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 SANOFI’NİN KATKILARIYLA DÜZENLENEN “HAYATI UZATAN 
İŞLEMLER YARIŞMASI”NIN KAZANANI CLEVELAND CLINIC'TE 

MİSAFİR ARAŞTIRMACI OLACAK  
 

Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği ve Sanofi’nin katkılarıyla “Hayatı 

Uzatan İşlemler Yarışması” düzenleniyor. Sanofi’nin desteğiyle önceki yıllarda “En İyi 

Girişimsel Olgu Yarışması” olarak yürütülen yarışmanın devamı niteliğinde olan 

“Hayatı Uzatan İşlemler Yarışması” bu sene 9’uncu kez düzenleniyor. Yarışmaya 

TKD üyesi doçent, yardımcı doçent veya uzman unvanına sahip tüm hekimlerin 

katılımına açık. Son başvuru tarihi 10 Nisan 2015 olan yarışmada dereceye giren 

olgular 22. Girişimsel Kardiyoloji Kongresi’nde açıklanacak. Yarışmanın birincisi, 

birincilik ödülü olarak dünyanın önde gelen tıp merkezlerinden Cleveland Clinic'te 

Murat Tuzcu’nun yanında 1 ay boyunca misafir araştırmacı olarak gitme olanağı 

kazanırken, ikinci ve üçüncüler ise 31.Ulusal Kardiyoloji Kongresi'ne katılım hakkı 

kazanacak. 

 
8 Nisan 2015 / İstanbul - Türkiye sağlık sektöründe kalp-damar hastalıkları, diyabet, onkoloji 
ve aşı başta olmak üzere 16 alanda çözümler sunan Sanofi Türkiye, Türk Kardiyoloji Derneği 
Girişimsel Kardiyoloji Birliği (TKD) ile “Hayatı Uzatan İşlemler Yarışması”nı düzenliyor. 
Sanofi’nin desteğiyle önceki yıllarda “En İyi Girişimsel Olgu Yarışması” olarak yürütülen 
yarışmanın devamı niteliğinde olan “Hayatı Uzatan İşlemler Yarışması” bu sene 9’uncu kez 
düzenleniyor.  
 
Yarışmaya gelecek projeler pratik çözüm üretebilmeli  
Sanofi’nin katkılarıyla ''En İyi Girişimsel Olgu''nun seçileceği “Hayatı Uzatan İşlemler 
Yarışması”na 10 Nisan 2015 tarihine kadar http://www.tkdgirisimsel.org/ internet sitesinden 
olguları yükleyerek başvuruda bulunmak mümkün. TKD üyesi doçent, yardımcı doçent veya 
uzman unvanına sahip tüm hekimlerin katılımına açık olan yarışmaya gelecek projelerin 
daha önce hiçbir yerde sunulmamış olması, Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması ve 
uygulayıcının pratik çözüm üretebildiği bir olgu olması gerekiyor.  
 
Birinci, Cleveland Clinic'de 1 ay boyunca misafir araştırmacı olacak  
Yarışmada ilk 10’a kalan olgular TKD üyeleri tarafından belirlenecek. Finale kalan 10 proje 
sahibi 22. Girişimsel Kardiyoloji Kongresi’nde sunumlarını gerçekleştirecek. Kongrede 
dereceye girenlerin yapacakları sunumların ardından kongre salonunda bulunan genel kurul 
tarafından ilk 3 olgu belirlenecek. Sanofi'nin katkılarıyla, “Hayatı Uzatan İşlemler 
Yarışması”nın birincisi, birincilik ödülü olarak dünyanın önde gelen tıp merkezlerinden  
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Cleveland Clinic'e 1 ay boyunca misafir araştırmacı olarak gitme olanağı kazanırken, ikinci 
ve üçüncüler ise 31.Ulusal Kardiyoloji Kongresi'ne katılım hakkı kazanacak. 

 
 
 
Sanofi Hakkında 
Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan Sanofi, hastaların ihtiyaçları doğrultusunda 
tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi dünya çapında sağlık alanındaki 
yedi güç kaynağı şunlardır: diyabet çözümleri, aşılar, yenilikçi ilaçlar, sık rastlanmayan 
rahatsızlıklar, tüketici ürünleri, gelişen pazarlar ve hayvan sağlığı. Sanofi Paris (EURONEXT: 
SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir. Ayrıntılı bilgi için: 
www.sanofi.com.tr  

http://www.sanofi.com.tr/

