez bir kliniko-patolojik 
konferans gerçekleştirilecektir. Olgu sunumu ve patoloji tartışmasını Prof. Richard Glassock’un 
yapacağı bu konferansta, olgunun tartışılması arkadaşımız Prof. Tekin Akpolat tarafından 
gerçekleştirilecektir. 
 
Yine bu yıl TND tarafından düzenlenen ve önemli birer istek ve ihtiyaca cevap vermeleri beklenen 
iki kurs, 11 Eylül 2004 tarihinde Kongre Öncesi Kurslar olarak gerçekleştirilecektir. Bunlardan ilki 
geçen yıl çok rağbet gören birincisinin devamı mahiyetindeki “TND 2. Hipertansiyon Kursu”, diğeri 
de bu yıl ilk kez TND Beslenme Çalışma Grubu katılımıyla yapılacak “TND 1. Beslenme 
Kursu”’dur. Bu iki Kursun da Kongremiz programına ciddi bir katkı getirecekleri kuşkusuzdur. 
“TND 2. Deneysel Nefroloji Kursu” ise, bu yıl da Kongre sırasında yapılacak ve umarız en az geçen 
yılki kadar büyük bir ilgiyle izlenecektir. 
 
Kongre Programı, yukarıda değinilen Kurs, Kliniko-patolojik Konferans ve Ortak Toplantıların yanı 
sıra çok geniş ve güncel bir konu yelpazesi içeren konferans, oturum ve panelleri ile bu yıl da yine 
yoğun ve kapsamlı olup Kongrelerimizin alışılagelen yüksek bilimsel standardını korumaktadır.   
 
Kongremize bu yıl da dört Uluslararası Derneğin ISN-COMGAN Başkanı Prof. John Dirks, ERA-
EDTA Başkanı Prof. Francesco Locatelli, ISPD Başkanı Prof. Sarah Prichard, ve EKRA Başkanı 
Prof. Jürgen Floege olmak üzere en üst düzey temsilcileri ile katılmakta oluşları, TND’nin Türk 
Nefrolojisinin uluslararası açılımı ve tanıtımına olan katkılarının önemli bir göstergesidir. 
 
Bu vesileyle ayrıca, sponsorlukları ile gerek katılımcı sayısına, gerekse sosyal faaliyetlere büyük katkıda 
bulunan tüm sponsor firmalara da TND adına teşekkür etmek isterim. 
 
Son olarak, bu Kongrenin yalnızca bilimsel düzey ve içerik bakımından değil, sosyal olanak ve 
aktiviteler açısından da en iyiyi yakalaması için özveri dolu emeklerini esirgemeyen Kongre 
Düzenleme Kuruluna ve Kongre Sekreteri Prof. Kenan Ateş’e TND ve Türk nefroloji camiası adına 
en içten teşekkür ve sevgilerimi sunarım. 
 
Kamil Serdengeçti  
TND Yönetim Kurulu Başkanı 



Dear Colleagues, 
 
Welcome to the Turkish Society of Nephrology’s (TSN) 21st National Congress of Nephrology 
Hypertension Dialysis and Transplantation. 
 
Thirty-six talks from 19 distinguished guest faculty members and 57 talks from 57 estimable Turkish 
scientists are scheduled for this Congress. Eight of our guest speakers are sponsored by ISN-
COMGAN, and 2 by ERA-EDTA. On behalf of the TSN, my special thanks go to Professor John 
Dirks on behalf of ISN-COMGAN and Professor Francesco Locatelli on behalf of ERA-EDTA. I 
do also thank the industry for the guest speakers they have sponsored. 
 
Our tradition of integrating to our congresses joint scientific activities with various international 
societies has been carried on this year as well. As examples of such joint activities we can state the 
“ISN–COMGAN & TSN joint Symposium on Current Therapies in Glomerular Diseases” to be 
held on 12 September 2004 and both the “ISN–COMGAN & TSN Joint Meeting on Hemodialysis” 
and the “ISPD & TSN Joint Meeting on Advances in Peritoneal Dialysis” to be held on 13 
September 2004. Because of their up-to-date topics and the quality of their speakers these joint 
meetings will help us acquire many new insights and I would like to thank Professors Dirks & Levin 
(ISN-COMGAN) and Professors Prichard & Oreopoulos (ISPD) sincerely for their respective 
pivotal roles in the realization of these joint activities.  
 
Also during this Congress, a Clinico-pathological Conference will take place for the first time as a 
joint activity of ISN–COMGAN & TSN. Professor Richard Glassock will make the case 
presentation and pathological discussion, and our colleague Professor Tekin Akpolat will carry out 
the discussion of the case. 
 
This year, the Congress will be preceded by two Pre-Congress Courses to be simultaneously held on 
11 September 2004. The first one will be the “TSN 2nd Course on Hypertension” designed as a 
follow-up to last year’s very successful first course on the subject. The second one will be the “TSN 
1st Course on Nutrition” to be organized for the first time this year by the newly founded TSN 
Renal Nutrition Study Group. We think that both courses will fulfill important needs respectively 
and represent important contributions to the Congress Program. The “TSN 2nd Experimental 
Nephrology Course” however, will remain integrated to the Congress program, as it was the case last 
year. And we hope that it will draw as great an attention as it has done last year. 
 
Apart from the above-mentioned clinico-pathological conference, courses and joint meetings, the 
Congress Program is also enriched with other sessions on a wide range of topics and maintains very 
well the usual high scientific standard of our congresses. 
 
As a reflection of TSN’s successful efforts for the international recognition of Turkish Nephrology 
this year too, four International Organizations are represented in our Congress by their top officials: 
namely by Professor John Dirks, Chair ISN-COMGAN, Professor Francesco Locatelli, President of 
ERA-EDTA, Professor Sarah Prichard, President of ISPD, and Professor Jürgen Floege, President 
of EKRA.   
 
My additional thanks should go to the industry, which has greatly contributed to sponsor both the 
participants and the social activities. 
 
Finally, because of their yearlong devoted efforts to uplift both the scientific level and the social 
merit of this Congress, on behalf of the TSN and the Turkish nephrologic community I would like 
to extend my warmest thanks to the Congress Organization Committee and to the Congress 
Secretary Professor Kenan Ateş. 
 
Kamil Serdengeçti  
President, the Turkish Society of Nephrology 
 
 



22. TND Ulusal Kongre Kitabı Önsöz & Preface, 2005 
 
Değerli meslektaşlarım, 
 
Türk Nefroloji Derneği (TND) 22nci Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon 
Kongresine ve güzel Antalya’ya hoş geldiniz. 
 
Bildiriler dışında, Kongremize ve Kurslarına konuşmacı olarak 16 seçkin konuk bilim insanı 30 
konuşma ile ve 47 değerli Türk bilim insanı 54 konuşma ile katılmaktadır. Konuk 
konuşmacılarımızdan 5’inin sponsorluğu ISN-COMGAN, 4’ünün sponsorluğu ise ERA-EDTA 
tarafından üstlenilmiştir. TND adına Prof. John Dirks ve Prof. Jorge Cannata-Andia’nın şahıslarında 
ISN-COMGAN ve ERA-EDTA’ya teşekkür ederim. Ayrıca, diğer konuk konuşmacılara sponsorluk 
yapan firmalara da teşekkür ederim. 
  
Kongre bünyesinde uluslararası derneklerle ortak bilimsel faaliyet gerçekleştirme geleneği bu 
kongrede de sürdürülmektedir. 18 Kasım 2005 günü gerçekleşecek “TND ve ISN- COMGAN 
Ortak Anemi Toplantısı” ile “TND, ERA-EDTA ve ISN- COMGAN Renal Osteodistrofi Ortak 
Toplantısı” ve 19 Kasım 2005 günü yapılacak olan “TND, ISN- COMGAN ve ERA-EDTA 
Glomerül Hastalıkları Sempozyumu” bu geleneğin bu yılki örneklerini oluşturmaktadırlar. Gerek 
konularının güncelliği, gerekse konuşmacılarının niteliği bakımından bizlere çok şey 
kazandıracağından emin olduğum bu ortak toplantıların düzenlenmesinde önemli rolleri olan ISN-
COMGAN adına Prof. Dirks ile Prof. Levin’e ve ERA-EDTA adına Prof. Cannata ile Prof. 
Locatelli’ye özellikle teşekkür etmek isterim. 
 
Bu Kongrede yine TND ve ISN-COMGAN ortak aktivitesi olarak bir kliniko-patolojik konferans 
gerçekleştirilecektir. Olgu sunumu ve patoloji tartışmasını Prof. Neil Turner’ın yapacağı bu 
konferansta, olgunun tartışılması arkadaşımız Prof. Mustafa Arıcı tarafından gerçekleştirilecektir. 
     
Bu Kongrenin bir başka önemli aktivitesini de Prof. Mitchell Halperin tarafından yapılacak olan üç 
günlük TND ve ISN-COMGAN İnteraktif Asid-Baz Bozuklukları Kursu oluşturacaktır. 
 
Yine bu yıl TND tarafından düzenlenen ve önemli birer istek ve ihtiyaca cevap vermeleri beklenen 
iki kurs, 17 Kasım 2005 tarihinde Kongre Öncesi Kurslar olarak gerçekleştirilecektir. Bunlardan ilki 
geçen yıl çok rağbet gören birincisinin devamı mahiyetindeki ve TND Beslenme Çalışma Grubu’nca 
organize edilen “TND 2. Beslenme Kursu”, diğeri de bu yıl ilk kez TND Renal Afet Yardım Gücü 
tarafından organize edilen “TND 1. Depreme Hazırlık Kursu”dur. Bu iki Kursun da Kongremiz 
programına ciddi bir katkı getirecekleri kuşkusuzdur. 
 
Kongre Programı, yukarıda değinilen Kurs, Kliniko-patolojik Konferans ve Ortak Toplantıların yanı 
sıra çok geniş ve güncel bir konu yelpazesi içeren konferans, oturum ve panelleri ile bu yıl da yine 
yoğun ve kapsamlı olup Kongrelerimizin alışılagelen  yüksek bilimsel standardını korumaktadır.   
 
Kongremize bu yıl da iki ana Uluslararası Nefroloji Derneğinin ISN-COMGAN Başkanı Prof. John 
Dirks ve ERA-EDTA Başkanı Prof. Jorge Cannata-Andia olmak üzere en üst düzeydeki temsilcileri 
ile katılmakta oluşları, TND’nin Türk Nefrolojisinin uluslararası açılımı ve tanıtımına olan katkısının 
önemli bir göstergesidir. 
 
Bu vesileyle ayrıca, sponsorlukları ile gerek katılımcı sayısına, gerekse sosyal faaliyetlere büyük katkıda 
bulunan tüm sponsor firmalara da TND adına teşekkür etmek isterim. 
 
Son olarak, bu Kongrenin yalnızca bilimsel düzey ve içerik bakımından değil, sosyal olanak ve 
aktiviteler açısından da en iyiyi yakalaması için özveri dolu emeklerini esirgemeyen Kongre 
Düzenleme Kuruluna ve Kongre Sekreteri Prof. Turgay Arınsoy’a TND ve Türk nefroloji camiası 
adına içten teşekkür ve sevgilerimi sunarım. 
 
Kamil Serdengeçti  
TND Yönetim Kurulu Başkanı 



 
Dear Colleagues, 

 
Welcome to the Turkish Society of Nephrology’s (TSN) 22nd National Congress of Nephrology 
Hypertension Dialysis and Transplantation and to beautiful Antalya. 
 
Thirty talks from 16 distinguished guest faculty members and 49 talks from 47 estimable Turkish 
scientists are scheduled for this Congress. Five of our guest speakers are sponsored by ISN-
COMGAN, and 4 by ERA-EDTA. On behalf of the TSN, my special thanks go to Professor John 
Dirks on behalf of ISN-COMGAN and Professor Jorge Cannata-Andia on behalf of ERA-EDTA. I 
do also thank the industry for the guest speakers they have sponsored. 
 
Our tradition of integrating to our congresses joint scientific activities with various international 
societies has been carried on this year as well. As examples of such joint activities we can state the 
“ISN–COMGAN & TSN joint Meeting on Hemodialysis” and the “ERA-EDTA, ISN–COMGAN 
& TSN joint Meeting on Renal Osteodystrophy” to be held on 18 November 2005 and the “ISN–
COMGAN, ERA-EDTA & TSN joint Symposium on Glomerular Diseases” to be held on 19 
November 2005. Because of their timely topics and the quality of their speakers, these joint meetings 
will help us acquire many new insights and I would like to thank Professors Dirks & Levin (ISN-
COMGAN) and Professors Cannata & Locatelli (ERA-EDTA) sincerely for their respective pivotal 
roles in the realization of these joint activities.  
 
Also during this Congress, a Clinico-Pathological Conference will take place on 19 November 2005 
as a joint activity of ISN–COMGAN & TSN. Professor Neil Turner will make the case presentation 
and pathological discussion, and our colleague Professor Mustafa Arıcı will carry out the discussion 
of the case. 
 
Another important event in this Congress will be the three-day ISN-COMGAN & TSN Interactive 
Course on Acid-base Disturbances that will be carried on by Professor Mitchell Halperin. 
 
This year, the Congress will be preceded by two Pre-Congress Courses to be simultaneously held on 
17 November 2005. The first one will be the “TSN 2nd Course on Nutrition” organized by the TSN 
Renal Nutrition Study Group as a follow-up to last year’s very successful first course on the subject. 
The second one will be the “TSN 1st Course on Earthquake Readiness” organized by the TSN Renal 
Disaster Task Force. We think that both courses will fulfill important needs respectively and 
represent important contributions to the Congress Program. 
 
Apart from the above-mentioned clinico-pathological conference, courses and joint meetings, the 
Congress Program is also enriched with other sessions on a wide range of topics and maintains very 
well the usual high scientific standard of our congresses. 
 
As a reflection of TSN’s successful efforts for the international recognition of Turkish Nephrology 
this year too, the top two International Organizations ISN & ERA-EDTA on the field of 
Nephrology are represented in our Congress by their top officials: namely by Professor John Dirks, 
Chair ISN-COMGAN, and Professor Jorge Cannata-Andia, President of ERA-EDTA. 
 
My additional thanks should go to the industry, which has greatly contributed to sponsor both the 
participants and the social activities. 
 
Finally, because of their yearlong devoted efforts to uplift both the scientific level and the social 
merit of this Congress, on behalf of the TSN and the Turkish nephrologic community I would like 
to extend my warmest thanks to the Congress Organization Committee and to the Congress 
Secretary Professor Turgay Arınsoy. 
 
Kamil Serdengeçti  
President, the Turkish Society of Nephrology 
 



23. TND Ulusal Kongre Kitabı Önsöz & Preface, 2006 
 
Değerli meslektaşlarım, 
 
Türk Nefroloji Derneği (TND) 23üncü Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve 
Transplantasyon Kongresine ve eşsiz belde Antalya’ya hoş geldiniz. 
 
Bildiriler dışında, Kongremize ve Kurslarına konuşmacı olarak 17 seçkin konuk bilim insanı 37 
konuşma ile ve 40 değerli Türk bilim insanı 45 konuşma ile katılmaktadır. Konuk 
konuşmacılarımızdan 4’ünün  sponsorluğu ERA-EDTA, 3’ünün sponsorluğu ise ISN-
COMGAN tarafından üstlenilmiştir. TND adına Prof. Jorge Cannata-Andia ve Prof. Norbert 
Lameire’in şahıslarında ERA-EDTA ve ISN-COMGAN’a teşekkür ederim. Ayrıca, diğer konuk 
konuşmacılara sponsorluk yapan firmalara da teşekkür ederim. 
  
Kongre bünyesinde uluslararası derneklerle ortak bilimsel faaliyet gerçekleştirme geleneği bu 
kongrede de sürdürülmektedir. 29 Ekim 2006 günü gerçekleşecek “1. Türk-Romen Prevantif 
Nefroloji Sürekli Eğitim Kursu”; 29 Ekim 2006 ve 30 Ekim günlerinde düzenlenecek olan bir 
buçuk günlük “TND ve ISPD Ortak Periton Diyalizi Kursu”; 30 Ekim 2006 günü gerçekleşecek 
olan “TND ve ISN-COMGAN Hemodiyaliz Oturumu” ile “TND, ERA-EDTA ve ISN-
COMGAN Glomerüler Hastalıklar Oturumu” ve 31 Ekim 2006 günü yapılacak olan “TND ve 
ISN-COMGAN Nefrolojide Yerel ve Global Yaklaşımlar Oturumu” ile “TND ve ERA-EDTA 
Sistemik ve Herediter Hastalıklar ve Böbrek Oturumu” bu geleneğin bu yılki örneklerini 
oluşturmaktadırlar. Gerek konularının güncelliği, gerekse konuşmacılarının niteliği bakımından 
bizlere çok şey kazandıracağından emin olduğum bu ortak kurs ve toplantıların 
düzenlenmesinde önemli rolleri olan ISPD adına Prof. Krediet’e, ERA-EDTA adına Prof. 
Cannata’ya, ISN-COMGAN adına Prof. Lameire’e ve Romen Nefroloji Derneği adına Prof. 
Covic’e özellikle teşekkür etmek isterim. 
 
Bu Kongrede 31 Ekim 2006 günü TND ve ISN-COMGAN ortak aktivitesi olarak yine bir 
kliniko-patolojik konferans üçüncü kez gerçekleştirilecektir. Olgu sunumu ve patoloji 
tartışmasını Prof. Peter Mathieson’un yapacağı bu konferansta, olgunun tartışılması arkadaşımız 
Prof. Tevfik Ecder tarafından gerçekleştirilecektir. 
     
Kongre Programı, yukarıda değinilen Kurslar, Ortak Toplantılar ve Kliniko-patolojik 
Konferansın yanı sıra çok geniş ve güncel bir konu yelpazesi içeren konferans, oturum ve 
panelleri ile bu yıl da yine yoğun ve kapsamlı olup Ulusal Kongrelerimizin alışılagelen yüksek 
bilimsel standardını korumaktadır.   
 
Kongremize bu yıl da üç ana Uluslararası Nefroloji Derneğinin ISN-COMGAN CME Başkanı 
Prof. Norbert Lameire, ERA-EDTA Başkanı Prof. Jorge Cannata-Andia ve ISPD Sekreteri 
Prof. Beth Piraino olmak üzere en üst düzeydeki temsilcileri ile katılmakta oluşları, TND’nin 
Türk Nefrolojisinin uluslararası açılımı ve tanıtımına olan katkısının önemli bir göstergesidir. Bu 
Derneklere ve üst düzey temsilcilerine TND adına tekrar teşekkür ederim. 
 
Prevantif Nefroloji sürekli eğitim kursunun düzenlenmesine ortak olarak Kongremize önemli 
bir artı getiren kardeş Romen Nefroloji Derneğine ve Dernek Başkanı Prof. Covic’e de özel 
teşekkürlerimi iletmek isterim.Yine bu vesileyle, sponsorlukları ile gerek katılımcı sayısına, 
gerekse sosyal faaliyetlere büyük katkıda bulunan tüm sponsor firmalara da TND adına teşekkür 
etmek isterim. 
 
Son olarak, bu Kongrenin yalnızca bilimsel düzey ve içerik bakımından değil, sosyal olanak ve 
aktiviteler açısından da en iyiyi yakalaması için özveri dolu emeklerini esirgemeyen Kongre 
Düzenleme Kuruluna ve Kongre Sekreteri Prof. Turgay Arınsoy’a TND ve Türk nefroloji 
camiası adına içten teşekkür ve sevgilerimi sunarım. 
 
Kamil Serdengeçti  
TND Yönetim Kurulu Başkanı 



Dear Colleagues, 
 
Welcome to the Turkish Society of Nephrology’s (TSN) 23rd National Congress of Nephrology 
Hypertension Dialysis and Transplantation and to the unmatchable region of Antalya. 
 
Thirty-seven talks from 17 distinguished guest faculty members and 45 talks from 40 estimable 
Turkish scientists are scheduled for this Congress. Four of our guest speakers are sponsored by 
ERA-EDTA, and 3 by ISN-COMGAN. On behalf of the TSN, my special thanks go to 
Professor Jorge Cannata-Andia on behalf of ERA-EDTA and to Professor Norbert Lameire on 
behalf of ISN-COMGAN. I do also thank the industry for the guest speakers they have 
sponsored. 
 
Our tradition of integrating to our congresses joint scientific activities with various international 
societies has been carried on this year as well. As examples of such joint activities we can state the 
“1st Turkish - Romanian Joint CME Course on Preventive Nephrology” on 29 October 2006; 
the “TSN & ISPD Joint Course on Peritoneal Dialysis” on 29 & 30 October 2006; the “TSN & 
ISN-COMGAN Joint Session on Hemodialysis” and the “TSN, ISN-COMGAN & ERA-
EDTA Joint Session on Glomerular Disease” on 30 October 2006; the “TSN & ISN-
COMGAN  Joint Session on Local and Global Perspectives in Nephrology” and the “TSN & 
ERA-EDTA Joint Session on Systemic & Hereditary Disease and Kidney” on 31 October 2006. 
Because of their timely topics and the quality of their speakers, these joint courses and meetings 
will help us acquire many new insights and I would like to thank sincerely Professors Krediet 
(ISPD), Cannata (ERA-EDTA), Lameire (ISN-COMGAN) and Covic (Romanian Society of 
Nephrology) for their respective pivotal roles in the realization of these joint activities.  
 
Also, on 31 October 2006 a joint TSN & ISN–COMGAN Clinico-Pathological Conference will 
take place for the third time. Professor Peter Mathieson will make the case presentation and 
pathological discussion, and our colleague Professor Tevfik Ecder will carry out the discussion 
of the case. 
 
Apart from the above-mentioned clinico-pathological conference, courses and joint meetings, 
other sessions on a wide range of topics will also enrich the Congress Program and will 
contribute to maintain the usual high scientific standard of our congresses. 
 
As a reflection of TSN’s successful efforts for the international recognition of Turkish 
Nephrology this year too, the top three International Organizations on the field of Nephrology: 
ISN, ERA-EDTA & ISPD  are represented in our Congress by their top officials: namely by 
Professor Norbert Lameire, Chair ISN-COMGAN CME, Professor Jorge Cannata-Andia, 
President of ERA-EDTA and Professor Beth Piraino, Secretary of ISPD. On behalf of the TSN, 
I would like to sincerely thank these Societies and their top officials once again.  
 
I must also extend my special thanks to the Romanian Society of Nephrology and its President 
Professor Covic for their important contribution to the Congress by joining us for the 
organization of the CME course on Preventive Nephrology jointly sponsored by our two 
National Societies. My additional thanks should go to the industry, which has greatly contributed 
to sponsor both the participants and the social activities.  
 
Finally, because of their yearlong devoted efforts to uplift both the scientific level and the social 
merit of this Congress, on behalf of the TSN and the Turkish nephrology community I would 
like to extend my warmest thanks to the Congress Organization Committee and to the Congress 
Secretary Professor Turgay Arınsoy. 
 
Kamil Serdengeçti  
President, the Turkish Society of Nephrology 
 
 
 



 
24. TND Ulusal Kongre Kitabı Önsöz & Preface, 2007 
 
Değerli meslektaşlarım, 
 
Türk Nefroloji Derneği (TND) 24üncü Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve 
Transplantasyon Kongresine ve güzel Antalya’ya hoş geldiniz. 
 
Bu yıl, ilk kez bir Dünya Derneği kendi Uluslararası Toplantısını TND Ulusal 
Kongresi ile birlikte ve Derneğimizin ev sahipliğinde yapmaktadır. Bu gerek TND, 
gerekse Türk Nefrolojisi açısından çok önemli ve onur verici bir olaydır. 9uncu 
Uluslararası Konferanslarını TND ev sahipliğinde ve TND Kongresi ile eş zamanlı 
olarak yapmayı öneren ve gerçekleştiren Uluslararası Geriatrik Nefroloji ve Uroloji 
Derneği (ISGNU) Başkanı Prof. Eli Friedman ve ISGNU Yönetim Kuruluna 
özellikle teşekkür ederim. Ayrıca, bu Konferansın ve bilimsel programının 
organizasyonunda büyük emeği geçen Konferans Başkanı Prof. Fevzi Ersoy’a da 
teşekkür ederim.Yaşlı popülasyonun Nefroloji servisleri ve Diyaliz Ünitelerindeki 
sayı ve oranının her geçen yıl arttığı ülkemiz açısından Geriatrik Nefroloji önemi 
gittikçe artan bir konudur. Bu nedenle, 11 enternasyonal, 8 de Türk konuşmacının 
katılımıyla Kongremize paralel olarak yapılacak 9. ncu Uluslararası Geriatrik 
Nefroloji ve Uroloji Konferansının tüm katılımcılar için son derece yararlı olacağına 
inanıyorum.  
 
TND 24üncü Ulusal Kongresine ve kurslarına, bildiriler dışında, konuşmacı olarak 
14 seçkin konuk bilim insanı 21 konuşma ile ve 54 değerli Türk bilim insanı 59 
konuşma ile katılmaktadır. Konuk konuşmacılardan 3’ünün sponsorluğunu ERA-
EDTA, 2’sinin sponsorluğunu da ISN-COMGAN üstlenmiştir. TND adına Prof. 
Jorge Cannata-Andia ve Prof. Norbert Lameire’in şahıslarında ERA-EDTA ve 
ISN-COMGAN’a teşekkür ederim. Ayrıca, diğer konuk konuşmacılara sponsorluk 
yapan firmalara da teşekkür ederim. 
  
Kongre bünyesinde uluslararası derneklerle ortak bilimsel faaliyet gerçekleştirme 
geleneği bu kongrede de sürdürülmektedir. 16 Kasım 2007 günü yapılacak “ERA-
EDTA Kongresinde Öne Çıkan Konular” oturumu ve 17 Kasım 2007 günü 
gerçekleşecek “ISN-COMGAN ve TND Glomerüler Hastalıklar Ortak Paneli” ile 
“TND ve ISPD Ortak Periton Diyalizi Paneli” bu geleneğin bu yılki örneklerini 
oluşturmaktadırlar. Gerek konularının güncelliği, gerekse konuşmacılarının niteliği 
bakımından bizlere çok şey kazandıracağından emin olduğum bu toplantıların 
düzenlenmesinde önemli rolleri olan ERA-EDTA adına Prof. Rosanna Coppo’ya, 
ISN adına Prof. John Feehally’e ve ISPD adına Prof. Olof Heimburger’e, özellikle 
teşekkür etmek isterim.  
 
Bu Kongrenin bir başka önemli aktivitesini de Kongrenin ilk iki günü sabahları 
gerçekleşecek ve 6 değişik güncel konuyu kapsayacak “Uzmanına Danışın 



Oturumları” oluşturacaktır. Bu interaktif oturumların sürekli nefroloji eğitimi 
açısından Kongreye önemli bir katkı getireceği kanısındayım. 

 
Yine bu yıl TND tarafından ilk kez düzenlenen ve önemli bir istek ve ihtiyaca cevap 
vermesi beklenen “TND 1inci Hemodiyaliz Kursu”, 15 Kasım 2007 tarihinde 
Kongre Öncesi Kurs olarak gerçekleştirilecektir. Bu önemli sürekli nefroloji eğitimi 
Kursunun da Kongremiz programına ve eğitimsel içeriğine ciddi bir katkı getireceği 
kuşkusuzdur. Yine, aynı gün hemşire ve pratisyenlere yönelik olarak hemşire 
derneğimizle birlikte gerçekleştireceğimiz  “TND & NDTHD Ortak Depreme 
Hazırlık Kursu” da bir başka önemli Kongre Öncesi eğitim aktivitesi olacaktır.  
     
Kongre Programı, yukarıda değinilen Kurslar, Uzmanına Danışın Oturumları ve 
Ortak Toplantıların yanı sıra çok geniş ve güncel bir konu yelpazesi içeren 
konferans, oturum ve panelleri ile bu yıl da yine yoğun ve kapsamlı olup Ulusal 
Kongrelerimizin alışılagelen yüksek bilimsel standardını korumaktadır.   
 
Kongremize bu yıl da dört ana Uluslararası Nefroloji Derneğinin ISN Başkanı Prof. 
Eberhardt Ritz, ERA-EDTA gelecek Başkanı Prof. Gérard London, ISGNU 
Başkanı Prof. Eli Friedman ve ISPD Genel Sekreteri Prof. Olof Heimburger olmak 
üzere en üst düzeydeki temsilcileri ile katılmakta oluşları TND’nin Türk 
Nefrolojisinin uluslararası açılımı ve tanıtımına olan katkısının bir göstergesidir. Bu 
Derneklere ve üst düzey temsilcilerine TND adına tekrar teşekkür ederim. 
 
Kongremiz bu yıl Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi (EACCME) ve 
Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından 21 ve 20.5 sürekli tıp eğitimi kredisi ile 
değerlendirilmiştir. Bu durum, Kongremizin yüksek eğitimsel değerinin bir kanıtı 
olup, TND için bir gurur vesilesidir.  
  
Bu arada, sponsorlukları ile gerek katılımcı sayısına, gerekse sosyal faaliyetlere büyük 
katkıda bulunan tüm sponsor firmalara da TND adına ayrıca teşekkür etmek 
isterim. 
 
Son olarak, TND 24üncü Ulusal Kongresinin de gerek bilimsel düzey ve içerik, 
gerekse sosyal olanak ve aktiviteler açısından en iyiyi yakalaması için bir yıldır 
sonsuz bir özveri ile çalışan değerli arkadaşım Kongre Sekreteri Prof. Turgay 
Arınsoy’a TND ve Türk nefroloji camiası adına içten teşekkür ve sevgilerimi 
sunarım. 
 
Kamil Serdengeçti  
TND Yönetim Kurulu Başkanı 



 
Dear Colleagues, 
 
Welcome to the Turkish Society of Nephrology’s (TSN) 24th National Congress of 
Nephrology Hypertension Dialysis and Transplantation and to the beautiful 
Antalya. 
 
For the first time this year, a World Society will hold its own International Meeting 
under the auspices of TSN in parallel to the TSN National Congress. This is an 
important event that gives pride to the TSN and the Turkish Nephrology 
Community. I do particularly thank Professor Eli Friedman, President of the 
ISGNU and his colleagues on the ISGNU Council for their decision to hold the 
ISGNU 9th International Conference on Geriatric Nephrology and Urology under 
the auspices of TSN simultaneously with the TSN Congress. I do also thank the 
Conference President Professor Fevzi Ersoy for his efforts in Organizing the 
Conference and its scientific Program. Geriatric Nephrology is a topic with ever 
increasing importance for our country that has been witnessing a dramatic increase 
every year in the numbers and proportion of geriatric cases at its Nephrology wards 
and dialysis units. That is why I believe that the 9th International Conference of 
Geriatric Nephrology and Urology to be held in parallel to our Congress with the 
participation of 11 international and 8 Turkish speakers will be utterly beneficial to 
all participants. 
 
Apart from oral presentations, the TSN 24th National Congress will include 21 talks 
from 14 distinguished guest faculty members and 59 talks from 54 respectable 
Turkish scientists. Three of the guest speakers are sponsored by ERA-EDTA, and 
2 by ISN-COMGAN. On behalf of the TSN, my special thanks go to Professor 
Jorge Cannata-Andia on behalf of ERA-EDTA and to Professor Norbert Lameire 
on behalf of ISN-COMGAN. I do also thank the industry for the guest speakers 
they have sponsored. 
 
Our tradition of integrating to our congresses joint scientific activities with various 
international societies has been carried on this year as well. As examples of such 
joint activities we can state the “ERA-EDTA Highlights” sesssion on 16 November 
2007; the “TSN & ISN Joint Panel on Glomerular Disease” and the “TSN & ISPD 
Joint Panel on Peritoneal Dialysis” on 17 November 2007. Because of their timely 
topics and the quality of their speakers, these joint courses and meetings will help 
us acquire many new insights and I would like to thank sincerely Professors 
Rosanna Coppo (ERA-EDTA), John Feehally (ISN) and Olof Heimburger (ISPD) 
for their respective pivotal roles in the realization of these joint activities.  
 
Likewise, the six “Meet the Expert Sessions” covering different actuality topics that 
will take place on the first two Congress days will constitute another activity worth 



mentioning. I believe that these interactive sessions will contribute a lot to the 
Congress in terms of continuing nephrology education. 
 
Moreover for the first time this year, a “TSN 1st Hemodialysis Course” will be 
organized as a Pre-Congress Course on 15 November 2007. This continuing 
nephrology education course is expected to meet an important demand and need. 
It will doubtless be an important addition to the Congress program and its 
educational content. Also, on the same day, together with our nephrology nurses 
association another important Pre-Congress educational activity that aims at an 
audience of nurses & practitioners will be organized under the title “TSN & 
NDTNA Joint Course on Earthquake Preparedness”. 
 
Apart from the above-mentioned courses, meet the expert sessions and joint 
meetings, other sessions on a wide range of topics will also enrich the Congress 
Program and will contribute to maintain the usual high scientific standard of our 
congresses. 
 
As a reflection of TSN’s successful efforts for the international recognition of 
Turkish Nephrology this year too, four top International Organizations on the field 
of Nephrology: ISN, ERA-EDTA, ISGNU & ISPD are represented in our 
Congress by their top officials: namely by Professor Eberhardt Ritz, President of 
ISN, Professor Gérard London, President-elect of ERA-EDTA, Professor Eli 
Friedman, President of ISGNU and Professor Olof Heimburger, Secretary-
Treasurer of ISPD. On behalf of the TSN, I would like to sincerely thank these 
Societies and their top officials once again 
 
As another proof of its high educational value, this year our Congress has been 
accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical 
Education (EACCME) and by the Turkish Medical Association (TMA) with 21 and 
20.5 CME credits respectively and TSN is proud for that.  
 
My additional thanks should go to the industry, which has greatly contributed to 
sponsor both the participants and the social activities.  
 
Finally, because of his yearlong devoted efforts to uplift both the scientific level 
and the social merit of the TSN 24th National Congress, I would like to extend my 
warmest thanks on behalf of the TSN and the Turkish nephrology community to 
my dear friend Professor Turgay Arınsoy, the Congress Secretary. 
 
Kamil Serdengeçti  
President, the Turkish Society of Nephrology 
 



25. TND Ulusal Kongre Kitabı Önsöz & Preface, 2008 
 
Değerli meslektaşlarım, 
 
Antalya’nın eşsiz güzelliğine ve Türk Nefroloji Derneği (TND) 25. Ulusal Nefroloji 
Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresine hoş geldiniz. 
 
TND 25. Ulusal Kongresine ve kurslarına, bildiriler dışında, konuşmacı olarak 10 
seçkin konuk bilim insanı 25 konuşma ile ve 42 değerli Türk bilim insanı 45 
konuşma ile katılmaktadır. Konuk konuşmacılardan 4’ünün desteğini ERA-EDTA, 
3’ünün desteğini de ISN-COMGAN üstlenmiştir. TND adına Prof. Carmine 
Zoccali ve Prof. John Feehally’nin şahıslarında ERA-EDTA ve ISN-COMGAN’a 
teşekkür ederim. Ayrıca, diğer konuk konuşmacılara destek veren firmalara da 
teşekkür ederim. 
 
Kongre bünyesinde uluslararası derneklerle ortak bilimsel etkinlik gerçekleştirme 
geleneği bu kongrede de sürdürülmektedir. 21 Kasım 2008 günü yapılacak “ERA-
EDTA Kongresinde Öne Çıkan Konular” oturumu ile “ISN ve TND Nefrolojide 
Yenilikler Ortak Paneli” ve “ERA-EDTA ve TND Diyaliz Tedavileri Ortak Paneli” 
ve ayrıca, 22 Kasım 2008 günü gerçekleşecek “ERA-EDTA ve TND KBY ve 
Kardiyovasküler Hastalıklar Ortak Paneli” bu geleneğin bu yılki örneklerini 
oluşturmaktadırlar. Gerek konularının güncelliği, gerekse konuşmacılarının niteliği 
bakımından bizlere çok şey kazandıracağından emin olduğum bu toplantıların 
düzenlenmesinde önemli rolleri olan ISN adına Prof. John Feehally’e ve ERA-
EDTA adına Prof. Carmine Zoccali’ye özellikle teşekkür etmek isterim.  
 
Bu Kongrede de 22 Kasım 2008 günü TND ve ISN-COMGAN ortak aktivitesi 
olarak yine bir kliniko-patolojik konferans dördüncü kez gerçekleştirilecektir. Olgu 
sunumu ve patoloji tartışmasını Prof. Meguid El-Nahas’ın yapacağı bu konferansta, 
olgunun tartışılması arkadaşımız Doç. Serhan Tuğlular tarafından 
gerçekleştirilecektir. 
 
Bu Kongrenin bir başka önemli aktivitesini de Kongrenin ilk iki günü sabahları 
gerçekleşecek ve 4 değişik güncel konuyu kapsayacak “Uzmanına Danışın 
Oturumları” oluşturacaktır. Bu interaktif oturumların sürekli nefroloji eğitimi 
açısından Kongreye önemli bir katkı getireceği kanısındayım. 

 
Yukarıdakilere ek olarak 20 Kasım 2008 tarihinde “TND Periton Diyalizi Kursu”, 
Kongre Öncesi Kurs olarak gerçekleştirilecektir. Bu önemli sürekli eğitim 
Kursunun da Kongrenin eğitimsel içeriğine ciddi bir katkı getireceği kuşkusuzdur.  
     
Kongre Programı, yukarıda değinilen Kurslar, Uzmanına Danışın Oturumları ve 
Ortak Toplantıların yanı sıra çok geniş ve güncel bir konu yelpazesi içeren 



konferans, oturum ve panelleri ile bu yıl da yine yoğun ve kapsamlı olup Ulusal 
Kongrelerimizin alışılagelen yüksek bilimsel standardını korumaktadır.   
 
Kongremiz bu yıl da Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi (EACCME) 
ve Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından akredite edilmiştir. Bu durum, 
Kongremizin yüksek eğitimsel değerinin bir kanıtı olup, TND için bir övünç 
nedenidir.  
  
Bu arada, sponsorlukları ile gerek katılımcı sayısına, gerekse sosyal etkinliklere 
önemli katkıda bulunan tüm sponsor firmalara da TND adına ayrıca teşekkür etmek 
isterim. 
 
Son olarak, TND 25. Ulusal Kongresinin de gerek bilimsel düzey ve içerik, gerekse 
sosyal olanak ve etkinlikler açısından en iyiyi yakalaması için bir yıldır ciddi bir 
özveri ile çalışan değerli arkadaşım Kongre Sekreteri Prof. Turgay Arınsoy’a TND 
ve Türk nefroloji topluluğu adına içten teşekkürlerimi sunarım. 
 
Kamil Serdengeçti  
TND Yönetim Kurulu Başkanı 



Dear Colleagues, 
 
Welcome to the matchless beauty of Antalya and to the Turkish Society of 
Nephrology’s (TSN) 25th (Silver) National Congress of Nephrology Hypertension 
Dialysis and Transplantation. 
 
Apart from oral presentations, the TSN 24th National Congress will include 25 talks 
from 10 distinguished guest faculty members and 45 talks from 42 respectable 
Turkish scientists. 4 of the guest speakers are sponsored by ERA-EDTA, and 3 by 
ISN-COMGAN. On behalf of the TSN, my special thanks go to Professor 
Carmine Zoccali on behalf of ERA-EDTA and to Professor John Feehally on 
behalf of ISN. I do also thank the industry for the guest speakers they have 
sponsored. 
 
Our tradition of integrating to our congresses joint scientific activities with various 
international societies has been carried on this year as well. As examples of such 
joint activities we can state the “ERA-EDTA Highlights” session on 21 November 
2008; the “ISN & TSN Joint Panel on Novelties in Nephrology”, the “ERA-EDTA 
& TSN Joint Panel on Dialysis Therapies” on 21 November 2008 and the “ERA-
EDTA & TSN Joint Panel on CKD and Cardiovascular Diseases” on 22 
November 2008. Because of their timely topics and the quality of their speakers, 
these joint meetings will help us acquire many new insights and I would like to 
thank sincerely Professors John Feehally (ISN) and Carmine Zoccali (ERA-EDTA) 
for their respective pivotal roles in their realization. 
 
Also, on 22 November 2008 a joint TSN & ISN–COMGAN Clinico-Pathological 
Conference will take place for the fourth time. Professor Meguid El-Nahas will 
make the case presentation and pathological discussion, and our colleague 
Professor Serhan Tuğlular will carry out the case discussion. 
 
Likewise, the four “Meet the Expert Sessions” covering different actuality topics 
that will take place on the first two Congress days will constitute another activity 
worth mentioning. I believe that these interactive sessions will contribute a lot to 
the Congress in terms of continuing nephrology education. 
 
In addition to the above, a “TSN Course on Peritoneal Dialysis” will be organized 
as a Pre-Congress Course on 20 November 2008. This course is expected to meet 
an important demand and will doubtless be a significant addition to the educational 
content of the Congress.  
 
Apart from the above-mentioned courses, meet the expert sessions and joint 
meetings, other sessions on a wide range of topics will also enrich the Congress 
Program and will contribute to maintain the usual high scientific standard of our 
congresses. 



 
As another proof of its high educational value, this year too our Congress has been 
accredited by the European Accreditation Council for Continuing Medical 
Education (EACCME) and by the Turkish Medical Association (TMA) and TSN is 
proud for that.  
 
My additional thanks should go to the industry that has greatly contributed to 
sponsor both the participants and the social activities.  
 
Finally, because of his yearlong devoted efforts to uplift both the scientific level 
and the social merit of the TSN 25th National Congress, I would like to extend my 
warmest thanks on behalf of the TSN and the Turkish nephrology community to 
my dear friend Professor Turgay Arınsoy, the Congress Secretary. 
 
Kamil Serdengeçti  
President, the Turkish Society of Nephrology 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TND KIŞ OKULU KİTAPLARI 

ÖNSÖZLER 

(2004 - 2008) 



 
TND 3. Kış Okulu Kitabı Önsöz, 2004 
 
Değerli Meslektaşlarım,  
 
Türk Nefroloji Derneği'nin 3. Nefroloji Kış Okulu’na ve Ege’nin güzel beldesi Kuşadası’na hoş geldiniz.  
 
Nefroloji bilimi ve pratiğinin yurt düzeyine en geniş biçimde yayılmasına ve bu konudaki bilgilerin sürekli güncel 
tutulmasına hizmet etmek Türk Nefroloji Derneği'nin en önde gelen amaçları arasındadır. Türkiye'de diyaliz ve 
transplantasyonun yaygınlaşması bu bilgilere nefrolog olmayan genç hekim kitlesinin de ulaşabilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Türk Nefroloji Derneği bu doğrultuda son yıllarda önemli hizmetler vermektedir. Derneğimizin 
İstanbul, İzmir, Antalya ve Kayseri şubelerince son yıllarda yapılmakta olan düzenli eğitim, seminer ve toplantıları 
bu yörelerdeki geniş hekim ve hatta hemşire kitlesinin diyaliz ve nefrolojiyle ilgili bilgilerinin gerek uygulama, 
gerekse teorik bazda sürekli güncellenmesi açısından çok önemli bir katkı getirmektedir.  
 
Yine, 2004 yılında Beslenme ve Polikistik Böbrek Çalışma Grupları’nın birer faaliyeti olarak Türk Nefroloji 
Derneği’nce Adana’da gerçekleştirilen Renal Yetersizlikte Beslenme konulu tek günlük toplantı ve Erzurum’da 
gerçekleştirilen Polikistik Böbrek Hastalığı konulu iki günlük toplantı da bu tür eğitim hizmetlerimizin güzel birer 
örneğini oluşturmuştur. 
 
Bunların yanı sıra, nefrolog olmayan hekimlere yönelik eğitim ve uygulama ağırlıklı kurslar, son yıllarda Ulusal 
Kongrelerimizin de rutin programına girmişlerdir. 18. Kongremizdeki Periton Diyalizi kursu, 19. Kongremizdeki 
Hemodiyaliz kursu, 20.Kongremizdeki Hipertansiyon kursu ve 6. Avrupa Hemodiyalizde Damar Erişim kursu ve 
bu yıl yine Antalya’da yapılacak 21. Kongremizdeki Beslenme ve Hipertansiyon kursları bunun somut örnekleridir.  
 
Ancak, ilki Kapadokya’da, ikincisi geçen yıl Gaziantep’te yapılan ve artık gelenekselleştiğini kıvançla 
gözlemlediğimiz Nefroloji Kış Okulu ise, Diyaliz ve Nefroloji bilgilerini, uygulamaya yönelik en güncel bir 
bütünlük içerisinde Türkiye genelindeki nefrolog olmayan hekim kitlesine ulaştıran bir “Gerçek Eğitim Kursu” 
niteliğiyle Türk Nefroloji Derneği’nin bu alandaki faaliyetlerinin belki de en önemlisidir.  
 
Kış Okulu Müdürü Sn. Cengiz Utaş hocamız tarafından yine dopdolu hazırlanmış bu yılki program bir yandan 
Kronik Böbrek Yetersizliğinde ilerlemenin yavaşlatılması, Anemi, Beslenme gibi çok önemli konuları; diğer yandan 
da Hemodiyaliz ve SAPD Uygulamaları ve Diyaliz Hastalarında görülen Organ Sistemleri ile ilgili önemli sorunları 
işlemektedir. Bu yıl ayrıca, “Nefroloji ve Türkçe” konulu bir ders de programımızda yer almakta olup, hiç 
kuşkusuz, bizlere güzel dilimizin bilimsel kullanımı konusunda yeni ufuklar açacaktır.  
 
Okulun öğretmenlik görevini, bu yıl da yine Türkiye genelindeki çeşitli tıp fakültelerinden gelen birbirinden değerli 
32 nefrolog hocamız üstlenmişlerdir. Her biri nefroloji ve diyalizin mutfağında yetişmiş ve konularında engin 
deneyim ve birikim sahibi bu hocalarımıza çok değerli zamanlarını okulumuza ayırarak bizleri onurlandırdıkları 
için Türk Nefroloji Derneği adına içten teşekkürlerimi sunarım.  
 
Bu Kış Okulu'nun bir diğer önemli olayı da açılış dersinin Dünya Nefrolojisinin önde gelen isimlerinden, Amerika 
Birleşik Devletleri Colorado Üniversitesi Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyon bölümünün hocası dünyaca 
tanınmış bilim adamı ve araştırmacı Profesör Charles Edelstein tarafından verilecek oluşudur. Son yıllarda, 
özellikle akut tubuler nekroz ve polikistik böbrek hastalığı konusundaki çalışmalarıyla dünya nefroloji literatürüne 
önemli katkıları olan bu çok değerli ve gerçek anlamda Türkiye dostu hocamıza da Kış Okulumuza katılmak ve 
açılış dersini vermekle bizleri onurlandırdığı için özellikle teşekkür etmek isterim.  
 
Aynı şekilde, Kış Okulumuzun planlanması, bilimsel ve sosyal programının hazırlanması ve en iyi şekilde 
gerçekleşmesini sağlayan Okul Müdürü Sn. Prof. Dr. Cengiz Utaş’a, lokal organizasyon için büyük uğraş veren Sn. 
Doç. Dr. Murat Çolakoğlu ve Sn. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Yeniçerioğlu’na ve nihayet okulumuza ev sahipliği yapan 
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Mustafa Gürel ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. 
Dr. Hasan Kazdağlı’ya Türk Nefroloji Derneği adına içten teşekkür ve saygılarımı sunarım.  
 
Son olarak, Nefroloji konusundaki mevcut bilgileri ile yetinmeyip bunları yenilemek ve güncellemek isteği ile bir 
hafta sonlarından fedakârlık ederek buraya gelen 3. Nefroloji Kış Okulu’nun sayın öğrencilerini de, okulun 
anılarda yer edecek bir bilimsel ve sosyal şölen olmasını dileyerek, Türk Nefroloji Derneği adına sevgi ve saygı ile 
selamlarım.  
 
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti  
Türk Nefroloji Derneği Başkanı  



 
TND 4. Kış Okulu Kitabı Önsöz, 2005 
 
Değerli Meslektaşlarım,  
 
Dört yıldır aksamadan yapılan ve artık gelenekselleşmiş bulunan Türk Nefroloji 
Derneği “Nefroloji Kış Okulu”, Diyaliz ve Nefroloji bilgilerini, uygulamaya yönelik 
en güncel bütünlük içerisinde Türkiye genelindeki nefrolog olmayan hekim kitlesine 
ulaştıran bir “Gerçek Eğitim Kursu” niteliğiyle, Türk Nefroloji Derneği’nin eğitim 
faaliyetlerinin belki de en önemlisidir.  
 
4. Nefroloji Kış Okulu Müdürü Sn. Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz hocamız 
tarafından dopdolu hazırlanmış bu yılki program, bir yandan Kronik Böbrek 
Yetersizliği ve Diyalizle ilgili her zamanki güncel ve uygulamaya yönelik konuları, 
diğer yandan da Kış Okulu kapsamında ilk kez yapılacak çok önemli bir Nefroloji 
İstatistik Kursu’nu içermektedir.  
 
Okulun öğretmenlik görevini, bu yıl da yine Türkiye genelindeki çeşitli tıp 
fakültelerinden gelen değerli nefrolog hocalarımız ve ayrıca değerli istatistikçi 
hocalarımız üstlenmişlerdir. Her biri nefroloji ve diyalizin mutfağında yetişmiş ve 
konularında engin deneyim ve birikim sahibi nefrolog hocalarımıza ve istatistikçi 
hocalarımıza çok değerli zamanlarını okulumuza ayırarak bizleri onurlandırdıkları için 
Türk Nefroloji Derneği adına içten teşekkürlerimi sunarım. 
 
Aynı şekilde, Kış Okulumuzun planlanması, bilimsel ve sosyal programının 
hazırlanması ve en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlayan Okul Müdürü Sn. Prof. Dr. 
Mehmet Emin Yılmaz’a, ve okulumuza Bodrum’da ev sahipliği yapan Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Sn. Prof. Dr. Bünyamin 
Işıkoğlu’na, Türk Nefroloji Derneği adına içten teşekkür ve saygılarımı sunarım.  
 
Son olarak, Nefroloji konusundaki mevcut bilgileri ile yetinmeyip, bunları yenilemek 
ve güncellemek isteğiyle bir hafta sonlarından fedakârlık ederek buraya gelen 4. 
Nefroloji Kış Okulu'nun sevgili öğrencilerini de, Okul’un anılarında yer edecek bir 
bilimsel ve sosyal şölen olmasını dileyerek, Türk Nefroloji Derneği adına sevgi ve 
saygıyla selamlarım.  
 
 
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti  
Türk Nefroloji Derneği Başkanı  



 
 
 
TND 5. Kış Okulu Kitabı Önsöz, 2006 
 
 
Değerli Meslektaşlarım,  
 
Beş yıldır aksamadan yapılan ve artık gelenekselleşmiş bulunan Türk Nefroloji 
Derneği “Nefroloji Kış Okulu”, Diyaliz ve Nefroloji bilgilerini, uygulamaya 
yönelik en güncel bir bütünlük içerisinde Türkiye genelindeki nefrolog 
olmayan hekim kitlesine ulaştıran bir “Gerçek Eğitim Kursu” niteliğiyle Türk 
Nefroloji Derneği eğitim faaliyetlerinin belki de en önemlisidir.  
 
5. Nefroloji Kış Okulu Müdüriyeti tarafından yine dopdolu hazırlanmış bu 
yılki program, bir yandan Kronik Böbrek Yetersizliği ve Diyalizle ilgili her 
zamanki güncel ve uygulamaya yönelik konuları, diğer yandan da Kış Okulu 
kapsamında ilk kez yapılacak “Sunuş Tekniği” konulu önemli bir semineri 
içermektedir.  
 
Okulun öğretmenlik görevini, bu yıl da yine Türkiye genelindeki çeşitli tıp 
fakültelerinden gelen değerli nefrolog hocalarımız üstlenmişlerdir. Her biri 
nefroloji ve diyalizin mutfağında yetişmiş ve konularında engin deneyim ve 
birikim sahibi nefrolog hocalarımıza çok değerli zamanlarını okulumuza 
ayırarak bizleri onurlandırdıkları için Türk Nefroloji Derneği adına içten 
teşekkürlerimi sunarım.  
 
Aynı şekilde, Kış Okulumuzun planlanması, bilimsel ve sosyal programının 
hazırlanması ve en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlayan Kış Okulu Müdürü Sn. 
Prof. Dr. İbrahim Karayaylalı, Müdür Muavinleri Sn. Prof. Dr. Saime Paydaş, 
Sn. Prof. Dr. Neslihan Seyrek ve Sn. Doç. Dr. Mustafa Balal’a, ve okulumuza 
ev sahipliği yapan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 
Başkanı Sn. Prof. Dr. Neslihan Seyrek’e Türk Nefroloji Derneği adına içten 
teşekkür ve saygılarımı sunarım.  
 
Son olarak, Nefroloji Konusundaki mevcut bilgileri ile yetinmeyip bunları 
yenilemek ve güncellemek isteği ile bir hafta sonlarından fedakârlık ederek 
buraya gelen 5. Nefroloji Kış Okulu’nun sayın öğrencilerini de, Okulun her 
zamanki gibi yine anılarda yer edecek bir bilimsel ve sosyal şölen olmasını 
dileyerek, Türk Nefroloji Derneği adına sevgi ve saygı ile selamlarım.  

 
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti  
Türk Nefroloji Derneği Başkanı  



TND 6. Kış Okulu Kitabı Önsöz, 2007 
 
Değerli Meslektaşlarım,  
 
Türk Nefroloji Derneği “Nefroloji Kış Okulu”, Diyaliz ve Nefroloji bilgilerini, 
uygulamaya yönelik en güncel bir bütünlük içerisinde Türkiye genelindeki nefrolog 
olmayan hekim kitlesine ulaştıran bir “Gerçek Eğitim Kursu” niteliğiyle Türk 
Nefroloji Derneği’nin eğitim faaliyetlerinin belki de en önemlisidir.  
 
6. Nefroloji Kış Okulu Müdüriyeti tarafından yine dopdolu hazırlanmış bu yılki 
program, Kronik Böbrek Yetersizliği ve Diyalizle ilgili güncel ve uygulamaya 
yönelik konularla birlikte Hemodiyaliz Kayıt Sistemindeki Sorunlar başlıklı önemli 
bir sunumu da içermektedir.  
 
Okulun öğretmenlik görevini, bu yıl da yine Türkiye genelindeki çeşitli tıp 
fakültelerinden gelen değerli nefrolog hocalarımız üstlenmişlerdir. Her biri 
konularında engin deneyim ve birikim sahibi bu hocalarımıza çok değerli 
zamanlarını okulumuza ayırarak bizleri onurlandırdıkları için Türk Nefroloji 
Derneği adına içten teşekkürlerimi sunarım. 
  
Aynı şekilde, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı adına Kış 
Okulumuzun organizasyonunu üstlenen Kış Okulu Müdürümüz Sn. Prof. Dr. 
Hüseyin Çeliker ve Müdür Muavinimiz Sn. Doç. Dr. Ayhan Doğukan’a ve 
K.K.T.C. adına bizlere ev sahibeliği yapan diğer Müdür Muavinimiz Lefkoşa 
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi nefroloji uzmanı Sn. Dr. Deren Duriye 
Oygar’a Türk Nefroloji Derneği adına içten teşekkür ve saygılarımı sunarım.  
 
Son olarak da, Kronik Böbrek Yetersizliği ve Diyaliz Konularındaki mevcut bilgileri 
ile yetinmeyip bunları yenilemek ve güncellemek isteği ile aramıza katılan 6. 
Nefroloji Kış Okulu’nun sayın öğrencilerini, 6. Nefroloji Kış Okulu’nun da yine 
anılarda yer edecek bir bilimsel ve sosyal şölen olmasını dileyerek, Türk Nefroloji 
Derneği adına sevgi ve saygı ile selamlarım.  
 

 
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti  
Türk Nefroloji Derneği Başkanı  
 



TND 7. Kış Okulu Kitabı Önsöz, 2008 
 
Değerli Meslektaşlarım,  
 
Nefroloji Kış Okulu, Diyaliz ve Nefroloji bilgilerini, uygulamaya yönelik güncel bir 
bütünlük içerisinde Türkiye genelindeki nefrolog olmayan hekim kitlesine ulaştıran bir 
Eğitim Kursu niteliğiyle Türk Nefroloji Derneği’nin önde gelen bir eğitim faaliyetidir.  
 
7. Nefroloji Kış Okulu Müdüriyeti tarafından yine dopdolu hazırlanmış bu yılki program, 
Kronik Böbrek Yetersizliği ve Diyalizle ilgili güncel ve uygulamaya yönelik konularla 
birlikte TND Ulusal Kayıt Sistemi ve Türkiye’de hemodiyalizin tıbbi yönleriyle 
değerlendirilmesini ele alan bir Yuvarlak Masayı, 4 adet “Uzmanı ile Tartışın” 
oturumunu ve “Nefrolojide Araştırma Tasarımları ve İstatistik Analiz” başlıklı önemli 
bir kursu içermektedir.  
 
Okulun öğretmenlik görevini, bu yıl da yine Türkiye genelindeki çeşitli tıp 
fakültelerinden gelen değerli nefrolog hocalarımız üstlenmişlerdir. Ayrıca, bu yıl açılış 
dersini dünyaca ünlü bir bilim adamı olan Prof. Dr. Peter Stenvinkel verecektir. Bir 
diğer ünlü bilim adamı Prof. Dr. Bengt Lindholm da yine öğretmen olarak görev 
yapacaktır. Her biri konularında engin deneyim ve birikim sahibi bu hocalarımıza çok 
değerli zamanlarını okulumuza ayırarak bizleri onurlandırdıkları için Türk Nefroloji 
Derneği adına içten teşekkürlerimi sunarım.  
 
Aynı şekilde, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı adına Kış 
Okulumuzun organizasyonunu üstlenen Kış Okulu Müdürümüz Prof. Dr. Taner 
Çamsarı ve Müdür Muavinlerimiz Prof. Dr. Ali Çelik, Doç. Dr. Caner Çavdar, Doç. Dr. 
Aykut Sifil’e ve K.K.T.C. adına bizlere ev sahibeliği yapan diğer Müdür Muavinimiz 
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi nefroloji uzmanı Dr. Deren Oygar’a 
Türk Nefroloji Derneği adına içten teşekkür ve saygılarımı sunarım.  
 
Son olarak da, Kronik Böbrek Yetersizliği ve Diyaliz Konularındaki mevcut bilgileri ile 
yetinmeyip bunları yenilemek ve güncellemek isteği ile aramıza katılan 7. Nefroloji Kış 
Okulu’nun sayın öğrencilerini, 7. Nefroloji Kış Okulu’nun da bir bilimsel ve sosyal şölen 
olarak yine anılarda yer almasını dileyerek, Türk Nefroloji Derneği adına sevgi ve saygı 
ile selamlarım.  
 
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti  
Türk Nefroloji Derneği Başkanı 
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Renaliz, Ocak 2001 

 

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ BAŞKANININ YENİ YIL MESAJI  

Türk Nefroloji Camiasının Değerli Mensupları,  

Türkiye’de Nefroloji’nin tarihi gelişim perspektifi içerisinde Türk Nefroloji 
camiasının bütününü temsil etme özelliğini koruyan, Türk Nefrolojisi’nde 
15. EDTA Kongresi, Ulusal Registry, düzenli yayınlanan Nefroloji Diyaliz 
Transplantasyon Dergisi gibi en önemli ilklerin altında imzası bulunan ve 
kuruluşundan bu yana çabalarını Türkiye’de Nefroloji’nin gelişmesi ve yurt 
sathına yayılmasına odaklayan Türk Nefroloji Derneği (TND) 30. yılını 
Dünya Nefroloji’sinin en büyük organizasyonu ISN ile ortak bir bilim şöleni 
olarak İstanbul’da gerçekleşen 17. Ulusal Kongre ile kutlamıştır. Bu 30 yıllık 
deneyimi ile Türk Nefroloji Derneği 21. yüzyıla böylelikle artık olgunluk 
çağına ermiş olarak girmekte olup Antalya, İzmir, Kayseri ve İstanbul’da 
açılmış bulunan şubelerinin de büyük katkı ve destekleri ile gelişim ve 
atılımlarını bundan sonra da gençliğin şevk ve heyecanından vazgeçmeksizin 
ve fakat olgunluğun getirdiği sabır, sebat ve kararlılıkla sürdürme 
azmindedir.  

Yeni Yılınızı kutlar, saygılar sunarım. 

Prof. Dr. Kamil Serdengeçti 

  



Renaliz, Ocak 2002 

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI’NIN YENİ YIL MESAJI  
 
Türk Nefroloji Camiasının Değerli Mensupları,  
 
Türk Nefroloji Derneği bilindiği gibi, ekonomik krizin getirdiği tüm zorluklara rağmen 
Türk Nefroloji camiasına vermekte olduğu hizmetleri bu yılda arttırarak sürdürmeye 
devam etmiştir.  
 
Bilindiği gibi Kapadokya'da yapılan 9. Ulusal Kongremiz bilimsel düzeyi, teknik alt 
yapısı ve sosyal yönüyle yepyeni bir standart yakalamıştır.  
 
Nefroloji konusunda düzenli ve sürekli yayınlanan tek yurtiçi hakemli bilimsel dergi 
olan yayın organımız Türk NDT Dergisi 10. yılını doldurmuştur. Aynı şekilde 
Türkiye’de Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Registry’si de Türkiye’de nefroloji veri 
ve istatistiklerinin en güvenilir ve uluslararası kabul gören kaynağı olarak bu yıl çıkan 
kitapçıkla 10. yılını doldurmuştur. Bu yıl. Derneğimiz nefroloji camiasına 2000 yılına 
kadar nefroloji konusunda yayınlanmış ulusal ve uluslararası makaleleri kapsayan bir 
nefroloji makaleler bibliyografyası da kazandırmıştır. 
 
Yine bu yıl, Derneğimiz Antalya, İstanbul, İzmir ve Kayseri Şubeleri, sürekli ve düzenli 
olarak düzenledikleri çok sayıda bilimsel toplantılar, eğitim kurs ve seminerleri 
aracılığıyla güncel nefroloji bilgi ve eğitimini bölgesel bazda çok geniş bir hekim 
kitlesine yaymayı başarmışlardır. Hazırlık aşaması büyük ölçüde biten derneğimiz web 
sayfası; makaleler bibliyografyası, Türk NDT Dergisinde yayınlanan makaleler ve diyaliz 
ve transplantasyon konusundaki güncel mevzuata online ulaşılabilecek bir bilgi bankası 
olarak şimdiden hizmet vermeye başlamıştır. Kısa süre sonra chat grupları vb. yollarla 
aktif katılım ve görüş alışverişine de açılacaktır.  
 
TND Bilimsel Çalışma Grupları Yönetmeliği hazırlanması son aşamada olup, 
derneğimize bağlı çalışma grupları aracılığıyla nefrolojinin değişik konularında Türkiye 
çapında çok merkezli ulusal ve belki de uluslararası katkılı çalışma ve araştırmalar 
yürütülebilecektir.  
 
Öte yandan ISN, ERA ve ISPD gibi uluslararası derneklerle yakın işbirliğimiz bu yıl da 
sürdürülmüş ve Kapadokya Kongremizde ISPD ile ortak bir SAPD kursu 
düzenlenmiştir.  
 
Bu vesileyle, Türk Nefroloji Derneği adına dernek ve şubeler bazında tüm çalışmalara 
ve başta Ulusal Kongremiz olmak üzere  bilimsel faaliyetlerimize aktif katkıda bulunan 
herkese teşekkür ederim.  
 
2002 yılının tüm nefroloji camiası için daha aktif, verimli ve mutlu geçmesini dileyerek 
“Yeni Yılınızı Kutlar”, saygılarımı sunarım.  
 
Prof. Dr. Kamil SERDENGEÇTİ 



Renaliz, Ocak 2004 

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI’NIN YENİ YIL MESAJI  
 
 
Türk Nefroloji Camiasının Değerli Üyeleri, 
 
Bilindiği gibi bu yıl Türk Nefrolojisi için önemli bir dönemeç olmuş, TND adına 
yapılan başvuru sonuçlanarak 42.nci ERA Kongresinin 4-8 Haziran 2005’te 
İstanbul’da yapılması kararlaştırılmıştır. Bu Kongrenin Türk Nefrolojisi’ne çok 
önemli bir katkı ve ivme getireceği kesindir. Kongrenin özellikle Sosyal Program 
açısından eldeki olanaklar içerisinde en iyiyi yakalaması için Türk Nefroloji 
camiasının tüm gücünü kullanarak elbirliğiyle uğraş vereceğine inancım tamdır.  
 
TND’nin diğer alanlardaki hizmetleri bu yıl da nicelik ve nitelik bakımından artarak 
devam etmiştir. Açılışı, Türk Tıp Kongreleri tarihinde bir ilk olarak Aspendos’ta 
gerçekleşen 20.nci Ulusal Kongremiz yakaladığı bilimsel düzey, teknik altyapı ve 
organizasyon ve sosyal aktivite standartları ile birçok uluslar arası kongrenin üstüne 
çıkmış ve gerek Türk, gerekse yabancı katılımcılardan büyük övgü almıştır. 10-14 
Eylül 2004’te yine Antalya’da yapılacak 21. Kongrenin de aynı düzeyde 
gerçekleşmesi için çalışmalar şimdiden başlatılmıştır. Derneğimizin Diyaliz ve 
Nefroloji bilgilerini, uygulamaya yönelik en güncel bir bütünlük içerisinde Türkiye 
genelindeki nefrolog olmayan hekim kitlesine ulaştıran “Gerçek Eğitim Kursu” 
niteliğiyle artık gelenekselleşen Nefroloji Kış Okulları’nın üçüncüsü de 15-18 Nisan 
2004’te Pamukkale ve Adnan Menderes Üniversiteleri katılımıyla Kuşadası’nda 
yapılacaktır. Türkiye’de türünün tek örneği olan Ulusal Registry’miz 13. yılını 
doldurmuş olup % 90’ı aşan bir geri dönüş oranıyla 400’ü aşkın merkezden alınan 
verilerin analiz sonuçlarının toplandığı yıllık kitapçıklarla halen ulusal ve uluslararası 
bazda Türk Nefrolojisi ile ilgili en önemli başvuru kaynağı durumundadır. TNDT 
dergisi, 11 yıldır Nefroloji alanında düzenli ve sürekli yayınlanan tek bilimsel 
periyodik olarak yurtiçi ciddi bilimsel yayın yapmak isteyen genç arkadaşlarımızın 
aklına ilk gelen ciddi ve hakemli bilimsel Dergi niteliğini sürdürmektedir. 
 
Kitap yayını bu yıl da sürdürülmüş, Gaziantep Kış Okulu Kitabı ve VAS ve TND 
6.ncı Avrupa Hemodializ  Erişim Kursu Kitabı olmak üzere iki kurs kitabı, Sn. 
Sever’in yazdığı “Crush (Ezilme) Sendromu ve Marmara Depremi’nden Çıkan 
Sonuçlar” başlıklı kitabın ikinci baskısı ve Nissenson ve Fine’ın Diyaliz Tedavisi 
kitabının 3. baskısı ile Schrier’in Böbrek ve Elektrolit Hastalıkları kitabının 6. 
baskısının çevirileri okuyucuya sunulmuştur. Ayrıca, İstanbul Şubesi Pazar 
Toplantıları kitaplarının 3.ncüsü de baskıya verilmek üzeredir. Yine bu yıl, mevcut 
Polikistik Böbrek Çalışma Grubumuza ek olarak Deneysel Araştırma ve Beslenme 
Çalışma Grupları faaliyete geçmiş olup projelerini hazırlamaktadırlar. Deneysel 
Araştırma Grubunun 20. Kongremiz bünyesinde organize ettiği 1. Deneysel 
Araştırma Kursu büyük ilgi görmüştür. Beslenme Çalışma Grubu ise Ocak ayında 



Adana’da bir günlük bir renal nütrisyon toplantısı organize etmektedir. TND yıllık 
eğitim bursları ile halen iki nefrolog ve üç patolog yurt dışında eğitimlerini 
sürdürmektedirler. Önümüzdeki yıldan itibaren SCI indekste taranan uluslararası 
dergilerde yayınlanan özgün araştırmaların da ödüllendirilmesi ve bunun yöntemi ile 
ilgili ön çalışmalar başlatılmıştır. ERA üyesi olan TND üyelerinin 2004 yılı ERA 
aidatları TND tarafından ERA üyeliklerinin devamı temin edilmiş bulunmaktadır. 
Henüz ERA üyesi olmamış TND üyelerinden ERA üyelik şartlarını haiz olan 
nefrologların da ERA’ya 2004’ten başlayarak üye olmaları ve üyelik aidatlarının 
ödenmesi için de gerekli ön girişim yapılmış olup bu işlem de en kısa zamanda 
sonuçlandırılacaktır. İstanbul, Antalya, İzmir ve Kayseri Şubelerimiz bilimsel ve 
eğitimsel toplantı ve faaliyetlerini bu yıl da düzenli olarak sürdürmüşlerdir. Genel 
Kurulumuzca yapılan tüzük değişikliği onaylanınca, uzun süredir beklenen Bursa, 
Konya ve Ankara şubelerimizin de kurulmasına start verilecektir. Halen 
güncellenmekte olan Web sayfamız (www.tsn.org.tr) yakında çok daha işlevsel ve 
doyurucu bir içerikle yeniden hizmete sunulacaktır. 
 
Türk Nefroloji Camiasının Değerli Üyeleri, 
 
Hepimizin ortak yuvası ve çatısı olduğunu düşündüğüm TND’nin hizmetlerinin 
daha da yaygın ve düzeyli hale gelmesi için mevcut büyük destek ve katkılarınızın 
artarak sürmesi umuduyla Yeni Yılınızı içtenlikle kutlar, sağlık ve mutluluklar 
dilerim. 
 
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti 
TND Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 
 



Renaliz, Ocak 2005 

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI’NIN YENİ YIL MESAJI  
 
Türk Nefroloji Camiasının Değerli Üyeleri,  
 
Bilindiği gibi bu yıl 42. ERA Kongresi 4-7 Haziran 2005’te İstanbul’da Lütfi Kırdar 
Kongre Merkezi’nde yapılacaktır. Bu kongrenin Türk Nefrolojisi’ne çok önemli bir katkı 
ve ivme getireceği kesindir. Kongrenin özellikle sosyal program açısından eldeki 
olanaklar içerisinde en iyiyi yakalaması için Türk Nefroloji camiası olarak elbirliğiyle uğraş 
verilmektedir.  
TND’nin diğer alanlardaki hizmetleri bu yıl da alışılagelen düzey ve yoğunlukta 
sürmüştür. 21. Ulusal Kongremiz yakaladığı bilimsel düzey, teknik altyapı ve 
organizasyon ve sosyal aktivite standartları ile yine birçok uluslararası kongrenin üstünde 
olmuş ve gerek Türk, gerekse yabancı katılımcılardan büyük övgü almıştır. 16-20 Kasım 
2005’te yine Antalya’da yapılacak 22. Kongrenin de aynı düzeyde gerçekleşmesi için 
çalışmalar şimdiden başlatılmıştır. TND’nin artık gelenekselleşen Nefroloji Kış 
Okulları’nın dördüncüsü de 15-18 Nisan 2005’te Dicle Üniversitesi’nin katılımıyla 
Bodrum’da yapılacaktır. Türkiye’de türünün tek örneği olan Ulusal Registry’miz 14. yılını 
doldurmuş olup % 95’i bulan bir geri dönüş oranıyla 450’yi aşkın merkezden alınan 
verilerin analiz sonuçlarının toplandığı yıllık kitapçıklarla halen ulusal ve uluslararası 
bazda Türk Nefrolojisi ile ilgili en önemli başvuru kaynağı durumundadır. TNDT dergisi, 
12 yıldır, Nefroloji alanında düzenli ve sürekli, yurtiçi ciddi bilimsel yayın yapmak isteyen 
genç arkadaşların aklına ilk gelen ciddi ve hakemli bilimsel dergi niteliğini 
sürdürmektedir.  
Kitap yayını bu yıl da sürdürülmüş, “Kuşadası Kış Okulu” kitabı, “Polikistik böbrek 
hastalığında sorunlar ve tedavideki yeni ufuklar” kurs kitabı, “I. Hipertansiyon Kursu” 
kitabı ve “İstanbul Şubesi Pazar Toplantıları” kitaplarının 3.ncüsü okuyucuya 
sunulmuştur. Sn. Sever’in yazdığı “Crush (Ezilme) Sendromu ve Marmara Depremi’nden 
Çıkan Sonuçlar” başlıklı kapsamlı kitabın İngilizce çevirisi de bitirilmiş olup 2005’in ilk 
aylarında ISN-TND ortak yayını olarak Karger yayınevi tarafından yayınlanacaktır. Yine 
bu yıl, mevcut Periton Diyalizi; Polikistik Böbrek; Deneysel Araştırma ve Beslenme 
Çalışma Gruplarımıza ek olarak Hemodiyaliz; Hipertansiyon ve Anemi Çalışma 
Gruplarımız da faaliyete geçmiş olup projelerini hazırlamaktadırlar. TND yurtdışı yıllık 
eğitim bursları halen nefrologların yanı sıra nefropatoloji eğitimi için patologlara da 
verilmektedir. TND üyelerinden ERA üyelik şartlarını haiz olan nefrologların ERA’ya 
kişisel NDT aboneliğiyle birlikte üyelikleri sağlanmış olup aidatları TND tarafından 
ödenmektedir. Ayrıca bu yıl TND üyelerinden ISN üyelik şartlarını haiz olan 
nefrologların ISN’e de Üyelik aidatları TND tarafından ödenerek kişisel Kidney 
International aboneliğiyle birlikte Üye olmaları için gerekli işlem de en kısa zamanda 
sonuçlandırılacaktır. İstanbul, Antalya, İzmir ve Kayseri Şubelerimiz bilimsel ve eğitimsel 
toplantı ve faaliyetlerini bu yıl da düzenli olarak sürdürmüşlerdir. Konya ve Bursa 
şubelerimiz de kuruluşlarını tamamlamış olup 2005 yılından itibaren düzenli eğitimsel 
toplantı faaliyetlerine başlayacaklardır. Web sayfamız (www.tsn.org.tr) büyük ölçüde 
güncellenmiş olup daha da interaktif olmasına çalışılmaktadır.  
Yeni Yılınızı içtenlikle kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.  
 
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti  
TND Yönetim Kurulu Başkanı  
 
  

http://www.tsn.org.tr/


Renaliz, Ocak 2007 

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI’NIN YENİ YIL MESAJI  
 
Türk Nefroloji Topluluğunun Değerli Üyeleri,  
 
Türk Nefroloji Derneği'nin (TND) hizmet ve faaliyetleri bu yıl da alışılagelen düzey 
ve yoğunlukta sürdürülmüştür. 23. Ulusal Kongremiz yakaladığı bilimsel düzey, 
teknik altyapı, organizasyon ve sosyal aktivite standartları ile yine birçok uluslararası 
kongrenin üstünde gerçekleşmiş ve gerek Türk, gerekse yabancı katılımcılardan 
büyük övgü almıştır. 14-18 Kasım 2007’de yine Antalya’da yapılacak 24. Ulusal 
Kongrenin de benzer düzeyde gerçekleşmesi için çalışmalara şimdiden başlanmıştır. 
Ayrıca Uluslararası Geriatrik Nefroloji ve Üroloji Derneği (ISGNU) 2007 
Kongresinin de Fevzi Ersoy Başkanlığında 24. Ulusal Kongremiz içerisinde 
gerçekleşecek oluşu da kuşkusuz 24. Ulusal Kongremize yeni ve önemli bir boyut 
katacaktır. TND’nin 6. Nefroloji Kış Okulu da 29 Mart -1 Nisan 2007’de Fırat 
Üniversitesi’nin katılımıyla Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Girne kentinde yapılacaktır. 
Türkiye’de türünün tek örneği olan Ulusal Böbrek Kayıt sistemimiz 16. yılını 
doldurmuş olup % 93’lük bir geri dönüş oranıyla 500’ü aşkm merkez verileri ve 
analiz sonuçlarını toplayan kitapçık bu yıl da 23. Ulusal Kongremiz sırasında 
dağıtılmıştır. 15. yılına ulaşan TNDT dergisi, bu yıl da nitelikli ve düzenli yayınının 
yanı sıra, kongre bildiri özetlerini ve akut böbrek yetersizliği gibi özel konulara 
ayrılmış ek sayılar yayınlamayı sürdürmüştür. 
  
Yine bu yıl, Hipertansiyon Çalışma grubunca 6-7 Ekim 2006’da Çeşme’de 
düzenlenen eğitim toplantısı büyük övgü almıştır. Benzer bir toplantının 2007 
başlarında Erzurum’da yapılması da gündeme alınmıştır. Bu yıl da TND yurtdışı 
eğitim bursları ile yine iki patolog nefropatoloji eğitimi için yurtdışına 
gönderilmiştir. TND üyelerinden ERA ve ISN üyelik şartlarını haiz olan 
nefrologların ERA ve ISN üyelik aidatlarının TND tarafından ödenmesine bu yıl da 
devam edilmiştir. İstanbul, Antalya, İzmir, Kayseri, Konya ve Bursa şubelerimiz 
bilimsel ve eğitimsel toplantı ve faaliyetlerini bu yıl da düzenli olarak 
sürdürmüşlerdir. Yeni kurulan Adana şubemiz de lokal düzenli eğitim toplantılarına 
yakında başlayacaktır. İstanbul Şubemizin Pazar Toplantıları-IV adlı yıllık eğitim 
toplantı sunumlarını kapsayan 4. kitabının basımı da bitmek üzeredir. TND’nin 9 
Mart 2006 Dünya Böbrek Günü ile ilgili katkı ve faaliyetleri ISN Web sitesinde 
yayınlanmış ve büyük övgü almıştır. 2007 Dünya Böbrek Günü faaliyetlerinin daha 
kapsamlı olması için hazırlıklara şimdiden başlanmıştır. KBH’nın toplumumuzdaki 
prevalansı ve dağılımını saptamak için bir alan çalışması olarak Türkiye’nin 27 ilinde 
15.000 kişinin taranmasına yönelik CREDIT çalışması da Sağlık Bakanlığının 
desteği ile ve finansmanı çok büyük ölçüde TND tarafından karşılanarak Gültekin 
Süleymanlar’ın koordinatörlüğünde yürütülmekte olup 2007’nin ilk yarısında 
sonlanması beklenmektedir. Ülkeler bazında dünyada tek olan TND Renal Afet 
Yardım Gücü Mehmet Sever’in başkanlığında bu yıl tümüyle yeniden yapılanmış, 



dünyaya örnek oluşturabilecek detaylı bir renal afet planını da tamamlayarak 
uygulanmaya hazır hale getirmiştir. Bölge koordinatörleri önümüzdeki yıl için 
bölgesel renal afet eğitim faaliyetlerini şimdiden planlamış olup, bu meyanda 
Marmara Grubu Ocak 2007’de Kocaeli, daha sonra da Sakarya ve Bursa’da olmak 
üzere üç eğitim toplantısı gerçekleştirecektir.  
 
Bilindiği gibi ISPD 12. Dünya Periton Diyalizi Kongresi Cengiz Utaş’ın Kongre 
Başkanlığında TND Derneği ile ISPD tarafından ortaklaşa hazırlanacak ve 21-25 
Haziran 2008’de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecektir. Bu 
kongrenin de 2005 ERA-EDTA Kongresi’nde olduğu gibi Türk Nefrolojisinin 
adını dünyaya duyuracağı ve nefrolojimize önemli bir katkı ve ivme getireceği 
kesindir. Bu Kongrenin de tıpkı 2005 ERA-EDTA Kongresi’nde olduğu gibi 
bilimsel ve özellikle sosyal program açısından eldeki olanaklar içerisinde yine en 
iyiyi yakalaması için Türk Nefrologlarının tümünün yine elbirliğiyle uğraş vermesi 
gerekmektedir.  

 
Yeni Yılınızı içtenlikle kutlar, hepinize sağlık ve mutluluklar dilerim.  

 
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti  
TND Başkanı  
 



Renaliz, Ocak 2008 

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI’NIN YENİ YIL MESAJI  
 
Türk Nefroloji Topluluğunun Değerli Üyeleri,  
 
Türk Nefroloji Derneği'nin (TND) değişik hizmet ve faaliyetleri geçtiğimiz yıl da 
yoğun olarak devam etmiştir. Girne’de Fırat Üniversitesi katkısıyla yapılan TND 6. 
Kış Okulu çok başarılı geçmiştir. Gerek rekor katılımcı sayısıyla yine çok başarılı ve 
düzeyli geçen TND 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon 
Kongresi, gerekse bu Kongre bünyesinde ve TND ev sahipliğinde düzenlenen 9. 
Uluslararası Geriatrik Nefroloji ve Üroloji Konferansı bilimsel ve eğitimsel içerik, 
teknik altyapı ve organizasyon standartları ile katılımcılardan büyük övgü 
almışlardır. TND Ulusal Kongresi ayrıca Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akkreditasyon 
Konseyi (EACCME) tarafından bilimsel ve eğitimsel içeriği açısından 
değerlendirilerek bu yıl da ikinci kez 21 kredi ile kredilendirilmiştir. Bu, Türk 
Nefrolojisi için anlamlı bir övünç unsurudur. Ekim 2007’de Marmaris’te yapılan 
Nefroloji Yan Dal Hekimleri Periton Diyalizi Toplantısı ve 24. Kongrede çantalara 
konan TNDT Dergisi Periton Diyalizi Özel sayısı TND’nin periton diyalizi 
alanında bu yılki önemli iki eğitimsel faaliyetini oluşturmuştur. 
 
Bu yıl TND yayını olarak çıkan Schrier’in Nefroloji El Kitabı 6. Baskı ve Wilcox ve 
Tisher’in Nefroloji ve Hipertansiyon El Kitabı’nın 5. Baskısı olmak üzere dünyaca 
tanınmış iki önemli kitabın çevirileri de yine TND’nin önemli birer eğitimsel katkısı 
olmuşlardır. 

 
TND 7. Nefroloji Kış Okulu 27-30 Mart 2008’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 
katılımıyla Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Girne kentinde; 25. Ulusal Nefroloji, 
Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi de 19-23 Kasım 2008’de yine 
Antalya’da yapılacaktır.  

 
Bu yıl TND yurtdışı eğitim bursunu kazanan bir nefrolog yeni ihdas edilen “TND-
ISN joint fellowship” ine de başvurmuş ve ISN fellowship komitesi onayı ile ilk 
“TND-ISN joint fellow” olarak 2008 yılında eğitim ve araştırma için yurtdışına 
gitmeye hak kazanmıştır. TND-ISN işbirliğinin önemli bir sonucu olan bu yeni 
olanağın ülkemiz genç nefrologları için yeni ve önemli bir kazanım olduğu 
düşüncesindeyim.  

 
TND üyelerinden ERA ve ISN üyelik şartlarını haiz olan nefrologların ERA ve ISN 
üyelik aidatlarının TND tarafından ödenmesine bu yıl da devam edilmiştir. 
TND’nin 8 Mart 2007 Dünya Böbrek Günü ile ilgili katkı ve faaliyetleri ISN Web 
sitesinde yayınlanmış ve büyük övgü almıştır.  

 
 



Bilindiği gibi ISPD 12. Dünya Periton Diyalizi Kongresi TND ile ISPD 
tarafından ortaklaşa düzenlenecek ve 21-24 Haziran 2008 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleşecektir. Bu kongrenin de 2005 ERA-EDTA Kongresi’nde olduğu gibi 
Türk Nefrolojisinin adını dünyaya duyuracağı ve nefrolojimize önemli bir katkı ve 
ivme getireceği kesindir. Tüm nefrolog ve diyaliz ile uğraşan hekim arkadaşlarımı 
bu Kongreye mutlaka katılmaya davet ederim. 

 
Yeni Yılınızı içtenlikle kutlar, hepinize sağlık ve mutluluklar dilerim.  
 
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti  
TND Başkanı  
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