
Dernek ve faaliyetleri hakkında 
bilgi verir misiniz?
Türkiye Solunum 
Araştırmaları Derneği 

(TÜSAD) 22 Haziran 1970 tarihinde 
İstanbul’da kuruldu. Göğüs 
Hastalıkları alanında temel bilimler 
ile klinik çalışmaları bir araya 
getiren ulusal, mesleki ve bilimsel ilk 
uzmanlık derneği. 1978’de de “kamu 
yararına dernek” unvanını aldı. Üye 
sayımız üç bin. İstanbul’daki genel 
merkezimiz dışında Ankara ve İzmir 
şubelerimiz var. Derneğin temel 
hedefi; “Toplumsal ve mesleki eğitimi 
ve araştırmaları destekleyerek Türk 
halkının akciğer sağlığını korumak” 
olarak belirlenmiş durumda. Bu yıl 
37.’sini gerçekleştirdiğimiz olağan 
ulusal kongre dışındaki tüm eğitim 
etkinliklerimizi TÜSAD AKADEMİ 
çatısı altında yürütüyoruz. Eğitim 
etkinlikleri arasında uygulamalı 
kurslar, sempozyumlar, bölgesel 
toplantılar, TÜSAD Kampları’nı 
sayabiliriz. 45. yılımızda sunduğumuz 
bir yeniliğimiz de “SOLUNUM 365” 

adı altında modüller ve modül içi 
derslerden oluşan, üyelerimizin evden 
istediği kadar izleyip, STE/SMG kredi 
puanı ve nefes puan alabildiği online 
eğitim projesi. 
Türkiye’de tıpta uzmanlık dernekleri 
misyonlarını yeterince yerine 
getirebiliyor mu?
TÜSAD bir uzmanlık derneği 
olmanın sorumluluklarını idrak 
etmiş, yerine getirmiş ve getirmeye 
de devam eden bir dernek. 45 yıllık 
nitelikli ve kapsamlı kurumsal 
birikimi ile her üyesine kendi istediği 
platformlarda yer bulabilmesi adına 
her türlü desteğin verildiği bir 
sivil toplum kuruluşu. Bu açıdan 
derneğimiz, günümüzde göğüs 
hastalıkları camiasının gelişmesinde 
ve bugün kıdemli hoca niteliğindeki 
pek çok akademisyenin yetişmesinde 
bir okul görevi görüyor. Halen 
görevde olan Merkez Yönetim 
Kurulumuz çalışma döneminin 
başında, bağımsız bir araştırma 
şirketinin yönettiği bir kurumsal 
algı çalışması gerçekleştirdi. Bu 

bir uzmanlık derneği açısından 
da bir ilk. Çalışmanın sonucunu 
özetlemek gerekirse, TÜSAD şeffaf 
dernek yönetimi, uzmanlık alanında 
çalışan kişileri kapsayıcı özelliği, 
ulusal mesleki dernekler ile ortak ve 
uzlaşmacı çalışmaları ile ön planda 
dururken, üyeleri tarafından etik, 
itibarlı, vizyoner, kaliteli hizmetler 
sunan, uzmanlık alanına mesleki ve 
kişisel açıdan katkıda bulunan bir 
dernek olarak algılanıyor.
TÜSAD genç hekimleri nasıl 
destekliyor?
Bu konuda 1,5 – 2 yıl önce 
başlattığımız ve her geçen gün 
geliştirdiğimiz bir projemiz 
var: TÜSAD – GEAK (Genç 
Akademisyenler) Projesi. Bu proje 
üyelerimizin özellikle sahada yalnız 
çalışan, başında deneyimli bir 
hocası olmayan, kendi imkanları 
ile akademisyen olma hedefi olan 
genç üyelerimizin çalışmalarına 
destek olmak için başlatıldı. Bilimsel 
çalışma takımları oluşturmanın yanı 
sıra derneğimizin ülke genelinde 
faaliyetlerini sürdürmesinde de 
görev alıyorlar. Periferideki üyelerin 
sorunlarını merkeze iletmek, dernek 
faaliyetlerinin duyurulmasını 
sağlamak, bölgesel toplantıları 
organize etmek, toplantılara etkin 
katılımı sağlamak, çok merkezli 
klinik araştırmalar yapmak ana 
hedeflerimiz. Her biri bölgelerindeki 
hekimlerle iletişim kurarak yapılması 
gereken kurs, panel, sempozyum 
gibi faaliyetlerin o bölgedeki 
üyelerimizin ihtiyaçlarına göre 
belirlenmesini sağlıyorlar. 2015’in 
Mayıs ayında İstanbul Büyükada’da 
bir hafta sonu boyunca süren bilimsel 
araştırmalarda planlama ve istatistik 
analiz yöntemleri konulu bir toplantı 
düzenlenerek genç akademisyenlerin 
bu konudaki talepleri belirlendi. 

Ardından TÜSAD 37. Ulusal Kongresi 
sırasında bir kurs düzenlendi.
Kongreleri düzenlerken özellikle 
nelere dikkat ediyorsunuz?
TÜSAD olarak bu yıl 45. yılımızda 37. 
Ulusal Kongremizi gerçekleştirdik. 
Her yıl kendi kendimize şu sözü 
veriyoruz: “Bu yıl çok iyiydi, 
gelecek  yıl daha da iyi olacak.” Yani 
sadece kendimizle yarışıyoruz. Bu 
yıl alanımızda en geniş katılımlı 
kongreyi gerçekleştirdik. Artık 
TÜSAD kongreleri bir marka haline 
geldi ve tabii ki bunun arkasında 
yılların getirmiş olduğu kurumsal bir 
hafızanın yanında güçlü bir ekip, bu 
ekibi her daim destekleyen Merkez 
Yönetim Kurulumuz ve en önemlisi 
bize inanan, güvenen ve güç veren 
Göğüs Hastalıkları camiası var. Bu 
yıl da yine kongremizin bilimsel 
içeriği en çok beğeni toplayan kısmı 
oldu. Aslında bu içeriği oluştururken 
bizim en önem verdiğimiz nokta 
sahada çalışan meslektaşlarımızın 
günlük meslek pratiğinde gereksinim 
duyabilecekleri güncel bilgileri onlara 
interaktif biçimde sunabilecek bir 
program olması. Konuşmacıların 
da genç, heyecanlı ve istekli, bu 
konuda deneyimli akademisyen 
arkadaşlarımızdan olmasına özellikle 
önem veriyoruz.
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Yaşamın 
Bamteli: Tayfun 
Talipoğlu ile 
sigara  bağımlılığı, 
toplumun 
alışkanlıkları ve 
KOAH üzerine... 
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TÜSAD’ın prestij projesi Solunum365 
eğitim sertifika programının üçüncü 
ve dördüncü modülleri açılıyor. 

Sayfa 3

TÜSAD kongreleri marka haline geldi 
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi 17-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. 
TÜSAD MYK Başkanı Filiz Koşar, derneği ve SOLUNUM 2015’i gazeteci Esra Öz’e değerlendirdi. 
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Yedikule  Göğüs  Hastalıkları 
ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, bilimsel yayın 
performansları sıralamasında 
dördüncü oldu. 



Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Olağan Genel 
Kurulu 19.10.2015 tarihinde TÜSAD 37. Ulusal Kongresi’nin 
ev sahipliğinde yapıldı. Yeni dönem için Yürütme Kurulu ve 
Akreditasyon Komitesi üyeleri seçildi. Seçimden sonraki ilk 
yürütme kurulu toplantısı 27 Kasım tarihinde TÜSAD Genel 
Merkezi ev sahipliğinde düzenlenerek görev dağılımı yapıldı.  
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Yeni Yıla Merhaba ve Hoşçakalın...

2015 yılının son günlerinde, 
yakın dönemde yaşadıklarımızı 
aktarmaya çalıştığımız yeni 
sayımızla sizlere merhaba 

diyebilmenin mutluluğunu 
hissediyoruz.
Gazetemizde de bu konulardaki 
haberleri size aktaracağız. TÜSAD 
Başkanı Dr. Filiz Koşar’ın Esra 
Öz ile yapmış olduğu söyleşiyi 
ilk sayfamızda görebilirsiniz. 
Kongrelerin ne kadar yoğun ancak 
verimli geçtiğini bilirsiniz. Bu yıl 
da öyleydi, bildiriler ve katılım 
açısından rekorlara imza attığımız bir 
kongre geçirdik. Kongre başkanının 
değerlendirmelerini sf. 7’de 
okuyabilirsiniz. Bu yılki kongrede 
katılımcıları en çok sevindiren 
olaylardan biri de, TÜSAD olarak 
bir hatıra korumuzun olmasıydı. 
Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik 
Kurulu seçimi de SOLUNUM 2015’te 
gerçekleşti. Bu sayımızda Arzu Mirici, 
TÜSAD açısından çok değerli olan 
çalışma grupları ile ilgili gelişmeleri 
anlattı. TÜSAD’ın kuruluşunun 45. 
yılında, önemli projelerden birisi olan 
Solunum365’i, proje başkanı Oğuz 
Köktürk sizin için anlattı. 3. sayfada 
okuyabilirsiniz. Ülkemizde de 
duyarlılığın arttığı KOAH hastalığına 

karşı derneğimizin düzenlediği 
etkinlikleri ve TÜSAD’ın vizyonunu 
açıklayan bir manifestoyu da sf 18’de 
göreceksiniz. Kongremizin açılışında 
bu yıl ilk konuşma, tanıdık bir isme 
aitti; Tayfun Talipoğlu… Talipoğlu 
belgeselci kimliğini çok kıymetli 
bir belgesel serisi için kullandı, 
20. sayfada kendisiyle yapılan bir 
söyleşiyi bulacaksınız.
Solunum Aktüel, beş yıl önce 
yayın hayatına başladı ve 19. sayısı 
yayınlanmış oldu. Sizlere uzmanlık 
alanımız ile ilgili haberleri, sosyal 
konuları bir gazete havasında 
sunmaya çalıştık. Bunu yaparken 
TÜSAD yönetim kadrosunda 
bulunan değerli hocalarımız ve 
arkadaşlarımızdan aldığımız destek 
için teşekkür ediyorum. Yoğun iş 
tempolarına rağmen yazıları ile 
katkıda bulunan tüm yazarlarımıza 
teşekkür ediyorum. “Beş yıl”lık 
süre bizlere artık “editörlük görevi 
için” değişim zamanının geldiğini 
söylüyor. Bayrak değişiminin, 
daha güzele ulaşmak için yeni bir 
nefes, yeni bir bakışı beraberinde 
getireceğine inanıyorum. Ve sizlere 
teşekkür ediyorum; bugünlere 
gelmesine katkıda bulunduğunuz 
için. Solunum Aktüel ekibi için bir 

nefes oldunuz.
İçinde bulunduğumuz yılın son 
günlerini yaşıyoruz. Gazetemiz 
elinize geçtiğinde belki de 2016’nın 
ilk günlerinde olacaksınız. Yaptığımız 
işin yoğunluğu ve yüklediği 
sorumluluklar nedeniyle geçen 
saatleri, günleri gerçek anlamıyla 
hissetmekte zorlanıyoruz. Geçtiğimiz 
Engelliler Günü’nde aklıma iş ve 
sosyal yaşamın önündeki engeller 
geldi. Bir gün “engellilerin” önündeki 
engeller kaldırılabilecek ama daha 
iyi, verimli ve güzele ulaşmak için 
çabalayan sağlık çalışanlarının 
önündeki engeller ne olur 
bilemiyorum. İster engel diyelim ister 
zorluk, yaşadığımız, nefes aldığımız 
her an onları yok edecek, aşacak 
umut ve güce sahip olmamız dileği 
ile hepimiz için sağlık dolu bir yıl 
olsun.
Sağlıkla, mutlulukla kalın, 
hoşçakalın….

Gündem Aktüel
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Dr. Oğuzhan Okutan

TGHYK’da yeni dönem  
Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu’nda yeni 
yürütme kurulu ve akreditasyon komisyonu 
üyeleri seçildi 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

Başkan :                           Atila Akkoçlu
Başkan Yardımcısı: Can Öztürk
Genel Sekreter:          Pınar Çelik 
TTD Temsilcisi:           A. Fuat Kalyoncu
TÜSAD Temsilcisi:   Filiz Koşar
Üyeler:
Bilun Gemicioğlu 
Armağan Hazar 
Arzu Mirici 
Meral Gülhan 
Tuncay Göksel 
Levent Dalar 
                                             

RESERTİFİKASYON KOMİSYONU  
Atila Akkoçlu
Filiz Koşar
Bilun Gemicioğlu
Arzu Mirici
Pınar Çelik

Armağan Hazar
EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME KOMİSYONU
Tuncay Göksel
Filiz Koşar
Dilşad Mungan
Ufuk Yılmaz
Tülin Sevim
Yurdanur Erdoğan
Ali Nihat Annakkaya
Ergun Tozkoparan
Metin Akgün

YETERLİK SINAV KOMİSYONU
İlknur Başyiğit
Gürsel Çok
Banu Salepçi
Eylem Akpınar
Züleyha Kaya Bingöl
Seyfettin Gümüş
Özlem Kar Kurt
Nevin Taci Hoca
Levent Dalar
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Kuruluşunun 45. yılında TÜSAD’ın prestij projesi Solunum365 online 
eğitim sertifika programı üzerine   Solunum365 Proje Başkanı Dr. Oğuz Köktürk’le söyleşi 

SOLUNUM365

Gündem Aktüel

Alanında ülkemizin 
en köklü ve en 
kurumsallaşmış uzmanlık 
derneği olan Türkiye 

Solunum Araştırmaları Derneği,  
kuruluşunun 45. yılında, çok önemli 
bir eğitim projesi olan “Solunum-
365”i hayata geçirdi. 

Bu fikrin nasıl doğduğunu, projenin 
ismini ve kuruluş amacını anlatır 
mısınız?

Tıp eğitiminin yaşam boyu süren 
bir eğitim olduğu ve toplumlardaki 
sağlık düzeyinin nitelikli ve 
sürekli tıp eğitimine bağlı olduğu 
düşünüldüğünde; sürekli tıp eğitimi 
ya da sürekli mesleki gelişim 
etkinliği yapan kurum ve kuruluşlara 
büyük görevler düşüyor. Bu 
eğitimlerin amacı; hekimlerimizin 
bilgi, beceri ve tutum açısından 
güncel olmasını ve hastasına 
en iyi sağlık hizmeti vermesini 
sağlamaktır.
Mezuniyet sonrası sürekli tıp 
eğitiminde tabip odaları ve uzmanlık 
dernekleri önemli çalışmalar 
yapıyorlar. Bununla birlikte bütün 
hekimler için mezuniyet sonrasında 
sürekli eğitimin belli bir kredi ve/

veya sınav sistemiyle sağlanması 
günümüzün gerekleri arasındadır. 
Bunu sağlamak için de web tabanlı 
eğitim sistemleri her geçen gün 
önemini artırıyor. 
Her yıl birbirinden değerli ve 
başarılı aktivitelere imza atan 
ve alanında ülkemizin en köklü 
uzmanlık derneği olan Türkiye 
Solunum Araştırmaları Derneği’nin 
kuruluşunun 45. yılında, bu yaşına 
ve tecrübesine yakışır bir proje 
gerçekleştirmek istedik. Bu amaçla 
derneğimizin en önemli varoluş 
nedeni olan “eğitim” alanında 
dev bir projeyi hayata geçirmeyi 
hedefledik.
“Solunum 365” ismini verdiğimiz ve 
alanımızda 365 gün sürekli eğitim 
verecek olan bu platformun amacı, 
alanımızla ilgili bilgileri tazelemek, 
güncellemek, kolay ulaşılabilmesini 

sağlamak ve en güncel yaklaşımları 
ilgili tüm hekimlerimizle paylaşmak. 

Projenin hazırlanışı ve sistemin 
işleyişi ile bilgi verebilir misiniz?

Online eğitim programımız iki 
farklı sistem içeriyor. Birincisi; 
Göğüs hastalıkları alanımızın temel 
konularını içeren ve her birinin 
altında alt konu başlıklarının olduğu 
bir modüler eğitim sistemi, ikincisi 
ise; tartışma oturumlarının yer aldığı 
canlı yayınlar ve olgu sunumlarıdır.
Modüler eğitim sistemimizde 
12 modül ve 50 alt konu başlığı 
yer alıyor. Modül ve alt konu 
başlıklarımız, konuşmacı isimlerimiz 
derneğimizin çalışma grupları ve 
koordinasyon kurulları ile birlikte 
tam bir işbirliği içinde belirlendi, 
modüllerde yer alan video sunumları  
da alanında en yetkin, en deneyimli 
TÜSAD üyesi eğiticilerimiz 
tarafından hazırlandı. 
Her ay farklı bir modülün açılması 
hedeflenen bu projede ilk modül 
başlıklarımız “Yoğun Bakım” ve 
“Uykuda Solunum Bozuklukları” 
olarak üyelerimizin kullanımına 
sunuldu. 

Sistemin işleyişine baktığımızda;

  Bu eğitimlere katılabilmek için 
öncelikle sisteme kayıt olmanız ve 
akademiye giriş yapmanız gerekiyor. 

 Başvurunuz incelendikten sonra 
onayınız e posta ile gönderiliyor. 

 Her modülün başlangıç ve 
bitiminde bir değerlendirme 
testi uygulamamız oluyor. Bu 
değerlendirme testlerinde amacımız 
eğitime katılan hekimlerimizin 
eğitim öncesi ve sonrasındaki 
durumlarıyla ilgili bir profil 
çıkarabilmek. 

 Değerlendirme testlerimizi 
“prequiz” ve “postquiz” olarak 
tanımlıyoruz. 

 Modül öncesi soruları 
cevapladıktan sonra dersin 
videosuna ulaşabiliyorsunuz. 

 Video sunumlarının katılımcılar 
tarafından 3 bölüm halinde 

izlenebilmesini sağlayacak 
bir alt yapı geliştirildi. 
Her bölümün bitiminde 
katılımcıya o bölüm ile 
ilgili bir soru yöneltiliyor 
ve katılımcı soruyu 
cevapladıktan sonra sorunun 
doğru cevabı açıklanıyor ve 
bunu takiben katılımcı bir 
sonraki bölüme geçebiliyor. 

 Derslerin içinde yer alan mesaj 
kutularından eğiticilere soru 
yönlendirilebiliyor. 

 Modül içindeki tüm dersler 
bittikten sonra değerlendirme 
soruları soruluyor ve başarılı olanlar 
bu modülü tamamlamış sayılıyor. 

 Benzer şekilde canlı yayın 
tartışma oturumlarımızın ve 
olgu sunumlarımızın duyuruları 
da sitemizin ana sayfasından 
takip edilebiliyor ve ayrıca 
üyelerimize e-posta ve SMS 
yoluyla da bilgilendirme yapılıyor. 
Hekimlerimizin katılması 
durumunda bu eğitimlerimizde 
ayrıca kredilendiriliyor. 

Bu projeden beklentileriniz nelerdir, 
katılımcıların eğitim dışında başka 
kazanımları da söz konusu mu?

365 gün sürecek, hekimlerimizin 
istediği zaman ve defalarca 
izleyebileceği, eğiticilerimize soru 
yönlendirebileceği bu sistemin, 
çağdaş bir eğitim modeli olarak çok 
ses getireceğine, göğüs hastalıkları 
alanında sürekli tıp eğitimine büyük 
katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
Eğitim projemiz tamamlandığında, 
yani tüm modüllerimiz açıldığında, 
modülleri başarı ile tamamlayan 
hekimlerimizin aldığı bu eğitim TTB 
tarafından kredilendirilecek, ayrıca 
“nefes puan” ismini verdiğimiz ve 
hemen uygulamaya başlayacağımız 
kredilendirme sistemimizle de 
katılımcılarımız ödüllendirilerek, 
kitap, kurs, kongre katılımı gibi 
destekler sağlanacak. 
Yalnızca modülleri tamamlayan 
hekimlerimiz değil, farklı alanlarda 
düzenleyeceğimiz canlı yayın 
eğitimlerimize katılan hekimlerimiz 
de benzer kazanımları sağlayacak.  
Bir ileri aşamada ise, bu eğitim 
sistemi board belgesinin alınması 
veya yenilenmesine önemli katkı 
sağlayacak. 

Yeni açılacak modül başlıklarını 
açıklar mısınız? 

Projemizin 3. ve 4. modül başlıkları 

“Akciğer Kanseri” ve “KOAH” 
önümüzdeki günlerde kullanıma 
açılacaktır. 
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Derneğimizin 45. yaşına yakışır bu 
büyük projenin tüm camiamıza ve 
ülkemiz tıbbına hayırlı olmasını 
diliyor ve tüm meslektaşlarımızı 
eğitim projemize katılmaya davet 
ediyoruz.

Türkiye Solunum Araştırmaları 
Derneği’nin süreli ve resmi yayın organı 
European Journal of Pulmonology 
‘Thomson Reuters- Emerging Sources 
Citation Index (ESCI)’de indekslenmek 
üzere kabul edildi. 
Thomson Reuters, ESCI’de 
indekslenmekte olan dergileri düzenli 
olarak takip ederek, aralarından 
SCI-E’ye kabul edilme kriterlerini 
karşılayan dergileri ayrı bir başvuru 
gerekmeden SCI-E’ye dahil edecek. 
Bu süreçte dergimizin gerek makale 
kalitesini gerekse impact faktörünü 
daha da  yükseltmek için sizlerle 
birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 
Dergimizi bugünlere getiren siz değerli 
meslektaşlarımızın bu konuda 
bize destek sağlayacağı inancıyla 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.
ESCI'ye girmemizle birlikte dergimiz 
2015 Nisan sayısından itibaren Web of 
Science’da yer almaya başladı. 

EJP SCI’nin Kapısında
TÜSAD’ın resmi yayın organı 
European Journal of Pulmonology 
(EJP) bundan böyle ESCI’da 
indekslenecek.
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Türkiye Solunum Araştırmaları 
Derneği’nin  göğüs 
hastalıkları uzmanlık alanının 
temel  konularını ele alan 

toplam 15 çalışma grubu ve üç 
koordinasyon kurulu var. Geçtiğimiz 
ulusal kongre sırasında bu grupların 
yürütme kurulu seçimleri yenilendi.  
İlgili yönetmelikteki son değişiklik 
gereği seçimle yürütme kurullarının 
neredeyse tümü yenilendi ve genç 
üyelerin de katılımına olanak sağlanmış 
oldu.
 Çalışma gruplarımız KOAH, astım, 
kanser gibi alanımıza özgü temel 
konuları ele alırken; koordinasyon 
gruplarımız farklı disiplinlerin göğüs 
hastalıkları yaklaşımlarını kapsıyor. 
Bunlar Göğüs Cerrahisi ve Çocuk 
Göğüs Hastalıkları Koordinasyon 
Kurulu… 

Beklenen çalışma grubu
Bu yıl biri çalışma biri koordinasyon 
kurulu olmak üzere iki yeni grubumuz 
daha oldu. Yeni çalışma grubumuz; 
Geriatri Çalışma Grubu… 
Meslektaşlarımızın çoğu böyle bir 
ihtiyacı dile getiriyordu. Çalışma 
alanımızda giderek artan sayıda yaşlı 
hastaya hizmet veriyoruz. Yaşlılık da 
tıpkı çocukluk gibi yaşamın özel bir 
evresi ve kendine özgü hassasiyetleri 
var. Ancak çocukluk konusuna 
göre daha az çalışılmış ve  üzerinde 
yeterince düzenleme yapılmamış bir 
alan olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 
yaşlılık döneminde akciğer sağlığı ve 
hastalıklar konusunda  kamuoyunu 
bilgilendirmek, meslektaşlarımızla 
bilgiyi paylaşmak ve bilimsel bilgi 
gereksinimini karşılayacak araştırmalar 
yapmak amacıyla bu grubun 
kurulmasına karar verdik. Grubun 
yürütme kurulunda görev almak ve üye 
olmak için büyük bir taleple karşılaştık. 
Bu da kararımızın yerinde olduğunu 
gösteriyor. Geriatri çalışma grubunun 
gelecekte çok önemli çalışmalara imza 
atacağını düşünüyoruz.

Alanımıza özel personel 
İkinci yeni grubumuz ise; Göğüs 
Hastalıkları  Hemşireliği ve 
Teknisyenliği Koordinasyon Kurulu; 
hastalarımıza sağlık hizmeti verirken 
birlikte çalıştığımız sağlık personelinin 
yıllar içerisinde yaptığı işler de 
alanımıza özgü bir hal aldı. Tıbbın 
diğer alanlarından farklı olarak 
solunum yoluyla  ilaç kullanma, oksijen 
kullanımı, solunum fizyoterapisi gibi 

uygulamalar ve bunlara ait hasta 
eğitimlerinin verilmesi alanımızda 
günlük sıradan işler haline geldi. Bu 
yüzden hemşire ve teknisyenlerin 
eğitimine yönelik böyle bir grup 
kurma gereği ortaya çıktı. Bu 
koordinasyon kurulu sayesinde  göğüs 
hastalıkları alanındaki günlük bakım 
ve rehabilitasyon çalışmaları ile 
ilgili sorunların tartışılması için yeni 
bir  zemin oluşacağını düşünüyoruz. 
Derneğimizin çatısı altında böyle 
bir yapılanmanın çözüm önerileri 
geliştirmemize katkısı olmasını 
bekliyoruz. Göğüs Hemşireliği 
Koordinasyon Kurulu üyeleri Ekim 
ayında yapılan kongremize ilk kez 
bu kadar geniş bir kadro ile katılarak 
hem kongre programını izlediler 
hem  gelecek yıl planlarını yaptılar  

hem de  yürütme kurulu seçimlerini  
gerçekleştirdiler. 

Ufkumuz genişledi 
Türkiye Solunum Araştırmaları 
Derneği çalışma gruplarının son 
iki dönemdir koordinatörlüğünü 
yapıyorum. Gerçekten çalışma 
gruplarımız bu süreçte çok önemli 
işlere imza attı ve bu dönemde yeni 
göreve başlayan yürütme kurulu 
üyelerimize ufuk oluşturdu. Onların 
da bilgi birikimleri ve enerjileri ile 
bu bayrağı kendilerinden sonraki 
kurula onurla  ve yeni başarılarla 
ulaştıracağına inanıyorum. 
Kongrede GENÇ AKADEMİSYENLER 

ikinci  değerlendirme toplantısını 
yaptı. Geçen yıl kurulan GENÇ 
AKADEMİSYENLER (GE-AK) grubu 
bu yıl kongrede ikinci değerlendirme 
toplantısını gerçekleştirdi. Ülkemizin 
dört bir yanında farklı üniversite ve 
hastanelerde çalışan meslektaşlarımız 
hem çalıştıkları yöredeki hekimlerin 
sorunlarını hem de gelecek planlarını 
geleneksel sabah kahvaltısında  dile 
getirdi. Geçtiğimiz yıl 35 üye ile 
başladığımız grupta bu yıl 60 üyeye 
ulaştık. Başlangıçta ülke çapında 
etkin dağılımın  sağlanması amacıyla 
davet ederek oluşturduğumuz gruba 
son 6-8 aydır başvurular yapılmaya 
başlandı. Hatta Göğüs Hastalıkları 
alanı dışından da talep oluyor. Doğrusu 
gruba katılmak için tek şart çalışmayı 
istemek; girmek gibi ayrılmak da 

mümkün… Zaten belli aralıklarla 
bir GE-AK karnesi alacaklar. Buna 
göre pasif kalan bir üyemiz olursa 
kendini geliştirme  konusunda zaman 
bulacaktır. Ama bütün üyelerimiz 
çok hevesli ve her geçen gün yeni 
önerilerle zenginleşen bir yapıya 
ulaştık. Sadece bilimsel araştırma 
grubu olmak değil aynı zamanda 
üniversite ve eğitim hastanelerinin 
kıdemli eğiticileri ile zamandan ve 
mekandan bağımsız, kuralsız iletişim 
kurma şansı yakalamak   paha biçilmez 
bir fırsat oldu. Çok merkezli çalışmalar 
yapmak konusunda alışma dönemini 
geride bıraktık. Önümüzdeki yıl bu 
konuda çok daha verimli olmayı 

bekliyoruz. Gerçekten çok aktif ve 
çalışkan üyelerimiz var, diğerlerini de 
yüreklendiriyorlar. Tatlı bir rekabetle 
birlikte üretmenin keyfini hissetmek 
hepimizi mutlu ediyor. Son dönemde 
TÜSAD’ın geleceği olarak gördüğümüz 
GENÇ AKADEMİSYENLER  tüm 
merkez yönetim kurulunun ve dernek 
organlarımızın ortak katkılarıyla  
gelişmeye devam etmektedir. Genç, 
araştırmacı ve henüz mesleklerinin 
başındaki üyelerimiz kadar yönlendirici, 
destekleyici olarak yanımızda olan 
çok değerli hocalarımıza da gönülden 
teşekkür etmek isterim. 

Her yer bize üniversite 
Akademisyen olarak geçirdiğim 
yıllar boyunca üniversitelerde ve 
eğitim hastanelerinde görev almak 
ya da eğiticilerin kendi ekiplerini 
oluşturma adına yaşadıkları onca 
zorluğu gördükçe hep bugünü 
hayal etmiştim. Öyle ya, bir kadro 
bulamadığı için akademik çalışmalara 
katılamayan ya da ekibini kuramadığı 
için sadece rutini kotarmaya çalışan 
onlarca bilim insanını zamanı gelince 
emekliye ayırmadık mı? “Üniversiteyi 
taş duvarların dışına çıkarmak” diye 
başlamıştım. Evet bu sözü geçtiğimiz 
ay kaybettiğimiz Dr.  Özdemir İlter 
Hoca hakkında bir yazıda okudum. 
Yazı, Dr. Nezih Hekim’e ait idi. Özdemir 
Hoca’nın dediği gibi “ülkemize, 
hastalarımıza ve bilime hizmet 
etmeye devam edeceğiz. Bir gün 
bizim olduğumuz her yerin üniversite 
olduğunu anlayacaklar.” 
GENÇ AKADEMİSYENLER; 
TÜSAD’ın üniversiteyi taş duvarların 
dışına çıkarma projesidir. Bu projenin 
koordinatörü olmaktan gurur 
duyuyorum. Katkısı olan herkese 
gönülden teşekkür ediyorum.
Birlikte daha büyük başarılara tanıklık 
edeceğimize yürekten inanıyorum.

Bu yıl biri çalışma grubu biri koordinasyon kurulu olmak üzere iki yeni grubumuz daha oldu. Geriatri 
Çalışma Grubu ve Göğüs Hastalıkları  Hemşireliği ve Teknisyenliği Koordinasyon Kurulu…   DR.ARZU MİRİCİ 

Üniversiteyi 
taş duvarların dışına çıkarmak

TÜSAD’ın geleceği olarak gördüğümüz genç 
akademisyenler  tüm merkez yönetim 
kurulunun ve dernek organlarımızın ortak 
katkılarıyla  gelişmeye devam ediyor. 

Gündem Aktüel
4

     Twitter @solunum       Instagram @tusaddernegi       Facebook Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği



TÜSAD’ın 37. Ulusal Kongresi’nde 
“Göğüs Hastalıklarında İlaç Reçeteleme 
Sorunları” oturumunda Dr. Akın Kaya 
özellikle antibiyotik kullanımı ile ilgili 

kısıtlamalara değindi. Kaya konuşmasında 
özellikle aşağıdaki konuların altını çizdi ve 
dernekler arası ortak çalışma ve raporlarla 
konunun sürekli gündemde tutulması ve resmi 
kurumlara sürecin iyi anlatılması gerektiğini ifade 
etti. 

 

“KOAH atağı, pnömoniler, akciğer absesi, 
bronşektazi ve plevrra enfeksiyonları gibi alt 
solunum yolları enfeksiyonlarının tanısını 
tedavisini ve hastaların yönetimini yapan Göğüs 
Hastalıkları uzmanları olmasına rağmen belli bir 
noktadan sonra bazı ilaçların reçete edilmesine 
sağlık uygulama tebliğinde izin verilmiyor. 
Antibiyotik kullanımında bazı kısıtlamaların 
olması gereklidir. Ancak bu kısıtlamaların 
belli branşların inisiyatifine bağımlılıktan 
kurtarılarak, şartlara, verilere, tanılara ve ilgili 
sağlık kuruluşunun florasına göre rehber 
bilgileri doğrultusunda düzenlemeler şeklinde 
yapılması çok daha akılcı ve uygun olabilir. 
Antibiyotik seçiminde enfeksiyon hastalıkları 
uzmanının onayı yerine, ulusal veya uluslararası 
tanı tedavi rehberlerine uygunluğu esas alan bir 
uygulamanın seçilmesini öneriyoruz. Bu konuda, 
uluslararası rehberlerin yanı sıra, ülke verileri ile 
multidisipliner olarak hazırlanmış, düzenli olarak 
güncellenen ulusal raporlar ve rehberler vardır. 
Rehberlerdeki protokollere uygun antibiyotik 

reçetelerinin, ayrıca bir başka birim tarafından 
onaylanmasına gerek olmamalıdır. 

Bunun için Türkiye’deki derneklerle yaptığımız 
ortak çalışmalarımız da var. Bunları ortak olarak 
bakanlığı sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. 
Sürece baktığımızda henüz bir ilerleme yok. 
Bakanlığa teslim edildi ama şu an bize bir geri 
dönüş yok.  Muhtemelen bir bilimsel komisyon 
toplanacak ve bunu tartışacağız, tabii bunun 
sürecine göre de hukuki yollar varsa onları da 
uygulamaya koyacağız.” 
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Dr. Akın Kaya, ilaç reçeteleme sorunları konusunda dernekler 
arası ortak çalışmanın önemine  değinirken antibiyotik kullanımı 
konusundaki kısıtlamalara değindi. 

Antibiyotik 
kullanımında bazı 
kısıtlamalar olmalı

Yedikule  Göğüs  Hastalıkları 
ve Göğüs Cerrahisi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nin 
Akademik Başarısı 
Sağlık Bakanlığı’nın Eğitim ve Araştırma 
Hastaneleri Bilimsel Yayın Performansları 
sıralamasında Yedikule Göğüs Hastalıkları ve 
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
dördüncü oldu. 

2
012–2014 döneminde Sağlık 
Bakanlığı KHB Eğitim ve 
Araştırma Hastaneleri Bilimsel 
Yayın Performansları yayınlandı. 

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları  ve 
Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma 
Hastanesi, bu sıralamada dördüncü 
sıraya yerleşti. 140 bilimsel atıf, 91 yayın 
sayısı ve 1.53 puanlık etki ortalamasıyla, 
64 hastanenin içinde dördüncü oldu. 

Bilimsel yayınlar, bir hastanedeki 
akademik başarının bir yansıması. Ve 
bu başarı elbette, birlik, beraberlik ve 
uyumlu çalışmanın getirdiği bir sonuç. 

Bilim literatürüne katkıyı ölçmek 
için performans göstergesi olarak 
bilimsel yayın sayısı, bilimsel yayın 
puanı, atıf sayısı, atıf puanı ve eğitici 
personel başına düşen yayın sayısı 

gibi bibliyometrik parametrelerden 
yararlanılıyor. Bu sayede, eğitim birimleri 
kendi akademik performanslarını 
diğer birimler ile karşılaştırabiliyor ve 
belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık 
yanlarını fark edebiliyor.  

Başarılı hastaneler 
Sıralamada, İstanbul Göztepe Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, Ankara Dr. 

Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Rize Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi ilk üç sırayı paylaştı. 

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve 
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ni bu başarısından dolayı 
tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz. 
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TÜSAD, Yırca’daki zeytin 
ağaçlarını unutmadı ve 
çevreci yönüne yakışan bir 
şekilde, dernek kimliğinde 

yeşili ön plana çıkardı. Katılımcılar, 
kongreye katılmak için İzmir’e 
gittiklerinde adlarına ikişer fidan 
dikileceğini bilmiyordu. 
Bu yıl TÜSAD 37. Ulusal Kongresi’nin 
temasını Yeşil Kongre olarak 
belirlemiştik. Hem web sitemiz, hem 
kongre boyunca TÜSAD’ı temsil eden 
görsellerde Yeşil Kongre temasına 
uygun bir logo kullandık. Sebebi 
sadece TÜSAD olarak çevreye 
verdiğimiz önemi vurgulamak 
değildi. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 
Manisa’nın Soma ilçesinin Yırca 
Köyü’nde, altı bin’den fazla olgun 
zeytin ağacı, termik santral yapımına 
feda edilmişti. Olgun bir zeytin 
ağacının 100 yaşında olduğunu 
hepimiz biliriz. Bu acı olay nedeniyle 
barışın ve bereketin sembolü “zeytin 
ağacı”nı bu yılki temamızın simgesi 
olarak seçmiştik. 
Sağlıklı ve uzun yaşamın sembolü 
zeytin ağacı 
Doğayı, çevreyi, Anadolu’yu 
kucaklayan, zeytin ağacına vurgu 
yapan logomuzu özenle tasarladık. Bir 
zeytin ağacının gövdesindeki kadın 
figürü, Anadolu kültürünün yakından 
tanıdığı Kybele yani Ana Tanrıça’yı 
temsil ediyordu, zeytin ağacı ise, barışı 
ve 1000 yıla varan uzun ömrüyle 
sağlıklı ve uzun bir yaşamı...
Zeytin ağaçları, coğrafyaların 

ciğerleridir.  Malumunuz, kirli hava, 
ülkemizi, çevremizi tehdit ettiği 
kadar, halkın da sağlığını tehdit 
ediyor. Yapılan araştırmalarda 
örneğin anne karnında hava 
kirliliğine maruz kalan bebeklerin 
düşük doğum ağırlığıyla ya da 
erken doğma risklerinin arttığına 
dair kanıtların çoğaldığını biliyoruz. 
Annenin hava kirliliğine maruz 
kalmasının, çocuğun ilerleyen 
yaşlarda obeziteye, şeker hastalığına 
ve meme, prostat ve testis kanseri 
gibi hormonlarla ilintili kanserlere 
yakalanma riskine yol açtığını işaret 
ettiğini de. Türkiye’de her yıl binlerce 
kişi kirli havanın yol açtığı solunum 
yolu hastalıklarından hayatını 
kaybediyor. Bu sayı sadece 2014’te 25 
bin’den fazlaydı… 

Bu gibi bilgiler ışığında bizim, 
Türkiye Solunum Araştırmaları 
Derneği olarak bir coğrafyanın 
akciğerleri olan ağaçlara, çevreye 
vermemiz gereken önem ve 
sahip olduğumuz sorumluluğun 
yükü katbekat artıyor. Bu yüzden 
temamızdan yola çıkarak bu yıl bizi 
de çok heyecanlandıran, “TÜSAD 
Hatıra Korusu” oluşturma projemizi 
de hayata geçirdik. 16 Ekim tarihinde 
İzmir Torbalı Taşkesik mevkiinde 
Ege Orman Vakfı ile işbirliği yaparak 
her katılımcımız için ikişer fidan 
diktik. TÜSAD Hatıra Korusu’nda 
şu an iki binden fazla zeytin fidanı 
var. Gelecek nesillere yeşil bir ülke 
bırakma yolunda küçük de olsa bir 
katkıda bulunduk. Dernek üyeleri 
olarak hep birlikte ellerimizle diktik 
fidanları. 

Katılımcılarımız kongreye 
geldiklerinde adlarına bir fidan 
olduğundan habersizdi. Yeşil Kongre 
temasını taşıyan bez çantaların 
içinde her bir katılımcımız için bir 
sürpriz hazırladık. Her bir çantanın 
içinde adlarına fidanların sertifikaları 
yer alıyordu. TÜSAD olarak, fidan 
dikiminden sonra ilgili sertifikaları 
da bu küçük sürprizle katılımcılara 
ulaştırınca katılımcıların büyük 
takdirini toplamış olduk ve onları da 
kendimiz kadar sevindirmiş olduk.
Bu yıl da nefes armağan ettik 
Türkiye’de insanların çevreye 
duyarsız olduğu, termik santrallerin, 
insanların ağaçları yok ettiği 
bir ortamda, TÜSAD olarak her 
zaman çevreye duyarlı olduk. 
Kömürlü termik santrallerin 
karşısında durduk, yeri geldi 
Greenpeace ile birlikte hareket 
ettik. Küresel iklim değişikliği, iklim 
değişikliğinin solunum sistemine 
etkisi, kongrelerimizin her zaman 
en istikrarlı konu başlıklarından 

biri olmuştur. Çevre konusunda 
toplumsal duyarlılığı artırmak 
amacıyla yapılan çalışmalara destek 
veren bir dernek olarak bilinmek 
istedik. TÜSAD olarak sadece 
iklim değişikliği ve ağaçlara karşı 
duyarlı değiliz. Yeri geldi deniz 
kaplumbağalarını da koruduk, temiz 
enerji sistemlerini de destekledik. 
Bizim için en önemlisi, çevreye önem 
veren bir dernek olarak, Yırca’daki 
zeytin ağaçlarına karşı duyarsız 
kalmamak, çevreyi korumaktı. Bunu 
da iki bin fidan dikerek sağlamak 
yolunda bir adım attığımıza 
inanıyoruz. 

TÜSAD ve SOLUNUM 2015 
katılımcıları, bu yıl ülkemize nefes 
armağan etmiş oldu. Yeşile, doğaya 
gereken önemin verilmediği bu 
dönemde, kendimize görev bildiğimiz 
bu duyarlılığı sürdürmeye devam 
edeceğiz.              

TÜSAD’ın 37. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2015’te, bu yıl dernek ve üyeleri İzmir’de bir hatıra korusu sahibi oldu. 

TÜSAD tahrip edileni yerine 
koyuyor, yeşile yine sahip çıkıyor

     Twitter @solunum       Instagram @tusaddernegi       Facebook Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
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Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi “SOLUNUM 2015” 17-21 Ekim tarihleri 
arasında; rekorların kongresi olarak büyük bir coşku ve heyecan ile gerçekleştirildi.  SOLUNUM 2015 KONGRE 
BAŞKANI DR. OĞUZ KÖKTÜRK

TÜSAD 37. Ulusal Kongresi’nin 
ardından… 

Değerli meslektaşlarımız,
Bu yıl kongre görselimizin 
temasını, Manisa Soma’nın 
Yırca köyünde, binlerce 

zeytin ağacının termik santral yapımına 
feda edildiği, yüreğimizi burkan 
olay nedeniyle, barışın ve bereketin 
sembolü “zeytin ağacı” olarak belirledik. 
Görselimizde ağacın gövdesindeki 
kadın figürü Anadolu kültüründeki 
Kybele (Ana Tanrıça) gibi bereketi-
bolluğu, zeytin ağacı ise barışı ve 1000 
yıla varan ömrüyle, sağlıklı ve uzun bir 
yaşamı temsil ediyor. Bu temamızdan 
yola çıkarak kongremizde bizleri çok 
heyecanlandıran “TÜSAD Hatıra 
Korusu” oluşturma projemizi de hayata 
geçirdik. 16 Ekim 2015’de İzmir Torbalı 
Taşkesik mevkiinde “Ege Orman Vakfı” 
ile işbirliği içerisinde her katılımcımız 
için iki fidan dikerek, gelecek nesillere 
yeşil bir ülke bırakma yolunda küçük de 
olsa bir adım attık. 
Kongreden hemen önce 16-17 Ekim 
2015 tarihlerinde, Dr. Semra Bilaçeroğlu 

ve Dr.Mark J. Rosen başkanlığında 
TÜSAD ve American College of Chest 
Physicians (ACCP) işbirliği ile ilki 
geçen yıl ülkemizde düzenlenen “Chest 
Board Review Course” toplantısının 
ikincisi gerçekleştirildi. Her biri 
alanında deneyimli,  birbirinden değerli 
yerli ve yabancı konuşmacıların 
katkıları ile Çeşme Radisson Blu 
Hotel’de gerçekleştirilen bu toplantı 
katılımcılar tarafından büyük bir beğeni 
ve ilgi ile takip edildi.
Kongrenin ilk gününde katılımcıların 
teorik bilgilerini güncellerken aynı 
zamanda pratik yapma imkanı da 
bulabildikleri 10 ayrı kurs da yine yoğun 
ilgi ve katılımla gerçekleştirildi. Toplam 
346 kişinin katıldığı bu kurslarımız; 
A’dan Z’ye Polisomnografi Kursu, 
Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu, 
Herkes İçin İstatistik-Uygulamalı 
Araştırma Teknikleri ve İstatistik Kursu, 
İleri Toraks Bilgisayarlı Tomografi 
Kursu, Noninvaziv Mekanik Ventilasyon 
Kursu, Pulmoner Tromboembolide 
Tanı ve Tedavi Kursu, Solunum 
Fizyolojisi ve Solunum Fonksiyon 
Testleri Kursu, Torasik Ultrasonografi 
ve Ekokardiyografi Kursu, Tütün 
Bağımlılığı Tedavi Kursu ve Video 
Assited Thoracic Surgery (VATS) Kursu. 
Özellikle bu yıl ilk kez düzenlenen 
“Göğüs Hastalıkları Hemşireliği” kursu 
ile birlikte sevgili hemşirelerimiz de 
kongremize katıldılar, bizlerle birlikte 
oldular.
Kursların gerçekleştirildiği 17 Ekim 
tarihinin akşamı  kongre davetlilerinin 
geniş katılımı ile zenginleşen “Açılış 
Gecesi” ile devam etti. Sayın Tayfun 
Talipoğlu’nun başlangıç konuşması ve 
kısa sohbeti ile başlayan gecede Kongre 

Başkanı Dr. Oğuz Köktürk’ün, Bilimsel 
Komite Başkanı Dr. Müge Aydoğdu’nun 
ve TÜSAD MYK Başkanı Dr. Filiz 
Koşar’ın konuşmaları da yer aldı.

68 Oturum, 670 bildiri 
Bu yıl ilk kez 3 buçuk gün olarak 18-21 
Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen 
kongre bilimsel programında alanında 
uzman yerli ve yabancı toplam 268 
bilim insanı görev aldı, 6’sı uydu 
sempozyumu olmak üzere toplam 68 
oturum gerçekleştirildi. Rekorların 

kırıldığı kongremizde toplam 670 
bildiri sunuldu. Üç sözlü sunum, üç 
tartışmalı poster,  bir cerrahi bildiri, bir 

olgu konseyi bildirisi ve bir Actelion 
araştırma ödülü olmak üzere dokuz 
bildiri ödülü sahiplerini buldu. Kongre 
süresince katılımcıların büyük ilgi 
gösterdikleri, pratik yapma imkânı 
buldukları “Girişimsel Pulmonoloji” ve 
“Solunum Fizyolojisi” başlıkları altında 
workshoplar gerçekleştirildi. 
Daha çevreci bir yaklaşım ve teknolojiyi 
daha iyi kullanmak adına kongremizde 
basılı hiçbir materyal kullanılmadı. 
Kongrede gerekli program kitapçığı, 
bildiriler gibi tüm veriler,  katılımcılara 

basılı olarak değil, flashdiskler ile 
ulaştırıldı. Akıllı telefonlara ve tabletlere 
yüklenebilen kongre program sayfası ile 
de tüm kongrenin kolay ve verimli takip 
edilmesi sağlandı. 
Çeşme’nin yazdan kalma havasına 
rağmen kongre boyunca toplantı 
salonlarında yaşanan yoğunluk ve 
aldığımız pozitif geri bildirimler bizleri 
çok mutlu etti. 

Eğlence yerine keyifli söyleşiler 
Gün boyunca yoğun bilimsel 

programda yorulan katılımcılarımız 
geceleri de, ülkemizin içinde 
bulunduğu olumsuz şartlar nedeniyle 
eğlenceden çok birlik ve beraberliğimizi 
güçlendirecek nitelikte planlanan 
sosyal programlar ile hem güzel 
vakit geçirdiler hem de uzun süredir 
görüşmedikleri meslektaşları ile 
yeniden sohbet etme imkanı yakaladılar. 
18 Ekim akşamında Türkiye Barista 
Şampiyonu “Kahve Kokan Adam” 
Sayın Özkan Yetik’in kahve ile ilgili son 
derece keyifli söyleşisi ve workshop’u 
gerçekleştirildi. 19 Ekim’de gerçekleşen 
Gala gecemizde “Mustafa Kemal’i 
Gördüm Düşümde” gösterisiyle 
Sayın Erol Evgin bizlerle birlikte oldu. 
Kurtuluş Savaşımız’dan günümüze 
dek uzanan şarkılar, anekdotlar ve 
barkovizyon gösterileri eşliğinde 
unutulmayacak güzellikte bir gece 
yaşandı. 20 Ekim akşamında da Sayın 
Sunay Akın değerli söyleşisi ile kongre 
katılımcıları ile buluştu. 
Her yönüyle dolu dolu geçen 
kongremize katılarak bizleri yalnız 
bırakmayan, bilgi ve tecrübelerini 
interaktif ortamda paylaşarak 
kongremizi zenginleştiren tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, 
Solunum 2016’da yeniden birlikte 
olmak dileğiyle saygılar sunuyoruz.

     Twitter @solunum       Instagram @tusaddernegi       Facebook Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
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Soru-cevap yöntemiyle 
katılımcıların aktif katılımıyla 
gerçekleştirilen oldukça yoğun bir 
programa sahip kurs, 16-17 Ekim 

tarihlerinde, iki gün boyunca Radisson Blue 
Hotel’de gerçekleştirildi. Katılımcıların 
da konuşmacıların da kursun başarısı 
konusunda hemfikir oldukları ve oldukça 
memnun ayrıldıklarını bildirmeleri kursun 
ilerleyen yıllarda da devam ettirilmesi 
yönündeki temennileri arttırdı. 

CHEST Medikal Direktörü 
Mark J. Rosen: 
“Kesinlikle çok mutluyuz burada 
olmaktan ve bu kursu gerçekleştirmekten. 
Mükemmel bir ilişki yakaladık burada 
ve sanıyorum ki birbirimizden çok şey 
öğreniyoruz. Başında da söylemiştim, 
burada olmaktan ve katılımımızdan umut 
ettiğimden de fazlasını öğreniyorum” 
diyor ve TÜSAD ile işbirliği konusunda 
sorduğumuz soruya şöyle cevap veriyor: 
“Kesinlikle çok mutluyuz. Çok yakın 
meslektaşlarımız var burada. Mükemmel 
ilişkiler kurduk ve sanırım birbirimizden 
çok şey öğrendik. 

Charlie B. Strange: 
Yine Amerika’dan gelip CHEST kursunda 
konuşmacı olarak yer alan South Carolina 
Tıp Universitesi’nden Charlie B. Strange 
de bu işbirliğinin anlamını ve Türkiye’de bu 
kursu yapmanın önemini şöyle aktarıyor: 
“Daha önce pek çok Türk solunum 
uzmanınını Amerika’ya davet ettik. Orada 
çok iyi konuşmalar yaptılar. Fakat bu kursu 
almak için onların Amerika’ya gelmeleri 

çok zor ve çok maliyetli. O yüzden TÜSAD 
ile böyle bir işbirliğinin kurulması çok 
değerli. Böylece daha fazla insan bu 
kurstan yararlanıyor ve meslektaşlarımızla 
ilişkilerimiz de kuvvetleniyor”. 

Dr. Semra Bilaçeroğlu: 
Semra Bilaçeroğlu da, kursu Türkiye’ye 
getirilmesini sağlayan isim olarak bu 
sürecin sanıldığından daha uzun ve emek 
gerektiren bir süreç olduğunu söylüyor:  
“Ben CHEST derneğine 2000 yılında üye 
oldum. Ve  o günden bu yana aktif olarak 
üyeliğimi sürdürdüm.  Daha sonra bu 
dernekte konuşma oturum başkanlığı 
görevi bana verildi. Bu süre içinde yönetim 
kurulundaki insanlarla tanıştım. Ve orada 
yapılan bu kursun Türkiye’de de çok faydalı 
olacağını düşündüm. Çünkü, Amerika’daki 
kongreye herkesin gitmesi mümkün değil, 
onun yerine böyle bir pratik yaklaşımda 
bulundum ve onlar da çok beğendi bu fikri. 
Böylece iki senedir bu kursu Türkiye’de de 
düzenlemeye başladık. 

Yoğun bir ilgi vardı 
CHEST Board Review kursumuzun Jouke. 
T. Annema, Mark J. Rosen, Charlie B. 
Strange, Semra Bilaçeroğlu, Ali Fidan, 
Stavros Konstantinides, Deniz Köksal, 
Arzu Mirici, Müge Aydoğdu, Levent Dalar, 
Asiye Kanbay, Filiz Koşar, Elif Küpeli, 
Mustafa Özhan,  Can Öztürk, Sinem 
Sökücü, Mecit Süerdem, Sevda Şener’ den 
oluşan, alanlarında çok başarılı yerli ve 
yabancı konukların katılımıyla zengin ve 
katılımcılar açısından çok verimli geçti. 

CHEST - American College of Chest Physicians ve 
TÜSAD işbirliği ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 
CHEST Board Review Kursu yine yoğun bir ilgiyle 
karşılandı. 

CHEST Medikal Direktörü Mark J. Rosen, TÜSAD 
ve CHEST’in ikinci kez bir araya geldiği kongreden 
izlenimlerini aktarıyor.

CHEST ve TÜSAD 
arasındaki ilişki 
devam edecek

CHEST Board
Review Kursu

TÜSAD ve CHEST iş birliği hakkında 
ne düşünüyorsunuz?
American Collage of Chest Physicians 
solunumun yoğun bakımı üzerine 
uluslararası profesyonel bir topluluk.  
Uluslararası bir topluluk olarak 
bizim pek çok meslektaşımız ve 
arkadaşımız var Türkiye’de. Mesela 
Semra Bilaçeroğlu. Kendisi CHEST’de 
aktif bir üyeydi ve bizi TÜSAD ile 
tanıştırdı. Bilaçeroğlu bizi TÜSAD ile 
tanıştırdı ve ilişkilerimizin gelişmesini 
sağladı. Ve birlikte bu kurslardan 
birini Türkiye’de yapmanın çok 
iyi bir fikir olacağını düşündük. 
Böylece Amerika’da bizim solunum 
kursiyelerini ulusal sınava hazırlamak 
için yaptığımız CHEST Board Review 
Kursunu Türkiye’de uygulamaya karar 
verdik. Bu gerçekten çok güncel bir 
konu solunum alanında. Sonuç olarak 
çeşitli konuları içeren iki günlük 
yoğun kurslar şeklinde formüle ederek 
Türkiye’de uygulamaya başladık.

Bu kursu dünyanın başka yerlerinde 
de gerçekleştirdiğinizi biliyoruz. 
Peki bu alanda bu ülkeler arasında 
bir takım farklılıklar gördünüz 
mü? Neler söyleyebilirsiniz bir 
karşılaştırma yapmanız gerekirse? 
Dünyanın farklı yerlerinde çeşitli 
küçük kurslar gerçekleştirdik. Bu 
kurslar süresince farkettiğimiz şu oldu: 
Hepimiz çok benzer yaklaşımlara 
sahibiz ve de çok benzer bilimsel 
metodlara. Yani bir ülkedeki birtakım 
doktorlar diğer ülkedekilerden daha 
zekiler gibi bir şey değil bu. Bana göre 
ilginç olan şey, bu benim şahsi fikrim, 

her ülkedeki hastalar farklı aslında. 
Mesela Türkiye’de Amerika’dakinden 
çok daha fazla tüberküloz vakası var 
ve bu yüzden de onların endişeleri 
biraz daha farklı. Hastalara yaklaşımlar 
mesela biraz daha farklı. Çünkü 
bu bence teknolojik imkanlara, 
ekipmanlara ve sağlık sistemine bağlı 
olarak böyle. Yani aslında dünyadaki  
tüm doktorlar aynı bilgiye sahip ama 
ilgiler bir şekilde daha farklı. 

TÜSAD ile var olan bu işbirliğinden 
mutlu olduğunuzu görüyoruz. 
Bu ilişkinin geleceği hakkında ne 
söyleyebilirsiniz? 
Kesinlikle çok mutluyuz. Çok 
yakın meslektaşlarımız var burada. 
Mükemmel ilişkiler kurduk ve sanırım 
birbirimizden çok şey öğrendik. 
Başlangıçta da söylediğim gibi 
ben her zaman burada olmaktan, 
katılmaktan hep umduğumdan da 
fazlasını öğreniyorum. Bu bizim ikinci 
gelişimiz. Bunu her yıl düzenli olarak 
yapacak mıyız onu bilmiyorum ama 
kesin olarak bildiğim bir şey var ki 
CHEST ve TÜSAD arasındaki ilişki 
yıllarca devam edecektir.

Kongreye katılım hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Evet bu çok etkileyici. Bütün bu insalar 
burada ve onlar çok zekiler. Çok iyi 
sorular soruyorlar ve dışarıda, Çeşme 
gibi bir yerde, mükemmel bir hava ve 
güzel bir doğa varken burada oturmuş 
bizi dinliyorlar. 

Kursun amacı neydi ve amaçlarına 
ulaştığını düşünüyor musunuz?
Amacımız tabii ki de bilimsel, 
eğitimsel aktiviteyi devam ettirmekti. 
Eğitimsel ve interaktif metotlar 
kullanmayı denedik. Biz insanların 
ilgisini canlı tutmak istiyoruz en 
azından Amerika’da yapmaya 
çalıştığımız hep buydu. İnsanları 
bir arada ve ilişkide tutmak da 
önceliklerimizden biri. Sanırım bu 
burada da çok iyi işledi ve amaçlarına 
tamamıyla ulaştı. Bu sadece benim 
fikrim de değil tabii ki onlardan gelen 
değerlendirmelerden anlayabiliyoruz. 
.
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“Olgularla İş Yeri Hekimliği”
 Dr. Zeki Kılıçarslan, Dr. Arif Hikmet Çımrın

Bu oturumda Kömür İşçisi, Diş Teknisyeni ve 
Kot Taşlama İşçilerinde meslek alanlarındaki 
kötü ve denetimsiz iş koşulları sebebiyle ortaya 
çıkan silikozis gibi sağlık problemlerinden 
söz edilirken,  iş yeri hekiminin bu durumdaki 
önemi vurgulandı. Sistemle bütünleşen iş yeri 
hekimlerinin tedaviyi geciktirmesi, hastalığın 
ilerlemesi ve ölümle sonuçlanan vakalardan da 
örnek verildi. İş yeri hekiminin iş yeri sahibini 
korumak adına tanıdan kaçındığı durumların 
trajik sonuçları, meslek hastalıklarından muzdarip 
hastalarla yapılan röportajların eşliğinde 
anlatılarak durumun önemi gözler önüne serildi. 
İş yeri hekiminin ilgisiz kaldığı durumlarda, 
dışarıdan yardım isteyen hastalar için uzman 
doktorların, tanı ve tedavide dikkat etmeleri 
gereken en önemli noktanın “hastanın hikayesini 
dinlemek” olduğu bir kez daha vurgulandı. 

 “Sağlıkta Şiddet Nasıl Engellenebilir?”
 Dr. Tevfik Özlü, Dr. Mecit Süerdem

 Ülkemizde sağlık sektöründe önemli 
problemlerden olan sağlık çalışanlarına şiddet 
zaman zaman önemli boyutlara vararak ölümlerle 
sonuçlanabiliyor. Kongrede sağlık çalışanlarının 
daha güvenli ortamlarda çalışabilmesi, 
şiddetin erken tanınarak önlenmesi ve gelecek 
problemlerin önlenebilmesi için farkındalığını 
artırmak amacıyla kongrede bu konuya özel bir 
önem verildi. Oturumda öncelikle Türkiye’de 
sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin nedenleri 
tartışılırken, bir sonraki sunumda şiddet durumu 
ile karşı karşıya kalan sağlık personellerinin 
durumla başa çıkma yolları anlatıldı. Son olarak 
sağlık çalışanlarına yapılan şiddet için ayrı bir 
yasal mevzuat bulunmaması, bu nedenle kendini 
korunmasız hisseden çalışanın da bu tür şiddet 

vakalarını bildirmemesi ve yasal uygulamadaki 
eksiklikler üzerinden mevcut hukuki durum 
tartışıldı. Durumun hasta ve hasta yakını 
psikolojisini anlama, saldırıyı önceden tahmin 

ederek duruma göre davranma ve korunma 
yöntemleri, hastanede veya hastane odalarında 
güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi gibi 
önlemlerin alınması gerekliliği tartışıldı.  Bunun 
dışında hastanelerde çalışanların birbirlerine 
uyguladığı psikolojik şiddet (mobbing) 
konularına da değinilmiş ve sağlık çalışanlarının 
bu konudaki duyarlılık ve farkındalığının 
artırılması hedeflendi. 

 

“Ülkemizdeki Güncel Çevresel Sorunların 
Akciğerlerimize Etkisi”

 Dr. Özkan Kaan Karadağ 
 Günümüzde her şeye kâr-zarar mantığında bakan 
kapitalist sistemin, sağlık sektöründe de bunu ‘Hasta 
varsa, kazanç var’ şeklinde formüle ettiğini 
görüyoruz. Kapitalist sistemin sağlık sistemi 
üzerindeki etkileri bir yana, aynı zamanda 
sistemin pek çok diğer etkeni de insan sağlığını 
bozar niteliktedir.  Özellikle de çevreye verilen 
zarar pek çok hastalığa yol açıyor. Bunun yanında 
termik santraller ve diğer emisyonların doğaya 
verdiği zarar, hava kirliliği gibi etkenler özellikle 
de solunum hastalıklarında başat rol oynuyor. Bu 
panelde de en önemli güncel çevresel sorunlardan 
biri olarak santraller ve diğer emisyonların 
akciğerlere etkisi tartışılarak, sisteme sağlık 
sektörü içinde bir eleştiri getirildi. . 

“Sözlü Sunum Oturumları” 
 Dr. Akif Turna

 “Sözlü sunum oturumları kongremize gönderilen 
özetlerin etraflıca tartılışılabildiği, katılımcılara 
sunulduğu ve onların fikrinin alındığı oturumlar. 
Bu açıdan hem bilimsel hem mesleki olarak 
sunulan konuların tartışılma ortamı sağlanıyor.  
Tabii çok faydalı oluyor çünkü hem bilimsel 
hem mesleki hem de sosyal açıdan sunulan 
konu ile ilgili bütün meslektaşlarımız fikirlerini 
bildiriyorlar, bir görüş alışverişi oluyor ve 
bilimsel olarak da bir noktaya gelinebiliyor. 
Gelinmediği de oluyor ama çok zengin, herkesin 
bir şeyler kazandığı ve konu hakkında yeni 
fikirlerin ortaya çıktığı ortamlar sağlanmış 
oluyor. Bu oturumlar çalışmalarını geliştirmek 
isteyen meslektaşlarımızın fikir alışverişi yoluyla 
çalışmalarını daha ileriye taşımalarını ve eksik 
ya da yanlış yönlerini görerek değiştirmelerini 
ve böylece sonunda daha sağlıklı biçimde 
ilerlemelerini sağlıyor.”

SOLUNUM 2015’te Bilimsel Program 
SOLUNUM 2015’te bu yıl rekor sayıdaki 700’ün üzerinde bildiri değerlendirildi ve 670’i bilimsel programda 
yer aldı. Ayrıca, 16 sözlü bildiri oturumu, 17 tartışmalı poster ve yedi olgu konseyi izledik. 

Öne çıkanlar... 

Bilimsel programda 
bu yıl interaktif olguların 
olduğu oturumlar ağırlıktaydı. 
Uzmanların birikimlerini 
aktardıkları bir saatlik mini 
konferanslar gerçekleştirildi. 
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“Noninvaziv Mekanik Ventilasyon 
son yıllarda popülerlik kazandı. 
Bunun en önemli sebebi yapılan 
klinik çalışmalarda bu yöntemin 
hastalık üzerinde ne kadar etkili 
olduğunun gösterilmesi. Tabii 
bu kullanımın yaygınlaşması 
neticesinde yeni ihtiyaçlar ortaya 
çıktı. Teknoloji buna cevap verdi, 
yeni cihazlar geliştirdi. Dolayısıyla 
hekim arkadaşların da Noninvaziv 
Mekanik Ventilasyon’unun 
kullanımına  ilgisi arttı. Fakat 
sistemi ve tedavi yöntemini 
kullandıkça pratikte birtakım 
problemlerle karşılaşıldı. Bu 
kursların amacı hem temel olarak 
bu uygulamaları tanıtmak ama aynı 
zamanda da teknolojik gelişmeler 
ışığında yeni cihazlar ve yeni 
uygulama yöntemleri hakkında 
meslektaşlarımızı bilgilendirmek. 
Katılım oldukça yüksekti. Her sene 
birkaç defa bu Noninvaziv Mekanik 
Ventilasyon kursunu tekrarlamamıza 
rağmen bu kursa talep bitmeyecek 
ve önümüzdeki dönemlerde de bu 
tip kursları vermeye, açmaya devam 
edeceğiz”.

EĞİTİCİ KURSLAR 
TÜSAD 37. Ulusal Kongre kapsamında 17 Ekim tarihinde tüm gün boyunca konusunda uzman 84 önemli 
hekim tarafından 10 mesleki eğitici kurs verildi. Oturum başkanları eğitici kursları değerlendirdi. 

“Kurstaki amacımız pulmoner 
tromboemboli tanı ve tedavisindeki 
gelişmeleri meslektaşlarımıza 
aktarmaktı. Pulmoner tromboemboli 
oldukça önemli bir konu, hastane 
ölümlerinin önemli bir nedeni. 
Son yıllarda tanı yöntemlerinin 
gelişmesi ile birlikte tanı imkanları 
da gelişti. Hemen hemen tüm 
meslektaşlarımız pulmoner 
tromboemboliyi görmeye başladılar.  
Daha iyi ve erken tanılarının 
konulabilmesi ve zamanında 
tedavilerinin yapılabilmesi hayat 
kurtarıcı bir olay. Bu açıdan bu 
kurs oldukça önemliydi. Toplantıyı 
mümkün oldukça interaktif bir 
şekilde yapmaya çalıştık. Ayrıca 
kursla ilgili bir yenilik de, bu 
konudaki yeni ilaçların dünyada ve 
Türkiye’de kullanılmaya başlanması 
ile ilgili olarak bu ilaçların kullanım 
endikasyonları, nasıl kullanılacağı, 
hangi hastalara verilebileceği 
konusunda da kursiyerlere bilgi 
verilmesi oldu. Kurs kesinlikle 
amacına ulaştı ve başarılı bir şekilde 
sonuçlandı. Ama bunu daha da 
yayarak tüm göğüs hastalıkları 
camiasına bu konudaki eğitimin 
devam etmesi gerekiyor”.

A’dan Z’ye Polisomnografi
Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu
Herkes için İstatistik: Uygulamalı Araştırma Teknikleri ve 
İstatistik
İleri Toraks Bilgisayarlı Tomografi Kursu
Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu
Pulmoner Tromboemboli Tanı ve Tedavi 
Solunum Fizyolojisi ve Solunum Fonksiyon 
Testleri Kursu
Torasik Ultrasonografi ve EkokardiografiKursu
Tütün Bağımlılığı Tedavisi Kursu
Video Assisted Thoracic 
Surgery (VATS) Kursu

“Bu kursta amacımız göğüs 
hastalıkları uzmanlarına 
ekokardiyografinin ne olduğunu, 
nasıl yapıldığını uygulama ve 
teorik anlamında anlatmaktı. 
Torasik ultrason zaten çok ilgilerini 
çekiyor ki eminim birçoğu da 
yapıyordur öyle ya da bu şekilde.   
Ekokardiyografiye ilgi beni şaşırttı 
açıkçası. Bir kardiyolog olarak 

göğüs hastalıkları uzmanından da 
ekokardiyografi yapmasını isterim. 
Çünkü bazı akciğer hastalıklarında 
o akciğer hastalığının durumuyla 
ilişkilendirmek gerekiyor. Bir 
kardiyolog bunu yapamaz ama bir 
göğüs hastalıkları uzmanı bunu 
yapabilir. Bu anlamda da kursun çok 
faydalı olduğuna inanıyorum”.         

Pulmoner Tromboemboli 
Tanı ve Tedavi
Dr. Oğuz Uzun

“Uykuda solunum bozuklukları 
son zamanlarda sıklığı giderek 
artan bir hastalık. Hem toplumu 
hem de bireysel olarak kişinin 
yaşam kalitesini çok belirgin 
olarak etkiliyor. Uykuda solunum 
bozukluklarının tanısında da altın 
standart yöntem polisomnografi. 
Bizim kursumuzun amacı 
polisomnografiyi tüm yönleriyle 
değerlendirmek. Salonda aktif bir 
şekilde sunumlarla sorularla bu 

konu pekişti. Kursun hedef kitlesi 
uykuda solunum bozuklukları 
ile ilgili uğraşan hekimlerdir, 
ki bu hekimlerin çoğu uyku 
laboratuvarlarında çalışıyorlar. 
Dolayısıyla bizim hedefimiz de 
bunun farkındalığını artırmak, 
mümkün olduğu kadar da 
laboratuvar sayısını ülkemiz için 
artırmak. Çünkü ne kadar çok 
hastaya tanı koyarsak o kadar çok 
kişiyi tedavi etmiş oluyoruz”.  

A’dan Z’ye Polisomnografi Dr. Duygu Özol

Noninvaziv Mekanik 
Ventilasyon Kursu
Dr. Erdoğan Kunter

Torasik Ultrasonografi ve Ekokardiografi Kursu
Dr. Mehmet UZUN

     Twitter @solunum       Instagram @tusaddernegi       Facebook Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği



11
Kongre Aktüel

Gülderen Şahin: “Solunum temel 
bilimiyle, kliniğin nasıl iç içe 
geçebileceğini ve hastalarda 
patofizyolojik sonuçların üzerinde 
durulup incelenirse tedaviye nasıl bir 
katkısı olabileceğini göstermek için 
bu kursu önermiştik. Kursumuzda 
önce ‘Genel-normal inspirasyon, 
ekspirasyon nasıl yapıyoruz?’, 
‘Hangi mekanizmalar devreye 
giriyor?’, daha sonra ‘O sırada bir güç 
oluşumu meydana geliyor mu?’ gibi 
konulardan bahsettik”.  
Funda Coşkun: “Statik ve Dinamik 
Akciğer Volümleri ile ilgili bir 
konuşma yaparak klinik bir bakış 
açısı gerçekleştirdik.  Akciğerin 
perfizyonu ve ventilasyonu ve 
solumun kontrolü konularında 
konuştuk. Hekimlerin gerçek hayatta 
uygulayacakları, solunum fonksiyon 
testlerinin standardizasyonunun 
nasıl yapıldığını, obstrüktif akciğer 
hastalıklarında ne gibi bozukluklar 
olduğunu ya da restriktif akciğer 
hastalıklarında nasıl sorunlarla 
karşılaşıldığını ve reverzibilite testini 
anlatarak herkese faydalı olmaya 
çalıştık. Fizyoterapistlerden asistan 
arkadaşlara, sahada çalışan uzman 
arkadaşlardan akademisyenlere kadar 
çok geniş bir katılımcı grubu vardı ve 
bu da bizi çok sevindirdi.” 

“Bugün burada Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinden yaklaşık 40 
hemşire arkadaşımızın katılımıyla 
Göğüs Hastalıkları Hemşireliği 
kursunu yaptık. Burada amacımız, 
hekimlerimizin kendi pratiklerine 
yönelik yeni güncel bilgileri alıp 
kendi hastanelerine götürmeleri 
ve bunları günlük pratiklerine 
adapte etmeleridir. Günümüzde 
tıp mesleğinde hem hekimlik 
tarafında hem de hemşirelik 
tarafında çok ciddi gelişmeler 
oluyor her yıl. Eğer bunları takip 
etmezsek geri kalıyoruz. Özellikle 
de hastalara verilen hizmetlerin 
bakım kısmında hemşireler çok 
büyük bir görev üstleniyorlar. 
Uluslararası bilgilerin, bilimsel 
verilerin bizim hemşirelerimiz 
tarafından da öğrenilmesi ancak 
böyle ortamlarda mümkün 
oluyor. Burada örneğin son bir 
yıl içinde ‘Hemşirelik hizmeti ile 
ilgili neler değişti?’, ‘Hangi yasal 
düzenlemeler var?’, ‘Hastalara 
nasıl davranalım?’, ‘Farklılıklar var 
mı?’, ‘Hizmet kalite standartlarında 
yenilikler var mı?’ gibi soruları tek 
tek konuşuyor ve tartışıyoruz”.

“İstatistik özellikle akademik 
faaliyetlerde bulunan 
hekimlerimizin, aslında tüm 
hekimlerimizin mutlaka bir 
ucundan tutması bilmesi gereken 
bir nokta. İstatistik bilgisi kitapların, 
literatürün sunduğu bilgileri 
anlayabilmek için gereklidir. Yani 
istatistik okur yazarlığı olarak 
nitelendirdiğimiz şey bilgileri 
anlayabilmek ve özümseyebilmek 
için çok gereklidir. Bu kongrenin 
en önemli amaçlarından biri 
özellikle de göğüs hastalıkları ve 
göğüs cerrahisi başta olmak üzere 
yeni çalışmalar sunmak, yeni 
tıbba katkıda bulunmak. İşte bu 
kurs da bu çalışmaların temelini 

ortaya koyabilmek ve sunabilmek 
için istatistik bilgisini bütün 
meslektaşlarımızla paylaşabilmek 
için tasarlandı. Bu kurs çok değerli 
hocamız Muhittin A. Serdar’ın 
liderliğinde yapıldı. Gerçekten 
de çok çok iyi bir kurs oldu. 
Katılımcılar temel istastistikten 
başlayarak 7 saat boyunca ileri 
istatistiğe kadar , birebir pratik 
yaparak bir şeyler öğrendi ve çok 
verimli bir kurs oldu. Ayrılanların 
da söylediği gibi geri bildirimlere 
baktığımız zaman hiç istatistik 
bilmeyen bir kişi bile kurs sonunda 
kendi çalışmalarının istatistiğini 
yapabilecek şekilde ayrıldı.” 

“TÜSAD tütün çalışma grubu 
koordinatörüyüm. Sağlık 
Bakanlığı’nın yeni politikası 
itibariyle artık tütün kontrolü 
kurslarına bakanlık sertifika 
vermiyor. Buna rağmen 18 
arkadaşımız istekli oldu ve katıldı 
sertifika kaygısı olmaksızın. Yani 
katılan arkadaşlarımızın amacı 
sertifika almaktan çok tütün 
kontrollerinin nasıl yapıldığı 
ve sigara bırakma tedavilerinin 
nasıl yapıldığını öğrenmek oldu. 
Bir yandan tütün kontrolünün 

gerekçeleri, tütün kontrolünün 
dünya perspektifi nedir, bir 
yandan da bir sigara bırakma 
polikliniği nasıl şekillendirilir, nasıl 
yapılandırılırdan söz ettik.  Sigara 
bağımlılığından kurtulmada klinik 
uygulama için hangi ilaç tedavileri, 
hangi yaklaşımlar var onlardan 
bahsettik.  Sağlık Bakanlığı’ndan 
İzmir Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı 
aramızdaydı. Onlar da sağlık 
bakanlığının politikalarından ve 
uygulamalarından bahsettiler.”  

Tütün Bağımlılığı Tedavisi Kursu 
Dr. Nazmi Bilir

Solunum Fizyolojisi ve Solunum 
Fonksiyon Testleri Kursu
Dr. Gülderen Şahin ve 
Dr. Funda Coşkun

Göğüs Hastalıkları 
Hemşireliği Kursu
Dr. Ahmet Emin Erbaycı 

Herkes için İstatistik: Uygulamalı Araştırma Teknikleri ve 
İstatistik Dr. Akif Turna

 

Workshoplar
Birebir pratik yapma imkanı sunan workshoplar teorik bilgilerin hayata 
geçirilmesi açısından çok önemliydi.
18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde sponsorların teknik 
desteğiyle gerçekleştirilen workshoplar, pratik 
uygulamaları ve interaktif işleyiş şekli ile büyük beğeni 
kazandı. Katılımcılar teorik bilgilerini uygulama 
ile sınama ve pekiştirme fırsatı buldular. Her yerde 
bulunmayan cihazları kullanma fırsatı bularak 
yeni teknolojik gelişmeleri yakalama ve kullanma 
yetisi edindiler. Workshoplardan sorumlu olan Dr. 
Funda Coşkun’nun anlatımıyla: “Solunum Fizyolojisi 
kurslarında saf fizyolojiyle yani teorik düzeyde 
anlatırsak dinleyiciler sıkılabilirler  diye düşünerek 

orada da uygulamalı çalışmalar yapmıştık ve buna 
ek olarak da üç gün boyunca workshop çalışmaları 
düzenledik. Böylece daha ayrıntılı olarak uygulamaya 
geçirebildik. Öğle saatlerinde ilk gün spirometriyi, 
ikinci gün hacim ölçümlerini ve difüzyon testlerini ve 
üçüncü gün de kardiyopulmoner egzersiz testlerini 
yaptık. O sırada da Dr. Sevda Şener kardiyopulmoner 
egzersiz testlerinde bize yardımcı oldu. Böylece teorik 
sunumlarla birlikte uygulama kısmımız da eksik 
kalmadı. Workshopları kongre boyunca devam ettirerek 
faydalı olduğumuzu düşünüyoruz.”  

Workshop Takvimi 

18 Ekim 
“Solunum Fonksiyon Testleri I- Spirometri”, 
“Sanal Bronkoskopik Navigasyon”; 
19 Ekim  
“Trakeal Silikon Stent İmplantasyonu”, 
“Solunum Fonksiyon Testleri II – Difüzyon Testi, 
Kapasite Ölçümleri” 
20 Ekim
 “Solunum fonksiyon Testleri III - Kardiyopulmoner 
Egzersiz Testi” 
“Valvlerle Endobronşial Akciğer Volüm Küçültme” 
atölyeleri yapıldı.
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Rekor bildiri, rekor katılımcı
TÜSAD 37. Ulusal Kongresi bu yıl da Çeşme Sheraton Hotel’deydi. Kongrede katılımcı ve bildiriler 
kendi rekorlarını kırarken, oldukça verimli etkinlikler gerçekleşti.

 EZGİ POLAT 

Bu yıl 37.si düzenlenen 
TÜSAD Ulusal Kongresi 
başarıyla sona erdi. 17-21 
Ekim tarihleri arasında 

Çeşme Sheraton Hotel’de yer alan 
kongremiz zengin bilimsel programı, 
farklı alanlarda gerçekleştirilen eğitici 
kursları, workshopları ve pek çok 
farklı bilimsel ve sosyal etkinlikleriyle 
katılımcıların yoğun ilgisine ve 
takdirine mazhar oldu. 
Bu yıl katılımcı ve bildiri sayısı 
anlamında kendi rekorunu kıran ve 
bu özellikleriyle de Türkiye’nin en 
büyük bilimsel kongresi olmaya aday 
olan, 4,5 günlük yoğun programının 
büyük bir ilgi ve sabırla takip edildiği 
kongremizin başarıya ulaştığına dair 
inancımız katılımcılardan aldığımız 
olumlu geri bildirim ve teşekkürler 
ile pekişti ve gelecek kongrelere olan 
motivasyonumuzu artırdı. 
SOLUNUM 2015, 17 Ekim akşamı 
Sheraton Hotel’de yapılan açılış 
etkinliğiyle bu bilimsel şölene 
kapılarını açtı. Saygı duruşu ve 
ardından okunan İstiklal Marşı’nı 
açılış konuşmaları takip etti. İlk 
konuşmacı sürpriz bir isim olarak 
Tayfun Talipoğlu’ydu. Sigaranın 
zararlarını anlatan “Nefes bir 
Armağandır İnsana” belgeselinin de 
yönetmenliğini yapan Talipoğlu’nun 
TÜSAD Ulusal Kongresi’nde 
bulunmasının anlamının yanı sıra, 
açılış konuşması ile de konuklara 
keyfili dakikalar yaşattı. Talipoğlu’nu 
sırasıyla; Solunum 2015 Kongre 
Başkanı Oğuz Köktürk, Bilimsel 
Komite Başkanı Müge Aydoğdu, 
ACCP- CHEST Medikal Direktörü ve 
Eski Başkanı Mark J. Rosen, Avrupa 
Solunum Derneği Başkan Yardımcısı 

Mina Gaga ve son olarak da TÜSAD 
MYK Başkanı Filiz Koşar’ın açılış 
konuşmaları izledi. 
Sosyal sorumluluklarının da farkında 
olarak her yıl farklı bir sosyal veya 
çevresel soruna dikkat çekmek üzere 
kongre temasını oluşturan TÜSAD, 
bu yıl da oldukça etkileyici mesajlar 
içeren bir temaya sahipti. Kongre 
Başkanı olarak Oğuz Köktürk’ün 
açılış konuşmasında bizlerle 
paylaştığı üzere bu yılın simgesi barış, 
ölümsüzlük ve sağlıklı bir yaşamı 
temsil eden zeytin ağacı ve Anadolu 
kültüründe bolluğun, bereketin 
tanrıçası olan Kibele’yi simgeleyen 
zeytin ağacının gövdesinde 
resmedilmiş bir kadın figürüydü. 
Köktürk, konuşmasında tıp biliminin 
simgesi olarak görülen Hermes’in çift 
yılanlı asasının sopasını da oluşturan 
zeytin dalının önemini vurgularken 
bu simgeyi seçmedeki amaçlarını da 
“Öyküsü 6 bin yıl öncesine dayanan 
ve yüzde 95’i Akdeniz havzasında 

bulunan zeytin ağaçlarının ülkemizde 
son yıllarda termik santraller adına 
katledilmesine karşı tepkimizi 
göstermek ve barışa bir dal uzatmak 
adına bu temayı seçtik” olarak 
açıkladı. 
Açılışta Bilimsel Komite Başkanı 
Müge Aydoğdu kongrenin hazırlık 
aşamasından söz edip bilimsel 
programı anlatırken, TÜSAD MYK 
başkanı Filiz Koşar da TÜSAD’ın 
gelecek aktivitelerinden, yeni 
basılı çalışmalardan, gelecek 
sempozyumlardan katılımcıları 
haberdar etti. 

Rakamlarla SOLUNUM 2015 
Rekor sayıda görülen 700’ün 
üzerinde bildiriden 670 tanesi 
değerlendirmelerden geçerek 
programda yer aldı. Bunların dışında 
16 sözlü bildiri oturumu, 17 tartışmalı 
poster ve 7 olgu konseyi gerçekleşti. 
Gerek bilimsel sunumlarda gerek 
diğer etkinliklerde katılımcıların 
aktif bir şekilde yer alması için 

hem programa ulaşmaları hem de 
e-posterleri değerlendirmeleri için 
salonların dışındaki bilgisayarlar 
sürekli olarak erişimdeydi. 
Oylanan e-posterler ve jürimizce 
değerlendirilen bildiriler 20 Ekim’de 
yer alan Gala’daki ödül töreninde 
ödüllerine kavuştu.
TTD’nin birlikte yürüttükleri Türk 
Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu 
(TGHYK)’nın Yürütme kurulu ve 
aktivitasyon seçimi kongremizde 
yapıldı. Yönetmelik ile ilgili önerilerin 
ve tekliflerin tartışıldığı bu toplantı 
oldukça hareketli ve tartışmalı geçti. 
Sonuç olarak teklifler değerlendirilip 
oy çokluğunu alan teklif ve öneriler 
kabul edildi. 
Pek çok önemli ismi ağırlayan 
kongremiz yurtdışından gelen 
konukları ile de dikkat çekiciydi. 
Amerika’daki Solunum Derneği 
yetkililerinden Avrupa temsilcilerine 
ve aynı zamanda konuşmacı olarak 
da katılan Güney Afrika’dan, 
Mısır’dan, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve İran’dan dernek yöneticileri de 
kongremizdeydi. Bu yıl ikincisi 
düzenlenen CHEST Board Review 
Kursu yine yoğun talep ve ilgiyle 
karşılandı. TÜSAD ve ERS arasındaki 
ilişkileri sıkılaştırmak ve Avrupa 
Solunum Derneği (ERS)’nin doğal 
üyelik projesinden TÜSAD’ın da 
yararlanması için ilk adımı atarak 
Mina Gaga ile görüşmekte oldukları 
müjdesi bizzat Filiz Koşar tarafından 
verilirken, Mina Gaga da açılış 
konuşmasında konuya dair olumlu 
yaklaşımını belirtti.  
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Dr. Mecit Süerdem – TÜSAD MYK 2. 
Başkanı 
“Kongre katılımcı sayısı ve gelen 
bildirimler açısından en yüksek 
sayıya ulaştığımız kongre oldu. 
Sadece kendi rekorumuzu kırmakla 
kalmadık, aynı zamanda şu an 
Türkiye’nin en geniş katılımlı 
kongresini yapıyoruz. O nedenle 
çok mutluyuz. Bir de katılımcıların 
toplantılara katılımı ve ilgisi çok 
yüksek. O nedenle kongremiz 
amacına ulaşmış ve aynı zamanda 
hem bizi hem de katılımcıları 
mutlu etmesi adına çok başarılı bir 
kongre. Ben 12 yıl önce TÜSAD’ın 
yönetim kuruluna girdim. İlk 
yönetim kuruluna girdiğimde 
kongre katılımcı sayısı 400 
civarındaydı. Ve bildiri sayısı da 
ona göre çok çok düşüktü. 400’lü 
sayılardan 1300’lü sayılara ulaşmak 
büyük bir başarı. Bu başarıların 
altında ekibimiz ile birlikte 
benim de bir imzamın olması, bu 
başarının içinde olmak hem dernek 
adına hem de bireysel bir gurur 
kaynağıdır.” 
Dr. Arzu Mirici 
“Bu yıl alanımızın en büyük 
kongresini gerçekleştirdik. 1300 
civarında bir katılım oldu. Yine 
kongre sırasında üye sayımızın 
da üç bini yakaladığını ümit 
ediyoruz. Bu bizim için mutluluk 
verici bir şey ve bu kongrenin 
en önemli yanlarından bir 
tanesi. Çünkü ulaşabilmek 
istediğimizi kişilere ulaştığımızı 
gösteriyor bu. Bundan sonraki 

yıllarda bunu koruyacağımızı, 
daha yaygınlaşacağımızı ve 
alanımız dışında hizmet veren 
diğer uzmanlık dernekleriyle de 
ilişkilerimizi geliştireceğimizi 
düşünüyoruz. Kongre programının 
çok beğenildiğine dair geri 
bildirimler aldık katılımcılardan. 
Pratiğe yönelik olması, günlük 
hayatta karşılaştıkları hastalarıyla 
ilgili problemlere cevap 
bulabilmeleri adına çok faydalı 
bir program olduğunu ifade etti 
katılımcılar. Ayrıca uygulamalı 
alanlarda verilen kurslarımızın da 
çok beğeni kazandığını duyduk”. 
Dr. Akif Turna
“Gerçekten hem katılımıyla hem 
bilimsel düzeyiyle çok iyi bir 
kongre olduğunu düşünüyorum. 
Somut bir örnek vermek gerekirse 
bugünkü sözlü sunum oturumu 
sonuna kadar neredeyse tamamı 

dolu bir şekilde devam etti. 
Daha önceki kongrelere göre 
hem katılımda artış hem de 
tartışmalarda artış gözlüyoruz. 
Özellikle Göğüs Cerrahisi 
açısından da oldukça verimli 
olduğunu düşünüyorum. Tabii 
birtakım eleştiriler de getirebiliriz, 
ancak şu ana kadarkinin en 
iyisi olduğunu söyleyebilirim. 
Ben de şu ana kadar kongreden 
inanılmaz keyif aldım.  Örneğin 
akciğer kanseriyle ilgili oturumu 
daha önceki kongrelerde ben 
bütün akciğer kanseriyle ilgili 
oturumlara katılmıştım, hiç bu 
kadar dolu görmemiştim. O açıdan 
da katılımın, tartışmanın yoğun 
olduğunu söyleyebilirim”.
Dr. Veysel Yılmaz
“Yönetim kuruluna ben ilk 
girdiğim zaman tek salonda 
yapılırdı. Üniversite kampüslerinde, 

orada burada yapılırdı. İlk defa 
bizim zamanımızda profesyonel bir 
firma gelmişti. Böylece otellerde 
yapılmaya başlanmıştı. Yine 
tek salondaydı. Zaten o zaman 
camiamız çok azdı. 50-100 kişi 
ancak salonları dolduruyorduk. 
Ama şimdi bugünkü bu coşku, bu 
37. Kongre dehşet bir kongre. Çok 
çok keyif alıyorum. Dediğim gibi 
bunun öncülüğünü biliyorum. O 
noktadan bu noktaya gelmek… O 
zamanlar sabahları kapıları ben 
açardım kongre yapılacak yerde. 
Bir salondu zaten. Klasik slaytlar 
vardı o zaman. O makineleri, 
slaytları kontrol etmek, gelen 
hocaları takip etmek, hangi hoca 
geldi hangisi gelmedi vs. gibi. 
O zaman sponsorluk olayı yok, 
arkamızda endüstri yok... Herkes 
kendi imkanlarıyla gelirdi. O 

zamanın şartlarındaki kongreleri 
düşünüp, bugünkü teknolojik 
destekle yapılan, büyük katılımlı, 
aynı anda pek çok salonda paralel 
sunumlarla yapılan kongreleri 
görünce insan çok büyük keyif 
alıyor tabii ki.”
Dr. Demosthenes Bouros
“Kongre katılımı mükemmel 
derecede. Meslektaşlarımızla 
çok yakın ilişkiler kurduk ve çok 
güzel, çok verimli tartışmalar 
gerçekleştirdik. Bu kongreyi ve 
Türkiye’yi uzun zamandır ziyaret 
ediyorum ve gelişimine ben de yıl 
yıl tanık oldum. Buradaki topluluk 

gerçekten çok üst seviyede bir 
topluluk bilimsel seviye açısından. 
Bu seviye her yıl yükseliyor. Kongre 
organizasyonu çok başarılı ve her 
yıl çok daha iyi oluyor gördüğüm 
kadarıyla. 
Dr. Mina Gaga - ERS İkinci Başkanı
“Bence tıp bilimi Türkiye’de çok 
iyi şeyler yapıyor. Kongrede de 
bunu gördük, çok iyi çalışmalar 
sunuldu. Medikal bakımın 
standartları çok iyi. Bu sebeple 
burada olmaktan hem bilimsel 
birikimi artırmak adına hem de 
sosyalleşme anlamında çok mutlu 
oluyorum. Bence Avrupa’daki 
tüm solunum toplulukları olarak 
ilişkimizi güçlendirmeliyiz  ve 
daha homojen bir şekilde hareket 
etmeliyiz. Böylece Avrupa’da tıbbi 
bakımın kalitesini artırabilir, bilim 
ve eğitimin en iyi standartlarını 
sağlayabiliriz. Bence bu yüzden 
hep birlikte çalışmalıyız. Ki bence 
bu işbirlikleri ve dayanışmalar 
Avrupa’daki herkes için çok umut 
vaat edici. Bence gerçekten çok 
aktif bir katılım vardı.  Çok ümit 
verici bulduğum gençler vardı. 
Çok iyi bulduğum bir şey daha 
var aslında ki o da organizasyon 
komitesinde çok fazla genç ve 
özellikle de çok fazla kadın vardı. 
Bence bu mükemmel.” 
Filiz Koşar - TÜSAD Başkanı 
“Bu yıl alanımızda en geniş  
katılımlı kongreyi gerçekleştirdik. 
Artık TÜSAD kongreleri bir marka 
haline geldi ve tabii ki bunun 
arkasında yılların getirmiş olduğu 
kurumsal bir hafıza ve alışkanlıklar, 
güçlü bir ekip, bu ekibi her daim 
destekleyen Merkez Yönetim 
Kurulumuz ve en önemlisi de bize 
inanan, güvenen ve güç veren 
Göğüs Hastalıkları camiası var. 
Ben, bu vesile ile SOLUNUM 
2015’in tüm organizasyon 
komitesine rekorların kongresini 
gerçekleştirdikleri için hem 
kendi adıma hem de tüm Merkez 
Yönetim Kurulu adına bir kez daha  
teşekkür ediyorum.” 

Kongreye dair... 
TÜSAD 37. Ulusal Kongresi’nin ardından 
katılımcılar neler söyledi? 
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Açılışı takiben yapılan 
kokteyl ile başlayan 
sosyal program her 
akşam 21.00’den 

sonra katılımcıların günün 
yorgunluğunu atmaları ve daha fazla 
sosyalleşebilmeleri için düzenlendi. 
Fakat bu yıl açılışta da belirtildiği 
gibi ülkemizde son zamanlarda 
yaşanan üzücü olaylar ve politik 
atmosferin yarattığı burukluk ile 
sosyal program eğlenceye dayalı 
olmaktan ziyade daha çok söyleşiler 
ve müzik dinletileri ile daha 
dinlendirici bir içerikte hazırlandı. 
19 Ekim’de düzenlenen Gala 
Gecesi’ne Erol Evgin damgasını 
vurdu. Gecede, ödül töreniyle 
ödüller sahiplerini bulurken 
sonrasında sahnede Erol Evgin 
ve tüm katılımcılara sirayet 
eden enerjisi vardı.  Erol Evgin 
bu dinletide Kurtuluş Savaşı’nı 
anlattığı “Mustafa Kemal’i Gördüm 
Düşümde!” adlı konserini sahneledi. 
Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze 
uzanan süreci görsel sunumlarla 
zenginleştirerek türkülerle, şarkılarla 
anlatan bu konser katılımcılara 

unutulmaz ve çok duygulu anlar 
yaşattı. 
20 Ekim’de yani kongrenin son 
gecesinde Sunay Akın ile son derece 
keyifli bir sohbet gerçekleştirilerek 
kongrenin stresini herkesin 
üzerinden tamamen atılmasını 
sağladı. Ünlü şair, edebi üslup 
üzerindeki hakimiyeti ve güçlü 
hikâye anlatıcılığı ile etkileyiciliğini, 
tıp tarihinden seçtiği hikâyeler 
ile de hekimlerimizin nezdinde 
katbekat artırarak büyük alkış 
topladı. Tıp tarihine edebi bir bakış 
sunan bu söyleşi, hekimlerimizin 
işin bilim kısmından biraz sıyrılıp 
mesleklerinin edebi kısmına dair de 
algılarına farklı bir boyut kazandırdı. 
Kongre organizasyonu, bu yıl 
kongrenin tarihi ülkedeki üzücü 
olaylar sırasında gerçekleştiği 
için bir hafta kala değiştirilmiş, 
bu hassasiyete uygun bir şekilde 
ayarlanmıştı. Dört buçuk gün 
süren kongre boyunca Tayfun 
Talipoğlu, Erol Evgin, Sunay Akın 
gibi konuklar kendilerine münhasır 
neşeli üsluplarıyla katılımcılara 
kongrede farklı bir nefes oldular.

37. TÜSAD Ulusal Kongresi SOLUNUM 2015, gündem nedeniyle dikkatle hazırlanan programıyla 
katılımcılara uzun eğitimlerin ardından nefes almalarını sağladı.

Mutlu anılar, keyifli anlar 

Sözlü Sunum Ödülleri 
İnterstsiyel Akciğer Hastalıklarının 
Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin 
Yeri: 
Yüksek Çözünürlüklü Tomografi ve 
Solunum Fonksiyonları ile Korelasyonu
Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, 
Elif Parmaksız, Ali Fidan, Nesrin Kıral

Elektronik Sigara (E-sigara) 
Kullanıcılarında Periferal Kanda DNA 
Hasarının Değerlendirilmesi

Gülşen Göney, İsmet Çok, Sema Burgaz, 
Uğur Tamer, Tijen Şengezer

Serumdaki Anti-tümör Otolog 
Antikorların Protein Array ile Küçük 
Hücreli Akciğer Kanseri’ (KHAK) nde 
Tespitinin ELISA’ya Göre Üstün Teşhis 
Gücü

Ali Osmay Gure, Şükrü Atakan,
Alper Poyraz, Hülya Bayiz, Funda Demirağ, 
Burçak Vural, Pınar Saip

Tartışmalı Poster Ödülleri  
Kronik Obstruktif Akciğer Hastalarında 
Acil Başvurusunun Egzersiz Kapasitesi 
ile İlişkisi 
Hülya Doğan Şahin, İlknur Naz, 
Işıl Karasu, Nimet Aksel

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında 
Huzursuz Bacaklar Sendromu ve Uyku 
Kalitesi
Erdal İn, Teyfik Turgut, Cengiz Özdemir

Malign Mezotelyomada Tedavi Maliyeti 
ile Prognoz İlişkisi
Güntülü Ak, Selma Metintaş, 
Tunç Köse, Filiz Boğar, Nuray Girginer, 
Hasan Fevzi Batırel, Nurullah Uçkun, 
Muzaffer Metintaş

Olgu Konseyi Bildiri Ödülü 
Alüminyum Üretim Fabrikasında 
Çalışmaya Bağlı Gelişen Alüminöz Olgu 
Sunumu
Buğra Kerget, Dursun Erol Afşin, Metin 
Akgün, Leyla Sağlam, Ömer Araz, Elif 
Yılmazel Uçar, Hasan Kaynar, Mehmet 
Meral

Göğüs Cerrahisi Bildiri Ödülü 
Subglottik Stenozun Cerrahi Tedavisinde 
Damak Mukoza Greftinin Etkinliği 

Ümit Aydoğmuş, Adem Topkara, 
Metin Akbulut, Gökhan Yuncu, 
Figen Türk, Barbaros Şahin

Pulmoner Vasküler Sistem 
Araştırma Ödülü 
Lityum Uygulanan Tavşanlarda Pulmoner 
Arteriyal Basıncı; Kardiyak ve Endotelyal 
Disfonksiyonun Rolü

Gönül Şimşek, İbrahim Güner, Muhittin 
Onur Yaman, Barış İkitimur, 
Mustafa Yıldız, Hafize Uzun, Remisa 
Gelişgen, Şerife Selmin Toplan, Semra 
Özdemir, Volkan Sözer, Sibel Yurt, Nuran 
Darıyerli

 

Kongre Bildiri Ödülleri Gala Gecesi’nde sahiplerini buldu 
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TÜSAD bilimsel düzeyi 
yüksek ve çok başarılı 
geçen 2015 kongresini çok 
yüksek katılımla ve olumlu 

geri bildirimlerle gerçekleştirdi. 
Bu kongre için başta kongre 
başkanı Dr. Oğuz Köktürk ve 
Kongre Bilimsel komite başkanı 
Dr. Müge Aydoğdu olmak üzere 
tüm organizasyon komitesine, 
kongreye bilimsel destek veren tüm 
hocalarımıza teşekkür ediyoruz.      
Her geçen yıl bilimsel ve sosyal 
program içeriği, katılımcı sayısı ile 
başarı grafiği çizen SOLUNUM 
kongrelerinin bu ivmesini devam 
ettirebilecek Solunum 2016 
kongresini  gerçekleştirecek 
olmanın sorumluluğu, gururu ve 
heyacanı içindeyiz.  
Henüz Solunum 2015 devam 
ederken, kongremizin organizasyon 

komitesi belirlendi ve kongre 
sırasında gerçekleştirilen ilk toplantı 
ile yeni kongremizin hazırlıkları 
başlamış oldu.
  SOLUNUM 2016’nın yer seçimini 
yaparken dernek üyelerimizin 
tercihleri göz önüne alındı.  
TÜSAD’ın Ulusal Kongresi; 15-19 
Ekim tarihleri arasında geleneksel 
bir mekan olan Çeşme Sheraton 
Otel’de gerçekleştirilecek. Solunum 
2016’nın organizasyonunu yine K-2 
firması üstlenecek.
Coşku ve heyecanla başladığımız 
bilimsel ve sosyal açıdan zengin 
bir içeriğe sahip olmasını 
hedeflediğimiz SOLUNUM 
2016 kongresi hazırlık 
aşamasında; bilimsel programı 
oluştururken, gerek sahada 
çalışan meslektaşlarımızın klinik 
pratikte kullanabilecekleri güncel 
bilgileri sunabilmeyi, gerekse 

akademik çalışmalar yürüten 
meslektaşlarımıza yönelik akademik 
düzeyi yüksek toplantılar organize 
etmeyi ve bunları farklı şekillerde 
sunmayı hedefliyoruz.
 Dernek yönetim kurulumuz, 
çalışma gruplarımız, şube 
başkanlarımız ve önceki kongre 
geri bildirimleri ve tüm TÜSAD 
üyelerimizin görüş ve önerileri 
dikkate alarak bilimsel program 
oluşturmayı amaçlıyoruz. Amacımız 
her kongrede yükselen başarı 
çıtasını daha da yukarı taşımaktır. 

Beklenti anketi 
Kongre hazırlık takvimizin ilk 
adımında tüm dernek üyelerimizin 
SOLUNUM 2016 kongre bilimsel 
programının hazırlanmasına 
katılımlarını sağlamak amacı ile 
geçen yıllarda yaptığımız gibi 
“SOLUNUM 2016 Kongre Beklenti 

Anketi’’ düzenlendi ve e-mail ile 
gönderildi. Geçen yıl olduğu gibi 
bu yılda anketimizi yanıtlayan 
üyelerimizden bir kısmına çekilişle 
belirleyerek “SOLUNUM 2016 
Kongre katılım” desteği verilecek.  
  Anket sonuçlarımız 
değerlendirilerek TÜSAD Çalışma 
Grupları ve Koordinasyon Kurulları, 
görüş ve önerileri ile kongre bilimsel 
programının çatısının oluşturulması 
planlandı.  18 Aralık 2015 günü 
Ankara’da Kongre Bilimsel Komitesi 
ile ilk toplantımızı yapmış ve kongre 
bilimsel programımızın ana çatısını 
oluşturmuş bulunmaktayız. 
   Değerli meslektaşlarımız, her 
yönüyle aradığınızı bulabileceğiniz 
sevgi dolu ve barış içinde bir 
TÜSAD kongresinde daha bir arada 
olmak dileğiyle 15-19 Ekim 2016 
tarihlerini kongre takviminizde 
şimdiden işaretlemenizi diliyoruz.

TÜSAD 38. ULUSAL KONGRESİ 
SOLUNUM 2016
Solunum Kongreleri her geçen yıl başarı ivmesini artıracak. SOLUNUM 2016 için çalışmalara başlandı bile. 

 DR. FİGEN ATALAY  

TÜSAD 38. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2016’nın Kongre organizasyon üyeleri ve görev dağılımları:

Dr. Figen ATALAY/ Kongre Başkanı 

Dr. Funda Coşkun / Kongre Sekreteri

Dr. M. Şule Akçay /Bilimsel Komite Başkanı

Dr. Sinem Nedime Sökücü /   Bilimsel Komite Başkan Yardımcısı  

Dr. Oğuz Köktürk / SOLUNUM 2015 Kongre Başkanı

Dr. Zeynep Ferhan Özşeker/ Kongre Saymanı

 Dr. Günseli Kılınç, Dr. Semra Bilaçeroğlu / Dış İlişkiler Komitesi

Dr. Gazi Gülbaş / Sosyal Komite 

Dr. Asiye Kanbay /  Kurslar Sorumlusu 

Dr. Nazan Şen / Bildiri ve Poster Sorumlusu: 

Dr. Ülkü Aka Aktürk/ Bildiri ve Poster Sorumlusu: 

Dr. Yusuf Aydemir / Web Sayfası Sorumlusu: 
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Dr. Şerife Nilgün Kalaç 
Göğüs Hastalıkları Tüberküloz Uzmanı 

1973 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun 
olan Şerife Nilgün Kalaç Göğüs Hastalıkları 
Uzmanlığında 41 yıldır verdiği emekler adına 
SOLUNUM 2015’te onur ödülüne layık görüldü. 
Yalnızca mesleğe kattıkları değil insanlara 
kattıklarının da bu ödülü ona getirdiği, salondaki 
katılımcıların yoğun sevgi gösterisine mazhar 
olması ile açıkca görüldü. Çok duygulu anların 
yaşandığı salonda, herkesin ablası, annesi olarak 
andığı Şerife Nilgün Kalaç’ın yetiştirdiği pek 
çok doktor ve asistan söz alarak ona sevgi ve 
saygılarını dile getirdi. 
Onuruna düzenlenen oturumda Dr. Şerife Nilgün 
Kalaç şunları söyledi: 
“Tam 41 yıl çalıştım. Bilmiyorum bir sürü 
asistan yetiştirdik, görüyorsunuz bütün salonun 
ablasıyım. Bir sürü güzel hasta baktık. Çok anılar 
paylaştık. Çok ağır nöbetler tuttuk. Kötü günler de 
yaşadık. Sağlık çok zor bir dal. Yani hoş demek ki 
bir şeyler yapmışım ki böyle bir ödül aldım. Çok 
mutlu ve gururluyum”. 

Dr. Veysel Yılmaz
Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinden Emekli Klinik Şefi

Meslek hayatı boyunca gerek mesleki gerek 
akademik anlamda büyük emekler veren, 
Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin bugünkü hale gelmesinde büyük 
katkıları olan ve kurduğu ilişkiler ve dostluklarla, 
yetiştirdiği değerli uzman ve asistanlar ile 
Göğüs Hastalıkları alanına önemli katkılar 
sunan Dr. Veysel Yılmaz da bu yıl onur ödülüne 
layık görüldü. Yedikule’den çalışma arkadaşları 
ve yetiştirdiği, şimdinin Göğüs Hastalıkları 
uzmanlarının’da katılımıyla gerçekleşen bu 

oturumda son derece duygulu anlar yaşandı. 
Veysel Yılmaz bu emek dolu ve mesleğe yeni 
girenlere öğüt olabilecek yaşamını şöyle anlatıyor:  
“Ben hayatta şartlara razı olmadım. Hep güzel 
zor hedefler koydum ve onları aşma yönünde de 
çaba sarfettim. Hakikaten Yedikule’den ayrılırken 
ben çok mutlu ayrıldım. Geriye baktığımda bir 
sanatoryumdan ve sadece verem hastalarının 
yattığı bir hastaneden bugün Türkiye’de adı 
olan marka haline gelmiş bir Yedikule Göğüs 

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesini 
bıraktım. Onlarca uzman yetiştirdim hastanede,  
7’ye yakın hoca bıraktım. Tabii bu enerjiyi 
oradaki arkadaşlardan, düzgün doğru ilişkilerden 
aldım. Hayatımda hep yaptığım şey ayrılıkları 
örtmek, çatışmaları engellemek, barıştırma 
ve buluşturmalarla geçti. İnsanları eğitime 
araştırmaya, akademik kariyerlere sevk etmek, 
motive etmekle... Bunların sonuçlarını gördükten 
sonra çok mutlu oluyorsunuz. Gerçekten  ben 
emekli olurken uçarak ayrıldım oradan. Otuz 
küsür senem geçmiş, bir tek insanla kavga 
etmedim, bir tek insanı kırmadım. Mutlaka günlük 
yaşam içinde bilerek bilmeyerek ufak şeyler 
olmuştur ama hiçbir insanla dargınlık kırgınlık 
yaşamadım. Bunlar insanın asıl kazanımları 
oluyor işte hayattan”.

   

Değerlerimiz 
TÜSAD 37. Ulusal Kongresi Solunum 2015 kapsamında bugüne kadar derneğe hizmet eden Dr. Şerife 
Nilgün Kalaç, Dr. Veysel Yılmaz onuruna oturumlar düzenlenirken, geçen yıl acı bir şekilde kaybettiğimiz 
Dr. Kamil Furtun’un da anıldığı farklı toplantılar gerçekleşti. 

DR. KAMİL FURTUN ANISINA 

Geçen yıl Samsun’da görev yaptığı Göğüs 
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde 
silahlı saldırıya uğrayan Dr. Kamil Furtun, ağır 
yaralanmış ve hayatını kaybetmişti. Furtun’un 
acı haberi, tüm tıp dünyasını yasa boğmuş ve 
acil servislerde, hastanelerde doktorlara karşı 
şiddet olaylarının da görünürlüğünü artırmıştı. 
TÜSAD 37. Ulusal Kongre programında 20 Ekim’de 
gerçekleşen Trakea Hastalıklarına Yaklaşım 
oturumu, Dr. Kamil Furtun anısına düzenlendi.  
Kamil Kaynak, İrfan Taştepe ve Tamer Kutlu’nun  
konuşmacı oldukları oturumda, Furtun’un 19 
Mayıs Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 
Hastanesi’ndeki çalışma arkadaşı İrfan Taştepe, 
Furtun’u hiç tanımayanlara da kendisini anıları ve 
fotoğraflarıyla anlattı. Acı bir kayıp olan Furtun’un 
ani  ölümü, yasal ve etik anlamda doktorların can 
güvenliğini tartışmayı başlamamızı sağlamıştı. 
Türkiye’de şiddet olaylarının yüzde 79’u acil 
servislerde oluyor ve yüzde 91’i hasta yakınları 
tarafından gerçekleştiliyor. 

Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dr. Kamil Furtun
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 Bilimsel Aktiviteler
TÜSAD Akademi Aktiviteleri

21 Kasım 2015
Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri Kursu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Gaye Ulubay 
başkanlığında gerçekleşen kursta, Egzersiz Fizyolojisi, Vücudun 
egzersize yanıtı, Laboratuar donanımı ve metodoloji, KPET 
endikasyonları, kontrendikasyonları, parametrelerin tanımı, KPET 
protokolleri, Grafiklerin tanımlanması, ayırıcı tanıda KPET, Alan 
Testleri gibi kurslar gerçekleştirildi. 

19 Aralık 2015
Torasik Ultrasonografi ve Ekokardiografi Kursu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleşecek Torasik Ultrasonografi 
ve Ekokardiografi Kursu’nda Ultrasonografi için temel bilgiler, Torasik 
Ultrasonografi - Endikasyonlar ve uygulama, Plevra dışı akciğer 
hastalıklarında USG, Yoğun bakımda USG ve Girişimsel USG, Kalbin 
Sistolik ve Diasyolik Fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve Pulmoner 
hipertansiyonda Ekokardiografi kursları gerçekleştirilecek.  

12 Aralık 2015
Bronkoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Kursu 
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Merkezi, 
Girişimsel Pulmonoloji Kliniği’nde gerçekleşecek kursta, Zafer Aktaş ve 
Ergun Tozkoparan başkanlığında, Bronkoskopi İşlemi Öncesi Hastanın 
Değerlendirmesi ve Hazırlık, Fleksibl Bronkoskopide Aletler, Aksesuarlar ve 
Yapılan İşlemler, Rijit Bronkoskopide Aletler, Aksesuarlar ve Yapılan İşlemler, 
Endobronşiyal Ultrasonografi, Bronkoskopide Hasta ve Çalışan Güvenliği 
gibi konular işlenecek.   

Dr. Şerife Tuba Liman
2 Kasım’da kaybettiğimiz Şerife Tuba Liman’ın ardından...
   DR.SALİH TOPÇU

erife Tuba Liman, Ankara Atatürk 
Sanatoryumu’nun ilk kadın asistanı. 
Yirmiden fazla erkek cerrah arasında 
önce kendine yer bulmaya ve 
tutunmaya çalışan bir asistanlıktan, 

yirmi üç yılda örnek alınan, aranan, 
danışılan ve birlikte çalışılmak istenen bir 
Göğüs Cerrahisi hocası olma niteliklerine 
ulaştı.
Meslek yaşamındaki bu süreçte başta dik 
duran ve yılmayan kişiliği, çalışkanlığı ve 
bilimselliği onu bu noktaya taşıdı. İnsan 
sevgisi, yurt severliği, art düşüncesini 
olmaması, dürüstlüğü ve üstlendiği 
görevleri beklenenin üzerinde başarı ile 
gerçekleştirmesi çalıştığı insanların önce 
sevgisini sonra saygısını kazanmasını 
sağladı. Yaşam sevgisi ve yaşama tutunuşu 
ile de hayranlık duygusu yarattı.
2004 yılında 
yakalandığı hastalığın 
prognozunu çok 
çok iyi bilmesine 
rağmen, hastalığı ile 
bir yandan savaşırken, 
diğer yandan “hiç 
ölmeyecekmiş gibi” 
bir bilim insanı olarak 
yaşadı. Hastalığını 
herhangi bir anda, 
olayda kullanmadı. 
İnadına bilimsel ve 
çalışkan, inadına güler 
yüzlü, neşeli ve inadına 
yardımsever oldu. 

Bir cerrahı yıkacak ve mesleğini 
bıraktıracak en önemli travmalardan olan 
sol kolundaki (humerus) patolojik kırığın 
gelişmesine karşın kliniğindeki görevini bir 
an bile aksatmadı desem belki tanımayanlar 
daha iyi anlayacaklardır. Klinik çalışmalar, 
bilimsel yayınlar ve akademik faaliyetlerin 
hızını hiç azaltmadı.
Başta öğrencileri, meslektaşları ve 
yöneticileri tarafından istisnasız sevildi. 
Hepsini sevdi de….
Ölen bir meslektaşının (1968 – 2015) 
ardından, bir meslektaşının, arkadaşının, 
dostunun ve abisinin yazdığı övgü dolu 
sözler olarak algılanmasından korkarım, 
yukarıda yazdıklarımın. Onu tanıyan 
herhangi birine de yazdırsanız aynı 
tanımlamaları yapacaktır. 

Tuba’nın ardından

Salih Topçu
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Türkiye’de kronik solunum 
hastalıkları yüksek sağlık riski 
oluşturuyor ve ölüm nedenleri 
sıralamasında üçüncü sırada 

yer alıyor. Resmi istatistiklere göre, 
2014 yılında 25 bin 658 kişi kronik alt 
solunum yolu hastalıkları (astım, kronik 
tıkayıcı akciğer hastalığı - KOAH 
ve bronşiektazi) nedeniyle yaşamını 
kaybetti. Kronik Obstrüktif Akciğer 
Hastalığı (KOAH) önemli bir küresel 
halk sağlığı sorunu olmaya devam 
ediyor. 

Obstrüktif Akciğer Hastalıkları 
Küresel Girişimi (Global Initiative of 
Obstructive Lung Diseases – GOLD) 
önderliğinde 2002 yılından bu yana 
her yıl Kasım ayında Dünya genelinde 
KOAH günü etkinlikleri düzenleniyor.  
Son üç yıldır, yani 2012 yılından beri, 
Dünya KOAH Günü’nde “Çok geç 

değil” sloganı ön plana çıkarılıyor. 
KOAH’yı korkutucu bir hastalıktan 
ziyade, pozitif bir mesajla anlamaya ve 
anlatmaya çalışmak bizim açımızdan da 
önemli. 

Çok geç değil
“Çok geç değil” mesajını halk 
ve doktorlar için farklı algılarla 
kişiselleştirdik. Bu mesaj halk açısından, 
“Semptomları olan fakat henüz KOAH 
tanısı almamış ve eğer nefes darlığınız 

var ise doktorunuza spirometri 
yapılmasını söylemek için geç değil’ 
olarak algılanırken, KOAH hastalarımız 
içinse; ‘KOAH iseniz yaşamak ve 
aktif bir hayat için geç değil’ teması 
işlendi. Doktorlar açısından ise bu 
tema şu şekildedir: “KOAH hastalarıyla 
ilgileniyorsanız, hastanıza daha iyi 
nefes almasına yardımcı olmak için 
geç değil.” Bu üç tema da KOAH için 
tanı, tedavi ve yaşam alanında daha 
yapılabilecek çok şeylerin olduğunu 
ifade ediyor.

Yapacak çok şey var 
Toplumun büyük bir kesiminde nefes 
darlığı çeken, ancak tanı almayan 
hastalarımız var. Bu hastalara tanı 
konulması için spirometri yapılması 
gerekiyor. Bunun yanında tanısı 
olan hastalarımız da aktif bir yaşam 
sürdürme şansına sahipler. KOAH 
tanısına sahip olmak, günlük yaşama 
engel teşkil eden, aktif olmaya karşı 
etkisi olarak bir durum değildir. 
Doktorlar olarak bizim üzerimize düşen 
en büyük sorumluluk, hastalarımızın 
daha iyi nefes almalarını sağlamak için 
çalışmaktır. 

Çalışmalıyız… 
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 
(TÜSAD) KOAH Çalışma Grubu olarak 
her yıl Kasım ayı içinde toplumumuzun 
KOAH farkındalığını artırmak ve 
bilinçlendirmek amacıyla farklı 
etkinlikler gerçekleştiriyoruz. 
Bu yıl planladığımız etkinlikler; 
çeşitli illerde KOAH konusunda halkı 
bilgilendirici toplantılar düzenlemek 
ve el broşürleri dağıtmaktan, ulusal 
ve yerel yazılı basında KOAH ile ilgili 
haberler yayınlatmaya, ulusal ve yerel 
televizyon kanallarında programlar 
düzenlemeye kadar geniş bir yelpazede 
oldu.

Ülkemizde önemli bir halk sağlığı 
sorunu olan KOAH konusunda 

toplumun pek çok kademesinde 
bir arada düşünmeliyiz. Halkın 
bilinçlendirilmesi, risk faktörlerinin 
azaltılması ve gerekli sağlık 
politikalarının oluşturulabilmesi 
için tüm derneklerin, vakıfların ve 
yetkililerin güç birliği içerisinde el 
ele vererek yeni fikirler, taze projeler 
üreterek bunları hayata geçirmelerini 
umut ediyoruz. 

Her yıl 19 Kasım’da Dünya KOAH Günü’nü farklı etkinliklerle anımsayarak 
toplumsal farkındalık yaratmak üzere çalışıyoruz. 

Dünya KOAH Günü 

18 Kasım 2015
TÜSAD Ankara Şubesi 
Sonbahar Toplantısı 
Dünya KOAH Günü Etkinliği 
Dr. Mecit Süerdem ve Dr. Arzu 
Ertürk’ün oturum başkanlığında 
Wyndham Ankara Oteli’nde 
gerçekleşen etkinlikte, önce “Hasta 
Gözüyle KOAH”, akabinde Dr. 
Mecit Süerdem’in sunumuyla “Yeni 
Bronkodilatörler”, son olarak da 
“AKOS Olgu Sunumu” yapıldı. 
Sunumda Ufuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göğüs Hastalıkları 
bölümünden Dr. Nalan Ogan, Astım 
KOAH Ortak Sendromu hakkında 
detaylı bilgi verdi. 

TÜSAD İzmir ve Ankara Şube Aktiviteleri 

3 Ekim 2015 
Türk Toraks Radyoloji Derneği 
Yıllık Toplantısı
Türk Toraks Radyolojisi Derneği 3 
Ekim 2015’de Ankara Rixos Otel’de 
toplantı düzenledi. Her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Türkiye Solunum 
Araştırmaları Derneği, belli sayıda 
asistanlarını bu kursa burslu olarak 
gönderdi. Sempozyumda akciğer 
nodüllerine yaklaşım ve güncel çözüm 
önerileri, akciğer kanseri yaklaşım, 
interstisiyel akciğer hastalıkları, diffüz 
parankimal hastalıklar gibi günlük 
çalışma pratiğinde sıkça karşılaşılan 
sorunlara yaklaşımın tartışıldığı konu 
başlıkları yer aldı. Bunların yanı sıra 
toraksta MR uygulamaları, PET-BT, 
girişimsel işlemleri içeren oturumlar 
da gerçekleşti. 

7 Ekim 2015
TÜSAD İzmir Şube Bilimsel 
Toplantısı 
Akos ve Yeni Bronkodilatörler 
konulu toplantı, Dr. Ahmet Emin 
Erbaycu ve Dr. Sibel Öktem Ayık 
moderatörlüğünde Renaissance İzmir 
Hotel’de gerçekleşti. 

8 Aralık 2015
TÜSAD İzmir Şube Bilimsel 
Toplantısı
Viral Pnömaniler ve Erişkin 
Bağışıklama konulu toplantı, Dr. 
Güneş Şenol ve Dr. Sibel Doruk’un 
moderatörlüğünde gerçekleşti. Dr 
Bilgin Arda, Dr. Sezai Taşbakan 
ve Dr. Özgür Batum konuşmacılar 
arasındaydı. 
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Katıldığı kahve şampiyonalarından ödüllerle 
dönen ünlü barista Özkan Yetik, bu yıl TÜSAD 
37. Ulusal Kongresi’nde bizimle birlikteydi. Kahve 
tadımlarıyla kongreye keyif katan Yetik’le konuştuk  

Kahve dünyasına yolculuğunuz nasıl başladı?

Bu işe 2007’de Bağdat Caddesi’ndeki kafemizde 
başladık. Aslında çok masumane, yardım etmeye 
gidip gelirken kahveyle tanıştım. Daha sonra nasıl 
bu işi geliştiririm diye araştırmalar yapılırken 
kahve üzerine şampiyonaların olduğunu fark 
ettim. Sonrasında bu şampiyonaları izlemek 
için yurtdışına gittim. Ve kendimi bu konuda 
geliştirmeye karar verdim. 2011 yılında Türkiye’ye 
döndüğümde, ilk kez Türkiye barista şampiyonu 
oldum.  2012-2013’de Türkiye latte art, yani 
süt sanatı şampiyonu oldum. Kahveleri servis 
etmeden önce yapılan şekiller için kullanılan 
bir terim bu. 2014’te stratejik bir hamle olarak 
yarışmaya girmedim ve bu kez jüri üyesi oldum. 
Amacım, 2015’te tekrar şampiyon olmaktı. Ve 
başardım. Şu anda İstanbul’da Cihangir ve 
Galasataray’da kahve dükkanlarımız var. İsmi 
Coffee Brew Lab. Orada üçüncü nesil kahvecilik 
yapıyoruz. Bu akımın öncülerinden biriyiz. 

Kongre ile ilişkiniz nasıl oldu? 

Kongre organizasyon komitesi benimle iletişime 
geçti. Hem etkinlik hem de söyleşi yapalım dedik. 
Söyleşi de oldukça verimli geçti. Sunum çok 

güzeldi. Katılımcıların çoğu ertesi gün gelip beni 
tebrik etti ve kahvemi içmek istedi. Bu çok keyifli 
bir olay. Bir şeyden bahsediyorsunuz ve böyle bir 
ilgi doğması çok mutlu ediyor insanı. Anlattığınız 
bir şeyi somutlaştırmak için tadına baktırabilmek 
çok önemliydi. Tadamayanlar ertesi gün tekrar 
standa gelip bir şeyler tatmak isteyince işte o 
zaman çok gurur duydum. En keyifli noktası bu işi 
yapmanın. 
Doktorlar vardı karşınızda sonuç olarak... Kahve ve 
sağlık konusunda yorumlar geldi mi? 

Aslında ben de bu tür sorular bekliyordum ama 
çok öyle zarar üzerine değil de daha çok günlük 
hayata dair sorular geldi. Kahve içme tarzlarının 
doğruluğunu yanlışlığını sordular, onları konuştuk 
daha çok. Mesela suda çözünebilen kahve 
içiyorum zararlı mı, çekirdek kahve mi suda 
çözünen kahve mi gibi sorular geldi. Daha çok 
kaliteye yönelik sorular cevapladım.

Kongre boyunca açık olan kahve standlarınız 
katılımcılardan büyük bir ilgi gördü. Rakamlarla 
kongrenin kahve tüketim deneyimini paylaşabilir 
miyiz? 

İki standımız vardı. İkinci günün sonunda 
standların bir tanesinde bin bardak tüketilmişti. 
Yani yaklaşık 13-14 kilo kahve ve 100 litreye yakın 
süt harcandı. Yukarıdaki standda ise 1200 bardak 
kahve ve 100 litre süt tüketildi. 

Kahvenin sağlıkla ilişkisi hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Aslında biz de bununla ilgili bir şeyler yapmayı 
planlıyoruz. Bir kitap projemiz var. Ben şunu 
düşünüyorum: Örneğin bir insanın şeker tüketimi 
hayatı boyunca maksimum 20 kiloysa bunu 
hayatının tümüne yayması gerekir. Kahve de 
böyle. Burada doktorlardan duyuyorum, derslere 
giriyorlar, operasyonlara giriyorlar, çok yoğun 
çalışıyorlar o yüzden sürekli kahve içiyorlar. 
“Enerji almak için günde 10 bardak içiyorum” 
diyen bile oldu. Bu bence çılgınlık!  Çünkü birkaç 
yıl sonra kahveyi bırakmak zorunda kalacak 
sağlık açısından. Bunun yerine günde 2-3 bardak 
kahve içip bunu daha uzun yıllara yaymak gerekir. 
Çünkü kafein var içinde, ve kafein uyarıcı madde. 
Ne kadar çok içerseniz o kadar çok zarar veriyor. 
Kafeinsiz kahve de zararlı çünkü o da kimyasal 
yöntemlerle kafeinden arındırılıyor. O kimyasallar 
da zararlı o yüzden yine doğal kafeinli kahve 
ama yeterli miktarda tüketmek gerekir. Günde 
maksimum üç bardak dersek itiraz gelmez 
sanırım… Suda çözünen kahve yerine filtre kahve 
hiç değilse Türk kahvesi içilmesi daha yararlı 
olacaktır. Çünkü suda çözünen kahveler en 
zararlısı diyebiliriz. Bunlara dikkat edilirse kahve 
keyfi uzun yıllar sürdürülebilir.   
   

Türkiye 2015 Barista Şampiyonu Özkan  Yetik, SOLUNUM 
2015  boyunca katılımcılara kahve keyfi yaşattı. Uykusuzluğa 
alışkın hekimler, Yetik’in tavsiyelerini dikkatle dinledi. 

ÖZKAN YETİK 
KAHVE KOKAN ADAM
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Tayfun Talipoğlu, Türkiye’nin 
en ünlü belgeselcisi desek 
yalan olmaz. Nevi şahsına 
münhasır sesinden bugüne 

dek çok şey öğrendik. Talipoğlu, 2013 
yılından beri nefesle ilgili belgeseller 
çekiyor.  “Anadolu Havaları: 
Türkiye’de Sigara ve KOAH” adındaki 
belgeselde sigara ile ilgili röportajlar 
yapan Talipoğlu, sonrasında astım 
son olarak da KOAH’ya yoğunlaştı. 
Nefes Bir Armağandır İnsana adını 
verdiği belgeselle TÜSAD 37. Ulusal 
Kongresi’ndeydi. Talipoğlu ile nefesle 
ilintili belgeselleri üzerine konuştuk. 
Solunum ile ilgili belgesel yapma 
fikri bir ilaç firmasından gelmiş 
Talipoğlu’na. Bugüne kadar 
Anadolu’nun her yerini karış karış 
gezen bir belgeselci olarak, sigarayı 
temel alan röportajlar serisi çok 
ilgisini çekmiş. “Özellikle birinci 
filmde sigara konusunda muhteşem 
röportajlar çıktı. İnanın bana,  
Türkiye’nin aynasıydı.” İlk belgeselin 
vurucu etkisi, devam etme fikrini 
doğurmuş. Devamında astım gelmiş. 
Ülkenin pek çok bölgesinde insanlarla 
astım hakkında konuşmuş Talipoğlu. 
Ancak bu tür bir belgeseli yapmanın 
çok da kolay olmadığını vurguluyor: 
“İkinci film astım hakkındaydı. 
Hastanelerde doktorlarla söyleştik. 
Ancak enteresan bir şekilde insanlar 
röportaj yapmaktan çekiniyorlar. 
Bu kadar ürkek bir toplumda bu işi 
yapmak hiç kolay değil.” Üçüncü ve 
son film KOAH üzerine. İlk ikisini 
de kapsayan, daha toparlayıcı bir 
belgesel olması için çalışmışlar. Dr. 
Can Öztürk ile birlikte belgeselin 
temasına karar veren Talipoğlu, Can 
Hoca ile kafalarının çok uyuştuğunu 
ve belgeselin oturduğu yerin 
sağlamlığını bu uyuma bağlıyor. 

KOAH konusunda çok yol aldık 
Talipoğlu’na bu belgeselle birlikte 
neler öğrendiğini sorduğumuzda 
şöyle cevap veriyor: “KOAH 
konusunda insanlar eskiden son 
derece bilinçsizdi. İnsanlar KOAH’nın 
adını bile bilmezken öğrendiler, 
şimdi KOAH riski altındayım 
deme noktasına geldiler. Kamu 
spotlarının ne kadar etkili olduğu, 
benim bu araştırmamda çok ortaya 
çıktı, lüzumsuz yere kamu spotu 
yapmaktansa, bunun gibi sağlığa 
ilişkin, halkı bilgilendiren konuların 
çok daha önemli olduğunu fark ettik.” 

Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu, 
pek çok şehirde yüzlerce insanla 
yaptığı röportajlardan sonra Talipoğlu, 
sigara ve bağımlılık konusunda 
epey gözlem yapma fırsatı bulmuş. 
“Bizdeki bağımlılık enteresan. 

Bırakıyor mesela, ancak öksürüğü 
geçtiği zaman yeniden sigaraya 
başlayabiliyor insanlar. O sigara 
bırakılacak pazartesiler hiç gelmiyor. 
Bir inşaat işçisiyle konuştum 
örneğin, nefes alamıyor ama ‘ne 
yapayım bırakamıyorum’ diyor. Bizim 
insanımız alışkanlıklarından kolay 
vazgeçemiyor. Bu her anlamda böyle. 
Değişimin getireceği yeniliklere ve 
yeni emeğe hazır değiller. Sigarasız 
yaşamın nasıl olduğunu bilmediği 
için sigarayı bırakamıyorlar. Yeni 
bir duruma adapte olamıyorlar ve 
sonuç olarak bütün tercihlerini de 
bu doğrultuda yapıyorlar. Çorabının 
kirlendiğini koklayarak anlayan insan, 
astım ya da KOAH olmadan, ölümcül 
bir hastalığa yakalanmadan anlamıyor 
sağlığının bozulduğunu. Bu başına 
gelecek biliyor ama ille kapısına kadar 
gelmesini bekliyor.” 

Ölüyorsun demeden bırakmıyorlar 
İlk iki belgeselde hastalarla röportaj 
yapan Talipoğlu, son belgeselde 
doktorların açısından bakmaya karar 
vermiş. Doktorlardan dinlediği hasta 
hikâyelerinin bazıları dehşet verici.  
Dokuz yıl boyunca nefesi daralır 
diye banyo yapmayan biri mesela. 

Peki, doktorlar açısından bakmanın 
farkı neydi Talipoğlu açısından? 
“Hastalar doktorların söylediklerini 
kabulleniyorlar mı, kurallara uyuyorlar 
mı, bunlara hasta doktor ilişkisi 
açısından baktık. Sonuç aslında net: 
Doktor hastaya ‘Sen artık ölüyorsun 
kardeşim’ deyince bırakıyor ancak. 

Eski tiryaki, yeni sigara karşıtı
Tayfun Talipoğlu’nun kendisi de eski 
sigara kullanıcılarından. Kafamızdaki 
gazeteci profili dudağının kenarında 
sigarası, daktilonun başında yazı 
yazan adamdır ya hani, o da öyle 
başlamış. Peki nasıl bırakmış? Kendisi 
anlatıyor: “Babam hiç bilmedi içtiğimi, 
nefret ederdi sigaradan. Parkta bile 
otururken üç bank ötede sigara 
içiliyorsa kokusu bana geliyor derdi. 
Oradan kafamda aslında sigaraya 
defans var tabii. Ben de bir iki yıl 
içer bırakırdım, sonra altı ay içinde 
yeniden başlardım, başlayınca da 
sonu gelmiyordu. En sonunda kalp 
krizi geçirdim. Sonra hastanede 
yatarken belgeselde karşılaştığım 
insanları gördüm, adama dört stent 
takmışlar hâlâ sigara içiyor, diğeri 
by-pass oluyor yine içiyor. Şimdi 
düşünüyorum da, keşke filmi o zaman 
yapsaymışım.” 
TÜSAD ile başta ajansı üzerinden 
tanışan Talipoğlu, solunum 
dünyasının sevdiği bir isim. Peki 
ya belgeseli seyredemeyenler ne 
yapacak? Belgesel şimdiye dek 
sadece kongrelerde gösterilmiş ancak 
Talipoğlu bir belgesel programı 
yapmaya karar verirse kesinlikle 
yayınlamayı düşünüyor. Zira, ortada 
büyük bir emek ve toplum yararına 
önemli bir çalışma var. 

Tayfun Talipoğlu, sigara bağımlılığı ve KOAH ile ilgili çektiği üç farklı belgeselle 
kamuoyunda duyarlılık yaratıyor    SİNEM DÖNMEZ  

Yaşamın Bamteli: Nefes 

KISA KISA

   Tayfun Talipoğlu, bu 
belgeselleri çekerken 11 il 
gezmiş. Aralarında Gaziantep, 
Diyarbakır, Aydın, Osmaniye, 
Trabzon gibi birbirinden farklı 
şehirler var. Yaklaşık 30 ayrı 
röportaj yapmış. Zor olanın 
gezmek değil, insanların 
ürkekliği olduğunu söylüyor. 

  Tayfun Talipoğlu, gezdiği 
hastaneler arasında en etkileyici 
olanlardan birinin Gaziantep’te 
yer alan SEV Amerikan Hastanesi 
olduğunu anlatıyor. 1848 yılında 
Gaziantep’e yerleşmeye karar veren 
ve hayatının sonuna kadar orada 
yaşayan Dr. Azariah Smith anısına 
1879’da kurulan hastanenin binası, 
olduğu gibi duruyor ve çok etkileyici. 

11 İl 30 İnsan Antep’in Büyüsü

 “Yaptığım röportajlar Türkiye’nin 
aynasıydı. Bizim insanımız alışkanlıklarına 
çok bağlı, sonunun iyi olduğunu bilse de 
yenilikten korkuyor. Sigarasız bir hayat gibi.” 

Yaşam Aktüel
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