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TND “TÜRK NEFROLOJİ MAKALELER BİBLİYOGRAFYASI” SUNUŞ YAZISI, 2001  
 

SUNUŞ 
Bilindiği gibi, Türk Nefroloji Derneği 10 yılı aşkın süredir başka alanlardaki hiçbir tıp derneğinin 
yapamadığı Ulusal Registry hizmetini Nefroloji alanında kapsamlı ve düzenli olarak  yürütmekte  
ve bu Registry gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında Türkiye Nefroloji, Diyaliz ve 
Transplantasyon veri ve istatistikleri için en saygın bir kaynak olarak kullanılmaktadır. 
 
Bugün sizlere sunmaktan gurur duyduğumuz bu kitap ise bu kez Türkiye’de Nefroloji’nin Bilimsel  
Registry’sini oluşturmak için atılmış bir ilk ve fakat çok önemli ve büyük bir adım olarak 
elinizdedir. Türkiye’de Tıp Alanında Yayınlar, Makaleler veya Kitaplar Bibliyografyası türü eserler 
bugüne kadar münferit gayretlerle çok az sayıda verilmiş ve gerek kapsam, gerek içerik 
bakımından sınırlı kalmıştır. Ayrıca, bilebildiğimiz kadarıyla medikal branşlarda böyle bir eser pek 
de verilmemiştir. Yine, süre açısından 50 yılı aşan bir tıbbi bibliyografik derleme örneği de yoktur. 
Elinizdeki kitap yalnızca 20. yüzyıl süresince yayınlanmış (1939-2000) Ulusal ve Uluslararası 
Makaleleri kapsamaktadır. Bu kitabı kısa süre sonra benzer biçimde hazırlanmış bir Kitap ve 
Tezler bibliyografyası da izleyecektir. Sonraki aşamada ise belki bunların ikisi birleştirilerek bir 
Türk Nefroloji Yayınlar Bibliyografyasına dönüştürülecektir. 
 
Bilimsel Registry benzetmesinin temel mantığı bu kitabın bir nihai kitap değil, bir ilk kitap 
oluşundadır. Kitap, en az iki yılda bir yenilenecek ve gerek yeni yayınlar, gerekse çeşitli nedenlerle 
ilk baskıya girememiş yayınların eklenmesiyle kapsamı sürekli genişleyecektir. Kitaptaki yayınlar 
Türk Nefroloji Derneği web sitesinde de (www.tsn.org) yer almakta olup bunlar kitaptan farklı 
olarak çok daha kısa aralıklarla güncelleneceklerdir. 
 
Kitabın hazırlanış yöntemi temelde Türkiye’deki Nefroloji Bilim Dalı ve Ünitelerinin bugüne 
kadarki kendi yayınlarını disket veya e-mail ile ulaştırmaları esasına dayandığından bu ilk 
baskısının tüm yayınları eksiksiz kapsama iddiasında olamayacağı ve olmadığı da aşikardır. Bir 
başka deyişle yayın listelerini göndermemiş olan kişi ve ünitelerin yayınlarının kitapta eksiksiz 
bulunması beklenmemelidir. Ancak, yine gerek kişi olarak kendisinin, gerekse kendi ünitesinin ve 
özellikle eski yıllara ait yayınlar açısından hocalarının bazı yayınlarının kitapta yer almadığını 
farkeden herkes, eksikliğini gördüğü bu yayınları derhal Türk Nefroloji Derneği Bilimsel Registry 
sorumlusu Prof. Dr. Semra Bozfakioğlu’na iletirse, bunlar önce sürekli güncellenecek web 
sitesinde, sonra da düzenli aralarla çıkacak kitabın müteakip baskısında yerlerini mutlaka 
alacaklardır. 
 
Bu bibliyografya, temelde imece esprisi ile Türk Nefroloji Camiasının ortaklaşa hazırlamaya 
başladığı bir eserdir. Sürekliliği, kalıcılığı ve giderek daha eksiksiz daha kapsamlı biçimde 
gelişmesinin sorumluluğunu da hep birlikte yüklenmemiz gerektiği açıktır. 
 
Başta, son yıllarda çoğu kez adeta gecesini gündüze katarak bu bibliyografyanın kuvveden fiile 
çıkması için inanılmaz bir sabır ve titizlikle uğraş veren düzenleyici Sayın Prof. Dr. Semra 
Bozfakioğlu olmak üzere, titizlikle hazırlayıp gönderdikleri yayın listeleriyle kitabın oluşması ve 
gerçekleşmesini sağlayan Türk Nefroloji Camiasının tüm değerli mensuplarına hepimizin ortak 
eseri olan bu Türk Nefroloji Makaleler Bibliyografyası için Türk Nefroloji Derneği adına içten 
teşekkürlerimi sunarım. 
 
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti 
Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Istanbul, 20 Ağustos 2001 
 



TND “Hemodiyaliz Hekimi El Kitabı” 2. Baskı Önsöz, 2001 
 

ÖNSÖZ 
 

Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon konularındaki modern bilgi ve becerinin yurt düzeyinde 
yayılması ve Türk hekim ve hemşirelerinin bu konularda güncel standartlara uygun biçimde 
sürekli eğitilmesi Türk Nefroloji Derneği’ nin önde gelen amaçlarından biridir. 
 
Bu amaca yönelik olarak hazırlanmış ve Türk Nefroloji Derneği yayını olarak ilk baskısı 1977 
yılında yayınlanmış bulunan Hemodiyaliz Hekimi El Kitabı’nın dört yıl gibi kısa bir süre içerisinde 
oluşan genel istek üzerine genişletilmiş ve güncelleştirilmiş ikinci baskısını yapıyor oluşundan 
Türk Nefroloji Derneği ve Türk Nefroloji camiası adına büyük kıvanç ve mutluluk duyuyorum. 
 
Bilindiği gibi Hemodiyaliz, günümüzde Kronik Böbrek Yetersizliği popülasyonunun en yaygın 
tedavi modalitesi konumundadır. Nitekim, 2001 yılı itibariyle Türkiye genelinde 18 Bini aşkın 
hasta, toplam 348 merkezde sürekli ve düzenli Hemodiyaliz Tedavisi görmektedir. Ülkemizde 
formel nefroloji eğitimi görerek nefrolog olmuş ancak yüz kadar hekim bulunduğu göz önüne 
alınırsa, Hemodiyaliz uygulayan merkezlerdeki hekimlerin önemli bölümünü yalnızca kısa süreli 
eğitim kurslarıyla görevlerine hazırlanmış meslektaşlarımızın oluşturduğu açıktır. Büyük bir 
özveriyle ve binbir güçlükle savaşarak hizmet veren ve çoğu üniversiter ortamın dışında bulunan 
bu arkadaşlarımızdan bilgi ve becerilerini çok sayıda ulusal ve uluslararası toplantı ve kongreyi,  
yüzlerle yerli ve yabancı literatürü, yabancı dilde yayınlanan çok sayıda komplike kitabı sürekli 
izlemek yoluyla güncel tutmalarını beklemek yerine onlara bu bilgileri konularında uzman genç 
araştırıcıların kaleminden ve ülkemizin gerçekleri ve ülkemizdeki deneyimler esas alınarak en öz 
ve güncel biçimlerinde sunmak elbette ki tartışılmaz ve yeri doldurulmaz bir hizmettir. Ve bu 
kitap her şeyden önce bu hizmeti gerçekleştirmektedir. 
 
Ancak, bu nitelikteki bir kitabın güncel, güvenilir ve komprime bir el kitabı olarak hemodiyaliz 
eğitim kursu gören hekimlere, iç hastalıkları ve pediatri eğitimi alan asistanlara ve hatta bir ölçüde 
nefroloji eğitimi almakta olan yan dal uzmanlık öğrencilerine de çok yararlı olacağı kesindir. 
 
Bu kitap yoluyla Türk Nefroloji camiasına yaptıkları çok önemli katkı ve hizmetten dolayı başta 
editörler Dr. Akpolat ve Dr. Utaş olmak üzere kitaba katkıda bulunan değerli bilim adamı genç 
nefrolog arkadaşlarımı Türk Nefroloji camiası ve Türk Nefroloji Derneği adına kutlar, kendilerine 
içten teşekkürlerimi sunarım. 
 
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti 
Türk Nefroloji Derneği  
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
  
 
    

 



FOREWORD TO THE BOOK “THE CRUSH SYNDROME”, KARGER, 2005 
 
FOREWORD 
 
On August 17, 1999, a major earthquake registering 7.4 on the Richter scale hit a densely 
populated area of about 15.8 million inhabitants at the eastern end of the Marmara Sea in 
north-western Turkey.  
 
The number of documented cases of acute renal failure (ARF) following this event 
exceeded all similar cases previously reported for any single earthquake.  
 
Within the first week of the disaster, in collaboration with the Renal Disaster Relief Task 
Force of the International Society of Nephrology (ISN), The Turkish Society of 
Nephrology (TSN), then under the presidency of Professor Ekrem Erek, prepared special 
questionnaires to obtain patient data and follow-up information and to analyze the extent 
of the nephrological problems. These questionnaires were sent to nephrology units of 35 
reference hospitals that were treating the victims. Responses to questionnaires from the 
TSN Task Force were completed by the end of October 1999 and throughout this period, 
close contact by fax, telephone, and/or e-mail was maintained with most of the hospitals 
involved in this study.  
 
This book, based on the 639 documented cases seen after the Marmara earthquake, 
compiles the experience on crush syndrome-related ARF following earthquakes in an 
unprecedented way using the largest existing database on the subject collected after one 
single earthquake.  
 
The author, Professor Mehmet Şükrü Sever worked as coordinator for both the ISN and 
the TSN Renal Disaster Relief Task Forces and coordinated on the one hand all the renal 
relief efforts and on the other hand the data collection and processing. Also, as the head of 
the TSN Turkish Study Group of the disaster he was in charge of analyzing and 
interpreting the data and as such he has been the key author of more than 15 international 
scientific papers on the subject. The book is based on his personal first-hand experience of 
the subject and as such has a unique authenticity.  
 
The Turkish Society of Nephrology is proud to endorse this exceptional book which 
comprises the many original scientific lessons learned from a devastating disaster in the 
hope that our bitter experience as a nation may serve to save more lives in such future 
disasters.  
 
On behalf of the Turkish Society of Nephrology, I would like to thank my friend and 
colleague Professor Sever for this tremendous achievement which is the fruit of non-stop 
hard and dedicated work and also Professors Norbert Lameire and Raymond Vanholder 
for their continuous and close collaboration with and guidance to the TSN Renal Disaster 
Relief Task Force and its coordinator Professor Sever ever since the disaster.  
 
Prof. Dr. Kamil Serdengecti 
President, the Turkish Society of Nephrology 
Istanbul, 2005 



TND “Hemodiyaliz Hekimi El Kitabı” 3. Baskı Önsöz, 2008 
 

ÖNSÖZ 
 
Elinizdeki kitap, Türk Nefroloji Derneği (TND)’nin 1997’de yayınladığı telif 
kitaplardan 5.cisi olan “Hemodiyaliz Hekimi El Kitabı” nın 3.ncü baskısıdır. Bu 
kitabın daha 11 yıl içinde bütünüyle güncellenmiş olarak 3.ncü baskısını yapıyor 
oluşu kanımca ne denli büyük bir ihtiyaca cevap vermekte olduğunun doğrudan 
kanıtıdır. 
 
Bu kitabın ilk baskısından bu yana Türkiye’de nefrolog sayısı ancak üç kat artar ve 
nüfus başına hesaplandığında gelişmiş ülkelerin ve hatta komşumuz Yunanistan’ın 
çok gerisinde kalırken ve yan dal uzmanlığı da mecburi hizmet kapsamına alınarak 
yan dal uzmanı sayısının artması adeta kasten engellenmek istenirken; nüfus artışı ve 
çok önemli ölçüde kronik böbrek hastalığındaki (KBH) reel insidens artışı ile ilgili 
olarak diyaliz üniteleri sayısının kaçınılmaz biçimde gösterdiği geometrik artış, 
diyaliz ünitelerinin çok büyük kısmının maalesef sayıları yine adeta geometrik 
biçimde artan nefrolog olmayan ve çok kısa sürelerde göreve hazırlanmış sertifikalı 
hekimlerce yönetilmesi ve yürütülmesi sonucunu doğurmuştur. Türkiye’de diyaliz 
ünitelerinin nefroloji merkezlerine affiliasyonu da maalesef söz konusu olmadığı ve 
bu gidişle de olamayacağına göre eşyanın doğasına aykırı bu durumun daha uzun 
yıllar kontrolü gittikçe güçleşerek süreceği kaçınılmaz bir gerçektir. Bu durumda, 
diyaliz hekimliği görevini üstlenen meslektaşlarımızın sürekli eğitimlerinin çeşitli 
yöntemlerle ve bu arada derli toplu, güncel ve güvenilir kitaplarla sürdürülmesi 
TND’nin gerek bu meslektaşlarımıza, gerekse diyaliz ünitelerinde izledikleri kronik 
böbrek hastalarına karşı önde gelen bir vecibesidir. 
  
Kitabın bu baskısında da yine sürekli yenilenen ve çığ gibi gelişen güncel nefroloji 
ve hemodiyaliz bilgileri, uzman bilim insanlarının kaleminden hemodiyaliz 
konusundaki tüm literatür ve yayınlar taranarak, en yakın tarihli uluslararası 
kongrelerde bildiri olarak sunulan tüm yenilikler dahil edilerek özümlenmiş ve her 
birinin bu konuda sahip oldukları engin bilgi birikimi ve kişisel deneyim 
süzgecinden, imbiğinden geçmiş olarak uygulamaya yönelik en öz ve güncel 
biçimlerinde sunulmaktadır.  
 
Bu, güncel, güvenilir ve komprime el kitabının 3.ncü baskısıyla Türk Nefrolojisine 
ve Hemodiyaliz hizmetinin kalitesine yaptıkları ve yapacakları katkılar nedeniyle 
değerli yazar arkadaşlarımı ve değerli editörler Profesör Akpolat ve Profesör Utaş’ı 
TND adına bir kez daha kutlar, kendilerine içtenlikle teşekkür ederim 
 
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti 
TND Başkanı 
İstanbul, 24.9.2008 



 

 

 

 

 

 

TND İSTANBUL ŞUBESİ 

PAZAR TOPLANTILARI KİTAPLARI 

ÖNSÖZLER 



TND İSTANBUL ŞUBESİ “PAZAR TOPLANTILARI II KİTABI” ÖNSÖZ 
 
ÖNSÖZ 
 
Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi 2000 yılında kuruluşuyla birlikte bir yandan iki yada 
bir yapılan düzenli bilimsel toplantıları, bir yandan da özellikle diyaliz hekim ve hemşirelerinin 
eğitimini öngören ve “Pazar Toplantıları” adıyla da anılan aylık düzenli eğitim toplantılarını 
uygulamaya koymuş ve bu toplantıları iki yıllık dönem boyunca aksatmadan sürdürmüştür.  
 
İstanbul ilindeki 55 diyaliz merkezinde Türkiye’deki toplam 21.000 diyaliz hastasının 5.000’i, 
yani % 24’ü tedavi edilmektedir. Bunlardan 3.800’ünün, yani % 75’inin diyalizleri mevcut 40 
adet özel merkezde yapılmaktadır. Bu merkezlerde ise 42’si uzman 85 hekim ve 189 hemşire 
görev yapmaktadır. Bu durumda, diyaliz hekim ve hemşirelerine yönelik düzenli ve sürekli bir 
eğitim programının İstanbul ili açısından ne kadar önemli bir gereksinimi karşıladığı çok 
açıktır.  
 
Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi bu eğitimi iki yıl boyunca aksatmadan ve çok yüksek 
bir katılımı koruyarak sürdürmüştür. Bu da eğitim içerik ve kapsamı bakımından katılımcıların 
gereksinimlerinin çok büyük ölçüde karşılandığının en güvenilir ve sağlam bir göstergesi 
olmuştur.  
 
İstanbul Şubesi bununla da kalmayarak, eğitim toplantıları sırasında, diyaliz teoriği ve pratiği 
açısından bilinmesi gerekli en önemli ve yaşamsal konuları kapsayan ve seçkin konuşmacıların 
en güncel bilgileri kendi deneyimleriyle sentezleyerek yaptıkları birbirinden önemli ve değerli 
sunumları her yıl sonunda kitap haline dönüştürerek İstanbul özeli ve Türkiye genelinde 
diyaliz hekim ve hemşirelerinin yararlanımına sunma geleneğini de başlatmış ve 2001 yılında 
serinin ilk kitabını Pazar Toplantıları (1) adıyla Prof. Dr. Emel Akoğlu ve Doç. Dr. Serhan 
Tuğlular’ın editörlüğünde yayınlanmıştır.  
 
Elinizdeki bu kitap ise, değerli arkadaşımız Dr. Fatma Karakullukçu’nun titiz editörlüğünde 
hazırlanan ve 2001-2002 dönemi Pazar Toplantılarındaki sunumları kapsayan bu serinin ikinci 
kitabıdır. Büyük ölçüde uygulamaya yönelik, güncel ve kendi deneyimlerimize dayalı bu her iki 
eserin de birlikte diyaliz hekim ve hemşireleri için en güvenilir birer başvuru kaynağı olacağı 
kuşkusuzdur.  
 
Bu değeri gün geçtikçe daha iyi anlaşılacak büyük hizmet için Türk Nefrolojisi ve Türk 
Nefroloji Derneği adına İstanbul Şubesi Başkanı Prof. Dr. Emel Akoğlu’nu ve onun şahsında 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurullarının değerli üyelerini yürekten kutlar, kitapların değerli 
editörleri ve seçkin yazar kadrosundaki değerli arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunarım.  
 
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti  
Türk Nefroloji Derneği Başkam 



TND İSTANBUL ŞUBESİ “PAZAR TOPLANTILARI III KİTABI” ÖNSÖZ 
 
 
ÖNSÖZ 
 
Elinizdeki bu kitap, Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesinin 2000 yılında kuruluşundan bu 
yana aksatmadan sürdürdüğü ve “Pazar Toplantıları” adıyla da anılan aylık düzenli Eğitim 
Seminerleri’nin geçtiğimiz yılki bölümünü kapsayan üçüncü kitabıdır.  
 
Yurdumuzdaki diyaliz hizmetinin dörtte birinin verildiği İstanbul’daki diyaliz hekim ve 
hemşirelerine yönelik olarak İstanbul Şubesi’nce düzenlenen bu sürekli eğitim programının ne 
denli başarılı olduğu üç yıldır sürmesine karşın hala aynı büyük ve canlı katılımı sağlamakta 
oluşundan bellidir.  
 
Dileğimiz, “Pazar Toplantıları” kitaplarının ülke genelinde de dağıtılarak bu Seminerlere 
katılma olanağı bulamayan İstanbul dışındaki diyaliz hekimi ve hemşiresi kitlesine ulaştırılması 
ve bu güncel ve öncü Eğitim Programından onların da yararlanmasının sağlanmasıdır.  
 
Diyaliz teoriği ve pratiği açısından en önemli konuları kapsayan ve seçkin uzmanların en 
güncel bilgileri kendi deneyimleriyle sentezleyerek sundukları “Pazar Toplantıları” kitaplarının 
bu cildini en titiz biçimde yayına hazırlayan değerli editör Dr. Fatma Karakullukçu’ya özellikle 
teşekkür ederim.  
 
Türk Nefrolojisi’ne verilen bu önemli hizmet için Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi 
Başkanı Prof. Dr. Emel Akoğlu ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulunun değerli üyelerini ve 
seçkin yazar kadrosundaki değerli arkadaşlarımı Türk Nefroloji Derneği ve Türk Nefroloji 
camiası adına yürekten kutlarım.  
 
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti  
Türk Nefroloji Derneği Başkam  
 



TND İSTANBUL ŞUBESİ “PAZAR TOPLANTILARI V KİTABI” ÖNSÖZ 
 
ÖNSÖZ 
 
Bilindiği gibi, Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi 2000 yılında kuruluşuyla birlikte Prof. 
Dr. Emel Akoğlu’nun başkanlığında bir yandan iki ayda bir düzenli bilimsel toplantıları, diğer 
yandan da özellikle diyaliz hekim ve hemşirelerinin eğitimini öngören ve “Pazar Toplantıları” 
adıyla da anılan aylık düzenli eğitim toplantılarını uygulamaya koymuş; bu toplantıları bugüne 
dek aksatmadan ve çok yüksek bir katılımı koruyarak sürdürmüş ve artık gelenekselleştirmiştir  
 
Bununla da kalmayarak İstanbul Şubesi, Prof. Dr. Emel Akoğlu’nun önderliğinde, eğitim 
toplantıları sırasında seçkin konuşmacıların yaptıkları birbirinden önemli ve değerli sunumları 
her yıl sonunda kitap haline dönüştürerek İstanbul özeli ve Türkiye genelinde diyaliz hekim ve 
hemşirelerinin yararlanımına sunma geleneğini de başlatmıştır. Pazar Toplantıları adını alan bu 
serinin ilk kitabı Prof. Dr. Emel Akoğlu ve Doç. Dr. Serhan Tuğlular’ın, sonraki üç kitabı da 
Uz. Dr. Fatma Karakullukçu’nun titiz editörlüklerinde hazırlanarak yayınlanmıştır.  
 
Elinizdeki Pazar Toplantıları (V) adlı bu kitap, İstanbul Şubesinin 2005-2006 dönemi Pazar 
Toplantılarındaki sunumları kapsamaktadır ve Prof. Dr. Alaattin Yıldız’ın editörlüğünde 
hazırlanmıştır. Büyük ölçüde yazarların kendi deneyimlerine dayalı ve uygulamaya yönelik bu 
kitabın da öncekiler gibi, diyaliz hekim ve hemşireleri için güvenilir bir başucu kitabı ve günlük 
başvuru kaynağı olacağı kuşkusuzdur.  
 
Beş yıldır süregelen ve artık gelenekselleşen bu büyük hizmet için Türk Nefrolojisi ve Türk 
Nefroloji Derneği adına İstanbul şubesi Başkanı Prof. Dr. Emel Akoğlu’nu ve onun şahsında 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurullarının değerli üyelerini bir kez daha yürekten kutlar, serinin 
değerli editörleri ve yazar kadrosundaki değerli arkadaşlarıma bir kez daha teşekkürlerimi 
sunarım.  
 
Prof. Dr. Kamil Serdengeçti  
Türk Nefroloji Derneği Başkam 




