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Daha Güçlü bir TÜSAD’a Do¤ru
Prof. Dr. Mecit SÜERDEM

TÜSAD, Baﬂar›s›n› Yurtd›ﬂ›ndaki Bilimsel Arenada da Kan›tlad›

2. EABIP Kongresi
2013’te Türkiye’de Yap›lacak
Birincisi Marsilya’da gerçekleﬂtirilen EABIP
Kongresi’nin ikincisinin EABIP ve TÜSAD
iﬂbirli¤iyle 2013 y›l›nda ‹zmir Çeﬂme’de
düzenlenmesine karar verildi. Heidelberg
(Almanya) merkezli bir dernek olan
EABIP, 2002 y›l›nda Prof. Dr. Heinrich
Becker baﬂkanl›¤›nda kuruldu.
Marsilya’daki 1. kongrede, EABIP
Sekreteri Doç. Dr. Semra Bilaçero¤lu’nun
ilk resmi duyurusunu yapt›¤› 2. EABIP
Kongresi’nin baﬂkanl›¤›n› Giriﬂimsel
Pulmonoloji Grubu Baﬂkan› Prof. Dr.
Mustafa Yaman ve Prof. Dr. Chris
Bolliger yapacak. Bu geliﬂme TÜSAD’›n
uluslararas› bilimsel arenada da yetkinli¤ini
kabul ettirdi¤ini gösteriyor..
Değerli Meslektaşlarımız,
European Association for
Bronchology & Interventional
Pulmonology (EABIP)'in 1. kongresi,
Marsilya'da 9-12 Mart 2011
tarihlerinde, çoğunlukla Avrupa
ülkelerinden olmak üzere, birçok

ülkeden gelen 500 civarında hekimin
katılımıyla ve başarıyla
gerçekleştirilmiştir. Kongre’ye
Türkiye’den 15 hekim gitmiş olup,
bildiri ve oturum başkanlığı gibi aktif
görevlerde bulunmuşlardır.

devam› sayfa 3’te

Editörden
De¤erli Solunum Aktüel Okurlar›,
Sizlere yeni say›m›z› sunman›n mutlulu¤unu taﬂ›yoruz.
Yaﬂad›¤›m›z baz› olaylar zaman›n ne kadar h›zla ak›p
gitti¤ini bizlere daha iyi gösteriyor. Bunlar› baz›lar›n› bir
tebessümle, baz›lar›n› ise hüzünle
an›yoruz.
Asistanl›¤a baﬂlad›¤›m y›llarda gö¤üs
hastal›klar› alan›nda asistan e¤itimine
yönelik s›n›rl› say›da kitap vard›. Bunlardan
biri ‹lhan Vidinel hocam›z›n kitab› idi.
Bu say›m›zda onunla bir
sohbetimize yer verdik. Röportaj› okurken
o y›llar›m akl›ma geldi, yorucu y›llar› bir
tebessüm ile hat›rlamama vesile oldu. Bu say›m›zda yer
vermek zorunda kald›¤›m›z baﬂka bir haber ise elimizin
titremesine sebeb oldu, “ne olurdu baﬂka bir konu ile
gündeme alsayd›k” dedik ama maalesef olmad›...
Önce Tülin hocam›z›n ac› haberini duyduk.
devam› sayfa 2’de

De¤erli TÜSAD üyeleri 6 Haziran 2008
y›l›nda yap›lan Merkez Genel Kurul’un üzerinden
üç y›l h›zla akt› geçti. 28 May›s 2011 tarihinde
yeni Merkez Genel Kurulu’muz (MGK) yap›lacak
ve yeni bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK)
göreve baﬂlayacak. ﬁüphesiz yeni MYK,
TÜSAD’›n son dönemdeki baﬂar›lar›n›n ötesini
hedefleyerek çal›ﬂmalar›n› planlayacak. TÜSAD
‹kinci Baﬂkan› ve TÜSAD Akademi Baﬂkan›
görevlerimin verdi¤i sorumluluk ile yapt›klar›m›z›
k›saca özetleyerek, derne¤imizin gelecekte neler
yapmas› gerekti¤i konusundaki düﬂüncelerimi
sizinle Solunum Aktüel arac›l›¤›yla paylaﬂmak
istedim. Size iletmek istedi¤im tüm bu
düﬂüncelerin, bir uzmanl›k derne¤i olarak
TÜSAD’›n tüzü¤ünde yer alan hedeflere yönelik
olarak sürekli fikir üreten ve bunlar›n ço¤unu
hayata geçiren de¤erli MYK üyesi arkadaﬂlar›m ile
oluﬂturdu¤umuz ortak akl›n sonucunda ifade
edildi¤ini de belirtmek istiyorum.
Geçen y›l TÜSAD’›n 40. y›l›n› hep birlikte
kutlad›k. TÜSAD, kuruluﬂunun ilk y›llar›ndan
itibaren gerçekleﬂtirdi¤i e¤itim faaliyetleri ile
alan›m›zda bir okul olmuﬂtur. TÜSAD’›n
kuruluﬂunu sa¤layan ve özveri ile çal›ﬂarak
derne¤imizi ayakta tutan tüm hocalar›m›za her
zaman minnet duygular›m›z› ve sayg›lar›m›z›
ifade etmekten onur duyuyoruz. TÜSAD gö¤üs
hastal›klar› uzmanl›k derne¤i misyonunu da
üstlenmiﬂ olmas›na ra¤men, y›llarca ‹stanbul
a¤›rl›kl› bir dernek olarak fonksiyon görmüﬂ ve
yönetici kadrolar› a¤›rl›kl› olarak ‹stanbul’daki t›p
fakültelerinden seçilmiﬂ. Zaman içinde ülkemizin
tüm bölgelerinde say›lar› h›zla artan t›p
fakültelerinin aç›lmas› ve e¤itim hastaneleri
kadrolar›n›n zenginleﬂmesi ile TÜSAD’›n
yönetici kadrolar›nda kaç›n›lmaz olarak de¤iﬂim
gerçekleﬂmiﬂ ve dernek bir uzmanl›k derne¤ine

TÜSAD Genel Kurulu
28 May›s Cumartesi
Günü ‹stanbul’da Yap›l›yor
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Say›n TÜSAD Çal›ﬂma Grubu ve
Koordinasyon Kurulu Yönetim
Kurulu Üyesi Hocalar›m,
Dernek Tüzü¤ümüzün
gerektirdi¤i biçimde 28 May›s 2010
Cumartesi günü saat
13.30'da ‹stanbul'da
Novotel'de TÜSAD
Genel Kurulu
yap›lacakt›r.
Genel Kurul
öncesinde y›lda en
az iki kere olmas› gereken Çal›ﬂma
Grubu/Koordinasyon Kurulu
Yönetim Kurulu toplant›s›
planlanm›ﬂt›r. Bu toplant› sabah
9.00 - 12.00 aras› yap›lacak olup, bir

bölümü Yönetim Kurullar›n›n ayr›
ayr› toplant›s› di¤eri ise birlikte
gerçekleﬂtirecekleri toplant› olacakt›r.
Böylece Çal›ﬂma
Grubu/Koordinasyon Kurulu
Yönetim Kurulu üyesi
hocalar›m›z›n Genel
Kurula da kat›lma
imkan› olacakt›r.
Toplant›
tarihini ﬂimdiden
ajandan›za kaydetmeniz ve
verimli bir toplant› ve Genel Kurul’da
buluﬂmak dile¤iyle...
Dr. Filiz Koﬂar
TÜSAD Genel Sekreteri

yak›ﬂ›r biçimde temsiliyet özelli¤i kazanm›ﬂt›r.
TÜSAD, alan›m›zdaki ilk uluslararas›
toplant› olan ve büyük bir baﬂar› ile
tamamlanan 17. Asya Pasifik Gö¤üs Hastal›klar›
Kongresi’ni 2003 y›l›nda gerçekleﬂtirerek
geliﬂim yolunda keskin bir viraj› dönmüﬂtür.
Bu kongre American College of Chest
Physicians (ACCP) ile ortaklaﬂa düzenlenmiﬂ
ve her biri alan›nda çok iyi tan›nan 100’den
fazla yabanc› konuﬂmac› ile birlikte ülkemizin
de¤erli bilim insanlar› görev alm›ﬂt›r. Bu
kongre sonras›nda TÜSAD yönetimi yeniden
ﬂekillendirilmiﬂ ve Anadolu’nun de¤iﬂik
köﬂelerinden gelen bizlere, dernek
yönetiminde görev verilmiﬂtir.
TÜSAD, bu de¤iﬂimi sa¤layarak,
geleneksel yap›s›ndan ç›karak
yenilikçi, de¤iﬂime
aç›k ve görev almak
isteyenlere kap›lar›n›
açan ve demokratik
yap›lanmaya geçiﬂ
sürecine giren bir
dernek kimli¤i
kazanm›ﬂt›r.
devam› sayfa 11’de

Prof. Dr.
Mecit
Süerdem

‹çindekiler
n TÜSAD Akademi Toplant›lar› ve Bölgesel
Toplant›lar Devam Ediyor:
‹leri Yaﬂam
Deste¤i Kursu
sayfa 2’de

n TÜSAD Aile Hekimli¤i
Koordinasyon Kurulu
Oluﬂturdu
sayfa 3’te
n Çeﬂme, TÜSAD’›n 33.
Kongresi ile Nefes Alacak
sayfa 6’da
n Bir Bilim ve Deniz Aﬂ›¤›
Prof. Dr. ‹lhan Vidinel
sayfa 8’de
n Gö¤üs Hastal›klar› - Gö¤üs Cerrahisi
Konsey Toplant›lar›’n›n ‹kincisi Yap›ld›
sayfa 9’da
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TÜSAD Akademi Toplant›lar› ve
Bölgesel Toplant›lar Devam Ediyor
‹leri Yaﬂam Deste¤i Kursu
l

TÜSAD ve Türk
Resüsitasyon Derneği
tarafından Çeşme'de yapılan
İleri Yaşam Desteği Kursu 25-26
Şubat 2011 tarihlerinde başarı
ile gerçekleşmiştir. Kursa Göğüs
Hastalıkları Uzmanlık Öğrencisi
ve uzmanları, İç hastalıkları
uzmanlık öğrencisi ve uzmanları, Yoğun bakım Ünite
Sorumluları ve Hekimleri,
Bronkoskopi Ünitesi görevli
hekimlerinin katılımı hedeflendi.
Kursa 22 kişi katılmış ve
tümü, yapılan teorik ve pratik
sınavda başarılı bulunarak
Avrupa Resüsitasyon Derneği
sertifikalarını almıştır.
Katılımcılar tarafından çok
beğenilen bu kursun ileri tarihlerde tekrarlanması
düşünülmektedir.

TÜSAD Ege Bölge
ﬁubesi Toplant›s›
Kursa emek veren Türk
Resüsitasyon Derneği üyelerine,
kurs eğitimcilerine ve kurs
yöneticileri Prof. Dr. Agah

Çertuğ ve Prof.Dr.Kubilay
Demirağ'a teşekkürlerimizi
sunarız.
TÜSAD AKADEMİ

VATS ve Stapler ve
Teknik Uygulamalar› Kursu

l

25 Mart 2011 Cuma günü
"VATS ve Stapler ve Teknik
Uygulamalar› Kursu" Gaziantep
Üniversitesi Araﬂt›rma ve Uygulama
Hastanesi Oditoryumu’nda
Diyarbak›r, Urfa, Malatya, Hatay ve

Gaziantep'den kat›lan
meslektaﬂlar›m›zla gerçekleﬂtirildi.
TÜSAD Akademi Baﬂkan› Prof. Dr.
Mecit Süerdem aç›l›ﬂta TÜSAD'›n
son y›llardaki bilimsel etkinliklere
verdi¤i önemi ve katk›y›
vurgulayarak TÜSAD Akademi
çat›s› alt›nda bu çaban›n artarak
devam edece¤ini belirtti. Gö¤üs
Cerrahisi Koordinasyon Kurulu
ile cerrahi anlamda da bir arada

etkinliklerin devem edece¤ini bu
aç›dan Türk Gö¤üs Cerrahisi
Derne¤i ve TÜSAD’›n yak›n iki
bilimsel kurum oldu¤u tekrar
vurguland›. Kurs de¤erli
konuﬂmac›lar›n güzel sunular›
ve kat›l›mc›lar›n deneyimlerini
paylaﬂmas› ile de çok daha anlam
kazanarak son buldu.
Prof. Dr. Levent Elbeyli

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

Prof. Dr. Mecit SÜERDEM

l

TÜSAD Ege Bölge ﬁubesi
toplant›s› Çeﬂme'de 12 Mart
2011 tarihinde yaklaﬂ›k 50 kat›l›mc›
ile gerçekleﬂmiﬂtir. Moderatörlü¤ünü
Prof. Dr. Can Öztürk ve Doç. Dr.
Ahmet Erbaycu'nun yapt›klar›
“KOAH'ta Farmakolojik Tedaviyi
Etkileyen Faktörler” baﬂl›kl› birinci
oturumda Adnan Menderes T›p
Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› AD'dan
Doç. Dr. Emel Ceylan “‹nhalasyon
yönteminin seçimi: Hangi hastaya
hangi ilaç?”, Dr. Suat Seren Gö¤üs
Hastal›klar› ve Cerrahisi E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi'nden Uzm. Dr.
Gülru Erbay Polat “Hasta
E¤itimi ve Uzun Dönem
Tedavi Planlanmas›”n› anlatt›.
“KHDAK’de Biyolojik
Özellikler ve Kemopterapinin
Planlanmas›” konulu ‹kinci
oturumda ise Ufuk
Üniversitesi T›p Fakültesi
Gö¤üs Hastal›klar› AD'dan
Prof. Dr. Meral Gülhan
“Sadece KHDAK Neden

Yetersiz?”, Dr. Suat Seren Gö¤üs
Hastal›klar› ve Cerrahisi E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi'nden Dr. Berna
Kömürcüo¤lu “Biyolojik Özelliklere
Göre Kemoterapi Planlanmas›”n›
anlatt›lar. Doç. Dr. Soner Gürsoy
moderatörlü¤ünde gerçekleﬂtirilen
üçüncü oturumda ise Dr. Suat Seren
Gö¤üs Hastal›klar› ve Cerrahisi
E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi'nde ve
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs
Hastal›klar› bölümündeki olgu
sunumlar› ele al›nd›.
TÜSAD Ege Bölge ﬁubesi
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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.
SOLUNUM AKTÜEL Gazetesi
yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır.

Editörden
Ben daha t›p fakültesinin hayalini
bile kurmaz iken kendisi
TÜSAD'a üye olmuﬂ çal›ﬂmalar›
ile aktif destek vermiﬂ bir
hocam›z. Ard›ndan, yaklaﬂ›k üç y›l
öncesinde SOLUNUM
Kongresi’nin aç›l›ﬂ töreninde
sohbet etti¤im güzel insan
Sevtap hocam›z›n haberini
ald›k. ﬁimdi aram›zda sadece
güzel an›lar› ile varlar.
TÜSAD, son y›llarda ülkemizin
de¤iﬂik bölgelerinde TÜSAD
Akademi çat›s› alt›nda
gerçekleﬂtirilen mesleki e¤itime
yönelik toplant› ve kurslarla

meslektaﬂlar›m›z›n geliﬂimine
büyük katk›lar sa¤lam›ﬂ ve
kat›l›mc›lar›n be¤enilerini
kazanm›ﬂt›r. Bu toplant›larla
ilgili haberleri sizler ile paylaﬂ›yor
olaca¤›z.
Solunum Aktüel'in bu say›s›nda
TÜSAD'›n yeni baﬂar›lar›ndan
birini iletmenin mutlulu¤unu
yaﬂ›yoruz. TÜSAD daha önce
destek oldu¤u “Lung Cancer and
Bronchoscopy, 2001”, ve “17th
Asia Pacific Congress on Diseases
of the Chest, 2003, ‹stanbul” gibi
uluslaras› toplant›lardan sonra yine
bir baﬂar›ya imza atm›ﬂt›r.

European Association for
Bronchology & Interventional
Pulmonology 1. (EABIP)
kongresi, Marsilya'da 9-12 Mart
2011 tarihlerinde yap›lm›ﬂ ve bu
kongrede al›nan karar ile
2. EABIP Kongresi Çeﬂme‹zmir'de Mart 2013'te, EABIP ve
TÜSAD iﬂbirli¤i ile yap›lmas›na
karar verilmiﬂtir. Bu konu ile ilgili
ayr›nt›lar› sizlere sunmaktan
mutluluk duymaktay›z.
28 May›s 2011 tarihinde yap›lacak
TÜSAD Genel Kurulu toplant›s›
öncesinde, TÜSAD Baﬂkan
yard›mc›l›¤› ve TÜSAD Akademi

baﬂkanl›¤› görevlerini yürüten
Say›n Prof. Dr. Mecit Süerdem’in
kaleminden “Daha Güçlü Bir
TÜSAD'a Do¤ru” baﬂl›kl›¤›
ile bir de¤erlendirmeyi
sizlerle paylaﬂaca¤›z.
Solunum Aktüel, camiam›zdaki
geliﬂmeleri her yönüyle sizlere
paylaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r. Bu
anlay›ﬂ› do¤rultusunda sizlerden
gelecek yaz›lara yer vermekten
mutluluk duyacakt›r. Özellikle
asistan ve uzman arkadaﬂlar›m›z›n
katk›lar›n› beklemekteyiz.
Sayg› ve Sevgilerimizle...
Doç. Dr. O¤uzhan Okutan

solunum aktüel
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2. EABIP Kongresi 2013’te Çeﬂme’de Yap›lacak
1.’si Marsilya’da
yap›lan EABIP
Kongresi’nin 2.’si
Türkiye’ye geldi.
Sayfa 1’den devam
Marsilya’daki 1. kongrede,
EABIP sekreteri Doç. Dr. Semra
Bilaçero¤lu’nun ilk resmi duyurusunu
yapt›¤› 2. EABIP Kongresi ise,
Çeﬂme-‹zmir'de Mart 2013'te,
EABIP ve TÜSAD iﬂbirli¤iyle
yap›lacakt›r. Bu haberi sizlere
vermekten hem Türkiye ve TÜSAD,
hem de EABIP ad›na mutluluk ve
gurur duyuyoruz. Baﬂta Prof. Dr.
Mustafa Yaman ve Doç. Dr. Semra
Bilaçero¤lu olmak üzere, kongreye
kat›lan tüm Türk ekibi, di¤er
ülkelerden gelen kat›l›mc›lar ile
2. EABIP Kongresi için yak›n iletiﬂim
kurarken, bilimsel al›ﬂveriﬂte de
bulunmuﬂlard›r.

1. Endoskopi
ekibinin ö¤retim ve
e¤itiminde oldu¤u
kadar, bronkoskopi ve
torakoskopiyi de içeren
Diagnostik ve terapötik
giriﬂimsel pulmonoloji
için klinik pratik, e¤itim
ve araﬂt›rmada yüksek
standard› desteklemek
ve oluﬂturmak,
2. ‹lgili ulusal ve
uluslararas› dernek ve
organizasyonlarla bilgi
ve deneyim al›ﬂveriﬂinde
bulunmak. Bunun için,
uluslararas› çok merkezli
araﬂt›rma projeleri
yürütmek, iﬂlemsel ve
e¤itimsel
Marsilya’daki 1. EABIP Kongresi gala yemeğinde 2. EABIP Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustaf Yaman,
Sekreter Doç. Dr. Semra Bilaçeroğlu ve diğer Türk katılımcılar (solda). Marsilya’daki 2. EABIP Kongresi
sunumunda EABIP VE 2. EABIP Kongresi Sekreteri Doç. Dr. Semra Bilaçeroğlu (sağda).

EABIP ve TÜSAD
Giriﬂimsel Purmonoloji
Grubu’nun Amaçlar›
Birbiriyle Uyumlu
EABIP, 2002 y›l›nda Prof. Dr.
Heinrich Becker baﬂkanl›¤›nda
kurulmuﬂ, Heidelberg (Almanya)
merkezli bir dernektir. ﬁu andaki
EABIP yönetim kurulu: Prof. Dr.
Chris Bolliger (Baﬂkan), Prof. Dr.
Felix Herth (Baﬂkan Yard›mc›s›),
Doç. Dr. Semra Bilaçero¤lu
(Sekreter), Dr. Herve Dutau
(Sayman), Dr. Stefano Gasparini
(Üye), Dr. Lina Zuccatosta (Genel
Üye)’dan oluﬂmaktad›r. EABIP’in
resmi dergisi, Respiration’d›r.
Derne¤in amaçlar›:

1. EABIP Kongre Başkanı
Dr. Herve Dutau and Dr. Semra
Bilaçeroğlu Marsilya'da
kongre merkezinde.

standartlar›n yan› s›ra, iletiﬂimi
iyileﬂtirmek için ortak terminoloji
oluﬂturmak,
3. Çeﬂitli ulusal ve uluslararas›
dernek ve organizasyonlarla birlikte
düzenli toplant›lar yapmak,
4. Bölgesel konferans,
sempozyum ve kurslar›
desteklemektir.
EABIP’in amaçlar› hem
TÜSAD, hem de TÜSAD
Giriﬂimsel Pulmonoloji Grubu’nun
amaçlar› ile uyumlu olup, birebir
örtüﬂmektedir. Bu harmoni ve ortak
amaçlar da, iki dernek aras›ndaki
iﬂbirli¤i ve iletiﬂimi kolaylaﬂt›r›p, s›cak
bir bilimsel ve sosyal iliﬂki sa¤lam›ﬂt›r.
Uluslararas› toplant›lar› düzenlemek
konusunda deneyimli olan
TÜSAD’›n daha önce destek oldu¤u

uluslararas› toplant›lardan
sadece ikisi: Lung Cancer and
Bronchoscopy, 2001,
‹stanbul ve 17th Asia Pacific
Congress on Diseases of the
Chest, 2003, ‹stanbul’dur.
2. EABIP Kongresi için
geliﬂmeleri, EABIP
(http://www.eabip.org/)
ve TÜSAD
(http://www.solunum.org.tr/)
websitelerinden takip edebilirsiniz.
Daha baﬂar›l› ve verimli bir kongre
için, ülkemizdeki bronkoskopi ve
giriﬂimsel pulmonoloji ile ilgili tüm
meslektaﬂlar›m›z›n bu kongreye
kat›l›m›n› ve di¤er t›p derneklerinin
de katk›s›n› bekliyoruz!
Sevgi ve sayg›lar›m›zla,

TÜSAD Aile Hekimli¤i
Koordinasyon Kurulu Oluﬂturdu
TÜSAD, bundan sonraki dönemde,
oluﬂturdu¤u koordinasyon kurulu ile Aile
Hekimlerine yönelik e¤itim çal›ﬂmalar›na
a¤›rl›k verecek. Alan›n›n uzmanlar› ile Aile
Hekimlerine yönelik k›lavuzlar haz›rlayacak.
lkemizde aile hekimli¤inin
yap›lanmas› son y›llarda h›zla
ilerlemektedir. ﬁu anda sahada
yaklaﬂ›k 21.000 aile hekimli¤i 6500
civar›nda aile sa¤l›¤› merkezinde
birincil bak›m sa¤l›k hizmetleri
sunmaktad›r. Gündelik rutinde aile
sa¤l›¤› merkezlerine baﬂvuran
bireylerin epizodik bak›m
gereksinimleri olmakla birlikte, geçmiﬂ
y›llarda kronik sa¤l›k sorunlar› olan
hastalar›n da baﬂvurular›
gözlenmektedir. Solunum sistemine
iliﬂkin sa¤l›k sorunlar› di¤er kronik
sa¤l›k sorunlar› içerisinde yer alan ve
giderek art›ﬂ gösteren s›k baﬂvurma
nedenleri aras›nda bulunmaktad›r.
Tütün kullan›m›n›n yayg›n oldu¤u
ülkemizde özellikle bu sorunlar›n
daha s›k prezante olmas›
beklenmektedir.
Solunum sistemi hastalar›n›n
büyük ço¤unlu¤unun öncelikle
birincil bak›m hizmeti veren aile
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hekimlerine gitmeleri beklenmektedir.
Erken evre olgular›n tan›s›nda ise aile
hekimlerinin önemli rolünün
olabilece¤i kaydedilmektedir. Uzman
hekimlerle yap›lacak iﬂbirli¤i
ﬂüphesiz hastalar›n yarar›na
olmaktad›r. Kontroller ve tedaviye
kompliyans konusunda aile
hekimleri, uzman hekimlere destek
olmaktad›rlar. Hastas›na
“uzmanlaﬂan” aile hekimi, hasta ile
ilgili kay›tlar›n› uzmanlarla paylaﬂarak,
hastan›n bak›m›nda son derece
büyük yarar sa¤lamaktad›r.
Yeni oluﬂturulan TÜSAD Aile
Hekimli¤i Koordinasyon Kurulu ile
aﬂa¤›daki hedeflere ulaﬂ›lmas›
beklenilmektedir:
1. Türk Toraks Derne¤i,
TÜSAD, TAHUD ve ICPRG
Türkiye grubunun iﬂbirli¤i ile aile
hekimlerine yönelik bir E¤itim
Ajandas› haz›rlanacakt›r.
2. Haz›rlanacak olan E¤itim

Ajandas› çerçevesinde aile hekimlerine
yönelik e¤itim etkinlerine yer
verilecektir.
3. Gereksinim halinde aile
hekimlerine yönelik kongre/
sempozyumlar planlanacakt›r.
4. Hedef, toplumun sa¤l›k
gereksinimleri ve sa¤l›k otoritelerinin
önerileri do¤rultusunda aile
hekimlerine öncelikli alanlar
konusunda bilgilendirmek ve
duyarl›l›klar›n› art›rmakt›r.
5. Hedef, GOLD, ARIA,
ICPRG, IPAG gibi solunum
sistemi sorunlar› ile ilintili
uluslararas› organizasyonlar›n

haz›rlam›ﬂ olduklar› belge ve
rehberleri Türkçe’ye uyarlay›p, aile
hekimlerinin kullanmalar›
konusunda çal›ﬂma yapmakt›r.
6. Hedef, lüzumu halinde
ülkemize özgü rehberleri alan›n
uzmanlar› ve paydaﬂlar› ile iﬂbirli¤i
içerisinde haz›rlamakt›r.
7. Hedef, Aile hekimli¤i ile
Gö¤üs Hastal›klar› uzmanlar›
aras›ndaki iﬂbirli¤ini geliﬂtirip,
birincil bak›m ile hastaneler
aras›ndaki etkileﬂimi azami
düzeye ç›karmakt›r.
Prof. Dr. Hakan Yaman

Kongre Baﬂkanlar›
Prof. Dr. Mustafa Yaman,
Giriﬂimsel Pulmonoloji Grubu
Baﬂkan›, TÜSAD
Prof. Dr. Chris Bolliger,
EABIP Baﬂkan›
2. EABIP Kongresi Sekreteri
Doç. Dr. Semra Bilaçero¤lu

Fizyolojiden
Tedaviye Solunum
Yetmezli¤i
Kitab› Ç›kt›
Fizyolojiden Tedaviye
Solunum Yetmezliği başlıklı
kitabın bu alanda yazılan
diğer kitaplardan farklı
olarak konunun temelini
oluşturan fizyopatoloji
konularına daha fazla yer
vermesidir. Solunum
Yetmezliği kitabı üç ana
disiplindeki yazarların titiz
çalışmaları ile
oluşturulmuştur. Fizyoloji
disiplininden gelen yazarlar
hastalığın oturduğu temel
patolojik mekanizmaları ele
almıştır. Göğüs Hastalıkları
disiplininden
gelen yazarlar
bu klinik
tablonun daha
çok klinik
yansıması ile
ilgili
bölümlerine
katkı
sağlamıştır.
Göğüs
Hastalıkları ile birlikte
hastalığın takibinde rol alan
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon dalı yazarları
ise yoğun bakım
tedavisindeki teknikleri
sunmuştur. Böylece, bu
karmaşık konu farklı d
isiplinlerden gelen
deneyimli yazarların ortak
eseri olarak oluşmuştur.
Bu kitabın, bilimsel
bilginin hızla eskidiği
çağımızda Solunum
Yetmezliği ile uğraşan tüm
hekimler için uzun süreli
güvenilir ve kapsamlı bir
başvuru kitabı olmasını
dileriz.
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Kay›tl› Tüberküloz Hasta
Say›s› Giderek Azal›yor
Türkiye Solunum Araﬂt›rmalar›
Derne¤i, 24 Mart 2011 Dünya
Tüberküloz Günü dolay›s›yla
Bas›n Bildirisi yay›nlad›.
lkemizde halen baﬂar›l› bir
verem savaﬂ program›
yürütülmektedir. Son dört
y›ld›r yay›nlanan verem savaﬂ raporlar›
bu baﬂar›n›n kan›t›d›r. Kay›tl›
tüberkülozlu hasta say›s› ve y›ll›k hasta
görülme h›z› giderek azalmaktad›r.
Son yay›nlanan 2010 raporunda, y›ll›k
hastal›k görülme h›z› yüz binde
24 olup, DSÖ s›n›flamas›nda
düﬂük h›z grubunda yer
almaktad›r. 2009
y›l›ndaki olgu bulma
oran› %77, tedavi
baﬂar›s› oran› 2008
y›l›nda kayda al›nan
yayma pozitif hastalarda %92, tedavi
görmüﬂ hastalarda %75’dir. Ülkemiz
DSÖ’nün hedefledi¤i “%70 tan› ve
%85 tedavi baﬂar›s›” hedeflerinin
oldukça üzerine ç›km›ﬂt›r.
Bu baﬂar›n›n gerçekleﬂmesinde en
önemli katk›y› özveriyle çal›ﬂan verem
savaﬂ dispanserleri çal›ﬂanlar›
sa¤lam›ﬂt›r. Ayr›ca ülkenin sa¤l›k alt
yap›s›, yetiﬂmiﬂ sa¤l›k personeli, yeterli
bütçe ve hükümetin politik
kararl›l›¤›n›n da rolü büyüktür.
Nitekim geçmiﬂe bak›ld›¤›nda
hükümetlerin tüberküloz kontrolü
konusunda politik kararl›l›k
göstermemesi, kötü yönetilen
tüberküloz kontrol programlar›, nüfus
art›ﬂ›, göçler, HIV infeksiyonundaki
art›ﬂ nedeniyle tüm dünyada
tüberküloz görülme h›z› artm›ﬂ ve
1993 y›l›nda DSÖ ilk kez bir hastal›k
için acil durum ilan etmiﬂtir. 1990’l›
y›llarda baﬂlayan “Do¤rudan
Gözetimli Tedavi Stratejisi (DGTS)”
uygulamalar› h›zla tüm dünyaya
yay›lm›ﬂt›r. Ülkemizde de 1990’lar›n
ortalar›ndan itibaren de¤iﬂik mesleki
dernek ve VSD’lerin gönüllü
çal›ﬂmalar›yla ilk “do¤rudan gözetimli
tedavi” uygulamalar› baﬂlam›ﬂt›r.
Kay›tlar›n daha iyi tutulmaya

Dünya Tüberküloz Günü’nde
“Klinisyen Gözüyle Tüberküloz ve
Özel Durumlar" Paneli Yap›ld›
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Ülkemiz tüberkülozda DSÖ’nün hedefledi¤i
“%70 tan› ve %85 tedavi baﬂar›s›”
hedeflerinin oldukça üzerine ç›km›ﬂt›r.
baﬂland›¤› bu dönemde, durumu
yans›t›r tedavi sonuçlar› yay›nlanmaya
baﬂlam›ﬂ ve DGT uyguland›¤›nda
%90’lar›n üzerinde kür elde edildi¤i
görülmüﬂtür. Baﬂlang›çta lokalize olan
bu baﬂar›lar giderek yay›lm›ﬂ ve son
olarak hükümetin kararl›l›¤› ortaya
koymas›yla, 2006 y›l›nda tüm ülkede
DGTS uygulamas› baﬂlam›ﬂt›r.
2006 y›l› sonras›nda da baﬂar›l›
bir tüberküloz program› yürütülmüﬂ
ve bahsi geçen baﬂar›lar elde
edilmiﬂtir. Bu baﬂar›lar› elde
etmek kadar devaml›l›¤›n› sa¤lamak
da çok önemlidir.
2003 y›l›ndan beri ülkemizde
yürütülmekte olan sa¤l›kta dönüﬂüm
program› kapsam›nda aile hekimli¤i
ve toplum sa¤l›¤› merkezleri birinci
basamak sa¤l›k hizmetinin temel
kurumlar› haline gelmiﬂtir. 2010 y›l›
temmuz ay›nda ülke çap›nda aile
hekimli¤i sistemine geçilmiﬂtir.
Mevcut sistem içinde verem savaﬂ›nda
deneyimli dispanserler ve hekimler

olmaz ise verem savaﬂ›n› yürütmek
olanaks›z hale gelecektir. Do¤rudan
gözetimli tedavinin planlanmas› ve
denetimi, tedavi terklerinin takibi
dispanserlerin iﬂi olmal›d›r. Aile
hekimlerinin bu iﬂleri yapabilmesi
çok güç hatta olanaks›z gibi
görünmektedir. Mevcut sistem içinde
Verem Savaﬂ Dispanserlerinin yeri
belirlenmeli ve burada çal›ﬂan
deneyimli hekimlerin devaml›l›¤› ve
motivasyonlar› sa¤lanmal›d›r.
Türkiye Solunum Araﬂt›rmalar›
Derne¤i olarak, son y›llarda Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n kararl› bir ﬂekilde
uygulad›¤› tüberküloz kontrol
program›n› ve elde edilen baﬂar›lar›
takdir etmekteyiz. Ancak bu baﬂar›y›
koruman›n ve daha ileriye
götürmenin ancak deneyimli verem
savaﬂ dispanserleri ve veremle savaﬂa
gönül vermiﬂ deneyimli hekimlerle
mümkün olaca¤› kanaatindeyiz.
TÜSAD Tüberküloz
Çal›ﬂma Grubu

TÜSAD Tüberküloz
Çalışma Grubu
olarak "Dünya
Tüberküloz Günü"
dolayısıyla, 16 Mart 2011
Çarşamba günü,
Yedikule Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Konferans Salonu’nda
düzenlediğimiz
"Klinisyen Gözüyle
Tüberküloz ve Özel
Durumlar" adlı panel
büyük beğeni topladı.
Yaklaşık 75 izleyicinin
katıldığı panelde Şef Dr.
Emel Çağlar, ülkemizde
tüberküloz ile ilgili son
olumlu verilere
değinerek bunların
sürdürülmesini temenni eden
bir açılış konuşması yaptı.

Tüberkülozda Özel
Durumlar ve Akciğer
Dışı Tutulum
İlk panelist Özel Maltepe
Üniversitesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Attila Saygı "Tüberkülozda
Özel Durumlar ve Akciğer Dışı
Tutulum" konulu
konuşmasında; gebelik,
emzirme, böbrek-karaciğer
yetmezliği gibi özel
durumlarda tüberküloz tedavi
yönetimindeki can alıcı
noktalardan bahsetti ve
akciğer dışı tutulumdaki
tüberkülozda ne gibi farklılıklar
bulunduğuna değindi. İkinci

konuşmacı Süreyyapaşa
Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Servis Şefliğinden emekli
Doç. Dr. Turan Karagöz oldu.
Özellikle ÇİD TB konusunda
engin deneyimi olan hocamız
"Klinisyen Gözüyle
Tüberküloz" adlı
konuşmasında; tüberkülozda
sanatoryum döneminin
kapanmasına neden olan
meşhur "Madras Çalışması"nı
özetledikten sonra, mutant ve
persister basil patogenezine
değindi. Panelin üçüncü
bölümünde ise ev sahibi
hastaneden Dr. Gönenç
Ortaköylü ve Dr. Levent Dalar
üç ilginç olgu sunumu yaptılar.
Yoğun ilgi toplayan panelin
video çekimi yapılmış olup
yakında TÜSAD web sitesinde
izlenebilecektir.

Akci¤er Kanserinde Tan› Tedavi ve Hemﬂirelik Yaklaﬂ›mlar› Kursu
TÜSAD olarak bir ilke daha imza
att›k. 7 Nisan 2011'de Onkoloji
Hemﬂireli¤i Derne¤i (OHD) ve
Atatürk Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs
Cerrahisi E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi iﬂbirli¤i ile hemﬂirelere
yönelik bir günlük 'Akci¤er kanserlerinde tan› tedavi ve hemﬂirelik
yaklaﬂ›mlar›' kursu düzenlendi. Kurs
oldukça geniﬂ bir kat›l›m; 100 kiﬂi ile
gerçekleﬂtirildi. Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›
TÜSAD baﬂkan› Prof. Dr. Can
Öztürk, OHD Derne¤i Bﬂk. Yrd.
Fatma Gündo¤du ve AGHH
Baﬂhemﬂiresi Gülfidan Erdaﬂ
taraf›ndan yap›ld›. TÜSAD Akci¤er
kanseri çal›ﬂma grubu olarak bizler;
Prof. Dr. Meral Gülhan, Doç. Dr.
Ülkü Y›lmaz Turay ve Uz. Dr. Sibel
Alpar taraf›ndan Akci¤er kanserine

klinik yaklaﬂ›mdan
söz edildi. Di¤er
konuﬂmac›lar
Onkoloji Hemﬂireli¤i
Derne¤i'nden ve
AGHH'dan
konusunda
uzmanlaﬂm›ﬂ hemﬂire
arkadaﬂlar›m›zd›.
EONS (European
Oncology Nurses
Society ) baﬂkan›,
Baﬂkent Üniversitesi
ö¤retim görevlisi
Doç. Dr. Sultan Kav
ve OHD’den Uz.
Hem. Kenan Ören radyoterapi ve yan
etkileri yaklaﬂ›mlar›n› bizlerle
paylaﬂt›lar.
Hacettepe Üniversitesi T›p

Fakültesi Onkoloji Ana Bilim
Dal›'ndan Dr. Songül Kam›ﬂl›'n›n
(Psikoonkoloji uzmanl›k dal›)
'Kanserli hastada psikososyal sorunlar

ve çözümleri' konulu
konuﬂmas› hemﬂire
arkadaﬂlar›m›z
oldu¤u kadar biz
hekimler için de çok
ilgi ve dikkat çekici
bir konuﬂmayd›.
Bana göre, bu iﬂe
medikal perspektifle,
biraz da kolay yoldan
ilaçlarla çabucak
çözmeye çal›ﬂan biz
hekimler, Songül
hoca ile kongrelerde
deneyimlerini
paylaﬂ›rsak çok keyifli
bir deneyim olur ve bak›ﬂ aç›m›z›
biraz daha de¤iﬂtirir düﬂüncesindeyim.
Programda KT yan etkileri,
ekstravazasyon OHD Baﬂkan Yrd.

Uz. Hem. Fatma Gündo¤du
taraf›ndan sunuldu. Güvenli
kemoterapi uygulan›m› hastanemiz
kemoterapi ünitesi taraf›ndan
haz›rland› Hem. Demet Alkan
taraf›ndan anlat›ld›.
Sonuç olarak Akci¤er kanserinin
bu tür multidisipliner bir ortamda
hemﬂire arkadaﬂlar›m›zla paylaﬂ›lmas›
onlar› memnun etti¤i gibi bizim için
de hoﬂ bir deneyimdi. Kurs sonunda
kat›l›mc›lara sertifikalar› verildi. Kurs
sonunda dernekler olarak bu
iﬂbirli¤inin di¤er çal›ﬂmalara da
taﬂ›nmas› planland›. Eme¤i geçen tüm
meslektaﬂlar›m›za ve kat›l›mc›lara
teﬂekkür ediyoruz.
Doç. Dr. Ülkü Y›lmaz Turay
TÜSAD Akci¤er Kanseri
Çal›ﬂma Grubu Baﬂkan›
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Türkiye Solunum Araﬂt›rmalar› Derne¤i

ACI KAYIPLARIMIZ...

Enfeksiyon Çal›ﬂma Grubu

Prof. Dr. Sevtap Sipahi Demirkök ve
Prof. Dr. Tülin Oruç aramızdan ayrıldı.

olunum sistemi enfeksiyonlar›
tüm dünyada oldu¤u gibi
ülkemizde de önemli mortalite
ve morbidite nedenidir. Birinci
basamaktan baﬂlay›p, Üniversite
Hastanelerine kadar tüm sa¤l›k
kuruluﬂlar›na baﬂvurular›n büyük
ço¤unlu¤u solunum sistemi
enfeksiyonlar›yla olmaktad›r. Özellikle
bu mevsimlerde çok s›k karﬂ›laﬂt›¤›m›z
gribal enfeksiyonlar, baﬂl›ca altta yatan
hastal›¤› olanlarda mortalitesi yüksek
seyretmektedir. Bunun yan› s›ra
Toplumdan Kazan›lm›ﬂ
Pnömoniler de çocukluk
ve eriﬂkin yaﬂ grubunda
çok s›k karﬂ›laﬂ›lan
enfeksiyon hastal›klar›d›r.
Günümüzde ba¤›ﬂ›kl›¤›
bask›lanm›ﬂ hasta
say›s›ndaki art›ﬂ, kronik
hastal›klar ve s›k hastane
yat›ﬂ› gibi nedenlerle
ortaya ç›kan solunum
sistemi enfeksiyonlar›nda
erken tan› ve tedavi hayat kurtar›c›d›r.
Ayr›ca son zamanlarda yaﬂanan
influenza pandemisi gibi salg›nlarda
yine erken tan›, tedavi ve koruyucu
hekimlik önem kazanmaktad›r.
Türkiye Solunum Araﬂt›rmalar›
Derne¤i, Enfeksiyon Çal›ﬂma
Grubu’nun amac› solunum yolu
enfeksiyonlar›nda tan›, tedavi ve
önlenmesi konular›nda bilgi ve
deneyimlerin paylaﬂ›lmas›d›r.
Çal›ﬂma grubumuz bu amaçla ilk
kez, 23.12.2006 tarihinde Prof. Dr.
Günay Ayd›n baﬂkanl›¤›nda, Prof. Dr.

S

Tülin Ça¤atay, Prof. Dr.
Recep Öztürk, Doç. Dr.
Bahar Ulubaﬂ’tan oluﬂan
yönetim kurulu üyeleri ile
çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Çal›ﬂma grubumuz
kuruluﬂundan günümüze
kadar TÜSAD y›ll›k
Kongrelerinde, TÜSAD
akademi toplant›lar›nda ve
bölgesel toplant›larda
bilimsel faliyetlerini
sürdürmektedir. Bölgesel
toplant›larda iﬂledi¤imiz

TOPLANTILARIMIZ
l 28-

Mart - 2007 Viral Solunum
Yolu İnfeksiyonlarına Genel
Bakış ve Kuş Gribi
Sempozyumu / İSTANBUL
l 24 –Ocak - 2008 Akciğer
Enfeksiyonları Tedavisinde Özel
Durumlar / İSTANBUL

konular›m›z›n baz›lar›n› sizlerle
paylaﬂmak istedik.
Çal›ﬂma grubumuz, Prof. Dr.
Tülin Ça¤atay baﬂkanl›¤›nda, Dr.
Günay Ayd›n, Doç. Dr. Bahar
Ulubaﬂ, Prof. Dr. Fehmi Tabak, Doç.
Dr. Arzu Ertürk, Prof. Dr. Ak›n
Eraslan Balc›’dan oluﬂan yönetim
kurulu üyeleri ile çal›ﬂmalar›n›
sürdürmektedir.
TÜSAD Enfeksiyon
Çal›ﬂma grubu ad›na Baﬂkan
Prof. Dr. Tülin Ça¤atay
l 15-

Kasım - 2008 Grip ve
Zatürreden Korunma Yolları ve
Aşılar / İSTANBUL
l 10- Ocak - 2009 Akciğer
Enfeksiyonlarının Tedavisinde
Özel Durumlar / MERSİN
l 13- Şubat - 2010 Viral
Enfeksiyonları ve Domuz Gribi /
GAZİANTEP

Do¤u Karadeniz
Solunum Buluﬂmas›
Değerli meslektaşlarımız,
Bu kez, sizleri çok farklı bir
toplantıya davet ediyoruz.
Doğu Karadeniz
yaylalarının büyülü ortamında
hem bilimi paylaşmak hem de
yayla gezileri ile doğanın bize
vereceği pozitif enerjiyi
kullanarak kaynaşmak
istiyoruz. Bu toplantıyı farklı
kılan diğer bir unsur ise,
ülkemizde bugüne kadar
yaşanmamış olan aynı
alandaki iki uzmanlık
derneğinin birlikte bilimsel bir
toplantı organizasyonunu
gerçekleştirmesidir. Türkiye
Solunum Araştırmaları Derneği
ile Türk TORAKS Derneği'nin
buluşması ve dolayısıyla meslektaşlarımızın
buluşması nedeniyle toplantımıza "Doğu
Karadeniz Solunum Buluşması" ismini verdik.
Alanımızdaki güçlü iki dernek olarak el ele,
işbirliği içinde bir bilimsel ve sosyal program
organizasyonunda yer almamız, diğer uzmanlık
alanlarındaki derneklere örnek olacaktır. Her iki
derneğin de temel amacının "Ülkemizdeki
akciğer sağlığını korumak ve sorunlara çözüm
üretmek" olması, güçlerimizi birleştirerek pek
çok alanda işbirliği içinde çalışmamızın
zorunluluğunu ve sorumluluğunu bizlere
yüklemektedir.
Doğu Karadeniz yaylalarının büyülü ortamının
tıp kongreleri ve toplantıları için son yıllarda

cazip bir merkez haline
geldiğini görüyoruz. Günlük iş
yoğunluğumuz ve son yıllarda
gelişen sağlık politikalarındaki
köklü değişimin getirdiği
sıkıntıları dikkate aldığımızda,
bilimin konuşulması dışında
farklı bir sosyal aktivasyonu
fazlasıyla hak ettiğimizi
düşünüyoruz. Toplantının
yapılacağı bölgedeki
konaklama olanaklarının kısıtlı
olması nedeniyle toplantı için
sınırlı sayıda kontenjan
sağlanabilmiştir. Bu nedenle
Doğu Karadeniz yaylalarında
bizim ile birlikte olmak isteyen
meslektaşlarımızın biran önce
kayıtlarını yaptırmaları
gerekmektedir.
Derneklerimizin amaçlarına yönelik
kullanabileceği ekonomik kaynaklar, toplantı
organizasyonlarından elde edilen gelirler
sayesinde oluşabilmektedir. Bu kaynakların
gittikçe kısıtlı hale geldiği de bir gerçektir. O
nedenle kaynakların doğru yöne aktarılması artık
bizler için çok önemli bir işlev haline gelmiştir. Bu
organizasyonumuzdan elde edilecek gelir
tamamen üyelerimizin yapacağı bilimsel
araştırmalara destek olarak aktarılacaktır.
Ülkemizin bu güzel köşesinde buluşmak
dileğiyle saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.
Doğu Karadeniz
Solunum Buluşması Organizasyon Komitesi

Prof. Dr. Sevtap Sipahi
Demirkök, 1963 yılında
Ankara’da dünyaya geldi.
Ankara Çankaya İlkokulu,
Ankara TED Koleji ve İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi (1987)’ni bitirdi. 1995
yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi İç Hastalıkları
Anabilim Dalı’nda iç hastalıkları
uzmanı oldu. 2000 yılında iç
hastalıkları doçenti ve 2009
yılında profesör oldu. Prof. Dr.
Demirkök; sarkoidoz, hava yolu
hastalıkları, intertisyel akciğer
hastalıkları ile ilgileniyordu va
bu konularda yayınlanmış ve
halen devam etmekte olan pek
çok çalışması vardı. Çok iyi
derecede ingilizce biliyordu.
Evli ve bir kızı vardı. Sevtap’a
2009 haziran ayında uterus
leiyomiyosarkom tanısı kondu.
Yakalandığı bu amansız
hastalıktan kurtulamayan can
dostumu 30 Mart 2011 yılında
kaybettik. Sevtap benim ve
birçok insanın sahip olduğu en
iyi, güvenilir, akıllı, zeki, sağlam
dostlardandı. Onu tanıyan
herkes ondan etkilenir; o ise
çevresine sevgi ve yardımını
sınırsızca dağıtırdı. Sanatı ve
güzel olan herşeyi severdi.
Kendisi de kalbi gibi çok güzel
ve zarif bir insandı. Herşeyi
mükemmel yapmak ister, eksik
ve özensiz işler onda sıkıntı
yaratırdı. Her konuda ben ve
birçoğumuz ondan akıl
almadan yola çıkmazdık.
Olayları aklı ve derin sezgisiyle
değerlendirir ve bizim
gözümüzden kaçan birçok

noktayı bize gösterirdi. Kimse
için kötü konuşmaz, kimseyi
yargılamazdı. Neşesi, enerjisi
ve dostluğuyla onu gördüğüm
ve birlikte olduğum heran

dünya daha parlak ve
gözkamaştırıcıydı, bunu şu
anda daha iyi anlıyorum.
Kızına, eşine ve ailesine çok
bağlıydı. Mükemmel bir anne,
eş ve evlattı. Tanı konduktan
sonra 2 yıl bile geçmeden
sevgili dostumuzun kaybı
ailesini, biz dostlarını,
sevenlerini ve akademik
camiayı derin acıya boğdu.
Gözyaşları içinde bunları
yazarken tüm sevenleri olarak
onu hiçbir zaman
unutmayacağımızı, her zaman
aklımızda ve kalbimizde
yaşayacağını bir kez daha
söylemek istiyorum.
Doç. Dr. Aslı Çurgunlu
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tülin
Oruç’un ard›ndan...
1942 y›l›nda ‹stanbul’da
do¤du. ‹lkokulu Saraçhanebaﬂ›
ve Oruç Gazi ‹lkokulu’nda,
Orta ve Lise e¤itimini Çaml›ca
K›z Lisesi’nde tamamlad›. 1965
y›l›nda ‹.Ü. Eczac›l›k
Fakültesi’nden mezun oldu.
1967-1973 y›llar› aras›nda
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde
Oklahoma Üniversitesi T›p
Okulu Fizyoloji
Departman›’nda Araﬂt›rma
Asistan› olarak görev yapt›.
1975 y›l›nda ‹.Ü. Cerrahpaﬂa
T›p Fakültesi Fizyoloji
Kürsüsü’ne girerek Doktora
çal›ﬂmalar›na baﬂlad›.
Doktoras›n› 1978 y›l›nda
Prof. Dr. Meliha Terzio¤lu’nun
dan›ﬂmanl›¤›nda “Normo ve
Lokal hipotermide
kimoreseptörlerin hipoksiye
duyarl›l›klar›n›n çapraz dolaﬂ›m
tekni¤i ile incelenmesi”
konulu tezle yapt›.
1983 y›l›nda Yard›mc›
Doçent oldu. Ayn› y›l “Hipoksi
ve Hiperoksinin Santral ve
Periferik Solunum Kontrol
Mekanizmalar›n›n Aktivasyon
Durumuna Etkisi” konulu tezi
ile Doçent oldu.
1988 y›l›nda ‹.Ü.
Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dal›’nda

Profesörlü¤e yükseltildi.
Evli ve iki çocuk sahibi olan
Prof. Dr. Tülin Oruç, torunu
Akay Kaya’ya zaman
ay›rabilmek için 2007 y›l›nda 65
yaﬂ›nda iken emekliye ayr›ld›.
Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dal›’nda
çal›ﬂt›¤› süre içersinde gerek
kiﬂisel gerekse akademik
özellikleri ile daima örnek al›nan
bir ö¤retim üyesi olma
özelli¤ini gösterdi. Türkiye
Solunum Araﬂt›rmalar›
Derne¤i’nin (TÜSAD) 1975
tarihinden itibaren aktif bir
üyesiydi. Ayr›ca solunum
alan›nda yapt›¤› çal›ﬂmalar,
yazd›¤› kitaplar, yetiﬂtirdi¤i
ö¤renciler ve Ö¤retim Üyeleri
ile Fizyoloji ve T›p Alan›na
önemli katk›larda bulundu.
De¤erli Bilim insan› Prof.
Dr. Tülin Oruç, 12 Mart 2011
tarihinde aram›zdan ayr›ld›.
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Çeﬂme, TÜSAD’›n 33. Kongresi
ile NEFES Alacak
De¤erli Meslekdaﬂlar›m›z;
Türkiye Solunum Araﬂt›rmalar›
Derne¤i’nin 33. Ulusal Kongresi SOLUNUM
2011, 14-19 Ekim 2011 tarihlerinde, daha
önceki y›llarda da kongremize tan›kl›k eden
Çeﬂme-Sheraton Otel’de gerçekleﬂtirilecektir.
‹çinde bulundu¤umuz yüzy›lda bilim ve
teknoloji baﬂ döndürücü bir h›zla ilerlemekte
ve de¤iﬂmektedir. Bilimsel toplant›larla
de¤iﬂimi izlemek, sorunlara çözüm önerileri
geliﬂtirmek, yenilikleri tart›ﬂarak, uygulama
alan›na yans›tmak bu h›z› tek baﬂ›na
yakalamaktan daha ak›lc› görülmektedir.
Uzmanl›k alan›m›z›n ihtiyaç duydu¤u bir
kongreyi gerçekleﬂtirmek amac›yla; gerek bir
önceki kongrelerimize kat›lan
meslekdaﬂlar›m›z›n
talep ve
eleﬂtirilerini,
gerekse çal›ﬂma
gruplar›m›z ve
ﬂubelerimizin
görüﬂlerini alarak,
e¤itici kurslar ve
özellikle klinik
uygulamaya
yönelik baﬂl›klar›n
yer ald›¤› bir
bilimsel program
Kongre Başkanı
haz›rl›yoruz.
Prof. Dr. Arzu
Kongremizde,
Mirici
yaln›zca uzmanl›k
alan›m›zdaki en

SOLUNUM 2011 Kongre
Organizasyon Komitesi
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Kongre Baﬂkan›: Arzu Mirici
Kongre II.Baﬂkan›: O¤uzhan Okutan
Kongre Sekreteri: Benan Ça¤layan
Bilimsel Komite Baﬂkan›:
Günay Ayd›n Tosun
Bilimsel Komite Sekreteri:
Sevda ﬁener Cömert
D›ﬂ ‹liﬂkiler Sorumlusu:
Semra Bilaçero¤lu
Sosyal Komite Baﬂkan›:
Mustafa Özhan
Üye: Sena Yap›c›o¤lu Ataman
P›nar Çimen
SOLUNUM 2010 Baﬂkan›:
Filiz Koﬂar
Üye: Berna Kömürcüo¤lu
Deniz Köksal
Levent Dalar

son akademik geliﬂmelerin aktar›lmas› de¤il,
günlük uygulamalar›m›zda karﬂ›laﬂt›¤›m›z
klinik sorunlar›n çözümüne yönelik konular›n
irdelenmesi de hedeflenmektedir.
Bu y›l, dört parelel salonda, konular›nda
deneyimli ulusal ve uluslararas› konuﬂmac›lar›n
görev alaca¤›, oturumlar yap›lacakt›r. Baz›
oturumlar ise interaktif ortamda, sizlerin
aktif kat›l›m› ile gerçekleﬂtirilecektir.
Ülkemizde gerçekleﬂtirilen temel
bilimler ve klinik alandaki araﬂt›rmalara ait
sözel sunum ve poster sunumlar› de¤erli
hocalar›m›z›n ve kongre kat›l›mc›lar›n›n
katk›lar› ile zenginleﬂecektir. Ayr›ca iki y›l
önce baﬂlatt›¤›m›z uzmanl›k ö¤rencisi
oturumlar›nda 2011 y›l›n›n önemli
makaleleri sunularak tart›ﬂ›lacakt›r.
SOLUNUM
2011’de yaln›z
bilimsel konular
de¤il, günlük
yaﬂamda bizleri
en az onlar kadar
ilgilendiren sosyal
konularda dile
getirilecektir. Mesleki
ve akademik
oturumlar›n yan› s›ra
paramedikal
konular›n da ilgi ile
Kongre Bilimsel
izlenece¤ini
Komite Başkanı
düﬂünmekteyiz.
Prof. Dr. Günay
Daha önceki
Aydın Tosun
y›llarda oldu¤u gibi

kongremize gönderilen sözlü ve poster
bildirileri aras›ndan seçilecek en iyi bilimsel
çal›ﬂamaya teﬂvik ödülü verilecektir.
Kongrenin biçimlenmesi ve oluﬂumunda,
derne¤imizin hedeflerine uygun olarak, Gö¤üs
Cerrahisi, Çocuk Hastal›klar›, Enfeksiyon
Hastal›klar›, Solunum Fizyoterapisi ve
Solunum Fizyolojisi gibi birçok farkl› disiplin
ile birlikte çal›ﬂmam›z bilimsel program›m›z›
daha da güçlendirmektedir.
Siz de¤erli meslektaﬂlar›m›zla kargaﬂadan
uzak, dingin bir ortam içinde bilimsel
geliﬂmeleri ve sosyal aktivasyonlar› paylaﬂmay›
diliyor, hepinizi SOLUNUM 2011’e davet
ediyoruz.
Sizleri Ekim’de Çeﬂme’ye bekliyoruz.
Paylaﬂmak ve paylaﬂt›kça güçlenmek için….

SOLUNUM 2011 Kongre Bilimsel Komitesi
• ‹brahim Akkurt (Mesleksel ve Çevresel
Solunum Hastal›klar› Çal›ﬂma Grubu
Temsilcisi)
• Ayﬂe Tana Aslan (Çocuk Gö¤üs
Hastal›klar› Koordinasyon Kurulu
Temsilcisi)
• Emel Ceylan (‹nhalasyon Tedavileri
Çal›ﬂma Grubu Temsilcisi)
• Sevda ﬁener Cömert (Ast›m-Allerji
Çal›ﬂma Grubu Temsilcisi)
• Faruk Çiftçi (Tüberküloz Çal›ﬂma
Grubu Temsilcisi)
• Tunçalp Demir (Tütün Kontrolü
Çal›ﬂma Grubu Temsilcisi)
• Ferah Ece (Akci¤er Kanseri Çal›ﬂma
Grubu Temsilcisi)
• Dilek Ernam (Giriﬂimsel Pulmonoloji
Çal›ﬂma Grubu Temsilcisi)
• Arzu Ertürk (‹nfeksiyon Hastal›klar›
Çal›ﬂma Grubu Temsilcisi)
• Meral Gülhan (‹ç Anadolu ﬁube
Baﬂkan›)

• Hakan Günen (KOAH Çal›ﬂma Grubu
Temsilcisi)
• Nilgün Gürses (Solunum
Rehabilitasyonu Çal›ﬂma Grubu
Temsilcisi)
• Feridun Iﬂ›k (Gö¤üs Cerrahisi
Koordinasyon Kurulu Temsilcisi)
• Cenk K›rakl› (Yo¤un Bak›m Çal›ﬂma
Grubu Temsilcisi)
• Filiz Koﬂar (SOLUNUM 2010 Kongre
Baﬂkan›)
• O¤uz Köktürk (Uykuda Solunum
Bozukluklar› Çal›ﬂma Grubu
Temsilcisi)
• O¤uzhan Okutan (DPAH-PVH Çal›ﬂma
Grubu Temsilcisi)
• Mustafa Özhan (Ege ﬁubesi Baﬂkan›)
• Gülderen ﬁahin (Fizyoloji Çal›ﬂma
Grubu Temsilcisi)
(Soyad› alfabeti¤ine göre düzenlenmiﬂtir.)
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SOLUNUM 2011 Kongre Program›
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l Kad›n ve akci¤er hastal›klar› l Akci¤er
hastal›klar›nda nebulizasyon tedavileri l Masif
pulmoner emboli'de trombolotik tedavi kime,
ne zaman, nas›l? l Spor ve akci¤erler l S›k
görülen akci¤er hastal›klar›nda mesleksel
maruziyet l Ventilatörle iliﬂkili olmayan hastane
kökenli pnömoniler l Akci¤er hastal›klar›nda
çocuk bir eriﬂkin midir? l Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n
meslek hastal›klar›na yaklaﬂ›m l Kanserli
hastada yo¤un bak›m kavram› l KOAH'ta
destek tedavi l ANT‹ TNF ilaç kullan›m› ve
tüberküloz l ﬁok ve yönetimi l Solunum
sisteminin kronik hastal›klar› ve uyku l KOAH
d›ﬂ› hastal›klarda pulmoner rehabilitasyon
l Akci¤er infeksiyonlar›nda s›k kullan›lan
antibiyotikler l KOAH tedavisinde son
yaklaﬂ›mlar l Preoperatif kardiyopulmoner
de¤erlendirme l KHDAK'nin sistemik
tedavisinde yenilikler l Akci¤er hastal›klar›na
ba¤l› pulmoner hipertansiyon l ‹ç ortam hava
kirlili¤i l Transplantasyon; neredeyiz? ne
yapmal›y›z? l Pulmoner tromboembolide
fizyopatoloji ve klinik yaklaﬂ›m l Medikal
inoperable erken evre akci¤er kanserinde
alternatif tedaviler l Çocuk ve eriﬂkinde hidatik
kist: medikal ve cerrahi bak›ﬂ l Sigara b›rakma
tedavileri l OSAS ve özel durumlar
l Hipereozinofilik sendromlar

rol oynayan moleküler mekanizmalar
l Pnömonilerde skorlama sistemleri ve
kullan›labilirli¤i (CURB 65, PSI, SMARTCOP, KPIS) l Kombinasyon tedavisi ile
sonuç al›namayan ast›m hastalar›nda tedavi
yaklaﬂ›mlar› l Kontrolü güç ast›mda tiotropium
l KOAH: her hasta tedavi edilmeli midir?
l KOAH’ta komorbidite taramas›nda maliyet
etkin yaklaﬂ›m l INTEDA 1 çal›ﬂmas› verileri
l Suda bo¤ulma l Güncel pratikte inhaler
tedavilerin optimizasyonu

K A R Ş I T

l ‹nterstisyel akci¤er hastal›klar›n›n tan›s›nda
bronkoskopinin rolü l Torakoskopi: medikal ?,
cerrahi ? (olgu örnekleriyle) l Mekanik
ventilasyon modlar›: eski mi? yeni mi? l Nano
teknoloji: gelece¤e harika yolculuk/ nano
partikül: gelece¤in korkulu rüyas›

K O N F E R A N S
l Akut solunum yetmezli¤inde non›nvaz›v
mekanik ventilasyon l OSAS tan› ve tedavi
algoritmalar›: AASM uzlaﬂ› raporu l Yetersiz
öksürükte "COUGH ASSIST" (öksürük
deste¤i) kullan›m› l Nöroendokrin tümörler
l Olgularla interstisyel akci¤er hastal›klar›nda
akut ataklar l Tüberkülozda moleküler
epidemiyoloji ve direnç testleri

Uzmanl›k Ö¤rencisi Oturumu
OLGU SUNUMLARI
l Akci¤erlerde enfeksöz, non-enfeksöz
hastal›k ayr›m› l Olgu örnekleriyle akci¤er
radyolojisi - interaktif

Y U VA R L A K

Steroide dirençli sarkoidozda tedavi
seçenekleri l Pulmoner fibrozis patolojisinde

M A S A

l Özel durumlarda tüberküloz ve tedavisi:
olgu sunumlar› eﬂli¤inde l Mal›gn plevral
efüzyonlar›n yönetimi l Akci¤er kanserlerinde
tedavi komplikasyonlar›n›n yönetimi

TA M A M L AY I C I G Ö R Ü Ş

MİNİ KONFERANSLAR
l

G Ö R Ü Ş

l Dahili ve cerrahi bak›ﬂ aç›s›yla akci¤er
enfeksiyonlar› l Trakeal stenozlar›n tedavisi

SOLUNUM 2011 Kurslar›
• Sigara B›rakma Yöntemleri Kursu
• Kronik Solunum Hastal›klar›nda Evde
Bak›m Kursu • Akci¤er Kanserlerinde
Destek Tedavi Uygulamalar› Kursu
• Ekokardiografi ve Torasik Ultrasonografi
Kursu • Mesleki Akci¤er Hastal›klar›nda
Radyoloji Kursu • Ast›m Allerji Kursu
• Temel Yo¤un Bak›m Kursu • Eriﬂkin ve
Çocukta Uykuda Solunum Bozukluklar›
Tan› ve Tedavisi Kursu • Toraks Travmalar›

SOLUNUM 2011
Kongresi’nde Bilimsel
Çal›ﬂmalar Ödüllendirilecek
Kongrede sunulmak üzere gönderilen sözel
bildiriler aras›ndan seçilen ilk üç bildiriye
ödül verilecek. Kongrede sergilenen
e-posterler aras›ndan seçilen ilk üç e-postere
ödül verilecek. Bu y›l gö¤üs cerrahi bildirileri
ayr› de¤erlendirilecek ve ilk üç bildiriye
kongre s›ras›nda ödül verilecek. Kongrede
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
Sistem Ödülü” de verilecek.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı gözüyle:
Bir Kongre Nasıl Olmalı?
Gö¤üs Hastal›klar› asistanl›¤›m›n 2. y›l›yd›. ‹lk
kez uzmanl›k alan›m›n ulusal ölçekteki kongresine
kat›lacakt›m. Biraz heyecan, biraz sevinç, biraz
merak… Zaman zaman isimlerini duydu¤um
hocalar› görecektim, hatta posterim vard› ve onlara
sunum yapacakt›m. Nas›l bir ﬂeydir ki
kongrede olmak? Neler yaﬂayacakt›m?
Beklentim var m›yd›?
Bugün, Solunum 2011 kongresine do¤ru a¤›r
a¤›r ilerlerken, ilk kongremin öncesinde
yaﬂad›klar›m› yaﬂam›yorum elbette. Ancak
hepimizin, içimizin derinliklerinde o genç,
heyecanl›, merakl› asistan doktorun hissettiklerinin
etraf›nda ﬂekillenmiﬂ bir ﬂeylerin oldu¤unu
bilmekteyim.
Kongreler, varl›k sebebi bilim olan

organizasyonlard›r. Pozitif bilimin her alan›nda
oldu¤u gibi t›p alan›nda da geliﬂmeler baﬂ
döndüren bir h›zla ilerlemekteyken, teknolojik
geliﬂmeler bilim insanlar›n›n bazen önünde
bile gidebiliyorken ve bir uzman doktor olarak
tüm bunlardan haberdar olmam bekleniyorken
kongre benim için bir f›rsatt›r. Güncel veya
üzerinde fazlaca tart›ﬂman›n yaﬂand›¤› bir konu
varsa bence o konu kongrede mutlaka yer
almal›d›r. ‹nfluenza A’n›n tart›ﬂ›lmad›¤› bir
2010 kongresi düﬂünülebilir miydi? Ya da
birkaç y›l önce kot kumlamac›l›¤›n›n yol açt›¤›
silikozisin t›bbi ve toplumsal a¤›rl›¤›n›, bilimsel
verilerin iﬂ›¤›nda yine bir kongrede
güncellememiﬂ miydik?
Devam› 9’da
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Bir Bilim ve Deniz Aﬂ›¤›

Prof. Dr. ‹lhan Vidinel
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs
Hastal›klar› Klini¤i'nin kuruluﬂunda ve
geliﬂiminde önemli katk›lar› olan Prof. Dr.
Vidinel, 80'li y›llar›n baﬂ›nda Ege Üniversitesi
T›p Fakültesi'nin dekanl›¤›n› da yapt›.
ürkiye’de solunum
hastal›klar› alan›n›n
geliﬂiminin en önemli
tan›klar›ndan biri Prof. Dr. ‹lhan
Vidinel… Ege Üniversitesi T›p
Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar›
Klini¤i'nin kuruluﬂunda ve
geliﬂiminde önemli katk›lar› olan
Prof. Dr. Vidinel, 80'li y›llar›n
baﬂ›nda Ege Üniversitesi T›p
Fakültesi'nin dekanl›¤›n› da yapt›.
Aﬂkla ba¤l› oldu¤u bilim dal›na
neredeyse bir ömür hizmet
verdikten sonra emekli olan Prof.
Dr. Vidinel ﬂimdilerde ise en büyük
aﬂk› olan eﬂi Süheyla han›mla
birlikte Çeﬂme Dalyanköy’de
yaﬂ›yor. Yazlar› “Balina” ad›n›
verdi¤i teknesi ile Ege k›y›lar›n›
dolaﬂ›yor; k›ﬂlar› ‹zmir ile Çeﬂme
aras›nda mekik dokuyor. Y›llara
inat, y›llar›n elinden ald›¤› zaman›
denizle haﬂ›r neﬂir olarak ço¤alt›yor.
Prof. Dr. Vidinel’le Çeﬂme’deki
evinin balkonunda denize karﬂ›
oturduk; sohbet ettik. Prof. Dr.
Vidinel’in yaﬂam öyküsünün sat›r
aralar›nda Gö¤üs Hastal›klar›
Bilimdal›’n›n geliﬂimini de
ö¤rendik.

T

k Meslek seçiminizi
yaparken, neden doktor olmay›
tercih ettiniz?
Bir sene Robert Kolej'inde
mühendislik okudum ama
sevmedim. O zaman mühendisler
mezun olur olmaz çok para
kazand›klar› için önceleri öyle bir
hevesim olmuﬂtu ama meslek olarak
sevmemiﬂtim. Sene sonunda ilk defa
t›p fakültesine s›navla ö¤renci
ald›lar. S›nava girdim ve ‹stanbul
T›p Fakültesi’ne baﬂlad›m.
‹lk hocalar›mdan birinin Meliha

Han›m
oldu¤unu
söylememe
gerek bile
yoktur san›r›m.
Biz fizyoloji
staj› yaparken
pratisyenli¤e
devam ederken
Meliha Han›m,
Amerika’dan gelmiﬂ genç ve güzel
bir asistand›. Biz bütün erkek
çocuklar, birﬂey sormak için onu
yan›m›za ça¤›r›rd›k. K›z
arkadaﬂlar da biraz k›skan›rlard›
herhalde. T›p tahsilimi dördüncü
s›n›f sonuna kadar ‹stanbul’da
devam ettirdikten sonra Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi aç›ld› ve
oraya geçtim. Mezun oldu¤um
dönemde gö¤üs hastal›klar› bilim
dal› yoktu. Bu nedenle iç
hastal›klar› ihtisas›na baﬂlad›m ve
ayn› gün eﬂimle niﬂanland›k;
bir iki ay sonra da evlendik.
Bugün 62 y›ll›k evliyiz...
k Gö¤üs Hastal›klar› Bilim
Dal›'n› seçiminiz nas›l oldu?
San›r›m çocuklu¤umda k›zam›k
geçirmemiﬂim; son s›n›fta çocuk
staj› yaparken k›zam›k mikrobu
alm›ﬂ›m. ‹ç Hastal›klar› staj›na
baﬂlad›¤›mda k›zam›k oldum.
Ve çok a¤›r bir k›zam›k geçirdim.
20 gün 39-40 derece ateﬂle yatt›m.
O zaman, sonradan hocam olan
Prof. Nusret Karasu geldi beni
gördü. Staj›n 20 gününe
gitmemiﬂtim ve bu ﬂartlar alt›nda
benim s›n›fta kalmam gerekiyordu.
Nusret Karasu bana devam verdi.
Ben de bu ﬂekilde ona karﬂ› büyük
bir hayranl›k duydum ve onun
klini¤ine müracaat ettim. O da beni

Prof. Dr. İlhan Vidinel eşi Süheyla Vidinel ve TÜSAD Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özhan’la birlikte.

ö¤renci olarak ald›. Sonra benim
dördüncü y›l›mda gö¤üs hastal›klar›
bölümü aç›l›nca bana “Sen gel
gö¤üsten gir s›nava. Çünkü
fakültede kalacaksan bu tercih
senin için de daha iyi olur” dedi.
Bu ﬂekilde Türkiye’nin ilk gö¤üs
hastal›klar› mütehas›slar›ndan
oldum.
k TÜSAD'›n kurucular›ndan
olan Prof. Dr. Meliha Terzio¤lu
ile nerede tan›ﬂt›n›z?
Ben gö¤üs hastal›klar› uzman›
olduktan sonra solunum fizyolojisi
ile çok ilgilenmeye baﬂlad›m.
‹stanbul’da da Meliha Han›m ayn›
ﬂekilde solunum fizyolojisi ile
alakadar oluyormuﬂ. Doçentlik
s›navlar›n›n jürisinde Türkiye’de her
fakülteden bir ö¤retim üyesinin
bulunmas› gerekti¤i ﬂeklinde bir
kural varm›ﬂ o zaman. ‹zmir’de
solunum fizyolojisi ile ilgilenen çok
az kiﬂi oldu¤u için ben hemen her
türlü doçentlik s›nav› için jüriye
konuyordum. Meliha Han›m’la bu
fizyoloji doçentlik s›navlar›nda
tan›ﬂt›k. Sonra Meliha Han›m
‹stanbul’da Türkiye Solunum
Araﬂt›rmalar› Derne¤i’ni kurduktan
sonra bana telefon etti. Seni genel
sekreter yapt›k dedi. ‹lk genel
sekreter mi oldum sonraki mi
oldum bilmiyorum ama bir y›l
kadar TÜSAD Genel
Sektereterli¤i’ni yapt›m. Yönetim
kurulu toplant›s›n›n her hafta
olmas› gerekiyordu. ‹zmir'den gidip
geliﬂim zor oluyordu. Bu nedenle
bir y›l sonra istifa ettim. Ama

Bir sene Robert
Kolej'de
mühendislik
okudum ama
sevmedim. O zaman
mühendisler mezun
olur olmaz çok para
kazand›klar› için
önceleri öyle bir
hevesim olmuﬂtu
ama meslek olarak
onu sevmemiﬂtim.
Sene sonunda ilk
defa t›p fakültesine
s›navla ö¤renci
ald›lar. S›nava
girdim ve ‹stanbul
T›p Fakültesi’ne
baﬂlad›m.

iliﬂkimi kesmedim TÜSAD’la da...
k TÜSAD'›n Solunum
Hastal›klar› alan›na katk›lar›
neler oldu sizce?
O zamana kadar bütün Akci¤er
Hastal›klar› uzmanlar› Verem Savaﬂ
Dernekleri’nin çevresinde toplan›r
onun kongrelerine giderdik. Ve
art›k bu tüberkülozdan da fena
halde b›km›ﬂt›k hepimiz. Bu nedenle derne¤i çok zaman›nda kurdu
Meliha Han›m. Belki de biraz da
bu yüzden hepimiz ona karﬂ› büyük

bir sempati duyduk ve etraf›nda
topland›k. Ve en iyi tebli¤lerimizi
TÜSAD’›n toplant›lar›na
göndermeye baﬂlad›k. Böylece y›llar
geçti. Sonradan arkadaﬂlar nedense
bir de gö¤üs hastal›klar› derne¤i
kurmak istediler. Ben buna önce
ﬂiddetle karﬂ› ç›kt›m. Ama hata
etmiﬂim onu da söyleyeyim.
Dedim ki “Siz bir dernek kurmak
istiyorsunuz ama faydal› olmak için
bu Solunum Araﬂt›rmalar›
Derne¤i’ne daha fazla yüklenin”.
O s›rada ilaç firmalar› vs. bu iﬂler
baﬂlam›ﬂt›. Ondan evvelki Solunum
Araﬂt›rmalar› Derne¤i topland›¤›
zaman kimse ilaç firmas›ndan falan
burs vs. alm›yordu mesela biz
herhangi bir yere kongreye
gitti¤imiz zaman bütün paralar›
kendi cebimizden veriyorduk.
ﬁimdilerde kongreye gidip de kendi
paras›n› kendi cebinden ödeyen
insan var m› acaba. O zamanlar
yeni bir derne¤e geçmeyelim bu
dernek zay›flar diye ben düﬂündüm.
Ama sonradan anlaﬂ›ld› ki tek
dernek iyi bir ﬂey de¤il. Her
memlekette iki dernek olmal›d›r.
k TÜSAD’›n 1975 y›l›nda
Magosada düzenledi¤i IV. Ulusal
Kongresi’nin, K›br›s Türk Federe
Devleti’nde yap›lm›ﬂ ilk Türk
Bilimsel Toplant›s› oldu¤unu
biliyoruz. Bu kongre'nin baﬂkan›
da sizdiniz. Neden Kongre'yi
K›br›s'ta yapt›n›z?
1975 senesinde ‹zmir’de bir
toplant›n›n yap›lmas› kararlaﬂt›r›ld›
ve beni de Baﬂkan yapt›lar. O s›rada
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da 2. K›br›s Harekat› bitmiﬂ, Türk
bölgesi teﬂekkül etmiﬂti. Gazetelerde
otellerin boﬂ oldu¤u ç›k›yordu
sürekli olarak. Odamda otururken
kongreyi neden K›br›s'ta
yapm›yoruz diye düﬂündüm.
Hemen d›ﬂiﬂlerinin santraline
telefon ettim. Önce müdüre, sonra
genel müdüre sonra da müsteﬂara
durumu anlatt›m. Müsteﬂar bu
fikirden çok etkilendi ve “Zaten biz
de böyle bir ﬂey istiyorduk, bunu
mutlaka yapmal›s›n›z” dedi. Ertesi
gün, müﬂteﬂar bize çok uzun bir
mektup gönderdi. Bu mektupta
kiminle konuﬂaca¤›m›z, kime telefon
edece¤imiz, bütün yapacaklar›m›z›
madde madde yaz›lm›ﬂt›. Biz de
onlar› yapt›k ve çok da iyi cevaplar
ald›k. Uzun çabalardan sonra K›br›s
Kongresi tarihi geldi. Türkiye'nin
her taraf›ndan hekimler (sadece
gö¤üscüler de¤il, göz doktorlar›,
röntgenciler, dahiliyeciler,
çocukçular birçok pratisyen arkadaﬂ
K›br›s’a toplant›ya gittik. Mersin’den
kalabal›k bir ﬂeklide vapura bindik.
Hiç kamara kalmam›ﬂt›.
Kat›l›mc›lar›n ço¤u da güvertede
giderek Magusa’ya yanaﬂt›k. Daha
vapur yanaﬂmadan motorla gelip
karﬂ›lad›lar bizi. Kongreye baﬂlad›k,
çok güzel bir kongre oldu. Rauf
Denktaﬂ o zaman çok ilgilendi
bizimle, bütün yemeklerimize geldi.
Rauf Denktaﬂ çok güzel konuﬂan bir
insand›r. Bizim toplant›lar›m›zda çok
güzel konuﬂmalar yapt›.
‹stanbul T›p Fakültesi Dekan›
ve Meliha Han›m da gelmiﬂti.
‹stanbul’dan yüzlerce kiﬂi vard›.
Kongre sonunda yeniden vapurla
döndük. Birer küçük çantayla
gidenler, dörder beﬂer bavulla
döndüler.
k TÜSAD'›n kurucular›ndan
Prof. Dr. Meliha Terzio¤lu ile
iliﬂkileriniz nas›ld›?
Meliha Han›m bir kere çok
sevimli bir han›md›. Yani dost

Prof. Dr. İlhan Vidinel ve Süheyla Vidinel, Prof. Dr. İlhan Vidinel’in iç hastalıkları ihtisasına başladığı gün nişanlandılar. Bir iki ay sonra da evlenen
ikili 62 yıllık bir birlikteliği sürdürerek mutlu evliliğin en güzel örneklerinden birini veriyorlar.
iliﬂkilerini iyi götüren bir insand›.
Örne¤in bir kongrede Londra’da
birlikteydik. Beraber gezdik,
yemeklerde beraber oturduk
konuﬂtuk. Aram›zda fazla bir yaﬂ
fark› yoktu. Ona hocam dedimse de
esas›nda yüksek tahsilini daha k›sa
yapt›¤› için genç yaﬂta asistan olmuﬂ
bir han›md›. O¤lundan çok
bahsederdi, çok be¤enirdi. Sonra
hakikaten o¤lu da Türkiye’nin
ﬂöhretlerinden biri oldu.
k Günümüzdeki t›p
ö¤rencilerini, doktor adaylar›n›n
de¤erlendirir misiniz?
Evvela ﬂunu söyleyeyim, benim
yaﬂ›mdaki birçok arkadaﬂ›m yeni
doktorlar› be¤enmiyor. Ben bunun
tersini düﬂünüyorum. Yeni doktorlar
hakikaten çok iyi yetiﬂiyorlar. Çünkü
ellerindeki olanaklar› bizim
dönemimizden çok daha fazla
oldu¤u için daha iyi yetiﬂebiliyorlar.
ﬁu anda ö¤retim üyelerinin de
ö¤rencilerle ileﬂitimi daha
cesaretlendirici. Mesela ben Ankara
T›p Fakültesi’nde son s›n›ftayken

hasta baﬂ›nda
bir profesöre
bir sual
sordum, “sen
git babanla
alay et” dedi
bana. Ben
a¤z›m› bile
açamad›m.
ﬁimdi böyle
biﬂey olsa
kimbilir neler
Prof. Dr. İlhan Vidinel’in
olur. Sonra
teknesi Balina, Dalyanköy
bir burs
Marinası’nda denize açılmayı bekliyor
kazand›m
(üstte). Prof. Dr. Vidinel, gençliğinde
ve
çocuklarıyla okul yolunda (yanda).
Amerika’ya
Colombia
veriyorlard›. Mesela
Üniversitesi’ne gittim. Oran›n
bizim zaman›m›zda
ﬂefinin karﬂ›s›na ç›kt›m, bana “Sen
hocalardan biri bir
Türksün sual sormazs›n ama burada
k›z ö¤renciyi durakta beklerken
soracaks›n” dedi. Biz sual
görmüﬂ, durmuﬂ “gel bin” demiﬂ
soramazd›k ki ﬂimdi ise bütün
k›z binmemiﬂ. Daha sonra hoca
ö¤renciler, toplant›larda asistanlar
s›n›fta geldi k›z› ortaya ç›kard›
durmadan soru sormaktan, bir ﬂeyi
“Sen benim arabama nas›l
ö¤renmeye çal›ﬂmaktan geri
binmezsin” diye hesap sordu.
durmuyorlar. O zaman›n hocalar›
Bizim baﬂ›m›zdan böyle ﬂeyler
çok sert tepkiler

TÜSAD, ‹ç Anadolu ﬁube Toplant›s›’nda
“Fizyopatolojiden Tedaviye KOAH” Ele Al›nd›
TÜSAD, ‹ç Anadolu ﬁube Toplant›s› 2 Nisan
2011 tarihinde Kapadokya Lykia Lodge Otel'de
gerçekleﬂtirildi. Oturum baﬂkanl›klar›n› Can Öztürk
ve Ak›n Kaya'n›n üstlendikleri “Fizyopatolojiden
Tedaviye KOAH” konulu oturumda Günseli K›l›nç
“KOAH'ta küçük hava yollar›n›n önemi”, Dr.
Aydan Ongun Özdemir “KOAH'ta kardiyak
sorunlar”, Dicle Kaymaz “KOAH'ta evde bak›m”
korular›n› anlatt›lar. Oturum baﬂkanl›klar›n› Ülkü
Turay ve Meral Gülhan'›n üstlendikleri “Tütün

Ba¤›ml›l›¤› ve Tedavisi”
baﬂl›kl› oturumda Hülya
Bay›z “Sigara ba¤›ml›l›¤› ve
sigara içen hastaya genel
yaklaﬂ›m”, Füsun Ülger
“Sigara b›rakma poliklini¤i
yap›land›r›lmas› ve Ayﬂegül
Karelezli “Sigara b›rakmada farmakoterapi”
konular›n› ele ald›lar. Üçüncü ve son oturumda
Nilgün Y›lmaz Demirci olgu sunumu yapt›.

Gö¤üs Hastal›klar› Uzman› Gözüyle: Bir Kongre Nas›l Olmal›?
Sayfa 7’den devam
Koruyucu hekimli¤in giderek
daha az itibar gördü¤ü ﬂimdilerde,
uzman› oldu¤umuz Tüberkülozun
hem dünya, hem de Türkiyemiz
için hangi durumda oldu¤unu ve
tan› ve tedavisinde ne gibi yenilikler
oldu¤unu yine kongrede derleyip
toparlayaca¤›z düﬂüncesindeyim.
Genel konular›n yan›nda bir de
günlük hayat var tabi ki. Kongrede,
yeni tan›ﬂt›¤›m›z veya duydu¤umuz
ama kullanmad›¤›m›z/
kullanamad›¤›m›z birçok tan›
yöntemi, t›bbi cihaz ve tedavi
uygulamalar› ile ilgili poster/sözlü
sunum bulmay› umut ediyorum.
Her zaman bir panay›ra
benzetti¤im ve varl›¤›ndan panay›r› seven çocuk gibi hep
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mutluluk duydu¤um sergi alan›nda
dolaﬂ›rken yeni gördü¤üm bir
cihaz› tan›y›p “biz de klini¤imize
alsak ve uygulasak” demeyi
bekliyorum. Eksikli¤ini duydu¤um
bir konuda kursa kat›l›p onca bilim
insan›n uzun emekleri sonucunda
ürettikleri teorik ve pratik e¤itim
sayesinde adeta “haz›rakonma”y›
bekliyorum. Rutin yo¤unluk ve
tekdüzelik nedeniyle neredeyse
kaç›n›lmaz olan akademik
tembellikten s›yr›l›p yenilikler,
bilim, araﬂt›rma için motive olmay›
istiyorum. Dinledi¤im bir
oturumun ard›ndan “bu konu çok
ilgimi çekti, ben de bir ﬂeyler
yapabilirim” ya da “me¤er ben
eksik yap›yormuﬂum” noktas›nda
olmay› tercih ediyorum
(hep daha iyisi vard›r!..).

Bir de, özellikle son y›llarda
a¤›rl›¤›n› iyice hisetti¤im (belki de
yaﬂlan›yorum!?) günlük iﬂ
yo¤unlu¤unun içinde birkaç
günlük de olsa arkadaﬂlar›m›,
meslektaﬂlar›m› görmeyi ve onlarla
bir akﬂam sohbetini, hatta kendi
klini¤imden olanlarla bile daha
sakin bir durumda konuﬂmay›,
ve belki de bir sosyal programa
dahil olup ruhuma nefes ald›rmay›
arzu etti¤im için Solunum
2011’i iple çekiyorum.
Yaz› bitti, kongreye kadar
günlük hayat› s›radanl›¤›na
dönüyorum.
Dr. Ali Fidan
Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim
ve Araﬂt›rma Hastanesi Gö¤üs
Hastal›klar› Klini¤i, Baﬂasistan›

geçerdi… O zaman›n ö¤rencisi
bunlar› normal kabul ediyordu,
hoca her istedi¤ini yapar, ister
döver. ﬁimdiki ö¤renciler öyle
de¤il daha iyi yetiﬂiyorlar.
Vakit ay›rd›¤›n›z için
teﬂekkür ederim.

Gö¤üs Hastal›klar› - Gö¤üs
Cerrahisi Konsey
Toplant›lar›’n›n ‹kincisi Yap›ld›
TÜSAD ve Türk
Gö¤üs Cerrahisi
Derne¤i ‹stanbul
ﬁubesi’nin ortak olarak
düzenledikleri ve
20 Ocak 2011’de
‹stanbul’da baﬂlayan
Gö¤üs Hastal›klar› Gö¤üs
Cerrahisi Konsey
Toplant›lar›’n›n 2.’si
17 Mart 2011 tarihinde
Point Hotel Barbaros‹stanbul'da yap›ld›.
TÜSAD ve
Türk Gö¤üs Cerrahisi
Derne¤i, solunum alan›nda hem klinik
pratikte hem de akademik ortamlarda
her zaman birlikte olan ve çal›ﬂan iki
uzmanl›k alan› olarak, uzmanl›k
dernekleri düzeyinde ortak toplant›lar
gerçekleﬂtirme karar›n› ald›. Birçok
noktada ortak fikir üreten iki dernek,
bu iﬂbirli¤ini akademik toplant›
ortam›nda da geliﬂtirerek hem
üretkenli¤i art›rmak hem de zaman
ve kaynak kullan›m›nda verimli
davranmay› hedefliyor. Bu toplant›lar›n
iki derne¤in ortak faaliyeti olarak
baﬂlamas› ve devam etmesi Gö¤üs
Hastal›klar› camias›nda verimli ve
baﬂar›l› bir birlikteli¤in ilk örne¤ini

oluﬂturuyor.
Bu çerçevede
2. toplant› da yap›ld›.
‹kinci toplant›n›n
konusu “Gö¤üs
Cerrahisi-Gö¤üs
Hastal›klar›” oldu.
Filiz Koﬂar, Turgut
Iﬂ›tmangil'in baﬂkanl›¤›n›
yapt›¤› “Olgu sunumu”
bölümünde Marmara
Üniv. Gö¤üs Cerrahisi
ABD'dan bir olgu
tart›ﬂmaya aç›ld›. Sadettin
Ç›kr›kç›o¤lu, Mustafa
Yüksel'in oturum baﬂkan› olduklar›
“Akci¤er Kanserinde Zor ve Tart›ﬂmal›
Durumlar” baﬂl›kl› panelde
‹.Ü, ‹stanbul T›p Fak. Radyoloji
ABD Dr. Gülgün Engin “Akci¤er
kanseri taramas›”n› anlatt›.
“Multifokal bronkoalveoler/
adenokanser” konulu oturumda
‹Ü , ‹stanbul T›p Fak. Patoloji
ABD'dan Dr. P›nar F›rat, patolog
gözüyle, Kartal LütfüK›rdar E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi GHK'dan Dr.
Benan Ça¤layan Klinisyen gözüyle
birer de¤erlendirme yapt›lar. Dr.
Cengiz Gebitekin “Yüksek riskli
hastalarda cerrahi”yi anlatt›.
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am olarak 12 y›ll›k Malatya
‹nönü Üniversitesi T›p
Fakültesi’ndeki ö¤retim
üyeli¤inin ard›ndan bir y›l önce ani
bir kararla Sa¤l›k Bakanl›¤› kadrosuna
geçiﬂ yapt›m. Üniversitede ö¤retim
üyeli¤i yaﬂant›s›n› devlet memuriyeti
ile karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda oldukça
belirgin farkl›l›klar oldu¤unu ta en
baﬂ›ndan söyleyebiliriz. Esas›nda
benim hayat›mda meydana gelen
de¤iﬂiklikleri de¤erlendirirken sadece
kurumlar aras›ndaki farkl›l›klar› de¤il
ﬂehir de¤iﬂtirmiﬂ olmam›n da önemli
oldu¤unu düﬂünüyorum. Malatya,
Anadolu’nun ortas›nda ve özellikle de
sosyal imkanlar› çok geniﬂ olmayan
bir ﬂehir konumunda. Benim bütün
ailemin ‹stanbul’da olmas› ve
çocuklar›m›n da ilkö¤retim yaﬂlar›n›n
gelmiﬂ olmas› bu karar› almamda rol
oynayan di¤er önemli faktörlerdir.
Özellikle çocuklar›n e¤itim ça¤lar›n›n
gelmesi ile Anadolu’da görev yapan
ö¤retim üyelerinin büyük k›sm›
benim yaﬂad›¤›m ikilemi bir ﬂekilde
yaﬂamaktad›rlar. Çocuklar›n belli bir
ﬂehirde e¤itime baﬂlamas› ile birlikte
en az›ndan iste¤e ba¤l› ﬂehir
de¤iﬂtirme düﬂüncesi 8-10 y›l
ertelenmek zorunda kal›nmaktad›r.
Bu nedenle çocuklar›n e¤itimlerini
nerede alacaklar› karar› en az›ndan
belli bir dönem Anadolu’daki
ö¤retim üyeleri üzerinde stres
yaratabilmekte. Ben tercihimi
‹stanbul’dan yana yapt›m.
Ö¤retim üyeli¤im boyunca
Üniversite hayat›n›n tüm güzel
taraflar›n› gördü¤ümü ve bunlardan
kendi nam›ma mümkün oldu¤unca
faydaland›¤›m› düﬂünüyorum.
Ö¤retim üyeli¤inin en önemli iki
olmazsa olmazlar› olan e¤itim verme
ve sürekli kendini geliﬂtirme
zorunluluklar› insan› devaml› bir
faaliyet içinde bulunmaya zaten
zorluyor. Bu durumun üniversal
hayatta kaç›n›lmaz olmas›
beraberinde bilimsel faaliyetleri ve
yeni ﬂeyler yapmay› da ister istemez
getiriyor. Üniversitelerde ö¤retim
üyelerinin kendilerini geliﬂtirmesine
yönelik olarak her türlü bilimsel

T

Ö¤retim üyeli¤inin
en önemli iki
olmazsa olmazlar›
olan e¤itim verme
ve sürekli kendini
geliﬂtirme
zorunluluklar› insan›
devaml› bir faaliyet
içinde bulunmaya
zorluyor.
içerikli toplant›ya hiçbir k›s›tlama
getirilmeden ve maddi zarara
u¤rat›lmadan kat›lmalar›n›n serbest
olmas› gerekti¤i kanaatindeyim. Bana
bu yönde bir k›s›tlama hiç bir zaman
yap›lmad› ve bu yaklaﬂ›m tarz›n›n
benim akademik ve bilimsel
geliﬂimimde önemli pay›n›n
oldu¤unu düﬂünüyorum.
Anadolu’nun bir ﬂehrindeki
üniversitede görev yapt›¤›n›z zaman
kaç›n›lmaz olarak zaman›n›z›n çok
önemli bir k›sm› kampüs içerisinde
geçmek zorunda kal›yorsunuz. ﬁehrin
imkanlar› k›s›tl› oldu¤undan ﬂehre
yaln›zca önemli bir al›ﬂveriﬂiniz
oldu¤unda veya bir ziyaret dolay›s› ile
gitmeler d›ﬂ›nda çok fazla
gidemezsiniz. Üniversite

yorum

2547’den 657’ye
Prof. Dr. Hakan GÜNEN
TÜSAD KOAH Çalışma
Grubu Başkanı

yönetimleri de bu durumun
fark›nda olduklar›ndan
üniversite kampüslerini ço¤u
kez küçük bir ﬂehir format›na

Devlet
e¤itim-araﬂt›rma
hastanelerinde de
e¤itim ve araﬂt›rma
faaliyetleri
yapmakla beraber
çok say›da hastan›n
adeta hücum etti¤i
bu tip devlet
kurumlar›nda
hasta hizmeti
faaliyetinin ön
plana ç›kmas› biraz
da kaç›n›lmaz
olmaktad›r.

getirmeye çaba harcarlar. Benim
bulundu¤um üniversitede birkaç tane
al›ﬂveriﬂ merkezi, sosyal tesis, aç›k ve
kapal› spor alanlar›, düzenlenmiﬂ
yürüyüﬂ alanlar›, aç›k ve kapal›
havuzlar, piknik alanlar›, lokantalar ve
çocuklar için oyun alanlar› mevcuttu.
Ayr›ca ö¤retim üyelerinin büyük
ço¤unlu¤u y›llar içerisinde gayet iyi
bir düzen kazanm›ﬂ olan kampüs
içerisindeki lojmanlarda aileleri
birlikte yaﬂamaktad›rlar. Avantajl› ve
dezavantajl› taraflar› olmakla birlikte,
lojmanda yaﬂam veya lojman
hayat› da baﬂl› baﬂ›na çok daha
farkl› bir hikayedir asl›nda.
Sa¤l›k Bakanl›¤› kadrosuna
geçmemle birlikte baﬂta çal›ﬂma
hayat›mdaki de¤iﬂikler olmak üzere
‹stanbul ﬂehrinin benim hayat›mda
önemli farkl›l›klar yarat›¤›n›
söyleyebilirim. ﬁehir fark›ndan
kaynaklanan sosyal hayat›m›zdaki
olumlu de¤iﬂikliklere girmeden

sadece kurumsal
de¤iﬂikli¤in
yaratt›¤› farklara
de¤inmeye
çal›ﬂaca¤›m.
Üniversite ve
devlet
e¤itim-araﬂt›rma
hastanelerinde
verilen hizmetleri,
e¤itim, hasta
hizmetleri ve araﬂt›rma olarak 3 gruba
ay›rmak mümkündür. Üniversite
hastanelerinde e¤itim ve araﬂt›rma
hizmetleri hasta hizmetinin daha
önündedir. Bununla birlikte, e¤itim
hastaneleri bile olsalar, devlet
hastanelerinde öncelik daha çok
hasta hizmeti yönündedir. Devletin
e¤itim-araﬂt›rma hastanelerinde de
e¤itim ve araﬂt›rma faaliyetleri
olmakla beraber çok say›da hastan›n
adeta hücum etti¤i bu tip devlet
kurumlar›nda hasta hizmeti
faaliyetinin ön plana ç›kmas› biraz da
kaç›n›lmaz olmaktad›r. Ben de devlet
hastanesinde çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›mdan
beri yo¤un olarak direkt hasta
görmek durumunda kald›m. Hasta
hizmeti göz önüne al›nd›¤›nda,
üniversite hastanelerinde benim

Üniversitelerde
ö¤retim üyelerinin
kendilerini
geliﬂtirmesine
yönelik olarak her
türlü bilimsel
içerikli toplant›ya
hiçbir k›s›tlama
getirilmeden ve
maddi zarara
u¤rat›lmadan
kat›lmalar›n›n
serbest olmas›
gerekti¤i
kanaatindeyim.
konumumdaki ö¤retim üyeleri daha
çok dan›ﬂman-e¤itici
pozisyonundad›rlar. Komplike veya

çözülememiﬂ az say›daki hastan›n
yönetimini uzmanl›k ö¤rencileri ve
uzmanlarla birlikte yapmaya gayret
ederler. Esas›nda aile hekimleri veya
pratisyen doktor düzeyinde kolayl›kla
çözüme ulaﬂabilecek vakalar›n
tamam›n›n ö¤retim üyeleri taraf›ndan
da de¤erlendirmesinin yanl›ﬂ olaca¤›
kanaatindeyim. Biraz da üniversitelere
göre göreceli yo¤un hasta yükünden
kaynaklan sebeplerle devlet
hastanelerindeki e¤itimden
sorumlu klinik üyeleri her çeﬂit
hastaya daha fazla mesai harcamak
durumunda kalmaktad›rlar.
Bunlara ek olarak üniversite
hastanelerinde çal›ﬂan ö¤retim
üyelerinin t›p fakültesi ö¤rencilerine

Üniversite ö¤retim
üyelerinin direk
olarak psikolojik
ve mesleki
geliﬂiminden
sorumlu olduklar›
ve dan›ﬂmanl›k
yapt›klar› t›p
fakültesi ö¤rencileri
de vard›r ve ara ara
bu ö¤rencilerle
görüﬂüp sohbet
etmek ve
sorunlar›na
çözümler bulmakla
yükümlüdürler.

ders vermek gibi devlet
hastanelerinde olmayan çok önemli
bir di¤er görevleri daha vard›r. Staj
dönemlerinde mesailerinin önemli bir
k›sm›n›, bazen neredeyse tamam›n›,
t›p fakültesi ö¤rencilerine teorik ve
pratik ders vererek doldurmakla
yükümlüdürler. Ayr›ca üniversite
ö¤retim üyelerinin direk olarak
psikolojik ve mesleki geliﬂiminden
sorumlu olduklar› ve dan›ﬂmanl›k
yapt›klar› t›p fakültesi ö¤rencileri de
vard›r ve ara ara bu ö¤rencilerle
görüﬂüp sohbet etmek ve sorunlar›na
çözümler bulmakla yükümlüdürler.
Mesleki geliﬂim ve bilimsel
faaliyetlerin olmazsa olmaz› olarak
kabul edilen her türlü ulusal ve
uluslar aras› toplant›lara kat›l›m
yönünden üniversitelerde bir
s›n›rlama bulunmamaktad›r.
Üniversitede geçirdi¤im süre içinde
çok say›da toplant›ya gerek davetli
gerekse de konuﬂmac› s›fat› ile
kat›lma f›rsat›n› yakalad›m. Bu
toplant›lar esnas›nda t›ptaki en son
geliﬂmelerden hem birinci a¤›zdan
haberdar olunmakta hem de
konular›nda dünyada söz sahibi
isimlerin tart›ﬂmalar›na tan›kl›k
edilerek ve tart›ﬂmalara kat›larak
de¤iﬂik görüﬂler hakk›nda bilgi
edinilmektedir. Devlet hastanelerinde
geçerli olan uygulamalar gere¤i bu
tip toplant›lara kat›l›m sadece senede
2 defa yurt içinde olmak ve toplamda

15 günü geçmemek koﬂullar›yla
s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Bunun d›ﬂ›nda
kat›l›nmak istenen tüm toplant›lar
için izin al›nmak kayd›yla y›ll›k izin
kullan›lmas› durumu söz konusudur.
Bu durum özellikle devlet
hastanelerindeki e¤itim
sorumlular›n› mesleki geliﬂim ve
bilimsel araﬂt›rmalar yönünden
zorlay›c› bir unsurdur. Görevlendirme
usulü ile toplant›lara kat›lmak gibi bir
seçenek de olmas›na ra¤men bu
yöntem uzun prosedürlerinden dolay›
devlet hastanelerinde çok fazla
kullan›lmamaktad›r.
Devlet hastanelerinin üniversite
hastanelerine göre önemli bir avantaj›
ise bildirilen ilaç, sarf ve demirbaﬂ
ihtiyaçlar›n›n çok çabuk
karﬂ›lanmas›d›r. Klinik uygulamalar
esnas›nda ortaya ç›kan herhangi bir
ihtiyaç belli bir rakam›n alt›nda ise bir
hafta on gün gibi k›sa bir sürede
direk temin edilirken, limiti aﬂan
durumlarda da ihale ve al›m süreci
nispeten daha k›sa sürede
tamamlanmaktad›r. Buna paralel
ﬂekilde çal›ﬂanlar›na yönelik her türlü
döner sermaye ve ek ödemeler
üniversitelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
zaman›nda yap›lmaktad›r. Detaylar›n›
çok iyi bilmemekle beraber, sadece
bunlara bakarak devlet
hastanelerindeki ödemeler dengesinin
üniversite hastanelerinden daha iyi bir
düzeyde oldu¤unu söyleyebiliriz.
Esasen üniversite mi yoksa devlet
hastanesi mi diye sorman›n yanl›ﬂ bir
yaklaﬂ›m tarz› oldu¤unu
düﬂünüyorum. Bu tercih kiﬂinin
konumuna ve beklentilerine göre
de¤iﬂkenlik göstermektedir. Bazen de
yaﬂan›lan ﬂehrin genel yap›s›, çal›ﬂma
ortam›, çocuklar›n durumu, di¤er aile
fertlerinin nerede yaﬂad›klar› gibi
faktörler de kiﬂileri kurum de¤iﬂikli¤i
yapmaya zorlayabilmektedir. Genel
olarak bakacak olursak bilimsel
faaliyetlere a¤›rl›k vermek isteyen
akademik titre sahip kiﬂilerin
üniversiteyi tercih etti¤ini söylemek
mümkündür. Bununla birlikte
üniversitelerde çal›ﬂan ö¤retim
üyelerinin çok say›da de¤iﬂik ek
görevleri ve aktivitelerinin de olaca¤›
unutulmamal›d›r. Devlet hastanesini
tercih edenler ise genellikle birçok
nedene ba¤l› olarak art›k çok say›da

Devlet hastanelerinin
üniversite
hastanelerine göre
önemli bir avantaj›
ise bildirilen ilaç, sarf
ve demirbaﬂ
ihtiyaçlar›n›n
çok çabuk
karﬂ›lanmas›d›r.
de¤iﬂik görevle u¤raﬂmay›
istemeyen ö¤retim üyeleridir.
Fakat bu kiﬂileri de sürekli ve çok
say›da hasta ile ilgilenmek gibi
oldukça yorucu bir görev tan›m›
beklemektedir. Son olarak
kurumlar aras›nda iﬂleyiﬂ
bak›m›ndan önemli farkl›l›klar
olmakla birlikte, kiﬂilerin ﬂahsi
gayretlerinin de kurum fark›
gözetmeksizin çal›ﬂ›lan ortam› belli
oranlarda ﬂekillendirdi¤ini ve
ortamdaki aktiviteleri belirlemede ve
beklentileri karﬂ›lamada önemli
oldu¤unu düﬂünüyorum.
Sayg›lar›mla.
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güncel

Farkl› Branﬂlar Ast›m & Rinit 2011’de Buluﬂuyor

l

Türkiye’de iki uzmanl›k
derne¤inin düzenli olarak
gerçekleﬂtirdikleri ilk ve tek
ortak toplant› olan Ast›m&Rinit
Günleri 2004 y›l›ndan bu yana 2
y›lda bir yap›lmaktad›r. Her ikisi de
Uzmanl›k Derne¤i olan Türkiye
Solunum Araﬂt›rmalar› Derne¤i ile
Türk Kulak Burun Bo¤az ve Baﬂ
Boyun Cerrahisi Derne¤i’nin
ortaklaﬂa gerçekleﬂtirdikleri bu
organizasyonda baﬂlang›çta
hedeflenen her iki Uzmanl›k
Derne¤i’ne mensup meslektaﬂlar›n
birbirleriyle kaynaﬂmas›, ortak klinik
problemlerine uyumlu ve iﬂbirli¤i
içerisinde yaklaﬂmalar›n›n
sa¤lanmas› konular›nda çok önemli
ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Özellikle Kulak
Burun Bo¤az ve Gö¤üs Hastal›klar›
Uzmanlar›’n›n ortak konular›n›n
tart›ﬂ›ld›¤› bir platform olan Ast›m
&Rinit Günleri’ne son y›llarda
gittikçe artan oranlarda Pediatri,
‹ç Hastal›klar› Uzmanlar› ve
Aile Hekimlerinin de kat›l›m›
olmaktad›r.
Bu sene 5-8 May›s 2011

tarihlerinde Fethiye’de
düzenlenecek olan 4. Ast›m&Rinit
Günleri’nde her iki uzmanl›k
branﬂ›n› ilgilendiren konularda
yap›lacak olan 9 ana panelin
haricinde kat›l›mc›lar›n s›k›lmadan
dinleyebilecekleri, son derece
güncel ve günlük pratikte
yararlan›labilecek konulardan oluﬂan
mini konferanslar yap›lacakt›r.
Kongre aç›lmadan önce
gerçekleﬂtirilecek olan 4 ana kursun
da kat›l›mc›lar›n çok ilgisini
çekmesini ve yo¤un kat›l›m›n
olmas›n› bekliyoruz. Kurs
konular›nda biri olan Temel Gö¤üs
Hastal›klar› Kursu’ndan Gö¤üs
Hastal›klar› Uzman ve
Asistanlar›’n›n yan› s›ra Aile
Hekimleri’nin de önemli derecede
yarar görmesini bekliyoruz.
Bir di¤er kurs olan Temel KBB
kursunda da günlük pratik
yaﬂant›m›zda çok karﬂ›laﬂt›¤›m›z
Kulak Burun Bo¤az Hastal›klar› ile
ilgili detayl› bilgileri elde etmek
f›rsat› bulaca¤›z. ‹ç Hastal›klar›
kursunda ise zaman zaman

de¤erlendirmekte güçlük çekti¤imiz
EKG konusunda prati¤e yönelik
kapsaml› bir e¤itimin yan› s›ra
kardiyopulmoner resüstasyon, asid
baz dengesi gibi günlük prati¤imizi
çok ilgilendiren konularda,
konular›nda uzman olan ö¤retim
üyelerimizden kapsaml› sunumlar
dinleme ﬂans›na eriﬂece¤iz.
Pediatrik Acillere yönelik

kursumuzun da pediatri uzman ve
asistanlar›n›n yan› s›ra Aile
Hekimleri için de son derece yararl›
olmas›n› bekliyoruz.
Günlük prati¤e yönelik
konular›n tart›ﬂ›ld›¤› bir toplant›
olan “Ast›m & Rinit Günleri”ne
kat›l›m›n›z›n farkl› branﬂlardan
gelen meslektaﬂlar›m›z aras›nda bilgi

al›ﬂveriﬂini artt›raca¤›n›, hastalara
yaklaﬂ›m konusunda ortak ve
standart bir dil kullanmam›z›
sa¤layaca¤›n› düﬂünüyor ve
umuyoruz. Kongre ile ilgili detayl›
bilgiye www.astimrinit2011.org
adresinden ulaﬂabilirsiniz.
Prof. Dr. Bülent Tutluo¤lu
Kongre Genel Koordinatörü

Daha Güçlü Bir TÜSAD’a Do¤ru
sayfa 1’den devam
TÜSAD Merkez Yönetim
Kurulu içinde yer alan yeni yönetici
kadrolar ekip çal›ﬂmas›n›n zevkini
ç›kararak derne¤in geliﬂmesi ve
dolay›s›yla uzmanl›k alan›m›za
hizmet etmek için kiﬂisel geliﬂimlerini
ikinci plana atarak, aileleri ile
geçirecekleri zaman› k›s›tlayarak ve
özel hayatlar›ndan zaman çalarak el
birli¤i ile çal›ﬂarak derne¤i bu
günlere taﬂ›m›ﬂt›r. Çal›ﬂmalar›n
meyveleri al›nm›ﬂ ve derne¤imiz son
beﬂ y›lda büyük bir ivme ile
büyüyerek her alanda etkinleﬂmiﬂ ve
tüm Türkiye’nin bir derne¤i
olmuﬂtur. TÜSAD art›k, ülkemizin
her bölgesindeki tüm gö¤üs
hastal›klar› uzmanlar›n› çat›s› alt›na
alan, üye say›s› di¤er branﬂlardan
üyelerle birlikte iki binin üzerine
ç›km›ﬂ bulunan Türkiye’nin en güçlü
uzmanl›k derneklerinden birisi
konumuna gelmiﬂtir.
TÜSAD ulusal kongreleri,
kat›l›mc› say›s› h›zla artan ve
meslektaﬂlar›m›z›n bilimsel ve sosyal
anlamda ciddi övgülerini alan
toplant›lar olma özelli¤ine
kavuﬂmuﬂtur.
Aktif ve kat›l›mc› çal›ﬂmalar
sonucunda, “toplumsal ve mesleki
e¤itimi ve araﬂt›rmalar› destekleyerek
Türk halk›n›n akci¤er sa¤l›¤›n›
korumak” ﬂeklinde ifade
edilebilecek derne¤in temel
hedeflerine ulaﬂ›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Tüm bu baﬂar›lar son dönemlerde
görev alan TÜSAD Merkez Yönetim
Kurulu üyelerine, çal›ﬂma
gruplar›m›za, koordinasyon
kurullar›m›za ve ﬂubelerimizin
yönetim kurulu üyelerine aittir.
Burada derne¤imizin bir baﬂar›s›n› da
duyurmak istiyorum. 2. Avrupa
Bronkoloji ve Giriﬂimsel Pulmonoloji
Kongresi, Türkiye Solunum
Araﬂt›rmalar› Derne¤i (TÜSAD) ve
European Association for

Bronchology & Interventional
Pulmonology (EABIP) iﬂbirli¤iyle
Mart 2013’te Çeﬂme’da yap›lacak.
Bu baﬂar› tamamen derne¤imizin
Giriﬂimsel Pulmonoloji Çal›ﬂma
Grubu’na aittir.
Derne¤imizin sa¤lad›¤› önemli
baﬂar›lardan birisi TÜSAD
Akademi’nin kurulmas›d›r. Akademi
ile derne¤in tüm mezuniyet sonras›
e¤itimi ile aile hekimlerinin ve
yard›mc› sa¤l›k personelinin
e¤itimleri planlanmakta ve
yürütülmektedir. Akademi yönetim
kurulu de¤iﬂik e¤itim kurullar›ndan
dokuz ö¤retim üyesinden
oluﬂturularak görev bölümü
yap›lm›ﬂt›r. Her yönetim kurulu üyesi
bir faaliyetin sorumlusu olarak
çal›ﬂmaktad›r. Akademi’nin
kuruldu¤u 2009 Aral›k ay›ndan
itibaren çok say›da baﬂar›l› kurslar ve
sempozyumlar düzenlenerek kuruluﬂ
amaçlar›na k›sa sürede ulaﬂm›ﬂt›r.
TÜSAD Akademi Baﬂkan› olarak
çal›ﬂmalarda eme¤i geçen tüm
meslektaﬂlar›ma minnet duygular›m›
burada ifade etmek istiyorum.
TÜSAD’›n süreli bilimsel yay›n›
olan SOLUNUM dergisi 1978
y›l›ndan itibaren düzenli olarak
yay›mlanan alan›m›zdaki en eski
dergilerden birisidir.
SOLUNUM dergisi pek
ço¤umuzun akademik kariyerinde
önemli yer tutmuﬂ ve bilimsel
dosyalar›m›zda çal›ﬂmalar›m›z›n
yay›mland›¤› dergiler aras›nda ilk
s›rada yer alm›ﬂt›r. Dergimiz 2000
y›l›ndan itibaren “peer review”
hakemli dergi statüsündedir. Son
y›llarda SOLUNUM dergisi yeni bir
kimlik kazanm›ﬂt›r. Dokuz kiﬂiden
oluﬂan editörler kurulu yan› s›ra,
istatistik editörü, yay›m sekreteri ve
yay›nevi yetkilileri ile birlikte baﬂar›l›
bir ekip çal›ﬂmas› sa¤lad›k. Dergi
ULAKB‹M, Index Copernicus
International ve Türkiye At›f Dizini
veri tabanlar›nda indekslenmektedir.

Geçen y›ldan itibaren Open Access
Journal kapsam›nda yay›mlanan
dergimiz, 2011 ilk çeyre¤inde
EMBASE veri tabanlar›nda
indekslenmeye baﬂlayacakt›r. Ayr›ca
yine geçen y›l PUBMED için
baﬂvuru sürecimiz baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Önümüzdeki hedefimiz SCI
indeksine geçmektir. SOLUNUM
dergisi editörü olarak, k›sa sürede
derne¤imizin bilimsel dergisine
yüksek nitelik kazand›ran tüm
çal›ﬂma arkadaﬂlar›ma ve
gönderdikleri yaz›lar› ile dergimizi
tercih eden tüm bilim insanlar›na
teﬂekkür ediyorum.
TÜSAD bundan sonraki
süreçte daha demokratik bir
yap›lanmaya geçiﬂi sa¤lamal›d›r.
Ancak bu sa¤lan›rsa MYK
üyelerinin, çal›ﬂma gruplar› ve
di¤er organlarda görev alan
üyelerin yorulmaks›z›n ve b›kmadan
yapt›klar› çal›ﬂmalar meyvesini
verebilir. Bir derne¤in niteli¤i o
derne¤in yönetici kadrolar›n›n
niteli¤i, çal›ﬂma gruplar› ve
ﬂubelerinin aktivasyonlar› yan› s›ra
demokratik kurumsal yap›lanman›n
ne kadar geçerli oldu¤u ile de
ilintilidir. Dernekte fonksiyone
olabilmek için çal›ﬂmak, üretmek
ve bunun karﬂ›l›¤›nda yönetim
mekanizmalar›nda görev alabilmek
d›ﬂ›nda iﬂleyecek olan bir mekanizma
eninde sonunda derne¤e onar›lmaz
zarar verecektir.
Uzmanl›k alan›m›zda iki ayr›
uzmanl›k derne¤inin faaliyet
göstermesi baz› olumsuzluklara
neden olmas› yan› s›ra pek çok
alanda da art› de¤er katmaktad›r.
Solunum Aktüel’in kongre özel
say›s›nda yay›mlanan Prof.Dr.Can
Öztürk’ün röportaj›nda konu ile
ilgili olarak yer alan aﬂa¤›daki
düﬂüncelerini, tümüne tam olarak
kat›ld›¤›m için aﬂa¤›da aktar›yorum.
“Ayn› alanda birden çok
organizasyonun olmas› farkl›l›k ve

çeﬂitlilik anlam›nda çok önemlidir.
Bu farkl›l›k ve çeﬂitlilik hoﬂ bir
rekabeti, sürekli bir motivasyonu ve
kalite art›ﬂ›n› getirmektedir. Rekabet
y›k›c› bir boyuta taﬂ›nmad›¤› sürece
ve gerekti¤inde kurumsal güçler
birleﬂtiriliyorsa birden çok derne¤in
varl›¤› sorun kayna¤› olarak
görülemez. Uzmanl›k alan›m›zda
faaliyet gösteren 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 birlikteli¤in önümüzdeki
dönemde birçok
konuda ortak ak›l ve eylemlere
dönüﬂebilece¤ini umuyoruz”.
Son dönemde di¤er uzmanl›k
derne¤imiz olan Türk Toraks
Derne¤i ile bir eﬂgüdüm komisyonu
kurularak belirli alanlarda iﬂbirli¤i
yap›lmas› amac›yla çal›ﬂmalara
baﬂland›. Temel iﬂbirli¤i alanlar›;
Türk Gö¤üs Hastal›klar› Yeterlilik
Kurulu’nun çal›ﬂmalar›n› daha
etkinleﬂtirmek, uzmanl›k alan›m›zla
ilgili konularda Sa¤l›k Bakanl›¤›,
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk
Tabipler Birli¤i gibi kurumlar
karﬂ›s›nda iki uzmanl›k derne¤i ad›na
güçlü bir birliktelik oluﬂturmak ve
ayn› nitelikte çal›ﬂmalar›n gereksiz
tekrarlar›n› önlemek için koordinatör
görevi üstlenmek ve böylece kaynak
israf›n› engellemek olarak belirlendi.
‹ﬂbirli¤inin ilk ve önemli bir
yans›mas›n› bu y›l 30 Haziran2Temmuz tarihleri aras›nda
yap›lacak olan Do¤u Karadeniz
Solunum Buluﬂmas› toplant›s›nda
yaﬂayaca¤›z. Di¤er bir olumlu
yans›ma ise iki uzmanl›k derne¤i ve
TAHUD iﬂbirli¤i ile aile
hekimlerinin e¤itimleri için bir
komisyon oluﬂturulmas›d›r. Taraflar›n
tamamen iyi niyetli bir iﬂbirli¤i
planlamas› ﬂeklinde gerçekleﬂen bu
güçbirli¤i temelli kurumsal

oluﬂumun baﬂar›l› olmas› uzmanl›k
alan›m›za ciddi boyutta art› de¤er
katacakt›r.
Gö¤üs Hastal›klar› Yeterlilik
Kurulu etkinleﬂtirilmelidir. 2001
y›l›nda TÜSAD öncülü¤ünde TTD
ile ortaklaﬂa yap›land›r›lan Türk
Gö¤üs Hastal›klar› Yeterlilik Kurulu
Avrupa Birli¤i ile uyumunu sa¤lamak
üzere haz›rlanan e¤itim program›n›
uygulamaya geçirmeli ve e¤itim
kurumlar› akreditasyonuna
baﬂlamad›l›d›r. Bu çal›ﬂmalar maalesef
öngörülen tarihlerde
baﬂar›lamam›ﬂt›r. ﬁu anda yeterlilik
kurulu sadece s›nav yapan bir kurum
olmaktan öteye fonksiyon
görmemektedir. Bu y›l Türk Toraks
Derne¤i Ulusal Kongresi program›
içinde yeterlilik kurulu genel kurulu
yap›lacakt›r. Kurulda oy kullanma
hakk› olan üyelerin kat›l›m› ve
destekleri bizler için çok önemlidir.
TÜSAD daha kat›l›mc›, yenili¤e
ve de¤iﬂime daha aç›k ve daha
demokratik olma yönünde
h›zla ilerleyecektir. Ayn› zamanda
enerjimizi ülkemiz gö¤üs
hastal›klar› asistan ve uzmanlar›n›n
özlük haklar› ve mesleki sorunlar›
üzerine de yo¤unlaﬂt›raca¤›z.
Temel dernekcilik anlay›ﬂ›m›z;
“tüm üyelere sayg›l› olmak ve her
isteyeni dernek çat›s› alt›nda arzu
ettikleri pozisyonlarda fonksiyone
edebilmek için tüm olanaklar›m›z›
kullanmak” olmal›d›r.
28 May›s 2011 tarihinde yap›lacak
olan TÜSAD Merkez Genel
Kurulu’na kat›lman›z›n derne¤in
demokratikleﬂmesi ve güçlenmesi
aç›lar›ndan çok önemli oldu¤unu
üstüne basarak duyurmak
istiyorum. TÜSAD’›n gelece¤ini
oluﬂturacak hedeflere ulaﬂabilmek
ve baﬂar›lar›m›z› devam
ettirebilmek için sizleri birlikte
çal›ﬂmaya, üretmeye ve ekip
çal›ﬂmas›n›n gururunu
yaﬂamaya davet ediyorum.

solunum aktüel
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kültür/sanat

18. ‹stanbul Caz Festivali ‹çin Geri Say›m Baﬂlad›!
l

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın en genç
festivali olan İstanbul Caz Festivali,
1994 yılından bu yana düzenleniyor.
Her yıl temmuz aynının ilk yarısında
İstanbul'un farklı konser
ve etkinlik mekânlarında
gerçekleştirilen festival,
programında klasik ve
modern cazın yanı sıra
pop, rock ve dünya
müziğini de içeren geniş
bir yelpazede birçok farklı
tarza yer veriyor.
18. İstanbul Caz Festivali, görkemli bir
programla, bu yıl 1 - 19 Temmuz tarihleri
arasında izleyicilerle buluşacak.
Uluslararası yıldızların yanısıra Türkiye'den
de çok sayıda grup ve sanatçının yer

alacağı festival, sokak şenlikleri, kulüp
konserleri ve "jam session"larla
renklenecek.
Festivalin Cemil Topuzlu Açık Hava
Sahnesi, Esma Sultan Yalısı,
Arkeoloji Müzesi Bahçesi,
santralistanbul ve Aya
İrini'de gerçekleşecek
konserlerine ek olarak,
gelenekselleşen Genç Caz
dizisi, genç ve amatör
müzisyenlere festivalde yer
alabilecekleri bir platform oluşturmaya
devam edecek. Festival, İstanbul'un sokak
ve meydanlarını mesken tutan Tünel
Şenliği'yle dinamizmini artırırken farklı
mekânlarda gerçekleşecek konserlerle de
izleyicilerini şaşırtacak.

Rüzgar›n O¤lu: ÇEﬁME

Testi K›rma: Eskiden
dü¤ünlerde,sünnetlerde oynayan
kiﬂinin ﬂerefine yere vurularak testi
k›r›l›rd›.Çeﬂme'de özel olarak testi
satan dükkanlar mevcuttu. Bir kiﬂi
oynarken k›r›lan testinin fazlal›¤›, o
kiﬂinin itibar›n› ve oyun gücünü
gösterirdi.

33. TÜSAD
Kongresi’ne ev
sahipli¤i yapacak
olan Çeﬂme...
lk ça¤da CYSSUS ad›yla bilinen Çeﬂme, Anadolu'nun Bat›
k›y›s›nda MÖ.1000 y›llar›nda
tahmin edilen 12 ‹yonya kentinden
biri olan Erythrai (ER‹TRE)'nin
Ild›r› ‹skelesiydi. Bu nedenle
Çeﬂme'nin tarihi ile bir arada ele
al›nmas› gerekir. Bugün arkeolojik ve
turistik yönden büyük önem taﬂ›yan
ER‹TRE, MÖ. 7. ve 8. yüzy›llarda
büyük bir iktisadi güce sahip
olmuﬂtur. Bu dönemde kent, Do¤u
Akdeniz ve özellikle K›br›s ile ticari
iliﬂkilerde bulunuyor ve (CHIOS) SAKIZ adas› ile birlikte esir ve ﬂarap
ticaretini elinde tutuyordu. ER‹TRE,
önce LYDIA (L‹DYA), sonradan
perslerin sald›r›s›na u¤ray›p büyük
ölçüde zarar görmüﬂ, MÖ. 14.
yüzy›lda ise yeniden zengin bir devlet
olmuﬂtur. MÖ. 2. yüzy›lda kent,
Bergama krall›¤›na, daha sonra da
Roma ‹mparatorlu¤una ba¤lanm›ﬂt›r.
Romal›lar zaman›nda Çeﬂme yöresi
CYSSUS ad›n› alm›ﬂt›r. Roma
imparatorlu¤u ikiye bölününce
Bizans topraklar›nda kalan ER‹TRE,
önemini kaybetmiﬂ, özellikle Put'a ve

‹

çok Tanr›l› dinlere karﬂ› olan inanc›n
güçlendi¤i dönemde, kentteki antik
yap›lar›n ço¤u y›k›l›p yak›lm›ﬂt›r.
Ortaça¤da Bizans
‹mparatorlu¤u'na ba¤l› olan Eritre ve
Çeﬂme Yöresi ilk olarak Çaka Bey
zaman›nda Türklerin eline geçmiﬂtir.
M.S. 1081’de Birinci K›l›çaslan’›n
kay›nbabas› Çaka Bey taraf›ndan
Selçuklular devrinde Klozemene
yar›madas› ele geçirilmiﬂtir.
Osmanl›lar zaman›nda Y›ld›r›m
Beyaz›t taraf›ndan yeniden Osmanl›
‹mparatorlu¤u'na ba¤lanan kent

1402 Ankara
Savaﬂ›’ndan sonra
Timur taraf›ndan tekrar
Ayd›no¤ullar›na
ba¤lanm›ﬂ, 1422 y›l›nda
yeniden Osmanl›lara
geçmiﬂtir. Birinci Dünya
Savaﬂ›ndan sonra
yurdumuzun
paylaﬂ›lmas›yla Çeﬂme
Yunanl›lar tarf›ndan iﬂgal edilmiﬂ,
fakat Kurtuluﬂ Savaﬂ›'nda, Fahrettin
Altay Paﬂa birlikleri taraf›ndan,
16 Eylül 1922'de düﬂman iﬂgalinden
kurtar›lm›ﬂt›r. ‹lçenin ad›ndan da
anlaﬂ›laca¤› gibi birçok tarihi çeﬂme'yi
bünyesinde bar›nd›rmaktad›r.

Gelenek ve Görenekler
Niﬂan Bal›¤›: Niﬂan yapacak olan
o¤lan evi taraf›ndan büyük bir bal›k
avlan›r. Bu bal›k iri bir çipura, sinavrit
veya levrek olabilir. Bal›k o¤lan evi
taraf›ndan süslenir, bal›¤›n üstüne
parlak ka¤›tlarla k›z ve o¤lan›n isimlerinin baﬂ harfleri çeﬂitli
motiflerle iﬂlenir. Süslenen bal›k bir

Bazina: Yaz günleri tütün
k›r›mlar›ndan sonra aileler taraf›ndan
düzenlenen yemek ﬂölenidir.
Davetliler bu davete tahta kaﬂ›klar›n›
alarak giderler. Hamur iﬂi, bamya,
k›yma ile
yap›lan bu
özel yemek
yendikten
sonra,
baﬂka bir
Bazina
günü için
tarih tespit
edilir.

tepsiye konur törenle k›z
evine gönderilir. K›z evi
de bunu piﬂirir ve bir
parças›n› o¤lan evine
gönderir.
ﬁeker ‹ﬂi: Niﬂanlanan
k›z evi taraf›ndan yap›l›r.
Un kurabiyesine benzeyen, fakat çok zahmetli
olan ve pahal›ya mal olan
ﬂeker iﬂi, niﬂanda ve
niﬂandan sonra, önce
o¤lan evine, sonra
tebri¤e gelen misafirlere
ikram edilir. ﬁeker evinin
güzel olmas› k›z evinin
övünç kayna¤›d›r.

