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Değerli okur, 

Dergimizin baş editörü Prof. Dr. Ali Özden bir süredir sağlık sorunları 
nedeni ile geçici olarak yazılarına ara verdi. Ali Özden Hoca 1986’dan 
bu yana birinci basamakta çalışan hekimlerimize gastroenterolojideki 
güncel gelişmeleri aktarmakta iken, 1996 yılında kurulan Türk Gastro-
enteroloji Vakfı çalışma programında bu faaliyetleri yürütmeye devam 
etmiştir. 2018 yılında yapılan genel kurulda ise başkanlığa çok değerli 
hocamız, TGV kurucularından Prof. Dr. Burhan Şahin seçilmiştir. 

Dünden Bugüne TGV...
A. Ömer ÖZÜTEMİZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
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Türk Gastroenteroloji Vakfı düzenlediği toplantıları kendi kuruluşu olan, 
TÜRSAB üyesi Dias Turizm üzerinden gerçekleştirmektedir. 

2018 yılı Güncel Gastroenteroloji Toplantılarının ana konuları 
şunlardan oluşmuştur:

• Helicobacter pylori’ye bağlı hastalıklar ve güncel tedavisi

• Gastroözofageal reflü hastalığı tedavisinde ve PPI’ların kullanımında 
güncel yaklaşımlar ne olmalıdır?

• Hastalıkta ve sağlıkta gastrointestinal flora (Mikrobiyota)

• Birinci basamakta gastrointestinal kanserlerin alarm bulguları

• Kronik hepatitlerde erken tanının önemi

Bu toplantılardaki konuşmacı kadrosu o bölgedeki üniversitelerdeki konu 
uzmanı akademisyenlerden ve Vakıf üyelerinden oluşturulmaktadır. Türk 
Gastroenteroloji Vakfı toplantılarında konuşmacı olan öğretim üyelerine 
her hangi bir maddi ödeme yapılmamaktadır. Hepsine çok teşekkür ederiz. 

Güncel Gastroenteroloji Dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfının 1996 yılından 
beri yayınlanmakta olan dergisidir. Baş editor Prof. Dr. Ali Özden hocadır. Dili 
Türkçedir. İçerisinde yayınlanacak yazılara editörler karar verir, ancak hakem-
li bir dergi değildir. Tamamen genel bilgilendirmeye yönelik derleme maka-
lelerin yer aldığı bir yayındır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak 
üzere yılda dört sayı yayınlanır,  talebe göre 2000-3000 arasında basılmaktadır. 
2017 yılında 21. yılını doldurmuştur. 

Tüm ekonomik zorluklara karşı Güncel Gastroenteroloji Dergisi siz okuyu-
culardan aldığı destek ile yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Siz oku-
yucuyu bir kez daha bu yolculuğa katılmaya devam etmeye çağırıyoruz.

 Sağlıkla esenlikle kalın…

Türk Gastroenteroloji Vakfı hem ilaç fir-
malarının, hem hekimlerin, hem de bilimin 
olumsuz etkilenmemesi için etik kurallara 
saygı göstermektedir. Maalesef gelişmekte 
olan ülkelerde etik kurallar çiğnendiği için 
hem ilaç firmaları, hem hekimlik, hem de 
toplum olumsuz şekilde etkilenmektedir. 
Etik kurallar konusundaki duyarlılığımız 
tüm dünyaya örnek teşkil etmektedir. Bugü-
ne dek Türk Gastroenteroloji Vakfı Türkiye 
genelinde hemen hemen tüm vilayetlerde 
‘’Güncel Gastroenteroloji  Toplantıları’’ ger-
çekleştirmiştir. Bugüne kadar 250’ye yakın  
toplantı yapılmış, yaklaşık 20.000’e yakın 
hekim bu toplantılara katılmıştır.

Toplantılarımızı birinci basamak hekimleri-
ne yönelik olarak planlamaktayız. Bu neden-
le toplantılarımız ana katılımcı grubunu böl-
gede çalışan Aile Hekimleri oluşturmaktadır. 
Ayrıca İç Hastalıkları uzmanları, Gastroente-
roloji uzmanları, Genel Cerrahi uzmanları, 
Çocuk gastroenterolojisi uzmanları ve Tıp 
Fakültesi bulunan merkezlerde adı geçen 
uzmanlık alanlarında asistanlık eğitimi alan 
hekimler toplantılarımıza büyük bir heves 
ile katılmaktadırlar. Toplantılarımızın katılı-
mı bölgeye göre farklılık göstermekte ve 50-
100 hekim arasında değişmektedir.




