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32. Ulusal Kongremizi
40. Y›l›m›zda Yap›yoruz
TÜSAD, 2010 Dünya Akci¤er Sa¤l›¤› Y›l›’nda Akci¤er Sa¤l›¤›na Dikkat Çekiyor
ö¤üs Hastal›klar› Uzmanl›k
Dal›’nda Türkiye’nin
en eski derne¤i olan
Türkiye Solunum Araﬂt›rmalar›

G

Derne¤i (TÜSAD), 32. Kongresi’nde
ayn› zamanda kuruluﬂunun 40. y›l›n›
da kutluyor. TÜSAD’›n 40. kuruluﬂ
y›ldönümü 2010 Dünya Akci¤er

SOLUNUM 2010 Baﬂkan›’n›n Mesaj›

TÜSAD Kongrelerinin Baﬂar›
Grafi¤i Her Y›l Art›yor
Her geçen y›l bilimsel ve sosyal
program kalitesi, içerik, kat›l›mc›
say›s› ile yukar›
do¤ru bir baﬂar›
grafi¤i çizen
SOLUNUM
kongrelerinin bu
ivmesini devam
ettirebilmenin ayn›
zamanda da
Türkiye Solunum
Araﬂt›rmalar›
Doç.Dr.
Derne¤i’nin
Filiz Koşar
40. Y›l›nda bu
kongreyi
gerçekleﬂtirecek olman›n
sorumlulu¤u, gururu ve heyecan›
içinde SOLUNUM 2010 için

haz›rl›klara SOLUNUM 2009
kongresini bitirdi¤imiz gün
baﬂlam›ﬂt›k. Kongre mekan›m›z›
seçerken hem artan kat›l›mc›
say›s›n›, hem kat›l›mc›lar›m›z›n
al›ﬂt›¤› daha kolay ulaﬂ›labilir,
telaﬂs›z, yormayan ama kaliteden
de ödün vermeyen bir mekan
olmas›n› ve tabii ki ülkemiz ve
sa¤l›k sisteminin içinde
bulundu¤u koﬂullar› dikkate
almak zorundayd›k ve bu
nedenle belki kula¤a al›ﬂ›k gelse
de hiçbir zaman b›kmayaca¤›m›z
bir do¤a cenneti Antalyam›z’da
yine yeﬂillik cenneti bir mekan›
seçtik.
devam› sayfa 2’de

Sa¤l›¤› y›l›na da rastl›yor.
Ast›m, KOAH, Akci¤er Kanseri,
Solunum sistemi enfeksiyonlar› ,
Tüberküloz ve Solunum Yetmezli¤i
gibi akci¤er hastal›klar› yüzünden,
dünyada her y›l onmilyonlarca insan
nefes alma ve yaﬂam mücadelesi
vermektedir; 10 milyondan fazla
kiﬂi de hayat›n› kaybetmektedir.

Dünya Akci¤er
Sa¤l›¤›ndan Ulusal
Akci¤er Sa¤l›¤›na
Akci¤er Hastal›klar›n›n dünya
nüfusunu tehdit eden önemli
bir sorun oldu¤una dikkatleri
çekmek için: Akci¤er Sa¤l›¤› ve
Hastal›klar› ile ilgili
Uluslararas› Kuruluﬂlar, 2010
y›l›n› “Dünya Akci¤er Sa¤l›¤›”
y›l› olarak ilan etti ve bunu
“Akci¤er Sa¤l›¤› Nefes almak
ve Yaﬂamak için esast›r”
slogan› ile ve ortak bir
deklerasyonla duyurdular.
Art›k kongrelerinde
gelenekselleﬂen bir ﬂekilde
toplumsal duyarl›l›¤› art›rmak
amac›yla akci¤er sa¤l›¤›na
dikkat çeken TÜSAD, bu y›lki
kongrede de, 2010 Dünya
Akci¤er Sa¤l›¤› Y›l›’na paralel

ﬂekilde, “Küresel iklim
de¤iﬂikliklerine” ve bunlara ba¤l›
olarak akci¤er sa¤l›¤›nda meydana
gelen olumsuz geliﬂmelere dikkat
çekecek. Akci¤er sa¤l›¤›n›
iyileﬂtirmeyi ve kamuoyunda
duyarl›l›k yaratmay› hedefleyen
TÜSAD, kongre bünyesinde
düzenlenen bas›n toplant›s›n›n bu
y›lki konusunu da “Dünya Akci¤er
Sa¤l›¤› y›l› ve Ulusal Akci¤er Sa¤l›¤›
y›l›” olarak belirledi.

Prof. Dr. Can Öztürk: TÜSAD Bilimselli¤in
Yan›nda Toplumsal E¤itimi de Önemsiyor
Türkiye Solunum Araﬂt›rmalar› Derne¤i
(TÜSAD) Baﬂkan› Prof. Dr. Can
Öztürk “Derne¤in vizyonu ulusal bir
uzmanl›k derne¤inin tüm
fonksiyonlar›n› yerine getirecek

standartlar› oluﬂturmaya yönelik olarak;
e¤itim, araﬂt›rma, toplum sa¤l›¤›
etkinliklerini yerine getirebilmektir”
dedi.

devam› sayfa 4’te

Prof. Dr. Mustafa Yaman: 40. Y›l›m›z›
Bilimsel Faaliyetlerle Kutluyoruz
‹.Ü. Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› AD
Ö¤retim Üyesi TÜSAD 2. Baﬂkan› ve 40. Y›l Kutlama
Komitesi Baﬂkan› Prof. Dr. Mustafa Yaman, 32. Ulusal
Kongre'de gerçekleﬂtirilecek olan
devam› sayfa 3’te
etkinliklerle ilgili olarak bilgi verdi.

Editörden
"De¤erli Meslektaﬂlar›m,
Bir y›l önce size merhaba derken,
bir nefes olmaya çal›ﬂt›k günlük
yaﬂant›n›zda. ‹lk say›m›z›
haz›rlarken taﬂ›d›¤›m›z
endiﬂeleri bugün
hissetmiyoruz.
Solunum Aktüel’i
haz›rlarken tabii ki
s›n›rs›z olanaklara
sahip de¤iliz. Bundan
dolay› sizlerle
paylaﬂmay› istedi¤imiz
birçok konuyu istemeden de olsa
sonraki say›lara b›rakmak
zorunda kal›yoruz. Her
say›m›zda derne¤imizin
etkinlikleri konusunda bilgiler

aktard›¤›m›z gibi sosyal konulara
da yer vermeye çal›ﬂt›k. Gelecek
say›lar›m›zda da bizleri
ilgilendiren sosyal konulara daha
fazla yer verme gayreti içerisinde
olaca¤›z.
Solunum Aktüel Kongre Özel
say›s› ile TÜSAD’›n 32. Ulusal
Kongresi SOLUNUM 2010’da
yaﬂayacaklar›n›z hakk›nda bir
özet sunmaya çal›ﬂt›k.
Bilimsel ve sosyal program› ile
derne¤imizin 40 y›ll›k tecrübesini
yans›tacak bir kongre olaca¤›na
inand›¤›m›z SOLUNUM 2010’a
hoﬂgeldiniz demek istiyorum.
Doç.Dr. O¤uzhan Okutan
Solunum Aktüel Editörü

Kongre 20 Ekim
Çarﬂamba Günü Kurs
Program›yla Baﬂl›yor
Daha önce kay›t yapt›ran kongre
kat›l›mc›lar›, farkl› konularda
düzenlenen 9 ayr› kursta bilgilerini
tazeleyecekler.

devam› sayfa 2’de

Sosyal Program
SOLUNUM 2010 Kongresi’nin sosyal
program› son derece renkli... Leman
Sam Konseri, Ali Aysun Kocatepe
Konseri, Genco Erkal ﬁiir
dinletisi ve kumsal partisi
kat›l›mc›lara keyifli anlar
yaﬂatacak.

devam› sayfa 6,7,8’de

Bilimsel Komite Baﬂkan›’n›n Mesaj›

Bilimsel Kalitesi Yüksek Bir Kongre
40. y›l›na ulaﬂan Gö¤üs
Hastal›klar› Uzmanl›k Dal›’nda
Türkiye Solunum Araﬂt›rmalar›
Türkiye’nin en eski derne¤i olan
Derne¤i (TÜSAD)'nin 40.
Türkiye Solunum
kuruluﬂ y›l
Araﬂt›rmalar› Derne¤i
dönümünü
olarak, Gö¤üs
kutlayaca¤›m›z,
Hastal›klar› ve birçok
32. Ulusal
ilgili uzmanl›k alan›nda
Kongremiz
çal›ﬂan siz de¤erli
SOLUNUM
meslektaﬂlar›m›z›n
2010, 20-24
Prof. Dr.
bilimsel ve sosyal içerik
Ekim 2010
Ahmet
yönünden be¤enece¤iniz
Ilgazlı
tarihlerinde
bir kongre için, aylard›r
Antalya’da Gloria
yo¤un bir çal›ﬂma
Golf Resort Otel’de yap›lacakt›r.
içinde
olduk.
Tükenmeyen bir nefesle
"De¤erli Meslektaﬂlar›m,

devam› sayfa 2’de

solunum aktüel
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TÜSAD Kongrelerinin Baﬂar› Grafi¤i Her Y›l Art›yor
sayfa 1’den devam
Kongre organizasyon komitesi
oluﬂturulmas›nda derne¤imizin
önem verdi¤i hem bu konuda
deneyimi olan hem de daha genç
ve dinamik kiﬂilerin bir arada
oldu¤u ve böylece tecrübe ve
yeniliklerin harmanland›¤› bir
ekibin bu iﬂi üstlenmesi gelene¤i bu
y›l da devam etti. Ben dahil geçen
y›llarda görev alm›ﬂ arkadaﬂlar›m›z
ve hocalar›m›z›n yan›nda yeni ve
genç hocalar›m›zla bu görevi
uyumlu bir ekip olarak elimizden
gelenin en iyisini yapma gayreti ile
sonland›rmaya çal›ﬂt›k.
Kongre bilimsel program›n› kongre
organizasyon yönergemiz
do¤rultusunda çal›ﬂma gruplar› ve
koordinasyon kurullar›n›n görüﬂ,

öneri ve fikirlerini alarak, böylece
oldukça geniﬂ bir grubun emek
verdi¤i, fikir üretti¤i multidislininer,
doyurucu, yenilikçi, tart›ﬂmac› ve
prati¤e yönelik konular› da
kapsayacak biçimde oluﬂturduk.
Keza konuﬂmac› ve
tart›ﬂmac›lar›m›z› mümkün
oldu¤unca daha genç ama
konusunda deneyimli ve birikimli
meslektaﬂlar›m›zdan seçerken
oturum baﬂkanlar›m›z› bilgi
birikimleri ve deneyimlerinden
yararlanabilece¤imiz
hocalar›m›zdan yararlanma arzusu
ile ve yine çal›ﬂma gruplar› ve
koordinasyon kurullar›m›z›n
önerilerini gözönünde tutarak
belirledik. Bilimsel program›n
çat›s›n› kendi uzmanl›k alan›m›z
olan Gö¤üs Hastal›klar› temel

olmak üzere Fizyoloji, Yo¤un
Bak›m, Gö¤üs Cerrahisi, Pediatrik
Gö¤üs Hastal›klar› gibi paylaﬂ›m
içinde oldu¤umuz di¤er uzmanl›k
alanlar› ile ortak oturumlarda
tart›ﬂma ve bilgi aktar›m›n›

Dünyaca Ünlü Uzmanlar
SOLUNUM 2010’da
SOLUNUM 2010, bilimsel yönüyle
de son derece zengin ve güçlü bir
kongre. Kongreye, yapt›klar› bilimsel
çal›ﬂmalarla solunum hastal›klar›
alan›na önemli katk›larda bulunan
Türk bilimadamlar›n›n yan›s›ra,
dünya çap›nda ünlü yabanc›
bilimadamlar› da konuﬂmac› ya da
oturum baﬂkan› olarak kat›l›yor. Bu
y›l TÜSAD Kongresi’nde izleme
imkan› bulaca¤›m›z yabanc› uzmanlar
ﬂunlar: Dr. Chris Bolliger
“Elektromanyetik navigasyon”,

“Türkiye Solunum Araﬂt›rmalar›
Derne¤i” Ad›na Sahibi:

Prof. Dr. Mecit SÜERDEM
Yaz› ‹ﬂleri Müdürü:

Doç. Dr. Benan ÇA⁄LAYAN
Editör:

Doç. Dr. O¤uzhan OKUTAN
YÖNET‹M MERKEZ‹:
Kocamustafa Paﬂa Caddesi,
Esmer ‹ﬂmerkezi, No: 118/2
Cerrahpaﬂa 34303 ‹stanbul
Telefon: (212) 632 27 17
Faks: (212) 529 58 68
e-posta: solunum@solunum.org.tr
www.solunum.org.tr
YAYIN HAZIRLIK:

YÜCE
reklam/yayım/dağıtım a.ş.
Nato Caddesi, 23/3 Seyrantepe
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Geri Dönüﬂümlü
Ka¤›da Bas›l›yor
“Solunum Aktüel”
gazetesi TÜSAD’›n
çevreye duyarl›l›¤›ndan
ötürü geri dönüﬂümlü
ka¤›da bas›lmaktad›r.

“Endobronﬂiyal volüm
küçültme”, “EBUS-TB‹A”;
Dr. Stefano Gaspar›n›
“Transbronﬂiyal i¤ne aspirasyonu veTT‹A integrasyonu”,
“Trakeobronﬂiyal Stent
yerleﬂtirilmesi”; Dr. Ulrich
Costabel “Sarkoidoz”,
“Nadir Görülen Akci¤er
Hastal›klar›:
Dr. James R. Jett Prof. Dr. Cosimo
Lenfanjiomyomatozis,
Lequaglie
Alveolar Proteinozis”;
Dr. Ganesh Raghu “‹diopatik
Dr. Julius Janssen, “Medikal
interstisyel pnömoniler”, “Difuz
torakoskopi”, “Malign
Alveoler Hemoraji”, “‹diopatik
Efüzyonlar”; Dr. Gary Lee
Pulmoner Fibroziste Tan›dan
“Parapnömonik Efüzyonlar”;
Tedaviye Güncel Yaklaﬂ›mlar”;
Dr. Walter Klepetko “Kronik
Dr. James Jett “PET- PET/BT”,
tromboembolik PHT'da
Dr. Lewis Rubin “Kronik
tromboendarterektomi”,
tromboembolik pulmoner
“Pancoast tümörlerinde
hipertansiyon”,;
geniﬂletilmiﬂ rezeksiyonlar”;
Dr. Cosimo Lequaglie
Dr. Sonali Sethi çeﬂitli olgularla
“Metastazektomi”, “Pulmoner
ilgili olarak bilgi verecekler.
Metastatektomiler”;

SOLUNUM 2010 Kurs Program›
20 Ekim 2010 Çarﬂamba
KURS I
Tan›dan Tedaviye Giriﬂimsel
Bronkoskopi Kursu -(TÜSAD &
EAB Ortak Kursu)
Kurs Sorumlular›: Mustafa Yaman,
Ahmet Ilgazl›, Semra Bilaçero¤lu
KURS II
Hava Yolu Yönetiminde Cerrahi
Yaklaﬂ›m Kursu
Kurs Sorumlusu: Levent Elbeyli
KURS III
Difüz Parankimal Akci¤er
Hastal›klar› Radyolojisi Kursu
(TÜSAD - Türkk Toraks Radyolojisi
Derne¤i Deste¤i ile)
Kurs Sorumlular› : Günseli K›l›nç,
Macit Ar›yürek
Klinisyen Gözü ile DPAH
Radyolojisi
Oturum Baﬂkan›: Günseli K›l›nç,
Metin Akgün
KURS IV
Solunum Fonksiyon Testleri Kursu

Kurs Sorumlular›: Nurhayat Y›ld›r›m,
Candan Ö¤üﬂ
KURS V
Ekokardiyografi Kursu
Kurs Baﬂkanlar›: Arzu Mirici,
O¤uzhan Okutan
KURS VI
Mekanik Ventilasyon Kursu
Kurs Baﬂkanlar›: Erdo¤an Kunter,
Oktay Demirk›ran
KURS VII
Klinik Epidemiyoloji Kursu
Kurs Baﬂkan›:Onur Hamzao¤lu
KURS VIII
Obstrüktif uyku apne sendromu
tan› ve tedavisinde pratik uygulamalar Kursu
Kurs Sorumlular›: O¤uz Köktürk
KURS IX
Sigara B›rakma Yöntemleri Kursu
Kurs Sorumlular›: Nazmi Bilir,
Tunçalp Demir

mümkün k›lacak biçimde
oluﬂturmaya çal›ﬂt›k. 2010 Dünya
Akci¤er Sa¤l›¤› Y›l›nda
kongrelerimiz için gelenekselleﬂen
bir biçimde toplumsal duyarl›l›¤›
art›rmak amac›yla, bu y›lki

kongremizde de “Küresel ‹klim
De¤iﬂiklikleri” konusunda küresel
›s›nmaya ba¤l› iklim de¤iﬂikli¤inin
etkilerini ve bunlar› engellemek için
herkesin üzerine düﬂen görevleri
kongre kat›l›mc›lar›m›zla bu
konuda deneyimli bilim insanlar› ile
birikte paylaﬂma imkan› bulaca¤›z.
Giderek artan bir ivme ile koﬂarak
ulaﬂt›¤›m›z 40.y›l›m›z› kutlaman›n
sevinç ve coﬂkusunu sizlerle
paylaﬂmak, hem bilimsel hem sosyal
bak›mdan verimli ve güzelliklerle
dolu bir kongreyi yaﬂamak dile¤iyle
hepinize tüm kongre organizasyon
komitesi ad›na hoﬂ geldiniz
diyorum.
Doç.Dr.Filiz Koﬂar
SOLUNUM 2010
Kongre Baﬂkan›

Bilimsel Kalitesi
Yüksek Bir Kongrede
Birlikte Olaca¤›z
sayfa 1’den devam
Kongre düzenleme bilimsel
komitesi olarak çal›ﬂma
gruplar›ndan gelen öneriler, web
sayfam›zda yap›lan anket, siz
de¤erli meslektaﬂlar›m›z›n de¤erli
katk› ve önerileriyle örtüﬂen bir
bilimsel program anketle
haz›rland›.
SOLUNUM 2010’un ilk
gününde 9 kongre kursu
yap›l›rken di¤er 3 günde kongre
oturumlar›n› dört salonda paralel
oturumlar ﬂeklinde
gerçekleﬂtirece¤iz. Bu y›l ka¤›t
israf› yapmamaya kararl›y›z ve
video gibi görsellerin sunumuna
olanak sa¤layan e-poster
uygulamas›na devam ediyoruz.
Oturumlarda multidisipliner
kurgu yapmaya çal›ﬂt›k ve böylece
ortak oturumlarda birlikte
tart›ﬂma ve görüﬂ al›ﬂ-veriﬂinde
bulunma olana¤› sa¤lamay›
hedefledik.Solunum 2010
bilimsel program› içindeki 9
e¤itici kurstan “Tan›dan Tedaviye
Giriﬂimsel Bronkoskopi Kursu”,
Avrupa Bronkoloji ve Giriﬂimsel
Pulmonoloji Derne¤i ortakl›¤›nda,
“Difüz Parankimal Akci¤er
Hastal›klar› Radyolojisi Kursu”
ise Türk Toraks Radyolojisi
Derne¤i ile birlikte gerçekleﬂtirilecektir. Di¤er kurslar›m›z;
“Hava Yolu Yönetiminde Cerrahi
Yaklaﬂ›m, “Solunum Fonksiyon
Testleri”, “Sigara B›rakma
Yöntemleri”, “Ekokardiyografi”,
“Mekanik Ventilasyon”,
“Obstrüktif Uyku Apne
Sendromu Tan› ve Tedavisinde
Pratik Uygulamalar” ve “ Klinik
Epidemiyoloji” Kursu.
Kongrede konferanslar, karﬂ›t
görüﬂ toplant›lar›, güncelleme
toplant›lar›, uzmanl›k ö¤rencisi

oturumu, olgu sunumu
oturumlar›, uzman› ile söyleﬂi ve
ayr›ca hekimlik mesle¤i ve
uzmanl›k alan›m›z› ilgilendiren
paramedikal konulara yer verdik.
28 panel, 8 konferans, 6 yuvarlak
masa, 3 karﬂ›t görüﬂ, 2 mini
konferans, interaktif olgu
oturumlar›, video sunumlar› ile
uzman›ndan tekniklerde birlikte
tart›ﬂaca¤›z. Konular›nda
deneyimli birçok yerli ve yabanc›
hocalar›m›z›n rehberli¤inde ve
olanaklar ölçüsünde genç
meslektaﬂlar›m›za öncelik
vermeye çal›ﬂt›k.
TÜSAD kongrelerinde
gelenekselleﬂen serbest bildiri ve
poster ödüllerine ek olarak bu y›l
“40. Y›l Bilim Ödülleri” ad› ile
solunum alan›nda çal›ﬂan bilim
insanlar›n› desteklemek, onlar›n
baﬂar›lar›n› kamuoyu ile
paylaﬂmak ve daha büyük
baﬂar›lara imza atmalar›n›
sa¤layabilmek için, solunum ile
ilgili temel bilimler “Prof. Dr.
Meliha Terzio¤lu Bilim Ödülü”
ve klinik çal›ﬂmalar alan›nda
“Prof. Dr. Rauf Sayg›n Bilim
Ödülü” ad›yla iki ayr› onur ödülü
verilecektir.
Bu y›l gö¤üs cerrahi bildirileri
ayr› de¤erlendirilecek ve ilk üç
bildiriye kongre s›ras›nda ödül
verilecektir. Ayr›ca kongrede
verilecek bir di¤er ödül
ACTELION – Pulmoner
Vasküler Araﬂt›rma Ödülü’dür.
Bilgi ve güzellikleri paylaﬂarak,
koﬂuﬂturmadan ilgi ile takip
edece¤iniz haf›zan›zda kalacak
yararl› ve verimli bir kongre
olmas›n› arzuluyoruz.
Antalya’da buluﬂmak dile¤i ile en
derin sevgi ve sayg›lar›mla…
Prof. Dr. Ahmet Ilgazl›
Bilimsel Komite Baﬂkan›

solunum aktüel
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40. Y›l›m›z› Bilimsel
Faaliyetlerle Kutluyoruz
ürkiye'nin önemli üniversitelerinden 9
bilim adam›n›n bir araya gelerek kurdu¤u
Türkiye Solunum Araﬂt›rmalar› Derne¤i
(TÜSAD), bu y›l kuruluﬂunun 40.
y›ldönümünü kutluyor. Y›l içinde halka ve
hekimlere yönelik olarak gerçekleﬂtirilen
çeﬂitli etkinliklerle 40. y›l›n› kutlayan
Türkiye Solunum Araﬂt›rmalar›
Derne¤i'nin 32. Ulusal Kongresi'nde
de 40. y›l dolay›s›yla sosyal ve bilimsel
faaliyetler yap›lacak.
22 Haziran 1970 y›l›nda
kurulan TÜSAD'›n, 40. y›l›na
gö¤üs hastal›klar› alan›nda
birçok ilke damgas›n› vurarak
ulaﬂt›¤›n› söyleyen
‹stanbul Üniversitesi
Cerrahpaﬂa T›p
Fakültesi Gö¤üs
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Hastal›klar› AD Ö¤retim Üyesi TÜSAD 2.
Baﬂkan› ve 40. Y›l Kutlama Komitesi Baﬂkan›
Prof. Dr. Mustafa Yaman, 32. Ulusal Kongre'de
gerçekleﬂtirilecek olan etkinliklerle ilgil olarak ﬂu
bilgiyi verdi:
“Hem gö¤üs hastal›klar› uzmanl›¤›n› bilgi ve
donan›m aç›s›ndan geliﬂtirmek hem de bu alanda
çal›ﬂmalar yapmak amac›yla kurulan TÜSAD, 40.
y›l›na ulaﬂmas› nedeniyle düzenlenen
etkinliklerde de bilimsel faaliyetlere
a¤›rl›k verdi. Bu nedenle solunum
alan›nda çal›ﬂan bilim insanlar›n›
desteklemek, onlar›n baﬂar›lar›n›
kamuoyu ile paylaﬂmak ve daha
büyük baﬂar›lara imza atmalar›n›
sa¤layabilmek için “40. Y›l Bilim
Ödülleri”ni Organize etti. TÜSAD
kongrelerinde gelenekselleﬂen serbest
bildiri ve poster ödüllerine ek olarak

verilen “40. Y›l Bilim Ödülleri” iki ayr›
kategoride verilecek. Solunum ile ilgili temel
bilimler alan›nda “Prof. Dr. Meliha Terzio¤lu
Bilim Ödülü”ve klinik çal›ﬂmalar alan›nda “Prof.
Dr. Rauf Sayg›n Bilim Ödülü” bu y›l ilk kez
sahiplerini bulacak. Çok say›da de¤erli çal›ﬂman›n
baﬂvurdu¤u bu iki ödülün jürileri, son derece zor
bir seçimle, ödüle lay›k olan çal›ﬂmalar›
belirlediler. Ödül töreni kongrenin aç›l›ﬂ
töreni s›ras›nda yap›lacak. Aç›l›ﬂ
töreni s›ras›nda ayr›ca TÜSAD'›n
tarihçesini ve derne¤imizin 40. y›la
ulaﬂmas›nda eme¤i geçen bilim
insanlar›n› anlatan bir film gösterimi de
olacak. Derne¤imize eme¤i geçen
hocalar›m›za 40. y›l dolay›s›yla birer
plaket verilecek. Kongre s›ras›nda özel bir
‘40. y›l an› defteri’ aç›lacak dileyenlerin bu
deftere an›lar›n› yazmalar› istenecek ”

TÜSAD 40. YIL B‹L‹M ÖDÜLLER‹
20 Ekim 2010 Çarﬂamba

Neden Prof. Dr.
Meliha Terzioğlu
Bilim Ödülü?
Prof. Dr. Meliha Terzio¤lu,
Türkiye Solunum
Araﬂt›rmalar› Derne¤i’nin
kurucu üyesi ve Derne¤in ilk
baﬂkan›d›r. 24 y›l süre ile
TÜSAD'›n baﬂkanl›k görevini
sürdüren Prof. Dr. Meliha
(1915-1995)
Terzio¤lu, yurtd›ﬂ›
ba¤lant›lar›na önem
veren bir ö¤retim üyesi
olarak tan›n›yordu ve dünyadaki en etkin yüz bilim
kad›n›ndan biriydi.
Avrupa Fizyoloji Derne¤i'nin de yönetim kurulu üyesi
olan Prof. Dr. Terzio¤lu’nun TÜSAD’›n
kurulmas›ndaki en büyük hedefi, temel bilimler ve
klinik bilimler aras›nda gerekli olan bilimsel köprünün
kurularak, bilgilerin paylaﬂ›lmas›na; ortak çal›ﬂmalar
yap›larak bilimsel güçbirli¤inin oluﬂturulmas›na
katk›da bulunmakt›.
TÜSAD Baﬂkan› Prof. Dr. Terzio¤lu’nun Avrupa
Solunum Klinik Fizyolojisi Derne¤i’nde (SEPCR)
1973-1977 tarihleri aras›nda Yürütme Komitesi
Üyeli¤i ve 1977-1981 tarihleri aras›nda
2. Baﬂkan, 1981-1986 Electoral Committee Üyesi
olarak görev yapmas›, bu dernekle ve Avrupa
Pnömoloji Derne¤i (SEP) ile bilimsel bak›mdan
iliﬂkilerin kuvvetlenmesine katk›da bulunmuﬂtur.

Neden Prof. Dr.
Rauf Saygın
Bilim Ödülü?
Prof. Dr. Rauf
Sayg›n, 1970 y›l›nda
Prof. Dr. Meliha
Terzio¤lu ve ileri gelen
akademisyenlerle birlikte
solunum alan›nda multi
disipliner yaklaﬂ›mla
(1914 – 2003)
akademik çal›ﬂmalar
yapmak amac›yla Türkiye
Solunum Araﬂt›rmalar›
Derne¤i (TÜSAD) kurucusu oldu ve ilk yönetim
kurulunda ikinci baﬂkan olarak görev ald›.
1981 y›l›nda Yüksek Ö¤retim Kuruluna (YÖK)
üye olarak atand›. O y›llarda Gö¤üs Hastal›klar›
Anabilim Dal›, ‹ç Hastal›klar›n›n yan dal›na
dönüﬂtürülmüﬂtü ancak YÖK üyesi olan Prof. Dr.
Sayg›n'›n gayretleriyle 1983’te tekrar Gö¤üs
Hastal›klar› Anabilim Dal› kimli¤ine kavuﬂtu.
Prof. Dr. Rauf Sayg›n, akademik yaﬂam›
süresince TÜSAD’›n tüm bilimsel faaliyetlerinde
görev ald›. Tüberküloz savaﬂ›nda, ülkemizde
bronkoskopi, bronkografi ve solunum fonksiyon
testlerinin geliﬂmesinde öncü oldu. Transbronﬂial
mediasten ve hilus lenf bezleri ponksiyonu için özel
olarak “Sayg›n” ad›yla an›lan transbronﬂiyal
aspirasyon ignesi geliﬂtirdi. Bu i¤ne Storz firmas›
taraf›ndan üretildi.

40. Y›l Bilim Ödülleri
Sahiplerini Buldu
Türkiye Solunum Araﬂt›rmalar›
Derne¤i (TÜSAD) taraf›ndan,
kuruluﬂunun 40. y›l› olmas›
nedeniyle solunum alan›nda
çal›ﬂan bilim insanlar›n› desteklemek, onlar›n baﬂar›lar›n› kamuoyu
ile paylaﬂmak ve daha büyük
baﬂar›lara imza atmalar›n›
sa¤layabilmek için, solunum ile
ilgili temel bilimler ve klinik
bilimler alan›nda yap›lan
çal›ﬂmalara verilmesi kararlaﬂt›r›lan
“Prof.Dr. Meliha Terzio¤lu
Bilim Ödülü” ne ve “Prof. Dr.
Rauf Sayg›n Bilim Ödülü” ne
gönderilen araﬂt›rmalar her iki
“Bilim Ödülü De¤erlendirme
Komisyonlar›” taraf›ndan ayr› ayr›
incelenilmiﬂ ve ödül kazanan
adaylar belirlenmiﬂtir.
Doç. Dr. ‹brahim
Güner gönderdi¤i
“Intracerebroventricular
Serotonin Reduces the Degree
of Acute Hypoxic Ventilatory
Depression in Peripherally
Chemodenervated Rabbits”

SOLUNUM 2010 Kongre Ödülleri
40. Y›l Bilim Ödülleri
Bu y›l ilk kez verilecek olan
Prof. Dr. Meliha Terzio¤lu Bilim
Ödülü ve Prof. Dr. Rauf Sayg›n
Bilim Ödülü Kongre’nin aç›l›ﬂ
gecesinde sahiplerini bulacak.
Sözel bildiri ödülleri:
Kongrede sunulmak üzere
gönderilen sözel bildiriler aras›ndan
seçilen ilk üç bildiriye ödül verilecek.
E-poster ödülleri:
Kongrede sergilenen e-posterler
aras›ndan de¤erlendirme komitesi
taraf›ndan seçilen ilk üç e-postere
ödülleri, kongre s›ras›nda verilecek.

Gö¤üs cerrahisi bildirileri:
Bu y›l gö¤üs cerrahi bildirileri ayr›
de¤erlendirilecek ve ilk üç bildiriye
kongre s›ras›nda ödül
verilecek.
Foto¤raf yar›ﬂmas› ödülleri:
Bilindi¤i gibi 2010 y›l› “Dünya
Akci¤er Sa¤l›¤›” y›l› ilan edildi. Bu
konudaki duygu ve düﬂüncelerimizi
foto¤raflarla yans›tmak amac›yla
“Çevre ve Akci¤er” konulu bir
foto¤raf yar›ﬂmas› düzenlendi. Bu
kapsamda, yar›ﬂmaya kat›lan
foto¤raflar aras›ndan seçilecek
ilk üç foto¤rafa kongre s›ras›nda
ödül verilecek.

ACTELION –Pulmoner Vasküler
Araﬂt›rma Ödülü
ACTELION, kurumsal
sorumluluk anlay›ﬂ› çerçevesinde,
Türkiye’de “pulmoner vasküler
hastal›k” alan›nda yürütülen
araﬂt›rmalar› teﬂvik etmek üzere
Türkiye Solunum Derne¤i –
Actelion “Pulmoner Vasküler
Hastal›k Ödülü” program›n› baﬂlatt›.
Bu y›l birincisi verilecek olan
bu ödül, TÜSAD 32. Ulusal
Kongresi -2010’da sözlü bildiri ya
da poster olarak sunulmak üzere
kabul edilecek pulmoner vasküler
hastal›kla ilgili araﬂt›rmalar
aras›ndan seçilecek.

isimli çal›ﬂma ile “Prof.Dr.Meliha
Terzio¤lu Bilim Ödülü” ne de¤er
bulunurken; Prof. Dr. Hakan
Günen gönderdi¤i “Prevalence
of COPD: First
epidemiological study of a
large region in Turkey” isimli
çal›ﬂma ile “Prof.Dr. Rauf Sayg›n
Bilim Ödülü”ne de¤er
bulunmuﬂtur.
Bu nedenle TÜSAD’›n 40.
y›l›nda Derne¤imize çok büyük
hizmetleri olan bu iki büyük
Hocam›z›n ad›na düzenlenen
Bilim Ödülleri’ ni kazanan
çal›ﬂmac›lar› ve yay›nda yer alan
di¤er araﬂt›r›c›lar› kutlar bundan
sonraki çal›ﬂmalar›n›zda baﬂar›lar
dileriz. TÜSAD 32. Ulusal
Kongresi’nde TÜSAD’›n 40. y›l
dönümünü hep birlikte coﬂkuyla
kutlamak ve araﬂt›r›c›lara
ödüllerini sizlerle birlikte
sunmak bizleri mutlu edecektir.
Prof. Dr. Can Öztürk
TÜSAD Baﬂkan›

SOLUNUM 2010
Kongresi’ne Kat›l›m
Deste¤i Verildi
Çal›ﬂmalar›yla mezuniyet sonras›
e¤itimi destekleyen TÜSAD,
SOLUNUM 2010 Kongresi için
149 kat›l›mc›ya burs verdi.
Kongreye bildirisi kabul edilmiﬂ
toplam 149 asistan, hemﬂire ve
temel bilimler alan›nda çal›ﬂan
meslektaﬂ›m›za burs verildi.
Solunum 2010 burslar› kongre
kayd›, 2 kiﬂilik oda da konaklama
(iki bursiyer ayn› odada olacak
ﬂekilde) ve bir adet kurs kayd›n›
içermektedir.
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TÜSAD Baﬂkan› Prof. Dr. Can Öztürk:

TÜSAD Bilimselliğin Yanında
Toplumsal Eğitimi de Önemsiyor
n TÜSAD (Türkiye Solunum
Araﬂt›rmalar› Derne¤i) hakk›nda
k›saca bilgi verir misiniz?
T›p alan›nda faaliyet gösteren
dernekleri dört ayr› grupta
de¤erlendirmek uygun olacakt›r.
Bunlar;
a) Uzmanl›k Dernekleri
b) Spesifik hastal›klara ve sa¤l›k
sorunlar›na yönelik olarak
oluﬂturulmuﬂ dernekler
c) Hastalar›n dayan›ﬂma ve
kamuoyu oluﬂturma amac›yla
kurduklar› dernekler, sosyal
sorumluluk yap›lanmalar›
d) Ticari amaçla kurulmuﬂ
ﬂirketlerin oluﬂturdu¤u birliktelikler
TÜSAD; 1970 y›l›nda kurulmuﬂ
ve solunum hastal›klar› alan›nda,
tüberküloz a¤›rl›kl› kurumsal
yap›lanmalar›n d›ﬂ›nda, uzmanl›k
derne¤i niteli¤inde ilk sivil toplum
kuruluﬂudur. Kuruluﬂunu izleyen
y›llarda, Türkiye’nin de¤iﬂik
yörelerinde, tüm “GÖ⁄ÜS
HASTALIKLARI” alan›nda çal›ﬂan
hekimleri bir araya getiren, 30 adet
y›ll›k ulusal kongre gerçekleﬂtirmiﬂ ve
düzenli olarak kongre kitaplar›n›
(Bildiri ve sunum özetlerini içeren
belirli) yay›nlam›ﬂ, “SOLUNUM”
dergisini düzenli olarak akademik
çal›ﬂmalar›n yay›nland›¤› bir platform
olarak oluﬂturmuﬂ, üyelerinin
mezuniyet sonras› e¤itim
programlar›na ve akademik
yükselmelerine her dönemin
koﬂullar›na uygun en yo¤un katk›y›
sa¤lam›ﬂt›r. Yani bir uzmanl›k derne¤i
olman›n sorumlulu¤unu her aﬂamada
hissetmiﬂ ve gere¤ini yapm›ﬂt›r.
TÜSAD, 40 y›ll›k geçmiﬂinde, 30
ulusal kongre, say›s›z bilimsel
toplant›, sempozyum, çeﬂitli bilimsel
yay›nlar, çok say›da uluslararas›
sempozyum, bir dünya kongresi,
halka yönelik ve de¤iﬂik sa¤l›k
sorunlar›na odaklanan fark›ndal›k
projeleri, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk
Tabipleri Birli¤i ve di¤er kuruluﬂlarla
iﬂbirli¤i içerisinde yürütülen birçok
etkinli¤i baﬂar›yla gereçekleﬂtirmiﬂtir.
Ayr›ca, dernek son y›llarda
yo¤unlaﬂan yay›n etkinliklerini, bu y›l
içerisinde, gö¤üs hastal›klar› alan›nda
çal›ﬂan uzman ve asistan
meslektaﬂlar›m›z›n kullan›m›na
sundu¤u ve sunaca¤› 3 farkl›
konudaki kitap ile daha kapsaml› bir
boyuta taﬂ›m›ﬂ olacakt›r.
TÜSAD, Avrupa Birli¤i
standartlar›nda gö¤üs hastal›klar›
uzmanl›k e¤itiminin esas›n›
oluﬂturacak olan “E¤itim
Program›”n›n haz›rl›¤›n› yürüten
organizasyonlardan biridir. Prof. Dr.
Meliha Terzio¤lu’nun 24 y›ll›k
baﬂkanl›¤›n› takiben (1970-1994),
1994 -2000 y›llar› aras›nda Prof. Dr.
Müzeyyen Erk ve 2000-2006 y›llar›
aras›nda Prof. Dr. Mustafa Yaman
Dernek Baﬂkanl›¤›’n› yürütmüﬂlerdir.
2006 y›l›ndan itibaren ben TÜSAD
Baﬂkan› olarak görev yapmaktay›m.

Derne¤in vizyonu ulusal bir uzmanl›k
derne¤inin tüm fonksiyonlar›n› yerine
getirecek standartlar› oluﬂturmaya yönelik
olarak; e¤itim, araﬂt›rma, toplum sa¤l›¤›
etkinliklerini yerine getirebilmektir.
2004 y›l›ndan sonra, yönetim
kurulu bir taraftan yap›sal ve yönetsel
de¤iﬂikliklere giderek derne¤in daha
kat›l›mc›, yenili¤e ve de¤iﬂime aç›k
hale getirilmesini sa¤lam›ﬂ, di¤er
taraftan Türkiye Solunum
Araﬂt›rmalar› Derne¤i hedef
tan›m›nda yer alan akci¤er sa¤l›¤›
alan›nda “Toplumsal E¤itime” daha
fazla önem vermeyi amaçlayarak bu
konuda gerekli giriﬂimlere ve
etkinliklere a¤›rl›k vermiﬂtir.
TÜSAD bu y›l 40. kuruluﬂ y›l›n›
kutlamaktad›r. Derne¤in, bugün
ço¤u hayatta olmayan ancak büyük
bir sayg› ile and›¤›m›z kurucular›n›n,
gösterdikleri azim, çal›ﬂkanl›k, üretim
ve özveriyi, 40 y›l sonra derne¤in
yönetim kadrolar› ve üyelerinin
büyük ço¤unlu¤unun yorulmadan,
artan ﬂekilde göstermiﬂ ve gösteriyor
olmalar› bugünkü baﬂar›n›n en
gerçekçi yorumudur. TÜSAD
önümüzdeki y›llarda, uzlaﬂmac› ve
paylaﬂ›mc› çizgisini gittikçe
kal›nlaﬂt›racak, 21 yüzy›l›n de¤erlerini
yo¤un bir ﬂekilde üyeleriyle ve di¤er
sivil toplum organizasyonlar› ile
birlikte yaﬂayacakt›r.
n Ayn› alanda faaliyet gösteren
farkl› derneklerin bulunmas›n›
nas›l yorumluyorsunuz?
Farklar sadece isimlerde olursa
söyledi¤iniz do¤ru olabilir. 21. yüzy›l,
her alanda birden çok organizasyon
ve kuruluﬂun varolmas›n›n, farkl›l›k ve
çeﬂitlilik anlam›nda çok önemli
oldu¤unu günlük yaﬂamda her an
hisseti¤imiz bir süreçtir. Bu farkl›l›k
ve çeﬂitlilik, sonuçta hoﬂ bir rekabeti,
sürekli bir motivasyonu ve kalite
art›ﬂ›n› getirmektedir. Rekabet y›k›c›
bir boyuta taﬂ›nmad›¤› sürece ve
üyelerin beklentilerini karﬂ›layacak
konularda gerekti¤inde kurumsal
güçler birleﬂtirilebiliyorsa, birden çok
derne¤in varl›¤› bir sorun kayna¤›
olarak görülemez. Gö¤üs Hastal›klar›
Uzmanl›k alan›nda faaliyet gösteren
di¤er uzmanl›k derne¤i olan Türk
Toraks Derne¤i ile derne¤imiz
aras›nda, özellikle son dönemde
birçok alanda kurumsal ortak
davran›ﬂlar geliﬂtirilmiﬂ ve bu
çerçevede iﬂ ve güçbirli¤i platformu
oluﬂturulmuﬂtur. Bu birlikteliklerin
önümüzdeki dönemde birçok
konuda ortak ak›l ve eylemlere
dönüﬂebilece¤ini umuyoruz.
n Derne¤in ne gibi faaliyetleri
var? Derne¤e kimler üye olabiliyor?
ﬁu anki üye say›s› nedir?
TÜSAD’›n misyonu dernek
tüzü¤ünde ayr›nt›l› olarak

tan›mlanm›ﬂt›r. Özetlemek gerekirs ;
Solunum sitemi ve akci¤er sa¤l›¤›
ile ilgili konularda, t›p mensuplar›,
halk ve hastalar için e¤itici, ö¤retici
toplant›lar düzenlemek, bu konularda
bilimsel ve sosyal çal›ﬂmalarda
bulunmak, üyelerinin mesleki
sorunlar›na yönelik çözüm
geliﬂtirmek baﬂl›ca hedeflerdir. Bu
hedeflere ulaﬂmak için, derne¤in
yönetim organlar› d›ﬂ›nda; çal›ﬂma
gruplar›, komiteler ve kurullar
büyük bir uyum içinde faaliyetlerini
yürütmektedir.
Son y›llarda; çevresel etkenler ve
özellikle tütün kullan›m›, alerjik
faktörler ve çocukluk döneminde
geçirilmiﬂ infeksiyonlara ba¤l› olarak
ileri yaﬂlarda ortaya ç›kan
komplikasyonlar; solunum sistemi
hastal›klar›n› toplumda en s›k
rastlan›lan sa¤l›k sorunlar› haline
getirmiﬂtir. Ço¤u kronik seyirli olan
bu hastal›klar›n, ülke koﬂullar›na
uygun olarak maliyet-etkin bir ﬂekilde
kontrol edilmesi gereklili¤i ve bunlara
önlemeye yönelik yap›lmas› gereken
faaliyetler ve organizasyonlar derne¤e
çok önemli bir misyon
yüklemektedir.
Derne¤in vizyonu ise; ulusal bir
uzmanl›k derne¤inin tüm
fonksiyonlar›n› yerine getirecek
standartlar› oluﬂturmaya yönelik
olarak; e¤itim, araﬂt›rma, toplum
sa¤l›¤› etkinliklerini yerine
getirebilmektir. Bu etkinlikler
esnas›nda odaklan›lan nokta, hasta
merkezli en yüksek standartta
bak›m›n en düﬂük maliyetlerle
sa¤lanmas› ve topluma yönelik
akci¤er sa¤l›¤›n› koruyucu etkin,
uygulanabilir önlemlerin ve
politikalar›n oluﬂturulmas›d›r. Bu
vizyonun tüm dernek üyeleri
taraf›ndan paylaﬂ›lmas›n› sa¤lamak
için, özellikle son dönemde birçok
kurumsal etkinlik ayr›ca organize
edilmiﬂtir. Di¤er taraftan, gö¤üs
hastal›klar› uzmanl›k alan›m›zla ilgili
konularda, gerek Sa¤l›k Bakanl›¤›,
gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu
veya Türk Tabipleri Birli¤i gibi sa¤l›k
alan›nda otorite durumundaki
kurumlara, dernek taraf›ndan önemli
bir dan›ﬂmanl›k hizmeti aktar›m›
yap›lmakta ve bu kurumlarla ortak bir
vizyon oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Derne¤imizin üye say›s› 2000’e
yaklaﬂm›ﬂt›r. Tüzü¤ümüze göre
derne¤imizin iki çeﬂit üyesi vard›r:
A. Asli üyeler
1. Gö¤üs hastal›klar› uzmanlar› ve
araﬂt›rma görevlileri
2. ‹lgili meslek grubu üyeleri:
Solunum Sistemi ve hastal›klar› ile

Prof. Dr.
Can
Öztürk
ilgili konularda derne¤in amaçlar›na
uygun çal›ﬂan ve araﬂt›rmalar yapan
yüksek ö¤renimini tamamlam›ﬂ
kiﬂiler.
Üyelik baﬂvurusunu takiben
Dernek Yönetim Kurulu karar› ile
üyelik kesinleﬂir.
B. Onursal üyeler
Dernek Yönetim Kurulu önerisi
ve Genel Kurul onay› ile derne¤in
amaç ve çal›ﬂmalar›na katk›da bulunan kiﬂilere onursal üyelik verilir.
n Türkiye’de Gö¤üs
Hastal›klar› alan›nda çal›ﬂan hekim
say›lar› ne durumda?
Türkiye’de 2010 y›l› itibar›yla
yaklaﬂ›k 1600 gö¤üs hastal›klar›
uzman›, 350 civar›nda ise uzmanl›k
e¤itimi alan asistan mevcuttur.
Uzmanlar›n 1100 kadar› Sa¤l›k
Bakanl›¤› kadrosunda, 250’si
Üniversitelerde, 350 kiﬂi ise özel
merkezler ve di¤er kurumlarda görev
yapmaktad›r. Bu hekimlerin % 80’i
derne¤imize üyedir.
n Genel kurul ve yönetim
kurulu üye seçimleri ne kadar
sürede bir yap›l›yor? Seçimler en
son hangi tarihte yap›ld›? Gelecek
seçim ne zaman yap›lacak?
Genel Kurul ve yönetim kurulu
üye seçimleri en son tüzük de¤iﬂikli¤i
ile 3 y›lda bir yap›lmaktad›r. En son
2008 y›l›nda yap›lm›ﬂ olup bir sonraki
2011’de yap›lacakt›r.
n Türk Gö¤üs hastal›klar›
Yeterlik Kurulu faaliyetleri ne
durumda?
Türk Gö¤üs Hastal›klar› Yeterlik
Kurulu 2001 y›l›nda Türkiye
Solunum Araﬂt›rmalar› Derne¤i ve
Türk Toraks Derne¤i taraf›ndan
ortaklaﬂa kurulmuﬂtur. 2002 y›l›ndan
buyana dokuz kez yeterlik s›nav›
yap›lm›ﬂ ve 300’ü aﬂk›n uzmana
yeterlik belgesi verilmiﬂtir. Her y›l

y›lda bir kez düzenli olarak yeterlik
s›nav› yap›lmaktad›r. Yeterlik Kurulu;
2001 y›l›nda “çekirdek müfredat ve
asistan karnelerini oluﬂturmuﬂtur.
Yeterlik Kurulumuz, yak›n
dönemde “Türk Gö¤üs Hastal›klar›
Uzmanl›k E¤itimi Program›’n›
haz›rlam›ﬂ ve yay›nlam›ﬂt›r. Bu e¤itim
program›, uzmanl›k ö¤rencilerinin
beﬂ y›ll›k uzmanl›k e¤itiminde
almalar› gereken yetkinlikleri,
modüller ﬂeklinde oluﬂturmuﬂtur.
Gö¤üs Hastal›klar› uzmanl›k e¤itimi
veren her kurumun, bu e¤itim
modülleri çerçevesinde kendi
kurumsal e¤itim programlar›n›
oluﬂturmas› gerekmeltedir. Ancak
2009 y›l›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›
taraf›ndan yay›nlanan yeni T›pta
Uzmanl›k E¤itim Yönetmeli¤inde,
Gö¤üs Hastal›klar› Uzmanl›k E¤itimi
süresi 4 y›l olarak belirlenmiﬂ,
uzmanl›k e¤itim programlar› ve
rotasyonlar› belirlemek üzere
TUKMOS ad› alt›nda yetkili
komisyonlar oluﬂturulmuﬂ ve bu
komisyonlar çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.
ﬁu an, TUKMOS ve Türk Gö¤üs
Hastal›klar› Yeterlik Kurulu
koordineli bir çal›ﬂmayla, uzmanl›k
e¤itim program›n› yeni sisteme
adapte etmeye çal›ﬂmaktad›r.
Di¤er yandan, ülkemizdeki
uzmanl›k yeterlik kurullar›n›n ﬂemsiye
yap›s› niteli¤inde faaliyet gösteren
TTB - Ulusal Yeterlik Kurulu
(UYEK), yeterlik kurullar›n›n, e¤itim
kurumlar›n› akredite etmek
konusundaki fonksiyonlar›n› yerine
getirme konusunda organize olmaya
zorlamaktad›r.
n Derne¤in düzenledi¤i kongre
ve di¤er bilimsel etkinlikler
hakk›nda neler söylemek istersiniz?
Derne¤imizin her y›l y›ll›k ola¤an
ulusal kongresi yap›lmaktad›r. Bu y›l,
40. Y›l›m›zda 32.Ulusal kongremizi
yapmay› planlamaktay›z. Bunun
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d›ﬂ›nda 3 ortak kongre, 1 uluslararas›
kongre yap›lm›ﬂ olup 2010 y›l› içinde
faaliyete baﬂlayan TÜSAD Akademi
kapsam›nda “Bölgesel
Sempozyumlar”, uzmanlara yönelik
“Bilgi Güncelleme Kamplar›”,
“Deneyim Geliﬂtirme Kurslar›”
yap›lmaktad›r. 2011 y›l›nda sadece
TÜSAD Akademi kapsam›nda 10’un
üzerinde kurs düzenlenecektir. Yine
2011 y›l›nda “Aile Hekimleri” ne
yönelik Türkiye’nin de¤iﬂik
bölgelerinde birçok e¤itim etkinli¤i
gerçekleﬂtirilecektir. Ankara ve ‹zmir
ﬂubelerimiz kendi bölgelerindeki
üyelerimize yönelik her y›l 4-5
bilimsel toplant› yapmakta ve
toplant›lar›n çevre illerde
gereçekleﬂtirilmesine özen
gösterilmektedir.
Yine bu güne kadar bas›lm›ﬂ olan
3 adet TÜSAD Kitab› mevcut olup
(Akci¤er Kanserinde Destek Tedavisi,
Pulmoner Hipertansiyon, ‹nhalasyon
Tedavileri ), halen üç kitap daha
(Solunum Yetmezli¤i, Giriﬂimsel
Bronkoskopi, Öksürük) bas›m
aﬂamas›ndad›r.
n Derne¤in çal›ﬂma gruplar›n
faaliyetlerinden k›saca bahseder
misiniz, neler yap›yorlar/
yapacaklar?
Evet, Derne¤imizin 13 çal›ﬂma
grubu ve 2 koordinasyon kurulu
mevcuttur; Ast›m ve Alerji, Akci¤er
kanseri, Fizyoloji, Giriﬂimsel
pulmonoloji, ‹nfeksiyon, KOAH,
Tüberküloz, Yo¤un Bak›m, Solunum
Rehabilitasyonu, Diffüz parankimal
akci¤er hastal›klar› ve pulmoner
vasküler hastal›klar, Tütün Kontrolü,
‹nhalasyon Tedavileri, Mesleki ve
Çevresel Solunum Hastal›klar›-‹ﬂ
Sa¤l›¤› çal›ﬂma gruplar› ile Çoçuk
Gö¤üs Hastal›klar› Koordinasyon
Kurulu ve Gö¤üs Cerrahisi
Koordinasyon Kurulu çal›ﬂmalar›n›
yürütmektedirler. Çal›ﬂma
Gruplar›m›z ve koordinasyon
kurullar›m›z, derne¤in tüm bilimsel
etkinliklerinde dan›ﬂma kurulu olarak
görev almaktad›rlar.
Çal›ﬂma gruplar›m›z›n güncel
aktivitelerine web sitemizden
www.solunum.org.tr
ulaﬂabilmektedir.
n Derne¤inizin üye oldu¤u
uluslararas› kuruluﬂlar ile
gerçekleﬂtirdi¤i çal›ﬂmalar
hakk›nda da bilgi verir misiniz.
Bir uzmanl›k derne¤inin, ayn›
alandaki uluslaras› kuruluﬂlar ile
iﬂbirli¤i içerisinde bulunmas›
kaç›n›lmazd›r. TÜSAD; Avrupa
Solunum Derne¤i ve Amerikan
Gö¤üs Hastal›klar› Koleji
(ACCP) gibi kuruluﬂlar ile
birlikte, üyelerine yönelik farkl›
bilimsel etkinlikler
düzenlemektedir. Bu etkinlikler
içerisinde, 2003 y›l›nda, 100’ü
aﬂk›n yabanc› konuﬂmac›n›n
kat›ld›¤› ve organizasyonun
tümüyle TÜSAD taraf›ndan
gerçekleﬂtirildi¤i 17. Asya- Pasifik
Gö¤üs Hastal›klar› Kongresinin ayr›
bir yeri vard›r. Derne¤imiz her y›l
yap›lan Avrupa Solunum Derne¤i
Kongresine bir stand ile kat›lmakta ve
kongreye kat›lan di¤er ulusal
uzmanl›k dernekleri aras›nda yerini
almaktad›r. Yine her y›l ulusal
kongremizde ERS ile ortak kurslar
düzenlenmektedir. 2011 ve 2012
y›llar›nda ACCP ile meslektaﬂlar›m›z
için çok yararl› olaca¤›n›
düﬂündü¤ümüz iki önemli ve
kapsaml›, ses getirecek etkinlik
gerçekleﬂtirilecektir.
n Gö¤üs Hastal›klar› uzmanl›k

solunum aktüel
e¤itim süresini yeterli buluyor
musunuz?
Branﬂ›m›z›n uzmanl›k süresi yeni
uzmanl›k yönetmeli¤inde 4 y›l olarak
belirlenmiﬂ olup bu süre esas
ald›¤›m›z Avrupa Birli¤i
standartlar›nda bir e¤itim için yeterli
de¤ildir, Türk Gö¤üs Hastal›klar›
Yeterlik Kurulu ve yine Sa¤l›k
Bakanl›¤› taraf›ndan oluﬂturulan
T›pta Uzmanl›k Kurulu Müfredat
Oluﬂturma Komisyonu (TUKMOS)
taraf›ndan da bu sürenin 5 y›la
ç›kmas› konusunda ortak görüﬂ
birli¤ine var›lm›ﬂt›r. Ancak bu bir
yönetmelik de¤iﬂikli¤i
gerektirdi¤inden Sa¤l›k Otoritesinin
bu konudaki karar› beklenirken, Türk
Toraks Derne¤i ile birlikte ortak
hukuki giriﬂimlerde bulunulmaktad›r.

kongre

ropörtaj

dernek yönetimi olarak sa¤lad›¤›m›z
toplumsal tema da iﬂlenmektedir.
tüm y›la yay›lm›ﬂ olarak birçok
ölçüde, TÜSAD gerçek vizyonunu
Örne¤in geçen y›l, “Do¤al Hayat›
bilimsel toplant› organize
kazanm›ﬂ olacakt›. Dernek baﬂkanl›¤›
Koruma Vakf›” ile birlikte küresel
etmektedirler. Bu bilimsel etkinliklere
dönemimde, bu vizyona yönelik
iklim de¤iﬂiklikleri ve insan sa¤l›¤›
kat›l›m konusunda, özellikle asistan
üzerine etkileri, do¤al kaynaklar›
olarak çal›ﬂan meslektaﬂlar›m›z,
koruma, do¤al hayat› koruma gibi
iﬂyükleri ve say›sal yetersizlik gibi
Ülkemizde solunum
konularda, kongre kat›l›mc›lar›n
nedenlerle zorlanmaktad›rlar.
sistemi hastal›klar›na
fark›ndal›¤›n›n art›r›lmas›na yönelik
Üniversite ve E¤itim hastanelerinde
bir dizi etkinlik gereçekleﬂtirilmiﬂtir.
asistan say›lar›n›n gerçekçi düzeylere
iliﬂkin sa¤l›kl›
Bu tip etkinliklerin d›ﬂ›nda bu
ulaﬂmas› halinde bu e¤itim
epidemiyolojik veriler
aﬂamada yürüttü¤ümüz baz› özel
etkinliklerine kat›l›m, müfredat
yok. Bu konudaki
projeler var gündemimizde....
programlar› çerçevesinde daha
toplumsal bazl›
Örne¤in, Türkiye’ de çok önemli bir
düzenli olarak sa¤lanabilecektir.
sorun oldu¤u için, son dönemde
Bugün için, kongre ve di¤er
çal›ﬂmalara h›z
ülkemizde de sigarayla ilgili yeni yasal
etkinliklere kat›lamayan üyelerimize
verilmelidir.
düzenlemeler gündeme geldi. Geçen
yönelik olarak, bu etkinliklerde
y›l baﬂlat›lan k›s›tlamalar, 19 Temmuz
yap›lan sunumlar, çok k›sa bir süre
önemli bir yol ald›¤›m›z›
2009 itibariyle tamamland› ve bütün
sonra dernek WEB sitesinde
düﬂünüyorum.
kapal› mekanlarda sigara kullan›m›
“SOLUNUM TV” alt›nda
Benim baﬂkanl›k dönemimde, en
yasaklanm›ﬂ oldu. Biz bu çerçevede,
yay›nlanmaktad›r.
önemli u¤raﬂ›m›z, kurumsal
yasaya yönelik olarak kamuoyu
Yine asistanlar›n ERASMUS gibi
n Derne¤in k›sa veya uzun
yap›lanma sürecinin geliﬂtirilmesi ve
deste¤ini art›racak faaliyetlerimiz
de¤iﬂim programlar› çerçevesinde
yurtd›ﬂ› deneyimlerinin sa¤lanmas›,
vadeli hedefleri hakk›nda neler
13 Çal›ﬂma Grubu ile Koordinasyon
yan›nda, özellikle sigara b›rakmak
önümüzdeki dönem için
söylemek istersiniz?
kurullar›, D›ﬂ ‹liﬂkiler Komitesi ve
isteyen kiﬂilere yard›mc›
Solunum hastal›klar› alan›nda son
önemsedi¤imiz bir konudur.
ﬁubelerin oluﬂturulmas› ile yatay ve
olabilece¤imizi düﬂündü¤ümüz baz›
y›llarda tüm dünyayla beraber
Dernek; ayr›ca,
projelerin içerisindeyiz.
Türkiye’ de de oldukça h›zl›
üyelerinin uluslararas›
Çünkü, bu k›s›tlamalar›n
geliﬂmeler yaﬂan›yor. Bu geliﬂmeleri
toplant›lara kat›l›m› için
etkisiyle, sigara
tan› aﬂamas›nda ve tedavi aﬂamas›nda
burs vermekte, kapsaml› ve
b›rakmaya yönelik
olmak üzere iki gruba ay›rabiliriz.
nitelikli araﬂt›rma
talebin artaca¤›n›
Özellikle solunum hastal›klar›n›n
projelerine maddi destek
düﬂünüyoruz ve bu
tan›s›nda endoskopik yöntemler ya da
sa¤lamaktad›r. Derne¤in
talebi karﬂ›layacak alt
bize özel tan›mlayacak olursak
maddi olanaklar›n›n artmas›
yap› bu aﬂamada
ile paralel olarak, uzun
ülkemiz koﬂullar›nda çok
süreli yurtd›ﬂ› ve yurtiçi
fazla yok. ‹nsanlar›m›z,
TÜSAD’›n 13
e¤itim programlar›n›n
sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan
2010 y›l› içinde faaliyete baﬂlayan TÜSAD Akademi
desteklenmesi de sa¤lanbu yard›m› talep etse,
çal›ﬂma grubu ve 2
çeﬂitli illerde bilimsel toplant›lar düzenliyor.
abilecektir.
bu talebi karﬂ›layabilecek
koordinasyon
Ülkemizde solunum sistemi
dikey olarak tamamlanmas› oldu,
say›da sigara b›rakma ünitelerinin
kurulu mevcuttur.
oldu¤unu söylemek mümkün de¤il.
diyebilirim. Bu dönemde, ayn›
hastal›klar› çok yayg›n olmas›na
Onun için sigara b›rakmay› düﬂünen
alanda, benzer hedeflere yönelik
karﬂ›n, bunlara iliﬂkin sa¤l›kl›
kiﬂileri, do¤ru yönlendirebilecek
bronkoskopik yöntemlerde son
çal›ﬂan di¤er derneklerle iliﬂkilerin
epidemiyolojik verilere sahip
uygulamalar üzerinde çal›ﬂ›yoruz...
derece belirgin ilerlemeler ve
geliﬂtirilmesi yönünde ciddi
olmad›¤›m›z için; hastal›k yükü,
Bunun d›ﬂ›nda yine sigarayla iliﬂkili
yenilikler var. Son y›llarda gündeme
giriﬂimlerde bulunuldu. Uzmanl›k
tedavi maliyetleri vs. gibi konularda
bir di¤er önemli hastal›k olan KOAH
gelen bronkoskopik yöntemlerle,
alan›m›z için çok önemsedi¤imiz ve
do¤ru rakamlara ulaﬂmakta zorluk
hastal›¤›na yönelik olarak, toplumun
akci¤er kanseri baﬂta olmak üzere
derne¤imizin de önemli bir katk›
yaﬂamaktay›z. Bu konudaki toplumsal
fark›ndal›¤›n›, artt›rmak için, üzerinde
di¤er birçok akci¤er hastal›¤›n›n
verdi¤i “ Türk Gö¤üs Hastal›klar›
bazl› çal›ﬂmalar›n h›zla
çal›ﬂt›¤›m›z çok say›da proje var.
tan›s›n› ve ayr›nt›l› de¤erlendirmesini
Yeterlik Kurulu”, büyük bir emek
sonuçland›r›lmas› gerekmektedir.
Ülkemiz ve dünyadaki e¤ilimler
bugün çok rahatl›kla yapabiliyoruz.
ürünü olan ve uzmanl›k e¤itiminde
Topluma yönelik bilgilendirme
çerçevesinde ; kronik hastal›klarda
Türkiye koﬂullar›nda maalesef bu
Avrupa Birli¤i ile uyumu sa¤layacak
faaliyetleri çerçevesinde, TÜSAD
hasta merkezli tedavi yaklaﬂ›mlar›n›n
geliﬂmelerin hepsinden tam olarak
e¤itim program›n› bu dönemde
ad›yla yap›lan ve ulusal TV
yaﬂama geçirilmesi için planlama
yararland›¤›m›z söylenemez. Özellikle
haz›rlad›. Toplumun akci¤er sa¤l›¤›n›
kanallar›nda yay›nlanan önemli
aﬂamas›ndaki çal›ﬂmalar›m›z›n
yüksek teknolojiyi gerektiren ve
korumaya ve geliﬂtirmeye yönelik
programlara, dernek WEB sitesinde
gerektirdi¤i organizasyonlar,
yüksek maliyetli cihazlarla
projelere bu dönemde a¤›rl›k verildi.
internet ortam›nda sürekli eriﬂim
önümüzdeki günlerde üzerinde
gerçekleﬂtirilebilen baz› incelemeler
Bu dernek, 21. yüzy›l›n her türlü
sa¤lanmaktad›r.
çal›ﬂaca¤›m›z öncelikli konulardan
ve uygulamalar sadece belli
teknolojik ve iletiﬂim unsurlar›n› aktif
Üyelerimiz aras›ndaki iletiﬂim ve
birisi olacakt›r. Ülkemizdeki
merkezlerde ﬂu an için
bir ﬂekilde kullanarak, bilgiyi tüm
etkileﬂimi art›rmak üzere oluﬂturulan
“Solunum Fonksiyon Testleri”
uygulanabiliyor. Çok yayg›n olarak
üyelerine en etkin ve ulaﬂ›labilir
tusad@yahoogroups a¤› çok say›da
labaratuvarlar›n›n standardizasyonunu
uyguland›¤›n› söylememiz mümkün
boyutta aktaracak bir çizgiye çok k›sa
üyemiz taraf›ndan aktif olarak
sa¤lama amac›na yönelik bir
de¤il. Ancak bunun ötesinde tedaviye
sürede geldi.. Dernek WEB sitesi,
kullan›lmakta, üyeleri ilgilendiren
akreditasyon uygulamas› yine
yönelik geliﬂmelerden bahsedecek
üyelerimizin çok s›k ziyaret etti¤i bir
birçok duyuru ve bilgilendirme bu
olursak, dünyadaki güncel geliﬂmelere ortamdan yap›lmaktad›r.
bilgi bankas›na dönüﬂtü.. Çok k›sa bir gündemimizdeki konulardan bir di¤eri.
TÜSAD 40 y›ll›k geçmiﬂe sahip,
paralel olarak uluslararas›
zaman dilimi içerisinde tüm
‹lki geçen y›lki ulusal kongre
nitelikli ve kapsaml› bir kurumsal
organizasyonlar›n ve uzmanl›k
üyelerimiz ve toplumun alan›m›zla
esnas›nda yay›nlanan ve takiben 3 say›
birikimi olan, gönüllü olarak çal›ﬂmak
derneklerinin uygulad›¤› ve
ilgili di¤er katmanlar›, diledikleri bir
ﬂeklinde tüm üyelerimize ve ilgili
isteyen her üyenin kendine istedi¤i
geliﬂtirdi¤i kan›ta dayal› bilgiler ile
toplant›y› interaktif bir ﬂekilde,
kiﬂilere ulaﬂt›r›lan “ Solunum Aktüel”
platformlarda yer bulabilmesi için
evlerinden, iﬂlerinden ve
gazetesi, tahminimizin
yönetim organlar›nca her türlü
koltuklar›ndan izleyebilir hale
üzerinde bir ilgi görmüﬂ ve
deste¤in sa¤land›¤› bir sivil toplum
gelecektir. Ayn› ﬂekilde, her dernek
içeri¤i her yeni say›da daha
kuruluﬂudur. Bu destek verilirken
üyesinin, ilgi duydu¤u konuda,
da kapsaml› hale gelmiﬂtir.
üyeler aras›nda akademisyen- uzman
dernek ve çal›ﬂma gruplar› yöneticileri
Dernekle ilgili tüm
gibi bir ayr›mc›l›¤a veya farkl›
ile görüﬂlerini ve önerilerini daha
faaliyetlerin ve konular›n
nedenlerle ortaya ç›kabilecek
rahat paylaﬂabilece¤i ayr› tart›ﬂma
yerald›¤› bu gazete,
kategorizasyonlara TÜSAD çat›s›
alanlar› oluﬂturuldu¤undan, derne¤in
önümüzdeki dönemde
alt›nda hiçbir ﬂekilde izin
ve uzmanl›k alan›m›z›n gelece¤i hep
baz› üyelerimizin köﬂe
verilmeyecektir.
yaz›lar›yla daha da ilgi çekici birlikte tüm üyelerin kat›l›m›yla
Derne¤in lokomotif unsurlar›
ﬂekillendirilecektir.
Uzun
dönemli
hale
gelecektir.
Dünya KOAH Günü dolayas›yla AnkaMall
olarak
kabul edilen çal›ﬂma gruplar›n›n;
kurumsal
hedefler,
bu
aﬂamada,
daha
AVM’de kurulan stantda broﬂür da¤›t›ld›.
proje ve etkinlikleri için talep ettikleri
n Dernek baﬂkanl›¤›n›z
rahat tart›ﬂ›labilir ve oluﬂturabilir hale
tüm maddi ve altyap›sal olanaklar,
süresince hedeflerinize ne oranda
tedavi önerileri, kongre, kurs ve
geldi¤inden, dernek yönetiminde
dernek olanaklar› çerçevesinde
ulaﬂabildiniz?
sempozyum gibi faaliyetlerimiz
bundan sonra görev alacak
bugüne kadar oldu¤u gibi bundan
Tüm üyelere sayg›l› ve eﬂit
çerçevesinde hekimlerimize
arkadaﬂlar›m›z›n, çok daha büyük ve
sonra da sa¤lanmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
mesafede olmak; sürekli t›p e¤itimi
ulaﬂt›r›lmaktad›r. TÜSAD; bu
kapsaml› hedefler koymalar›
TÜSAD’› bugün ulaﬂt›¤› düzeye
etkinliklerinde ve toplumsal
çerçevede her y›l bir ulusal
gerekecektir.
taﬂ›yan tüm hocalar›m›za ve
projelerde üyelerimizin her birini
“SOLUNUM” kongresi
arkadaﬂlar›m›za vefa borcumuz, daha
derne¤imiz çat›s› alt›nda arzu ettikleri
n Son olarak neler eklemek
düzenlemekte ve say›lar› 1000’in
iyiye ulaﬂmak için el ve gönül birli¤i
pozisyonlarda fonksiyone edebilmek
istersiniz?
üzerinde meslektaﬂ›m›z bu bilimsel
ile çal›ﬂ›larak ödenecektir. TÜSAD’›n
için tüm olanaklar›m›z› kullanmak,
Derne¤imiz her y›l düzenli olarak
ortama kat›larak, araﬂt›rmalar›n›
baﬂkan seçildi¤im günlerde ana
y›lda bir kez genellikle Ekim ay› ikinci her üyesinin bu baﬂar›da katk›s› ve
sunmakta ve di¤er kat›l›mc›larla etkin
pay› vard›r.
hedefimdi.. Tamamen gönüllülük
yar›s›nda olmak üzere ulusal kongre
bir bilgi paylaﬂ›m›
esas›nda yürütülen dernek
yapmaktad›r ve bu kongrede bilimsel
gerçekleﬂtirilmektedir. Derne¤in 15
Bize zaman ay›rd›¤›n›z için
etkinliklerinde, herkesin katk›s›n› ve
konular ana hedef olmakla birlikte
adet, farkl› alanlarda etkinlik gösteren
teﬂekkürler...
yarat›c› potansiyelini kullanmas›n›,
her y›l mutlaka bir global veya
çal›ﬂma grubu vard›r ve bu gruplar
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Hayatta herşeyi
şarkıyla anlattım

adelik, her ﬂeyde sadelik...
Kendi benli¤inize cevap
verirken vicdan›n›z çok
rahat oluyor ..." ‹ﬂte Leman Sam'› en
iyi ifade eden cümle. Y›llardan beri
hiç de¤iﬂmeyen ancak haf›zalarda hep
taze kalan görüntüsü, kaliteli bir
ﬂarab›n damakta b›rakt›¤› lezzet gibi
ruhlar› y›kayan sesi ve asla eskimeyen
parçalar›yla Leman Sam...
Leman Sam ad› geçti¤inde kim
“K›yamam Sana”, “Rüzgar”,
“Anlad›m” ve “‹lla”y› hat›rlamaz ki...
Türk pop müzi¤inin en iyi yorumcular›ndan biri olan Leman Sam,
SOLUNUM 2010'da bizlerle
birlikte olacak ve kulaklar›m›z›n
pas›n› silecek. Herkes Leman Sam'la
ilgili birﬂeyler biliyor elbette... Ama
gelin yeniden an›msayal›m...
Rumeli kökenli olan Leman Sam,
‹stanbul'da do¤du ancak babas›n›n
subay olmas› nedeniyle çocuklu¤u
Hakkari, Gaziantep, Mersin, Ankara
gibi Anadolu ﬂehirlerinde geçmiﬂ.
Bu nedenle kendisini "Tam Bir
Anadolulu" olarak nitelendiriyor
Tiyatro, mim, dans ve ﬂan e¤itimi
alan Sam, baﬂlang›çta müzi¤i meslek
olarak seçmeyi hiç düﬂünmemiﬂ.
Profesyonel müzik kariyeri
baﬂlamadan önce Spor Bakanl›¤›'nda
tercümanl›k, gazetecilik ve k›sa bir
dönem çiçekçilik de yapan sanatç›,
1979 y›l›n›n sonlar›na do¤ru ‹stanbul
Devlet Operas›'nda d›ﬂardan al›nacak
bir solist için aç›lan s›nava girmiﬂ ve
kazanm›ﬂ... Yaklaﬂ›k 1,5 y›l bu
kurumda görev yapt›ktan sonra
ekonomik ﬂartlar nedeniyle kadro
s›nav›na girememiﬂ. Fakat bu tats›z
durum ona müzik dünyas›n›n
kap›lar›n› açm›ﬂ. Solist bir arkadaﬂ›n›n
onu Mehmet Teoman'la tan›ﬂt›rmas›
bütün dünyas›n› de¤iﬂtirmiﬂ.
‹lk albümü, 1988 y›l›nda piyasaya
ç›kan ve Zülfü Livaneli ﬂark›lar›n›
yorumlad›¤› eserlerden oluﬂan
“Livaneli ﬁark›lar›” isimli albümü
olmuﬂ. Güçlü yorumuyla
müzikseverlerin be¤enisini kazanan
Sam 1990'da
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prodüksiyonunu Garo Mafyan'›n
yapt›¤› “Ça¤r›”albümünü
dinleyiciyle buluﬂturmuﬂ.
1992'de yay›nlad›¤› “Ayak Sesleri”
isimli albüm, birçok kiﬂiye ulaﬂm›ﬂ
ve döneminin en popüler
çal›ﬂmalar›ndan biri olmuﬂ. 1994'te
“Eski Foto¤raflar” ve 1998'de
Vedat Sakman'›n prodüktörlü¤ünü
gerçekleﬂtirdi¤i “‹lla”
albümlerini ç›karm›ﬂ...
Azeri türkülerini çok iyi
yorumlayan Leman Sam, bunun yan›
s›ra Rumca, Frans›zca, ‹spanyolca

gibi yirmiye yak›n dilde ﬂark›
söyleyebilliyor. Medyada çok göz
önünde olmayan sanatç›, Portekiz
Cumhurbaﬂkan› Mario Suarez,
Malezya Kral› ve Kraliyet Ailesine
verdi¤i konserlerle de diplomatik
davetlerin önde gelen sanatç›lar›ndan
biri olmay› da baﬂarm›ﬂ.

Geceyi Seviyor
Geceyi seven sanatç› kendisiyle
yap›lan bir röportajda bununla ilgili
olarak ﬂunlar› söylüyor:

Bana vampir denilebilir
esas›nda. Ama bu geceleri kan
emerek beslenen bir fantezi olarak
de¤il. Yaﬂam›n zevkini emen bir
insan olarak yaﬂ›yorum bu
vampirlikse, vampirim. Geceleri
yaﬂad›¤›m her ﬂeyin tad›na daha
çok var›yorum. Böyle
besleniyorum. Gündüz bu f›rsat›
bulam›yorum.
Leman Sam tam bir do¤a aﬂ›¤›.
Do¤an›n tahrip edilmesi onu çok
üzüyor. Ve f›rsat buldu¤u her an
do¤aya koﬂtu¤unu söylüyor:
"‹nsanlar cennete gitmek için onca
çaba gösteriyor ama içinde yaﬂad›klar›
do¤a cennetlerini hoyratça yok
ediyorlar... Her ﬂey do¤ada gizli.
Hayat›m boyunca 4 kez hayata
s›f›rdan baﬂlad›m. Bir ﬂey beni tutup
yeniden aya¤a kald›rd›. Ben ad›m›
bildi¤im günden beri hayat›mda
3 ﬂey vard›r. Müzik, hayal ve do¤a.
Ben do¤an›n çocu¤uyum. Benim
ö¤retmenim, annem babam do¤ad›r.
Hayata karﬂ› ayakta kalmay›,
rüzgarlara karﬂ› ne yapmam
gerekti¤ini a¤açlardan ö¤rendim.
A¤açlar büyük f›rt›nalarda nas›lsa
rüzgar üzerinden geçsin diye
e¤iliyorsa, ben de zor zamanlarda
e¤ildim. Hala ö¤retmenim
do¤ad›r. Önsezilerin geliﬂti¤i ise,
hayvanlar ile bu kadar geliﬂti ise
hepsini do¤aya borçluyum.
Do¤ayla baﬂ baﬂa kald›¤›n›z zaman,
tek baﬂ›n›za kald›¤›n›z zaman
do¤an›n müzi¤ini dinliyorsunuz.
Tabiat anan›n size neler verdi¤ini
fark edebiliyorsunuz. Do¤an›n
sunduklar›n› görüyorsunuz. Y›ld›zdan
ayr› zevk al›yorsunuz. Yeﬂilden ayr›
zevk al›yorsunuz. Bostan›mda bir
ﬂeyler yetiﬂtiriyorum, bahç›van›mla.
Ondan ayr› zevk al›yorum. Denize
giriyorum. Do¤an›n kuca¤›nda
beyniniz dinlendi¤i zaman daha iyi
uyuyorsunuz, daha iyi yaﬂ›yorsunuz.
Kitap okurken daha rahat okuyor,
daha kolay anl›yorsunuz. Ben
kendimi do¤aya att›¤›m andan
itibaren memnun olaca¤›m
her ﬂey baﬂl›yor."
Leman Sam, para ile baﬂ›n›n çok
hoﬂ olmad›¤›n› mülkiyetin kiﬂiyi
köleleﬂtirdi¤ini ancak yine de

projelerini hayata geçirebilmek için
ekonomik güce sahip olmas›
gerekti¤inin fark›nda oldu¤unu
söylüyor:
Çok s›k›nt› çekti¤im bir dönem
oldu.. ama maddi ve manevi
s›k›nt›lar da insan› büyütüyor.
Mülkiyet asl›nda insan›
köleleﬂtirebiliyor bazen. Ama yine
de baz› projelerimi hayata
geçirmek için baz› dönemlerde
maddi aç›dan daha güçlü olmak
isterdim. Keﬂke bu mesle¤i
yaparken para ile iliﬂkim hiç
olmasayd› ve ben tüm projelerimi
hayata geçirseydim. Pek çok
projem var ama hepsi dönüp
dolaﬂ›p ekonomik de¤erlere
dayan›yor. Tabi bu daha çok son
dönemlerde böyle oldu. Eskiden
her ﬂey bu kadar maddiyat üzerine
kurulu de¤il di ve biraz daha güzel
ve farkl›yd›.Ben asl›nda ikinci
dünya savaﬂ›n›n bitti¤i 1945 ile
1960 aras› yaﬂamak isterdim.
Daha bir masumiyet vard›.
Gelecek 50 y›l›n hayalini
sevmiyorum. Teknolojinin
insan›n masumiyetinden bir ﬂeyler
götürdü¤ünü düﬂünüyorum. Her
ﬂey eskiden çok
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.
yorulu sonra çok
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daha masumdu.
Teknoloji karﬂ›t› de¤ilim ama o
dönemin daha masum oldu¤una
inan›yorum. Da¤lara gitmek
istiyorum. Baﬂ›m› kald›r›p gökdelenlere bak›yorum, çok üzülüyorum. Ne ac›, güneﬂi bile kapat›yorlar. Sahip olduklar›m›z›, do¤ay›,
git gide kaybediyoruz. Leman Sam
ﬂark›lar› denince akla aﬂk geliyor...
Leman Sam aﬂk› ve aﬂka bak›ﬂ›n› ﬂöyle
özetliyor:Aﬂk› çok dibine vurarak
yaﬂad›¤›mdan, benim için aﬂ›k
olmak hastal›k gibi bir ﬂey.
Ciddi hastal›k dönemi
geçiriyorum. Nekahat dönemi
uzun sürüyor. Ondan sonra öyle
bir yoruluyorum ki, "Uzun bir
süre aﬂk yaﬂamayaca¤›m" diyorum
ama olmuyor. Zaten benim gibi
evine kapal› yaﬂayan bir insan›n
kolay kolay aﬂ›k olmas›
çok olas› de¤il.
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Önce aşk sonra
müzik birlikteliği...
l Müzik serüveniniz nas›l
baﬂlad›? Yollar›n›z nas›l kesiﬂti?
Ali: Müzi¤e lise dönemimde
arkadaﬂlar›mla orkestra kurarak
baﬂlad›m.. O dönemden beri
profesyonel olarak çal›ﬂ›yorum...
‹lk pla¤›m› 1968 y›l›nda
doldurdum... Sahne çal›ﬂmalar›ma
1975-1987 döneminde ara
vermiﬂtim. Sonra tekrar baﬂlad›m
ve aral›ks›z sürdürüyorum...
Aysun: Ali ile evlendikten sonra
Ali’nin ›srarlar› sonucu müzi¤e
baﬂlad›m. ‹lk albümünü
doldurduktan sonra uzun y›llar
profesyonel müzik hayat›m olmad›.
Sadece albüm doldurdum ve
konserlere ç›kt›m. Sahne çal›ﬂmalar›m
1996’dan sonra profesyonel olarak
devam etti. Bazan tek olarak, ço¤u
zaman da Ali ile birlikte sahne
çal›ﬂmalar›n› sürdürüyorum.
l Müzik alan›nda ald›¤›n›z
ödüller hangileri?
Ali: Besteci, söz yazar›, ﬂark›c› ve
yap›mc› olarak yurtiçi ve yurt d›ﬂ›nda
ald›¤›m bir çok ödül var. 1978 de
y›l›n bestecisi olarak, 2007’de onur
ödülü olarak “Alt›n Kelebek” ald›m.
1978’de Seoul ﬁark› Yar›ﬂmas›’ndan,
bir çok Eurovision yar›ﬂmas›na, alt›n
plaktan, onur ödüllerine, Hey
Dergisi’nin ödüllerine kadar hepsini
gözüm gibi saklad›¤›m bir çok ödüle
sahibim...
Aysun: 1991 Çeﬂme Uluslararas›
Yunus Emre Beste Yar›ﬂmas›’nda
ikincilik, Hey Dergisi ümit veren
ﬂark›c›, Alt›n Güvercin’de Sabah
Gazetesi özel ödüllerim var...

l Aysun Kocatepe
‹stanbul do¤umlu. Avusturya
Lisesi mezunu. Marmara
Üniversitesi ekonomi
bölümünden son s›n›fta
ayr›ld›. 1985’te Ali Kocatepe
ile evlendi. ‹lkyaz (1990)
ad›nda bir k›zlar› var. Timur
Selçuk’tan 4 y›l boyunca ﬂan
ve solfej dersleri ald›. ‹lk
albümünü 1986’da doldurdu
(Güldeste). 1991’de
Uluslararas› Yunus Emre
ﬁark› yar›ﬂmas›nda Ali
Kocatepe bestesi “Come
Let’s Go To The Friend My
Soul” ile 2. Oldu. Hey
Dergisi’nin ümit veren
sanatç› ve Alt›n Güvercin’in
Sabah Gazetesi ödüllerini
kazand›. 1996’dan sonra
profesyonel olarak sahne
çal›ﬂmalar›na baﬂlad›.
Bugüne kadar 11 albüm
doldurdu. Kar›ﬂ›k albümlerde
14 ﬂark› seslendirdi...
2007’de “Aﬂk Tad›nda Rüya
Gibi ﬁark›lar” ad›n› taﬂ›yan
konser dizileri ve televizyon
programlar›yla be¤eni
toplad›.

l Ali Kocatepe

Aysun Kocatepe “Ben bana gösterilen
sevgi ve sayg›dan her zaman mutlu oldum.
Ancak, sanat›yla de¤il de popüleritesi ile
öne ç›kan kiﬂiler ne yaz›k ki gündemi daha
çok meﬂgul ediyorlar...
l Günümüzde müzik
piyasas›n›n gerçek sanatç›ya
yaklaﬂ›m›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Ali: Bir duayen olarak görüp,
sayg› göstermelerinden memnunum.
Ancak, müzik piyasas› dibe vurdu¤u
için yapmak istedi¤im bir çok projeyi
ertelemek durumunda kal›yorum.
Deste¤e ve sponsorlara ihtiyaç var.
Kriz biraz daha sürerse üretimler iyice
azalacak ve müzik dünyas›ndaki kriz
tavana vuracak...
Aysun: Ben bana gösterilen sevgi
ve sayg›dan her zaman mutlu oldum.
Ancak, sanat›yla de¤il de popüleritesi
ile öne ç›kan kiﬂiler ne yaz›k ki
gündemi daha çok meﬂgul ediyorlar...
l Uzun y›llara dayanan sayg›l›
ve mutlu birlikteli¤inizin s›rr›
nedir?
Ali-Aysun: Birbirimize karﬂ›
sayg›l›, anlay›ﬂl› ve sab›rl›y›z. Empati
yapabiliyoruz. Problemlerin üzerini
örtmeyip, konuﬂuyor, tart›ﬂ›yor ama
sorunu çözerek rahatl›yoruz.
Birbirimize karﬂ› güvenimiz var. 25
y›ll›k evlili¤imizde k›skançl›ktan
kaynaklanan bir tek sorunumuz
olmad›. Hatal›ysak özür dilemesini
biliyoruz. Kas›tl› olarak birbirimizin
can›n› hiç yakmad›k.
l Bir kaç kelimeyle hayat
felsefenizi anlat›r m›s›n›z?
Ali: Her iﬂte bir hay›r vard›r. Sen
dürüstsen, elinden geleni yapm›ﬂsan,
iyi niyetlisen her ﬂey senin hayr›na
olacakt›r. Sabret...
Aysun: Bize verilen nefes bizden
al›nana kadar, yaﬂam›n her an›n›

doyas›ya hisset. Beterin beteri var
diyerek, s›k›nt›l› anlar›nda Allah’a
ﬂükret...
l Bir kaç kelimeyle hayat
tarz›n›z› anlat›r m›s›n›z?
Ali: Herkese karﬂ› sevecen, sab›rl›
ve anlay›ﬂl›y›m. Her ﬂeye pozitif
yönünden bakar›m. ‹yi niyetim
yüzünden zaman zaman hayal
k›r›kl›klar› yaﬂam›ﬂ olsam da hiç
piﬂman olmad›m.
Aysun: ‹nsanlar›, do¤ay› ve
hayvanlar› çok seviyorum. En ufak
ﬂeyler bile beni mutlu edebilir. Mutlu
ve s›k›nt›l› anlar›m› paylaﬂacak
dostlar›m oldu¤u için ﬂansl›y›m.
Ailem benim için çok önemlidir...
Zaman zaman kendimle yaln›z
kalmay› da severim.
l Müzik sizin için ne ifade
ediyor?
Ali: En büyük hobimdi,
mesle¤im oldu. Müzi¤in üreticisi
olarak da, yorumcusu ve yap›mc›s›
olarak da hep içinde oldum ve
olmaya devam ediyorum.
Karﬂ›l›klar›n› ald›m ve al›yorum.

Prestij, sayg›nl›k ve mutlulu¤um en
büyük kazanc›m. Daha ne olsun ki?
Aysun: Çocuklu¤umdan beri
müziksiz geçen an›m olmad›. Müzi¤i
meslek olarak hiç düﬂünmemiﬂtim.
Ama baﬂlad›ktan sonra hiç piﬂman
olmad›m. Sahneye ç›k›p ﬂark›
söylemeye baﬂlad›¤›mda, ald›¤›m alk›ﬂ
ve seyircinin enerjisi beni çok mutlu
ediyor. ﬁark› söylemek benim için
sanki bir meditasyon.
l Solunum Kongresi’nin
sosyal konusu “Küresel iklim
de¤iﬂiklikleri”. Sizin bu konuda
vermek istedi¤iniz mesaj nedir?
Ali: ‹nsano¤lu dünyay› büyük bir
ustal›kla periﬂan etti. ﬁimdi nas›l
düzeltiriz diye ç›rp›nan bir az›nl›k var.
Çocuklar›m›za çok kötü bir miras
b›rak›yoruz. Sebep sadece cehalet ve
bilinçsizlik de¤il. ‹nsano¤lunun para
h›rs› da büyük etken. Yoldan
ç›kanlara Allah ak›l, o ç›rp›nan
az›nl›¤a da Allah sab›r versin...
Aysun: Dünyan›n dengesini
insanlar bozdu. Biz kendimize verilen
güzellikleri bilinçsizce yok ederek
çevreyi ne hale getirdik. Yaradan›n
bize tertemiz sundu¤u do¤ay› hem
kirlettik hem de zehirledik.
Gelece¤i düﬂünmedik, yanl›ﬂ
yapt›k ve yapmaya devam ediyoruz.
Oysa yaﬂam devam edecek. Peki
çocuklar›m›z ve torunlar›m›z ne
olacak?
l Sa¤l›¤›n›z› korumak için

1947 y›l›nda ‹zmir’de
do¤du. Atatürk Lisesi’nde
okurken müzisyenli¤e, Yeni
As›r Gazetesi’nde müzik
yazarl›¤›na, ‹zmir
Radyosu’nda müzik
prodüktörlü¤üne baﬂlad›.
‹lk pla¤›n› 1968’de
doldurdu. 1973’te kendi
müzik yap›m firmas›n›
kurdu. Besteci, söz yazar›,
yorumcu ve yap›mc› olarak
bir çok ödül ald›. Ülkemizi
yurt d›ﬂ›nda temsil etti. Üç
yüz kadar beste, ﬂark› sözü,
reklam müzi¤i ve iki
müzikale imza att›. Yap›mc›
olarak 100’den fazla müzik
prodüksiyonu yay›nlad›. En
popüler bestelerinden
birkaç›: “Hey Gidi Dünya
Hey”, “Ben Sana
Vurgunum”, “Melankoli”,
“Akdeniz Çocuklar›”,
“Meskenim Da¤lar”,
“Heyamola” ve “Küçük Bir
Aﬂk Masal›”. Y›llarca
gazetecilik ve spor
spikerli¤i, televizyonun
kuruluﬂundan itibaren de
çeﬂitli dönemlerde
sunuculuk görevi yapt›.
1981 – 1988 aras›
“Erkekçe” dergisinin yaz›
iﬂleri müdürlü¤ü, 1991’de
Star televizyonunda spor
program› sunuculu¤u,
1993’de Show Radyo
Genel Yay›n Yönetmenli¤i
görevlerinde bulundu.

nas›l bir beslenme ve yaﬂam tarz›
benimsiyorsunuz?
Ali: ﬁu ana kadar sa¤l›¤›m
yediklerimden baz›lar›n› yasaklamam
için bana sinyal vermedi. Dengenin
ve bilinçli beslenmenin önemine
inan›yorum. Sevdi¤im her ﬂeyi yerim
ama ölçüsünü kaç›rmam. Yediklerimi
yakman›n önemini biliyorum. Yaﬂ›ma
göre spor yapmaya ve özellikle
yürümeye çal›ﬂ›yorum. Uykuma
dikkat ederim. Sigara ve aﬂ›r› alkol
gibi kötü al›ﬂkanl›klar›m yok. Bir
kadeh içkinin kesin yarar› oldu¤unu
biliyor ve gün aﬂ›r› almaya
çal›ﬂ›yorum. Tenimin sa¤l›¤› için de
güneﬂe dikkat eder, nemlendirmeye
ve yararl› kremlerle beslemeye gayret
ederim. Bazen vitamin takviyesi
al›r›m. Sa¤l›kla ilgili yaz›lar› dikkatle
takip eder, her y›l check-up
yapt›r›r›m. Evhaml› de¤ilim. Ama
doktoru ne zaman aramam gerekti¤i
çok iyi bilirim. Evdeki en büyük
yard›mc›m ve güvencem Aysun...
Aysun: Az az ve s›k s›k yemek
yiyorum. Bol sebze, meyva ve bal›k
tüketiyorum. Diyet yapm›yor,
sevdi¤im her ﬂeyi az miktarda da olsa
yiyorum. K›s›tlamam yok.
Meditasyon ve spor yap›yorum. Hiç
sigara kullanmad›m.

solunum aktüel

n sayfa 8

kongre

güncel

ERS (Avrupa Solunum Derne¤i) ve Ulusal Uzmanl›k
Dernekleri ‹liﬂkileri - Güncel Durum ve Gelecek
De¤erli TÜSAD Kongre
Kat›l›mc›lar›;
ERS (Avrupa Solunum Derne¤i);
bilindi¤i gibi tüm dünya ülkelerinden
yaklaﬂ›k 10.000’in üzerinde üyesi ile
Avrupa’n›n lider profesyonel uzmanl›k
derne¤idir. Temel ve klinik bilimler
üzerinde gerek hekimler gerekse
hekim d›ﬂ› sa¤l›k çal›ﬂanlar› ile birlikte
çal›ﬂarak solunum hastal›klar›
konusunda kuruldu¤u 1990 y›l›nda
beri misyonu do¤rultusunda
çal›ﬂmaktad›r.
ERS ile Türk Solunum Dernekleri
aras›ndaki iliﬂkiler ERS’nin ilk
kongrelerinden itibaren gittikçe artan
bir ivme ile geliﬂmektedir. Co¤rafi ve
sosyal olarak kendini Avrupa’ya ait
hisseden Türk Gö¤üs Hastal›klar›
hekimleri ERS’nin y›ll›k kongrelerine
önemli derecede ilgi göstermektedir.
Kat›l›m baz›nda hekim say›s› ilk
kongrelerdeki 20’li say›lardan
günümüzde 1000’e do¤ru
yaklaﬂmaktad›r.
ERS ile Türk Solunum Dernekleri
aras›ndaki iliﬂkiler genelde, ortak
planlanan baz› toplant›lar ve Ulusal
kongrelerimize ERS taraf›ndan

belirlenip davet edilen Avrupa’l› bilim
adamlar›n›n katk›lar› çerçevesinde
geliﬂmektedir. TÜSAD olarak
geçmiﬂte Prof. Dr. Günseli
KILINÇ’›n ERS Türkiye Delegeli¤i
döneminde ERS yönetimi ile
oldukça s›cak iliﬂkiler kurulmuﬂ ve
SOLUNUM kongrelerinin
ço¤unlu¤una ERS baﬂkan› da dahil
olmak üzere konusunda lider birçok
ERS konuﬂmac›s› kat›lm›ﬂt›r.
Ancak, ERS kongresine
Türkiye’den kat›lan hekim say›s›nda
ve ERS üye say›s› Türk hekimlerinin
say›s›ndaki belirgin art›ﬂ ne yaz›k ki,
bugüne kadar Türk bilim adamlar›n›n
ERS yönetim katmanlar›nda yer

üzere planlamalar ve ön haz›rl›klar
yaparak baﬂar›l› bir strateji izlemiﬂler
ve ERS’nin çeﬂitli yönetimsel
katmanlar›nda belirgin aktif rol
almay› baﬂarm›ﬂlard›r. Bu konuda
Türkiye ne yaz›k ki iyi bir seyirci
rolünü devam ettirmektedir.
ERS gibi çok ülkeli uluslararas›
derneklerde belli düzeylerde rol
alman›n yolu bu kongrelere kat›lan
ülkemizdeki ERS üyelerinin iyi bir
ﬂekilde organize edilmesi ile birlikte
hareket etmekten geçmektedir. Bu yol
son derece basit ve demokratik bir
seçimden geçen ancak, birlik ve
planlama gerektiren bir süreçtir.
Türkiye’de ki ERS üyelerinin ERS

almas› veya ERS kongrelerinde aktif
olarak görevlendirmelerine
yans›mam›ﬂt›r. Özellikle Yunanistan ve
‹talya gibi ülkeler, son 10 y›l içinde
ERS yönetiminde aktif rol almak

üye kay›tlar›n› gözden geçirerek
kendilerinin içinde bulundu¤u kurul
(assembly) toplant›lar›na aktif kat›l›m›
ve daha önceden belirlenmiﬂ Türk
adaylar› yo¤un bir ﬂekilde oylamas› ile

Genco Erkal’la ﬁiir Gibi
Bir Gece Yaﬂayaca¤›z
Bir Koca Sanat Çınarı
‹stanbul Üniversitesi'nin Psikoloji bölümünü
bitiren Genco Erkal 1959 y›l›ndan baﬂlayarak
Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklar›nda
oyuncu ve yönetmen oarak çal›ﬂt›ktan sonra,
1969 y›l›nda, bugün de sanat yönetmeni
oldu¤u Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.
Gorki, Brecht, Sartre, Peter Weiss, Steinbeck,
Havel, Tankred Dorst gibi yabanc› yazarlar›n
yan›s›ra, Aziz Nesin, Haldun Taner, Naz›m
Hikmet, Can Yücel, Refik Erduran, Vas›f
Öngören, Orhan Asena, Behiç Ak gibi Türk
yazarlar›n›n oyunlar›n› yönetti. Roman, öykü,
ﬂiir gibi de¤iﬂik türlerden tiyatroya uyarlamalar
yapt›, oyunlar çevirdi.
Çeﬂitli ödüller kazand›¤› ünlü
rolleri aras›nda Aslan Asker ﬁvayk, Gogol'ün
Bir Delinin Hat›ra Defteri, Brecht'in
Galileo'su, Maxwell Anderson'un Yal›nayak
Sokrates'i, Nâz›m Hikmet'ten Kerem Gibi,
Can Yücel'den Can say›labilir.
Senfonik konserlerde Prokofiev'in Peter ile
Kurt, Stravinski'nin Askerin Öyküsü, Faz›l
Say'›n Nâz›m adl› yap›tlar›n›
anlat›c› olarak seslendirdi.
Önemli uluslararas› film
festivallerinde gösterilen ve bir
çok ödül kazanan At, Faize
Hücum, Hakkâri'de Bir
Mevsim, Camdan Kalp
filmlerinin baﬂ rolünde
oynad›. TRT Televizyonu için
Haldun Taner'in ünlü müzikli
oyunu Keﬂanl› Ali Destan›'n›
yönetti ve oynad›.
De¤iﬂik y›llarda bir çok kez
"y›l›n en iyi erkek oyuncusu",
"en iyi tiyatro
yönetmeni"seçildi, yaﬂam
boyu baﬂar› ödülleri
kazand›.1982 ve 1983
y›llar›nda "en iyi sinema

basit bir ﬂekilde gerçekleﬂebilir.
‹talya ve Yunanistan benzer yollar›
kullanarak geçmiﬂte birçok üyesini
assemble baﬂkan› seçtirerek ERS
kongrelerinde çok say›da konuﬂmac›
ve oturum baﬂkan› ismini
lanse etmiﬂlerdir.
Bizler, TÜSAD olarak geçen
y›llar içinde böyle bir organizasyonun
gerçekleﬂmemiﬂ olmas›n› önemli bir
eksiklik olarak görmekteyiz.
Önümüzdeki y›llarda, alan›m›zdaki
di¤er Türk Gö¤üs Hastal›klar›
Dernekleri ile ortak çal›ﬂarak ERS
nezdinde daha aktif rol almak için
yukar›da belirtti¤imiz yollar›
kullanmak istedi¤imizi ve ERS gibi
önemli derneklerin kongrelerinde
Türk bilim insanlar›n›n dinleyici
koltuklar›ndan kalk›p, kongre
organizasyonunda ve bilimsel
oturumlarda aktif olarak çal›ﬂan
kiﬂiler haline dönüﬂmesi için tüm
gayretimizi gösterme arzusunda
oldu¤umuzu sizlerle paylaﬂmak
istiyoruz. Türkiye’ de ki ERS üyesi
meslektaﬂlar›m›z›n destekleri ile bu
hedeflerin gerçekleﬂebilece¤ine
inan›yoruz.

“Kendi
içimizden
Sanatç›lar”

CENK KIRAKLI
ve MÜZ‹K GRUBU

‹zmir Dr. Suat Seren Gö¤üs Hastal›klar›
Hastanesi Yo¤un Bak›m›nda çal›ﬂan Dr.
Cenk K›rakl›, baﬂar›l› bir doktor oldu¤u
kadar ayn› zamanda baﬂar›l› bir müzisyen.
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oyuncusu" olarak Antalya Film
Festivali'nde iki kez Alt›n Portakal ald›.
1993-1998 y›llar› aras›nda, Paris'te ve
Avignon Festivali'nde Frans›zca da oynamaya
baﬂlayan Genco Erkal, üç Frans›z yap›m›nda
rol ald›: Nâz›m Hikmet'ten Sevdal› Bulut,
Philippe Minyana'dan Ou vas-tu Jérémie? ve
Paulo Coelho'nun ünlü roman›ndan
uyarlanan Simyac›.

Sayg›lar›m›zla
Prof. Dr. Mustafa Özhan
TÜSAD MYK Üyesi

Dr. K›rakl›, SOLUNUM 2010’da meslektaﬂlar›n›n karﬂ›s›na müzisyen olarak ç›kacak.
Dr. K›rakl› ve Müzik Grubu, Genco Erkal
ﬁiir Dinletisi’nin ard›ndan 21 Ekim
Perﬂembe Akﬂam› bir konser verecek.
Yapt›¤› röportajlar›nda müzi¤in hayat›nda
var olmas›n›n bügüne kadar pek çok platformda kendisini iyi hissetmesini sa¤lad›¤›n›
söyleyerek, “Müzik mesle¤imizde bizi en
çok bunaltan risklerin yaratt›¤› sorumluluk
ve stresi hisseden bir hekimin belkide en iyi
deﬂarj olup dinginleﬂmesini sa¤layan alanlardan biridir” diyor.
SOLUNUM 2010’un sosyal program›nda
yer alan en ilgi çekici faaliyetlerden biri de
“Kumsal Partisi”... 21 Ekim Perﬂembe
akﬂam› Genco Erkal ﬁiir dinletisinden sonra
Gloria Golf Otel’inin sahilinde Cenk K›rakl›
ve arkadaﬂlar›n›n kat›ld›¤› bir “Kumsal
Partisi” düzenlenecek...

SOLUNUM 2010 Kongresi Toplant›lar›
Gloria Golf Otel’de Gerçekleﬂtirilecek
Bilimsel içeri¤i son derece zengin bir kongre
olan TÜSAD’›n 32. Ulusal Kongre’si için,
kongre oteli olarak Antalya Belek’te bulunan
Gloria Golf Otel seçildi. Kongre konaklamalar›
ayn› zamanda Gloria Verde, Gloria Serenity,
Xanadu, Rixos Premium ve Belkonti Otel’de
yap›lacak. Oteller aras›nda düzenlenen Shuttle
servisleri ile konaklama otelleri ve kongre
toplant› oteli Gloria Golf Otel
aras›nda ulaﬂ›m sa¤lanacak.
Akdeniz’in eﬂﬂiz k›y›lar›ndan
birinde Belek’in en güzel
sahilinde yer alan, ayn›
zamanda tesisin neredeyse
tümünü kaplam›ﬂ olan
a¤açlar›yla da bölgenin
akci¤erleri olma görevini
üstleniyor.

