Solunum Aktüel
YIL: 7

www.solunum.org .tr

SAYI: 21

Umutsuzluğu
barış umuduna
çevirmek adına
teması “Barış” olan
SOLUNUM 2016’ya
hepinizi bekliyoruz!

Çeşme, insana
huzur veren doğası,
taş evleri, zengin
mutfağı ve
sıcakkanlı yöre
halkıyla keyifli
bir tatil vaat
ediyor…

Levent hastası için
doğru olanı her
zaman hiçbir karşılık
beklemeden yaptı.
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TÜSAD Tarihinde Bir İlk

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin değerli üyeleri, genel kurulumuza
katılmayı lütfen unutmayın ve ihmal etmeyin.

D

eğerli TÜSAD Üyeleri,
Değerli Meslektaşlarımız,
Göğüs Hastalıkları
alanında 1970 yılında kurulmuş ve
en eski Uzmanlık Derneği olan
Türkiye Solunum Araştırmaları
Derneği’nin üç yılda bir Ekim
ayında yapılması gereken olağan
Genel Kurulunu 2016 yılında bir ilk
olarak 38. Ulusal Kongremiz
SOLUNUM 2016 biterken yani
kongremizin kapanış töreninin
hemen arkasından gerçekleştirme
kararını aldık ve tabii ki bunu
sizlerle şimdiden büyük bir sevinç,
coşku ve gururla paylaşıyoruz.
2013 yılı Kasım ayındaki olağan
Genel Kurulumuzun üzerinden 3
yıl geçti. Bu dönemde seçilen
Merkez Yönetim Kurulumuz ve
diğer dernek organlarımız,
kurullarımız hep birlikte, uyum
içinde, canla başla, çoğu zaman
kendimize ait zamanlarımızdan
fedakârlık ederek derneğimizi
aldığımız noktadan daha ileriye
götürebilme gayreti içinde çalıştık
durduk. Artık devir teslim zamanı
geldi ve bu görevi arkamızdan
Twitter @solunum

gelen genç, yenilikçi, enerjik ve
sağlam bir ekibe devredebilme
istek ve heyecanını yaşıyoruz.

kendi başına bir güç ortaya
koyamadığı modern toplumlarda
sivil toplum kuruluşlarının
amaçlarından biri de demokrasi
46. Yılımızda, 3218 üyemiz ile artık kültürünü en uygun şekilde
olgunluk dönemini yaşayan bir
uygulamak ve geliştirmek
dernek ve sivil toplum kuruluşu
olmalıdır. Bu noktadan hareket ile
olarak TÜSAD güçlü bir kurumsal biz de Genel Kurulumuzu hiç bir
kimliği olan, tüm üyelerine eşit
ön seçim veya delege seçimi
mesafede, her bir üyesini aynı
uygulamaksızın tüm üyelerimizin
derecede değerli gören bir
büyük çoğunlukla bir araya geldiği
uzmanlık derneği olmanın
kongremiz sırasında toplayarak,
sorumluluk ve bilincini giderek
yönetim organlarına aday olma ve
daha fazla idrak etmekte ve buna seçilme konusunda en demokratik
uygun davranmaya çalışmaktadır. yolu benimsemeyi uygun bulduk.
Kişilerin giderek daha fazla
yalnızlaştığı, bireyselleştiği ve
devamı sayfa 2’de
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Hepinizi teması BARIŞ olan 38. Ulusal Kongremiz
SOLUNUM 2016’ya, bilim ve barış kavramlarını
hep birlikte paylaşmaya, hepimizin
söz hakkı olan Genel Kurulumuza
katılıp, aday olmaya ve oy vermeye davet
ediyoruz. Böylece hep birlikte son
zamanlarda en fazla ihtiyacımız olan
Barış ve Demokrasi kavramlarını
hissetmiş olacağız.

HEP BİRLİKTE DEMOKRATİK,
KATILIMCI, DİNAMİK, HESAP VEREBİLİR
DERNEĞİMİZİ DAHA İLERİLERE TAŞIYALIM.
Editörün Köşesi
Yeni sayımızda İçeriğini zenginleştirdiğimiz Akciğer Kanserinde Destek Tedavisi
kitabımızın hazırlıklarının bittiğini müjdeliyoruz. Buna ek olarak TÜSAD MYK
olarak bronkoskopi için ülkemizde ilk olacak bir kılavuzun hazırlıklarına da başladık.
Detayları ilerleyen sayfalarda inceleyebilirsiniz. “Yaşadıkça Barış, Nefes Aldıkça
Editörün
Köşesiyola çıktığımız Solunum 2016 Kongresi boyunca olacak
Barış…”
sloganıyla
etkinlikleri de bu sayımızda inceleme fırsatı
yakalayabileceksiniz. İki değerli hocamız Dr.Mecit
Süerdem ve Dr. Gülderen Şahin
Eurasıan Journal Of Pulmonology ile ilgili
deneyimlerini siz değerli
okurlarımızla paylaşıyor. Dr. İrfan
Yalçınkaya Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz
Akciğer Tüberkülozu Tedavisinde Son Gelişmeler
ve Göğüs Cerrahisinde Aramızdan Ayrılanları
Anma Sempozyumundan izlenimlerini Haber
Aktüel bölümüzde aktarıyor. Profil Aktüel
bölümüzdeyse Levent Dalar, Levent Karasulu’nun
ardından kaleme aldığı duygusal yazıyı paylaşıyor.
Yaşam Aktüel bölümüzde de Ege’ye doğru keyifli bir
yolculuk yapıyoruz. Ege’nin en güzel köylerini
tanıma fırsatı bulurken, Çeşme’de
keyifli vakit geçirebilmeniz için
küçük tavsiyelerde
bulunuyoruz.
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Keyifli okumalar diliyorum…
Dr. Arzu Mirici
Instagram@Solunumdernegi

Facebook Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
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Sigarasız Yaşam, Sağlıklı Yaşam!
31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü etkinliğinde “Sigarasız Yaşam, Sağlıklı Yaşam”
konulu bir söyleşi düzenlendi.
Dr. Zeynep Atam Taşdemir

D

ünya Sağlık Örgütü
(
(WHO) üye devletlerince
19
1987 yılından bu yana her yıl
31 Mayıs tarihi Dünya Tütüne
Hayır Günü, Dünya Sigarasız
Günü, Dünya Tütünsüz Günü veya
Dünya Sigarayı Bırakma Günü
olarak kutlanmaktadır. Bu günde,
sigara kullanıcılarının 24 saat
süreyle sigarayı bırakmaları teşvik
edilmektedir. Son yıllarda tütün ve
tütün ürünlerinin kullanımının
arttığı ve bu ürünlere başlama
yaşının oldukça düştüğü
bilinmektedir. Tütün ve tütün
ürünlerinin zararlı etkilerinden
bahsetmek ve sigara başta olmak
üzere bu ürünlerin kullanımını
önlemek amacıyla TÜSAD Tütün
Kontrolü Çalışma Grubu tarafından
bu sene 31 Mayıs etkinliği olarak
İstanbul Bağcılar Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Konferans
salonunda ünlü radyocu Cem
Arslan'ın katılımıyla "Sigarasız
Yaşam, Sağlıklı Yaşam" konulu
söyleşi düzenlendi. Söyleşi hasta,
hasta yakınları ve Sağlık Meslek
Lisesi öğrencilerinin yoğun ilgisi
ile gerçekleştirildi.

Yıllardır sigara başta olmak üzere
tütün ürünleri ve madde
bağımlılığı ile savaşta elinden
geldiğince tüm etkinliklere
katılmaya çalıştığını belirten Cem
Arslan, bu tür sosyal sorumluluk
projelerinde yer almaktan büyük
mutluluk duyduğunu belirtti. Ünlü
radyo programcısı bu konuyu yayın
hayatında da sık sık vurgulamaya
çalıştığını ifade etti.

Söyleşide tütün ürünlerinin sağlığa
olan zararları dışında sosyal ve
ekonomik sorunlarına da değinildi.
İnteraktif bir şekilde
gerçekleştirilen söyleşide 40 yıllık
sigara savaşını anlatan hastaların
hikâyeleri dinleyiciler tarafından
ilgi gördü. Teşekkür plaketleri ve
fotoğraf çekimleri ile etkinlik sona
erdi.

Tütün ürünleri ve zararları ile ilgili
Dr. Zeynep Atam Taşdemir
tarafından yapılan bilgilendirici
konuşmanın ardından 31 Mayıs
Dünya Sigarasız gününün anlam
ve öneminden bahsedildi.
Etkinlikte Cem Arslan’ın kendine
has üslubuyla keyifli sohbeti ilgi
ile izlendi.
Twitter @solunum
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Derneğimiz’in Başlattığı
Hukuksal Girişim Ve Olumlu Sonuç...
Uzmanlık alanımızın en önemli konularından biri olan
akciğer kanseri tedavisine göstermiş olduğu duyarlık sonucunda
TÜSAD'ın bir girişimi daha olumlu sonuçlandı.
Dr. Can Öztürk ve Dr. Ülkü Yılmaz

D

eğerli meslektaşlarımız,
akciğer kanseri göğüs
hastalıkları uzmanlık
alanının başlıca, önemli hastalık
gruplarından birini
oluşturmaktadır. Tanı, evreleme,
kötü haberin verilmesi, tedavi
planı, komorbiditelerin sağaltımı,
sigaranın bıraktırılması, palyatif ve
küratif tedavi yaklaşımlarının her
aşamasında göğüs hastalıkları
uzman hekimi önemli ve aktif rol
almaktadır.

Konunun çözümlenmesi amacıyla
TÜSAD konuya ilişkin olarak
hukuksal girişim başlatmıştı. Dava
sonuçlandı ve dava konusu
düzenlemenin bilimsel dayanağı
olmadığı, hekim yetkisine
müdahale niteliği taşıdığı, göğüs
hastalıkları hekimlerince tedavi
edilen hastaların sağlıklı yaşama
hakkına müdahale niteliğinde
olduğu bildirildi.

Ülkemizde akciğer kanserli
hastaların %82’sinin tanısını göğüs
hastalıkları uzmanları koymakta,
% 42’sinin tedavisi özellikle üçüncü
basamak hastanelerde başarı ile
gerçekleştirilmektedir. Ancak
özellikle son yıllarda göğüs
hastalıkları uzmanları bu
hastalıkların tedavisi ile ilgili bir
takım sıkıntılar yaşamaktadır.

Bu haklı kazanımımızın ardından
TÜSAD Akciğer Kanseri Çalışma
Grubu olarak, hastalığın tedavisine
yönelik yaşanan problemlerin
çözümlenmesine yönelik yeni
girişimlerde bulunduk. Olumlu
sonuçlarını en kısa sürede sizlerle
paylaşmayı ve bu konu ile ilgili
günlük rutin çalışmalarınızı kolaylaştırmayı umuyoruz.
Uzmanlık alanımızın en önemli
konularından bir olan akciğer
kanseri tedavisine göstermiş
olduğu duyarlık sonucunda

TÜSAD'ın bir girişimi daha
olumlu sonuçlandı. Uzmanlık
alanımızın haklı kazanımları
doğrultusunda aktif girişimleri
nedeniyle derneğimiz Merkez
Yönetim Kurulu'na bir kez daha
teşekkür ediyoruz.

Pemetreksed ve erlotinib etken
maddeli ilaçların göğüs hastalıkları
uzmanları tarafından reçetelenmesi
06/08/ 2010 tarihli, SUT’de
değişiklik yapılmasına dair resmi
gazete tebliği ile engellenmişti.

Twitter @solunum

Instagram@Solunumdernegi

Facebook Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
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Akciğer Kanserinde Destek Tedavisi
İlk baskısı meslektaşlarımızca çok talep gören kitabımız Akciğer Kanserinde
Destek Tedavisi’nin içeriği zenginleştirildi.
Dr. Meral Gülhan ve Dr. Ülkü Yılmaz

G

öğüs hastalıkları uzmanlık
alanının en önemli hastalık
gruplarından birini
oluşturan akciğer kanseri, dünya
genelinde en çok ölüme yola açan
kanser türü olmaya devam
etmektedir. Erken tanı ve tedavi
alanında yıllardır süren yoğun
çalışmalara rağmen, beş yıllık
sağkalım oranları en iyi şartlarda
%15 dolayında kalmaktadır.
Tanı genellikle ileri evrede
konulmakta ve olguların yaklaşık
%85’inde küratif tedavi şansı
olamamaktadır. Palyatif amaçlı
tedaviler çoğu zaman küratif
amaçlı tedavinin önüne
geçmektedir. Akciğer kanseri,
etyolojisindeki en önemli faktör
olan tütün kullanımının neden
olduğu kronik obstrüktif akciğer
hastalığı, akut ve kronik solunum
yetmezliği, koroner arter hastalığı,
pnömoni eğilimi ve tromboemboli
eğilimi nedeniyle kimi zaman
uzmanlık alanımızın en karmaşık
ve yönetimi zor hasta grubunu
oluşturmaktadır.
Gerek küratif gerekse palyatif
amaçlı tedavi uygulansın, akciğer
kanserli hastalarımız hastalık
süreçlerinde, fiziksel ve sosyal
fonksiyonları kısıtlayan, yaşam
kalitesini bozan birçok semptomla
mücadele etmek zorundadır. Bu
nedenle destek tedavisi tanı
aşamasında başlayıp, ölüme kadar
Twitter @solunum

ve hatta ölümden sonra,
kayıp döneminde hasta
yakınlarına yönelik de
sürdürülmesi gereken,
çok önemli bir hizmettir.
Günümüzde destek
tedavisinin sadece yaşam
kalitesini arttırmadığı,
yanı sıra sağ kalıma da
katkısı olduğu
gösterilmiştir. Destek
tedavisi çok boyutlu
(fiziksel, psikolojik,
sosyal ve manevi)
ele alınması ve multidisipliner
yaklaşılması gereken bir konudur.
Birbirinden çok farklı uzmanlık
alanını ilgilendiren bu konuyu tüm
boyutları ile ele almayı ve bir
kaynakta toplamayı amaçlayarak,
konusunda uzman, farklı
disiplinlerden 31 bilim insanının
katkılarıyla 2009 yılında “Akciğer
Kanserinde Destek Tedavisi”
kitabımızın ilk baskısını
yayınlamıştık. Türkiye Solunum
Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
Akciğer Kanseri Çalışma
Grubu’nca, kitabımızda yer alan
bilgilerin, tıpta yaşanan hızlı
gelişmeler nedeniyle
güncellenmesi gerektiğine karar
verildi. Uzun soluklu bir
çalışmanın sonucunda, içerik
zenginleştirilerek ve güncellenerek
yeni baskısı hazırlandı. İlk baskısı
meslektaşlarımızca çok talep
gören,alanımızda büyük bir açığı
kapatan kitabımızın yeni

Instagram@Solunumdernegi

baskısının akciğer kanseri ile
ilgilenen değerli meslektaşlarımıza
daha iyi bir yol gösterici olacağını
düşünüyor ve umut ediyoruz.
Bir kez de Solunum Aktüel aracılığı
ile kitabımızın hazırlanmasında
emeği geçen tüm bölüm
yazarlarımıza, TÜSAD Başkanı
Sayın Dr. Filiz Koşar başta olmak
üzere desteklerini
esirgemeyen tüm yönetim kurulu
üyelerimize, Probiz Yayınevi
çalışanlarına ve koşulsuz eğitim
desteği amacıyla katkıda bulunan
Roche İlaç Firmasına teşekkürü bir
borç biliriz.
TÜSAD Akciğer Kanseri Çalışma
Grubu’nca, kitabımızda yer alan
bilgilerin, tıpta yaşanan hızlı
gelişmeler nedeniyle
güncellenmesi gerektiğine
karar verildi.

Facebook Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
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TÜSAD Temel ve İleri Bronkoskopi
Uzlaşı Raporu

G

TÜSAD MYK olarak bronkoskopi için ülkemizde ilk olacak bir kılavuzun
hazırlıklarına başladık.
Dr. Levent Dalar

öğüs hastalıkları branşı
yaklaşık 30 yıldır
girişimsel/terapötik
bronkoskopi ile tanışıyor. Bu
tarihlerde belki yüzyıl başından bu
yana tekil uygulamalar ile giden
tanı ve tedavi yaklaşımları bir
temele oturarak kurumsal bir yapı
kazandı ve giderek tüm dünyada
yaygınlaştı. Ancak ülkemizde bu
uygulamaların başlaması ve
yaygınlaşması yalnızca on beş
yıldır mümkün oldu. Başlangıçta
bireysel uygulamalar yapılırken
Yedikule Göğüs Hastanesi'nde
kurulan öncü merkezi takiben
Ankara Sanatoryumu, İzmir Suat
Seren Göğüs Hastanesi ve diğer
merkezlerle yaygınlık kazandı ve
rutin günlük uygulamalar arasına
girdi.
Diğer taraftan konvansiyonel
tanısal bronkoskopinin ötesine
geçen EBUS ve diğer tanısal
uygulamalar günlük hasta
yaklaşımımızın içine iyice girdi.
EBUS artık ikinci basamak
merkezlerden üniversite
hastanelerine dek her ünitede
kullanım olanağı bulunabilen bir
tanısal modalite oldu. Tüm bu
ilerlemelere karşın halen kendi
dilimizde bir rehber, temel
yaklaşımları ve işlemlerin
standardizasyonunu sağlayacak bir
kaynağın yoksunluğu içindeyiz.
Hem ATS/ERS ortak rehberi, temel
bronkoskopi için İngiliz Toraks
Derneği BTS’nin rehberi yol
Twitter @solunum

gösterici olsa da bu alanda
ülkemizden de artık güzel
çalışmalar yayınlanıyor. İleri
bronkoskopi uygulamaları
camiamız için ilgi çeken ve
öğrenilmesi gereken bir alan olarak
giderek genişliyor. Bu nedenle
TÜSAD MYK olarak bronkoskopi
için ülkemizde ilk olacak bir
kılavuzun hazırlıklarına başladık.
Bu sonbaharda camiamıza
kazandırmak istediğimiz bu uzlaşı
raporu şu başlıklardan oluşuyor:

TANISAL BRONKOSKOPİ
1- Bonkoskopi ünitesi donanımı ve
planlanması
2- Bronkoskopide eğitim, yeterlilik ve
sertifikasyon
3- İşlem öncesi hazırlık ve sedasyon
4- Tanısal fiberoptik bronkoskopi
* Biyopsi
* TBİA
* Fırçalama
* BAL
5-EBUS
6- Navigasyon Bronkoskopileri
7- Diğer ileri tanısal yöntemler
8- Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve
güvenlik)
9- Zor hastalarda tanısal bronkoskopi
(Gebe, KOAH, kanama eğilimli vb.)

TERAPÖTİK BRONKOSKOPİ
10- Sıcak Yöntemler
11- Kriyoterapi
12- Stent yerleştirme
13- Özel klinik durumlar
* Malign havayolu darlığı
* Benign tümörler
* PITS
* Karsinoid ve belirsiz prognozlu
tümörler
* Yoğun bakımda bronkoskopi
* Masif hemoptizi
* Fistüller
* Dinamik darlıklar
14- Bronşial Hacim Küçültücü
Yöntemler
15- Bronşiyal Termoplasti

İleride uygulanabilecek olan sertifika programları için de bir çatı
oluşturacak bu rehberin alanın tüm başlıklarını içermesi, işlemin
deneyimli uygulayıcıları tarafından yazılmış olması ve ülke koşulları
gözetilerek pratik öneriler içermesine özen gösteriliyor. Kanıta dayalı tıp
yaklaşımı ile tüm yayınlanmış verileri içermese ve özgün ülke koşulları
ile bu verilerin harmanlanarak sahada çalışan hekime yol göstermesi
amaçlandı. Kılavuz yayınlandıktan sonra sizlerden gelecek öneri ve
eleştirilerin bir sonraki baskısını çok daha iyi hale getireceğinden
şüphemiz yok. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.
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‘’BARIŞ’’ Temasıyla Gerçekleştireceğimiz
SOLUNUM 2016 Kongresi
38. Solunum Kongresi’nde bu sene de birbirinden değerli yabancı konuşmacılarımızı
dinleme olanağına sahip olacağız. Ayrıca bazılarının ilk kez yapılacağı
12 kursumuz ve eş zamanlı olarak 2,5 gün boyunca
göğüs hastalıkları hemşirelik kampımız olacak.
Dr. Figen Atalay

15-19 Ekim 2016

tarihleri arasında Çeşme Sheraton
Otel’de gerçekleştirilecek olan
Türkiye Solunum Araştırmaları
Derneği 38. Ulusal Kongresi
SOLUNUM 2016’in hazırlıkları
sürerken kongre organizasyon
komitesi olarak bizler, siz değerli
meslektaşlarımızın beğenisine
layık bir kongre hazırlayabilmek
için tüm gücümüzle kongre
organizasyon toplantılarımıza
devam ediyoruz. Bu çalışmaların
neticesinde hepimizin mesleki
gelişimine çok katkıda
bulunacağını düşündüğümüz
bilimsel programımız şekillendi;
programımız gerek kongre web,
gerek e-mailler gerekse sosyal
medya aracılığıyla sizlerle
paylaşılmaya başlandı. Hedefimiz
sizlerin kongre sırasında bir
yandan teorik bilgilerinizi
güncellerken, diğer yandan
kurslar ve workshoplarla
pratik yapma imkanı
bulabilmeniz.

16 mini konferans, 3 güncelleme
oturumu, ayrıca tamamlayıcı görüş,
karşıt görüş ve yuvarlak masa
oturumları ile bilgilerimizi
tazeleme imkanı bulacağız. 38.
Solunum Kongresi’nde bu sene de
birbirinden değerli yabancı
konuşmacılarımızı dinleme
olanağına sahip olacağız. Ayrıca
bazılarının ilk kez yapılacağı 11
kursumuz ve eş zamanlı olarak 2,5
gün boyunca göğüs hastalıkları
hemşirelik kampımız olacak.

TÜSAD 38. Ulusal
Kongresi kapsamında,
toplam 18 panel,
11 interaktif olgu konseyi,
16 yerli ve yabancı
konuşmacılardan oluşan
Twitter @solunum

devamı sayfa 8’de
Instagram@Solunumdernegi

Facebook Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
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TÜSAD tarafından sadece bildirisi
kabul edilen üyelerimize sağlanan
sınırlı sayıda kongre katılım
bursundan yararlanabilirsiniz.
Ayrıca bu yıl ilk kez yapılacak olan
sunuma kabul edilen sözlü
bildiriler Eurasian Journal of
Pulmonology (EJP) özel sayı olarak
yayınlanacağı müjdesini de vermek
isteriz. Her yıl olduğu gibi Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
alanlarında seçilmiş bildirilere
ödüller verilecektir. Bu yıl diğer
yıllardan farklı olarak daha fazla
sayıda bildiri ödüllendirilecektir.
Her bir çalışma grubuna ait
bilimsel içeriği açısından değerli
olan bildiriler "YILIN BİLDİRİSİ"
seçilecektir. Aynı zamanda
seçilmiş YILIN BİLDİRİLERİ
konuları ile ilişkili olarak ana
oturumlarda sunulabilecek, ödül
jürisi tarafından çalışma grubu
özelinde değerlendirilerek
ödüllendirilecektir .
Hepimiz tüm milletçe belki de
cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı
döneminden geçiyoruz. Ancak tüm
bunlara rağmen birlik ve beraberlik
ruhu içinde her türlü olumsuzluğa
karşın umudun her zaman
yeşertilmesi gerektiğini
düşünüyoruz.

Solunum 2016 Kongresi’nin
workshop programı
• MV
• NIMV
• EBUS
• Sanal bronkoskopi
• SFT
• KPET
• Volüm küçültme
• Hava Yolu Stentleri
• Uyku PSG-videolar
• Plevra US

Umutsuzluğu BARIŞ
umuduna çevirmek adına
teması BARIŞ olan
SOLUNUM 2016’ya
hepinizi bekliyoruz!
Twitter @solunum

Instagram@Solunumdernegi

Facebook Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Kongre Aktüel
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Solunum 2016 Kongresi
Bilimsel Program Detayları
15-19 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan SOLUNUM 2016 Kongresi
çalışmalarımız ülkemizin yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen,
bilimsel birikime ve morale en fazla ihtiyacımızın olduğu düşüncesiyle
aralıksız devam ediyor.
Dr. Şule Akçay

15

Ekim 2016'da kurslar
gerçe
gerçekleşecektir. Bir tam
günlük günlük 12 farklı kurs
programı titizlikle hazırlandı.
Meslektaşlarımızın yoğun ihtiyaç
ve beklentisini karşılamak
amacıyla tekrarlanan Radyoloji,
Uykuda Solunum Bozuklukları,
Temel İstatistik, Sigara Bırakma
Tedavileri kurslarının yanında,
özgün kurs programları da
oluşturuldu. Kardiyopulmoner
Egsersiz Testleri, Özel
Durumlarda VATS, KOAH'da
Pulmoner Rehabilitasyon,
Granülomatöz Akciğer
Hastalıkları'na Yaklaşım, Temel
Bronkoskopi kursları katılımcıların
ilgi alanlarına göre seçebilecekleri
diğer alternatiflerdir. TÜSAD çatısı
altında yeni kurulan Geriatri
Çalışma Grubu tarafından organize
edilen Geriatrik Hastaya
Yaklaşım kursu ilk kez bir solunum
kongresinde yer bulmaktadır.
Yaşlanan Toplum ve Hekime
Yansımaları konusu da kongrenin
ilk günü bir oturumda
konuşulacaktır. Solunum alanında
çalışan hekimlerin sık karşılaştığı
geriatrik hastaların yönetimini
standardize etmek açısından, bu
kurs ve oturumların önemli bir
gereksinimi karşılayacağı
inancındayız.
Twitter @solunum

İleri yaşam desteklerinin çok
sayıda merkezde uygulandığı
günümüzde meslektaşlarımızın
ilgisini çekebilecek bir kurs da
ECMO Kursu olacaktır. Bu kurs
yine ilk kez bir göğüs hastalıkları
kongresinin bilimsel programına
dâhil olmuştur.
Kongremizdeki diğer bir yenilik
ise, mesleki dayanışma ve
işbirliğinin gereğini tartışamayacağımız hemşire arkadaşlarımıza
yönelik Hemşirelik Kampı
olacaktır. Bu kamp kongreye
paralel olarak 2.5 gün süre ile yine
zengin bir bilimsel programla
gerçekleşecektir.

Bildiri oturumlarıyla da
zenginleşecek bilimsel programın
izlenmeye ve yararlanmaya değer
nitelikte olduğuna inanıyoruz.

Ardından 16-18 Ekim 2016
tarihlerinde, üç günlük yoğun ve
doyurucu kongre bilimsel programı
bizleri bekliyor. Dört paralel
salonda yürüyecek programda,
konusunda söz sahibi bilim
insanlarının konuşmalarından
meslektaşlarımız
yararlanacaklardır.

Kongre web
sayfamız

www.solunum.org.tr
/solunum 2016/

Instagram@Solunumdernegi

Facebook Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Kongre Aktüel
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Teorikten Pratiğe Eğitici Kurslar
Her yıl olduğu gibi bu yılda TÜSAD 38. Ulusal Kongre programı içerisinde
15 Ekim tarihinde tüm gün boyunca konusunda uzman kişiler tarafından
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi alanlarında en kapsamlı
kursların yapılması planlanmaktadır.
Dr. Asiye Kanbay

K

ongre kapsamında
yaptığımız kurslarda tüm
konular her yıl alanında en
deneyimli uzmanlar tarafından
anlatılmaktadır. Akademiden
sahaya; tüm meslektaşlarımızın
eğitimine, bilgi ve becerisine katkı
sağlayan kurslarımızda son yıllarda
pratik eğitime daha çok zaman
ayırmaya çalıştık. Günün ilk
oturumlarında anlatılan konuları,
daha sonraki oturumlarda pratiğe
yönelik uygulamalarla
belleğimizde pekiştirecek bir kurs
dizaynı oluşturduk.

Akciğer Radyolojisi
ECMO
Geriatri ve Solunum Sistemi
Granülamatöz Akciğer
Hastalıklarına Yaklaşım

Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri
KOAH’ta Pulmoner
Rehabilitasyon

Özel Durumlarda VATS
Plevra Hastalıkları Tanı
ve Tedavi Rehberi

Temel Bronkoskopi
Herkes İçin İstatistik
Tütün Bağımlılığı ve
Sigara Bırakma Tedavileri
Uygulamalı Uykuda Solunum
Bozuklukları Tanı ve Tedavi

Twitter @solunum

Akciğer Radyolojisi, ECMO,
Geriatri ve Solunum Sistemi,
Granülamatöz Akciğer
Hastalıklarına Yaklaşım,
Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri,
KOAH’ta Pulmoner
Rehabilitasyon, Özel Durumlarda
VATS, Plevra Hastalıkları Tanı ve
Tedavi Rehberi, Temel
Bronkoskopi, Herkes İçin İstatistik,
Tütün Bağımlılığı ve Sigara
Bırakma Tedavileri, Uygulamalı
Uykuda Solunum Bozuklukları
Tanı ve Tedavi Kursu olmak üzere
toplam 12 farklı kursumuzla tüm
meslektaşlarımız ile
deneyimlerimizi paylaşmayı
hedefliyoruz.

Başlangıçta Hemşirelik Kursu
olarak planladığımız bilimsel
programda esasında birlikte
tartışacağımız pek çok konu
olduğunu gördük. Bu kapsamda
Solunum Kongresi ile eş zamanlı
olarak 3 gün boyunca
hemşirelerimize yönelik teorikten
pratiğe tüm konuların tartışılacağı
bir program hazırladık. Dolu dolu
geçeceğini umduğumuz bu
programa ‘’ TÜSAD Göğüs
Hastalıkları Hemşireliği Kampı’’
adı vererek tüm Hemşirelerimizi
bu kampa davet ediyoruz.

Bir önceki kongremizin bitimi
itibarıyla başladığımız 38. Ulusal
Kongre Programı hazırlıkları
sırasında hemfikir olduğumuz en
önemli konulardan biri de;
hekimler ile her alanda omuz
omuza çalışan hemşire
arkadaşlarımızı bu yıl daha çok
aramızda görmek istediğimiz oldu.

Bütün Hemşireleri
TÜSAD Göğüs Hastalıkları
Hemşireliği Kampına
bekliyoruz.

Instagram@Solunumdernegi

Facebook Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Kongre Aktüel
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Solunum 2016 Kongresinde Bizi Neler Bekliyor?
“Sosyal programı şekillendirirken kongre temasına uygun tercihlerde bulunduk...”
Dr. Gazi Gülbaş

K

âğıttan Bin Turna Kuşu
n
Efsanesi der ki: Bir insan
k
kâğıttan bin turna kuşu
yaparsa dileği kabul olurmuş.
İkinci Dünya Savaşı’nı
sonlandırmak amacıyla
Hiroşima’ya atom bombası
atıldığında bu şehirde yaşayan
Sadako Sasaki henüz 2 yaşındaydı.
Atom bombası
yüzünden kansere yakalanan
Sadako’nun 12 senelik kısacık
hayatına sığdırdığı hayalleri yarım
kaldı. Doktorlar ölümü için gün
sayarken o, hayat dolu gözleriyle
iyi şans işaretlerini takip ediyordu.
Yaşayabilmek için bin turna kuşu
yapmak istedi. Sadece barış dolu
bir dünyada nefes alabilmek için
ancak 644. kuşu yaparken son
nefesini aldı, bine ulaşamadan
gözlerini kapadı. Ölümünün
ardından dünyanın dört bir
yanından çocuklar, milyonlarca
turna kuşu gönderdi hastaneye.

temasını belirlerken son bir yıldır
ülkemizin geçirdiği kaotik süreci
göz ardı edemezdik. Bu doğrultuda
Barış ışın demetleridir yaz tarlalarında,
Komite üyelerinin tamamı ağız
iyilik alfabesidir o, dizelerinde şafağın.
Herkesin 'kardeşim' demesidir birbirine,
birliği etmişçesine kongrenin
“yarın yeni bir dünya kuracağız' demesidir
temasını “barış” olarak
Ve kurmamızdır bu dünyayı türkülerle.
belirlemiştik. Demokrasi ve
Barış budur işte.
cumhuriyetin kazanımlarına
yönelik 15 Temmuz darbe
Kardeşler, barış içinde ancak
girişimi de bu kararımızın
derin derin soluk alır evren.
ne denli isabetli olduğunu
Tüm evren,
göstermiştir.
taşıyarak tüm düşlerini.

Sosyal programı
şekillendirirken kongre
temasına uygun tercihlerde
bulunduk. İsmi barışla özdeşleşmiş
bir sanatçı Livaneli… Aklımıza ilk
gelendi o. Ulusal ve evrensel
barışın sanat ve siyaset
dünyasındaki en önemli
temsilcisi… Barışı onun sesinden,
ruhundan duymalıydık bir de.
Birçok sanat alanının aynı gölde
durulup dinlendiği, yeniden
biçimlendiği, insanı anlatmadaki
Turna kuşu 1955 yılından beri
derin duyarlılığıyla derin bir
barışın ve nükleer silahsızlanmanın okyanustur Zülfü Livaneli. Müziği
sembolüdür. Biz de bu sene bin
ile birçok ulusal ve uluslararası
turna kuşu yaparak dünyada ve
ödül aldı ve eserleri Joan Baez,
ülkemizde barış olmasını
Maria Farantouri, Maria del Mar
diliyoruz…
Bonet, Leman Sam gibi onlarca
yerli ve yabancı sanatçı tarafından
Her ne kadar kongremizin amacı
yorumlandı.
ulusal ölçekte bilgilerimizi
güncellemek, uluslararası bilimsel
faaliyetleri teşvik etmek ve
paylaşmak olsa da bu amaca
hizmet edebilmesi için huzurlu bir
ortama ihtiyaç duymaktayız. İlk
toplantımızda kongremizin
Twitter @solunum

Instagram@Solunumdernegi

Kardeşler, uzatın ellerinizi.
Barış budur işte.
YannisRitsos

Kültür, sanat ve politika alanında
Türkiye’nin önemli isimlerinden
birisi olan Livaneli, sanat yaşamı
boyunca 300'e yakın besteye ve 30
film müziğine imzasını attı. “Güneş
Topla Benim İçin”, “Ey Özgürlük!”
gibi şarkılarıyla kitleleri coşturup
özgürlük, barış gibi insani
duygularımıza tercüman olan Zülfü
Livaneli’nin çok yönlülüğünü sanat
dünyamıza bıraktığı film ve
romanlarında da görmekteyiz.

devamı sayfa 12’de
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Zülfü Livaneli’nin bizleri derinden
etkileyen Serenad romanında
şiddet ve uluslararası bürokrasinin,
savaşların acılarıyla kıvranan
Profesör Wagner’ın dramını
görürüz. Profesör Wagner, Katolik
bir aileden gelir fakat Yahudi birine
âşık olur ve onunla evlenir. Bu
sırada Hitler Yahudileri öldürmeye
başlar ve bunun üzerine ikili
kaçacak yer arar. Arkadaşları
vasıtası ile Türkiye’nin türlü
mesleklere profesör kabul ettiğini
öğrenir. Yola koyulduklarında
Alman polisi onları yakalar ve
karısını kaçırırlar. Profesör
İstanbul’a yalnız gelir ve karısını
kurtarabilmek için her türlü yola
başvurur.

bir patlama duyulur ve gemi batar.
Rusya bir denizaltıdan atılan füze
ile gemiyi batırmıştır. Bu
romanında barışsızlığın acılarıyla
derinden etkilenen profesörün aşk
limanı ve geçmişin izini süren
İstanbul yolculuğu okuru da bu
şiirsel ve melodik yolculuğun içine
çekmektedir.

Ayrıca sosyal programımızda kendi
içimizden meslekleriyle birlikte
müzikal çalışmalarını da başarılı
bir şekilde sürdüren
arkadaşlarımızın kurduğu bir
müzik grubu olan Roctors kuvvetli
enerjileriyle 16 Ekim 2016 saat
21.30’da Asistanlar gecesinde
müzikal bir ziyafet sunacaklardır.

Ve yeniden esaretin karşısında
özgürlük ve barışa olan özlem
duygularını güçlendirmektedir.
Değerli sanatçı açılış
konuşmalarından hemen sonra
“Barış” üzerine bir söyleşisi ile
aramızda olacaktır. Daha sonra
Livaneli, orkestra konseri ile bizlere
bir müzik ziyafeti
sunacaktır.

Bu grup Dr. Kutsal Turhan (Göğüs
Cerrahisi) Dr. Coşkun Özcan
(Çocuk Cerrahisi), Dr. Özgün
Güntürk (Ortopedi), Dr. Soysal
Turhan (Kalp ve Damar Cerrahisi),
Dr. İbrahim Akel (Ortopedi)
tarafından kurulmuştur. Grup,
kurulduğu 2013 yılından bu yana
düzenli aralıklarla verdiği
konserlerle dinleyicileriyle
buluşmakta ve müzik çalışmalarına
devam etmektedir. Bu yılki
kongrede de yenilenen ve
genişleyen repertuarlarındaki
şarkılarıyla bizlere müzik ve coşku
dolu bir gece yaşatacaklar...
Müziğin evrensel tınılarıyla kendi
müziğimizi başarılı bir şekilde
harmanlayan The Shot Band
grubu,

Ülkemizde özellikle son yıllarda
artan kadına yönelik şiddet, kadın
cinayetleri ve cinsiyet ayrımcılığını
körükleyen bir bakış açısı göze
çarpmaktadır.

Profesör sonunda muradına erer
ve karısı Filistin’e giden bir gemiye
binerek İstanbul’un yolunu tutar.
Fakat gemi Şile yakınlarında
durdurulur ve kimsenin gemiyi
terk etmesine izin verilmez.
Türkiye gemiyi kabul etmez.
Filistin de İngiltere’nin baskısı
ile gemiyi kabul etmez. Profesör
her gün Şile sahiline giderek
karısına kavuşmayı hayal eder
fakat büyük
Twitter @solunum

Instagram@Solunumdernegi
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17 Ekim 2016’da saat 21.00’de sahne
alacaktır. Aydın Karabulut, Murat
Çekem, Müjde Kızılkan, Murat
Ejder, Erhan Akhan ve Umut
Erhan’dan oluşan grup günümüz
Pop ve Rock müziğinin çeşitli
dönemlerinde Kenan Doğulu,
Tarkan, Ajda Pekkan, Sertap Erener
gibi starlarla önemli konserlere
imza atmışlardır. Sahnede
eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seven
ama aynı zamanda profesyonelliği
de elden bırakmayan
TheShotBand’ın bizlere de keyifli
anlar yaşatacağına eminiz...
Ayrıca Kongre süresince (16-18
Ekim 2016 saat 07.15-08.00 ) Dr.
Jülide Emre Çeldir yönetiminde
YOGA aktivitesi
gerçekleştirilecektir.
Kongrenin son günü olan 18. Ekim
2016’da bilimsel programı takiben
ödül töreni gerçekleştirilecektir.
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Türk Kadınlar Birliği Başkanı
ve kadın hakları savunucu

Avukat Sema Kendirci
“Kadın Olmak…”

konulu söyleşisiyle

16 Ekim 2016 20.000-21.30’da
aramızda olacaklar.

SOSYAL PROGRAM
15 Ekim 2016,
Sheraton Otel Çeşme
19:00 - 19:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI

19:30 - 20:30

ZÜLFÜ LİVANELİ SÖYLEŞİ

20:30 - 22:30

AÇILIŞ KOKTEYLİ &
LİVANELİ ORKESTRASI KONSERİ

16 Ekim 2016,
Sheraton Otel Çeşme
07:15 - 08:00

JÜLİDE EMRE ÇELDİR İLE YOGA

20:00 - 21:30

SEMA KENDİRCİ İLE SÖYLEŞİ

21:30

ASİSTANLAR GECESİ
ROCKTORS KONSERİ

17 Ekim 2016,
Sheraton Otel Çeşme
07:15 - 08:00
21:30

JÜLİDE EMRE ÇELDİR İLE YOGA
MÜZİK DİNLETİSİ
THE SHOT BAND

18 Ekim 2016,
Sheraton Otel Çeşme

Twitter @solunum

07:15 - 08:00

JÜLİDE EMRE ÇELDİR İLE YOGA

17:30 - 18:00

KAPANIŞ ve ÖDÜL TÖRENİ

18:00 - 20:00

TÜSAD GENEL KURULU

Instagram@Solunumdernegi

Facebook Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
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14

TÜSAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve
Denetleme Kurulu Üyeleri Seçildi!
23 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Ankara
Şubesi Genel Kurulu'nda 2016-2019 yılları arasında görev alacak yeni
TÜSAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri seçildi.
Dr. Şule Akçay

Y

önetim Kurulu üyeleri;
Şule Akçay, Ayperi Öztürk,
Nilgün Yılmaz Demirci,
Ebru Şengül Parlak, Elif Babaoğlu,
Denetleme Kurulu üyeleri ise; Arzu
Ertürk, Duygu Özol, Ayşegül
Karalezli olarak belirlendi.
Ankara'da bulunan farklı üniversite
ve eğitim araştırma hastanelerinde
görevli olan üyeler ile ilimizdeki
tüm kurumların etkili bir şekilde
temsil edileceğini ümit ediyoruz.
Şubenin yeni yönetim kurulu
üyeleri olarak önemli bir
sorumluluk üstlendiğimizin
farkındayız. TÜSAD Ankara
Şubesi 'ne üye olan 480
meslektaşımızın beklenti ve
gereksinimlerine cevap
verebilmek amacıyla çaba sarf
edeceğiz.

Önceki arkadaşlarımızın üç yıllık
çalışmalarına paralel olacak
şekilde, Ekim 2016'da
gerçekleşecek 38. Ulusal
Kongremizden hemen sonra Kasım
2016'da Dünya KOAH Günü
etkinlikleri çerçevesinde bilimsel
toplantılarımıza başlamaya karar
verdik. Yaz döneminde şube
toplantılarımızı online ortamda
sürdürmeyi planlamıştık. Kısa süre
önce ülkemiz tarihinin hepimize
belki de en zor günlerimizi yaşatan
olağanüstü olayları, elbette ki şube
Önceki yönetim kurulu üyesi
gündemimizi geçici süre askıya
arkadaşlarımızın faaliyetlerini
almamıza neden oldu. Hayatımızın
aynı motivasyon ve yetkinlikte
normale dönmeye başladığı
sürdürebilmek hedefiyle
bugünlerde, şubemize yeni üye
önümüzdeki üç yılı planlamak
olmayı talep eden mesleküzere, seçildiğimiz günün
taşlarımızın değerlendirilmesi için,
ertesinde, 24 Mayıs 2016'da, Ankara Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
Şubesi ofisinde ilk toplantımızı
olarak iletişimimize kaldığımız
gerçekleştirdik.

Başkan (Şule Akçay), sekreter (Elif Babaoğlu),
sayman (Nilgün Yılmaz Demirci) seçimlerimizi yaptık.
Twitter @solunum

Instagram@Solunumdernegi

yerden devam ettik. Üyelikleri
değerlendirip kabul ettik.
Bundan sonraki ilk yüz yüze
toplantımızı kongremizde
gerçekleştireceğiz. Sadece bilimsel
toplantılar değil, aynı zamanda
üyelerimizin sosyal etkileşimlerini
de güçlendirmek amacıyla
aktiviteler gerçekleştirmek
isteğindeyiz. Mesleki alanımıza
yönelik ilimizde organize edilecek
bilimsel etkinliklerde derneğimizi
temsil edebilmek, üyelerimizin
nabzını tutmak için aralıklı
beklenti yoklamaları yapmak, yine
TÜSAD çalışma gruplarıyla etkili
iletişim kurmak hedefindeyiz.
Üstlendiğimiz göreve, günlük
yoğun iş tempomuzdan vakit
ayırarak, keyifle çalışacağımız bir
mesleki alan gözüyle bakıyoruz.
Yönetim kurulumuz adına,
Solunum Aktüel'in ilerleyen
sayılarında somut ve mutlu
gelişmeleri paylaşmayı ümit
ediyoruz.

Facebook Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
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TÜSAD İZMİR ŞUBE YÖNETİMİ YENİLENDİ!
Dr. Dursun Alizoroğlu

D

ursun Tatar (Başkan),
Haydar Karakuş (Şube
sekreteri), Ceyda Anar
(mali sekreter), Sibel Öktem
Ayık (üye) ve Özlem
Ediboğlu’ndan (üye) oluşan
2013-2016 dönemi TÜSAD İzmir
Şubesi yönetimi, 12.05.2016’da
gerçekleştirilen Genel Kurul ile
yapılan seçimde büyük oranda
yenilendi. Yeni yönetim kurulu
üyelerimiz; Dursun Tatar
(Başkan), Özgür Batum (şube
sekreteri, Yelda Varol (mali
sekreter), Haydar Karakuş (üye)
ve Pınar Çimen (üye) olarak
belirlendi. 2013-2016 döneminde
gerçekleştirdiğimiz bilimsel
toplantılar eğitim hastaneleri ve
diğer hastanelerden katılan
meslektaşlarımızdan büyük ilgi

gördü. Bu dönemde bize
destekleriyle her zaman
yanımızda olan TÜSAD MYK’na,
toplantılarımıza destek veren
tüm hocalarımıza ve
katılımlarıyla bizi onurlandıran
meslektaşlarımıza yürekten
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni
dönemin ilk yönetim kurulu
toplantısında 2016-2017 eğitim
döneminde 4 adet bilimsel
toplantı ve 1 adet kurs
gerçekleştirmeyi planladık ve bu
konuda çalışmalarımıza
başladık. Ayrıca, branşımızı
ilgilendiren hastalık günlerinde
(astım, KOAH, sigara bırakma
vb.) etkinliklerimizi artırmayı,
hasta ve hasta yakını
bilgilendirme toplantılarına
ağırlık vermeyi amaçladık.

Üyelerimizle birlikte
BAŞARILI VE VERİMLİ
bir dönem
gerçekleştirmeyi
diliyoruz.

Şube Toplantılarımız
23 MAYIS 2016
ANKARA ŞUBE İLKBAHAR TOPLANTISI
TÜSAD Ankara Şube’nin ''KOAH ve Akciğer
Kanseri'' konulu toplantısı Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesinde gerçekleşti. Değerli hocalarımızın
konuşmacı ve moderatör olarak katıldığı
toplantıya ilgi büyüktü.

12 MAYIS 2016
TÜSAD İZMİR ŞUBE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!
TÜSAD İzmir Şubede değerli hocalarımız ve
katılımcılarımızla gerçekleştirdiğimiz "GOLD
Güncelleme: ABCD’ mi, FEV1’e dayalı evreleme mi?
Malpraktis, Tüketici Hukuku ve Mesleki Sorumluluk
Sigortası Gölgesinde Hekimlik" konulu toplantımızı
oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirdik.
Twitter @solunum

Instagram@Solunumdernegi

Facebook Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
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Olgularla Tüberküloz Eğitim Programı
“Olgularla Tüberküloz Eğitim Programı” Yedikule Göğüs Hastalıkları
Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Gerçekleştirildi.

Y

Dr. M. Gönenç Ortaköylü

edikule Göğüs Hastalıkları,
ve
Göğüs Cerrahisi EAH ve
Tür
Türkiye Solunum
Araştırmaları Derneği Tüberküloz
Çalışma grubu işbirliği ile 16-18
Mayıs 2016 tarihlerinde üç gün
süren eğitim programı, farklı
şehirlerden gelen 12 katılımcı ile
gerçekleştirildi. Katılımcılarımızla
teorik eğitim yapıp, hemen ardından bunu pratik uygulamalarla
pekiştirdik. Tüberkülozda tanı,
tedavi, direnç gelişimi, ilaç yan
etkileri ve yan etkilere yaklaşım,
hasta yönetimi gibi konular gerçek
olgular eşliğinde konuşuldu,
tartışıldı.
Tüberkülozda enfeksiyon kontrolü
oturumu ve laboratuvarlar eğitimi
oldukça verimli geçti. Eğitim
programı, sahada tüberküloz takip
ve tedavisini yürüten Verem Savaş
Dispanseri ziyareti ve Tüberküloz
Şube Müdürü ve İl koordinatörü
Dr. Onur Ceyhan Aksu tarafından
Sürveyans ve TULSA'nın
anlatımıyla sona erdi.

15 saatlik yoğun eğitim programını 3 günde tamamladık…
Programımıza bilimsel destek veren hastanemiz enfeksiyon
hastalıkları Uzmanı Dr.Derya Cenger’e Mikrobiyoloji Uzmanı
Dr. Sezer Toprak’a, Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Figen Alkan’a,
asistanımız Dr. Pelin Korkmaz’a, bizleri tüm imkanları ile
destekleyen hastane yönetimine, tüberküloz servisinde çalışan
doktor ve hemşirelere katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Haber Aktüel
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TÜSAD Samsun Ziyareti
TÜSAD MYK olarak Samsun’da Op. Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs
Cerrahisi Hastanesi ziyaret ettik. Ardından değerli meslektaşlarımızın
katılımıyla “Gebelik ve Akciğer” toplantısını gerçekleştirdik.
Dr.Ali Fidan

T

ÜSAD MYK olarak
06.05.2016 günü
Samsun'daydık. Rahmetli
meslektaşımız Op. Dr. Kamil
Furtun'un ismini taşıyan Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Hastanesi'ndeydik. Bu ziyarette
amacımız sahada çalışan
meslektaşlarımızı yerinde ziyaret
etmek, varsa sorunlarını dinlemek
ve TÜSAD olarak bizlerden
beklentilerini öğrenmekti. Biz de
çalışma ortamlarını görebilecek,
belki de daha kolay empati
yapabilecektik.
Ziyaretimizin planlanması
sürecinden ayrılış anına kadar
nezaketi ve meslektaş onuruna
yakışır tavırlarıyla Başhekim
Op. Dr. Tamer Kutlu ve ekibi
bizlere ev sahipliği yaptı. Çalışan
göğüs hastalıkları uzmanları ve
göğüs cerrahisi uzmanları ile öğle
arasında bir araya geldik. Gerçek
duygularımızı ne kadar karşılar
bilemiyoruz ama uzaklardan evine
gelmiş kişiler kadar kendimizi
"orada" ve "oralı" hissettik. Karşılıklı
fikir alış verişi, sohbet, sorunlar ve
çözüm öneriler derken öğle tatili
bitti. Meslektaşlarımız çalışma
alanlarına dönerken biz de
hastanenin "Uyku Laboratuvarı" ve
"Sigara Bırakma Polikliniği’ni
gezme imkânı bulduk.
Meslektaşlarımızla birlikteyken
duyduğumuz keyif bu üniteleri
gördüğümüzde takdir ve aslında
biraz da şaşkınlıkla birleşti.
Twitter @solunum

Beş yataklı uyku laboratuvarının
dizaynı ve evrensel bilimsel
önerilere uygun şekildeki ideal
teşrifatı ve teknik altyapısına
imrenmemek mümkün değildi.
Aynı bilimsel ve estetik incelik
sigara bırakma polikliniğinde de
gözleniyordu.
Hastaneden ayrılırken "İyi şeylerin
yapılması için mutlaka İstanbul,
Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde
olmak gerekmiyormuş."
düşüncemiz iyice pekişmişti. Sayın
başhekimimize ve kıymetli
meslektaşlarımıza teşekkür ederek,
ama daha önemlisi, ülkemiz
akciğer sağlığının geleceği için
artan umutlarımızla ayrılıyorduk.
Kendilerine, TÜSAD olarak
yapabileceğimiz ne varsa yapmak
için hazır olduğumuzu bildirdik ve
bir gün sonra yapılacak olan
TÜSAD Akademi "Gebelik ve
Akciğer" toplantısında buluşmak
üzere vedalaştık.
Ertesi gün, “Gebelik ve Akciğer"
başlıklı toplantımız Samsun
Anemon Otel’de gerçekleşti.
Günlük pratikte karşılaştığımız ve
medikal, legal ve sosyal yönleriyle
her zaman özel bir yer tutan
gebelik döneminde akciğer
hastalıklarını, işin uzmanlarından

dinlemek ve interaktif bir formatta
tartışma imkânı bulduk. Klinik
Farmakoloji, Kadın Hastalıkları ve
Doğum ile Göğüs Hastalıkları
uzmanı hocalarımız tarafından üç
oturum ve altı konuşma şeklinde
sunumlar yapıldı. Hocalarımız
Samsun, Çorum, Ordu, İstanbul ve
İzmir’den katılımlarıyla kendi
zengin deneyimlerini de aktarmış
oldular. Konunun sadece göğüs
hastalıkları alanını değil, aynı
zamanda aile hekimlerini de
yakından ilgilendirdiği için
toplantıya birçok aile hekimini
katıldığını da gördük. Hepimizin
kafasında netleşmemiş bir şekilde
varlığını sürdüren bazı soruların
olduğunu yine yapılan
tartışmalardan anlayabiliyorduk.
Toplantımıza 60 kişilik bir
dinleyicinin katılmış olması,
TÜSAD AKADEMİ tarafından ne
denli doğru bir konu seçimi yapmış
olduğumuzun da en bariz kanıtıydı.

“Gebelik ve Akciğer" başlıklı toplantımız
Samsun Anemon Otel’de gerçekleşti.

Instagram@Solunumdernegi

Facebook Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
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Solunum dergisinden
Eurasian Journal of Pulmonology’e
1976 yılında yayınlanmaya başlayan SOLUNUM Dergisi, her geçen yılda kendini
geliştirerek nitelikli bilimsel bir dergi haline geldi.
Dr.Mecit Süerdem

1

1970 yılında kurulmuş olan
Türkiye Solunum
Araştırmaları Derneği
(TÜSAD) süreli yayın organı olan
SOLUNUM dergisinin birinci
sayısı, 7-9 Ekim 1976 tarihinde
Manavgat’ta yapılmış olan 5. Ulusal
Kongre panel ve serbest bildiri
konuşmalarından oluşturuldu.
Kongre sadece iki panel ve 12
serbest bildiri ile gerçekleştirildi.
İlk sayının yayın sorumluluğunu
Prof.Dr. Nuran Gökhan üstlendi.
T

Takip eden yıllarda dergi yılda bir
kez ve sadece ulusal kongre
konuşmalarını içerir biçimde
yayınlanmaya devam etti. Bu
yıllarda sponsorsuz olarak bir
derginin çıkarılması çok zorluklar
içeriyordu. Bu nedenle derginin
basımı Nazım Terzioğlu Matematik
Araştırma Enstitüsü Baskı
Atölyesi’nde ücretsiz olarak
gerçekleştirildi. TÜSAD’ın ilk
kurucu başkanı olan Prof.Dr.
Meliha Terzioğlu’nun eşi
Prof.Dr. Nazım Terzioğlu ülkemizin
önemli matematikçi bilim
insanlarından olup Karadeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu
rektörlük görevini üstlenmiştir.

devamı sayfa 19’da
Twitter @solunum

Instagram@Solunumdernegi

Facebook Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Haber Aktüel

19

Son sene asistanı olduğum 1985 yılında ilk katıldığım SOLUNUM kongresi 8-12 Eylül tarihlerinde 10.
TÜSAD Solunum Kongresi olarak gerçekleştirilen Trabzon kongresiydi. Kongre toplantıları tek salonda
olmak üzere üniversitenin küçük bir dershanesinde yapıldı. Katılımcı sayısı otuz civarındaydı. Bu kongreye
ait 10 sayılı SOLUNUM dergisi üç panel, bir konferans ve 31 serbest bildiri konuşmalarının tam
metinlerinden oluşturuldu. Benim için özel bir önemi olan bu kongreye ait derginin içindekiler bölümünü
de sizler ile paylaşmak istedim.

devamı sayfa 20’de
Twitter @solunum

Instagram@Solunumdernegi

Facebook Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
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Şu anda kıdemli öğretim üyeleri
SOLUNUM Dergisi Editörlük görevimi üstlendiğim 2006-2011 yıllarında
olan ve TÜSAD ile Türk Toraks
derginin editörler kurulunu yeniden oluşturarak profesyonel bir yayınevi
Derneği’nin yönetim kadrolarında ile çalışmaya başladık.
çalışmış bulunan çok sayıda
hocamızın kongrede asistan veya
uzman olarak serbest bildiri
sunumları olmuştu. Bu kongreden
sonra TÜSAD Ulusal Kongrelerine
bildiri ile katılmak akademik
hayatımın en önemli hedeflerinden
birisi olmuştu. “Havayollarının
Nonadrenerjik Nonkolinerjik
İnnervasyonu” başlıklı ilk panel
konuşmamı doçentliğimin ilk yılı
olan 1989 kongresinde yapmıştım.
Bu konuşmaya hazırlık sürecim ile
paneldeki heyecanımın tüm
detaylarını hala çok net olarak
hatırlıyorum.
SOLUNUM dergisi 2000 yılına
kadar ulusal kongrelerin panel,
konferans ve serbest bildirilerinin
yer aldığı sayılar olarak basıldı. Her
sayıda editörler listesi değişiyordu.
Bu tarihten itibaren dergi yıl içinde
üç sayı olmak üzere düzenli
yayınlanan hakemli dergi
formatına dönüştü. Bu dönüşüm ile
birlikte derginin dış kapak formatı
da değiştirildi. 2000 ile 2002 yılları
arasında editörlük görevini Prof.Dr.
Nurhayat Yıldırım, daha sonra
2006 yılına kadar Prof.Dr. Mustafa
Yaman üstlendi. Bu dönem
boyunca yazılar bir matbaada
basılıyor ve bu nedenle yazıların
tüm edit işlemleri editörler
tarafından yapılıyordu. Yazıların
redaksiyonu ile görevli olan
Prof.Dr. Salih Serdar Erturan
hocamızın çok büyük emekleri
olduğunu burada minnet
duygularım ile ayrıca belirtmek
istiyorum.
Twitter @solunum

Bu dönemde derginin kapak ve iç dizaynı değiştirilerek yazım kuralları
yenilendi. Ayrıca elektronik ortamda “peer review” modeline geçildi ve
böylece dergi tamamen modernize edilmiş oldu. Sonraki aşamada ise
dizin sistemlerine başvurularımız gerçekleştirildi. Yazıların redaksiyonu
yayınevinin profesyonel desteği ile yapıldı ve editörler olarak bizler
sadece baskı öncesi son kontrollerini gerçekleştirdik. Derginin
modernize edilmesi dergiye yazı akışını hızlandırdı ve dolayısıyla dergi
sayfa sayısında artışa gidildi. Yine bu dönemde üç periyodik sayı dışında
dördüncü sayı olarak TÜSAD ulusal kongreleri için özel sayı basımları
yapıldı.
TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmem
sonrasında iş yükümün çok artması nedeniyle editörlük görevimden
ayrılma kararı aldım. Merkez Yönetim Kurulu kararı ile 2011 yılı ikinci
sayısından itibaren editörlük görevini Doç. Dr. Benan Çağlayan
üstlendi. Derginin ulusal editörler kurulu, hakem listesi genişletildi ve
ilgilendikleri alanda çok iyi tanınan 27 bilim insanından oluşan
uluslararası editörler kurulu oluşturuldu. Derginin eISSN numarası
alındı ve akademik yükseltme sınavlarına girecek meslektaşlarımız
için önemli olan, yayına kabul edilen makalelere Digital Object
Identifier (DOI) numarası verme işlemi başlatıldı. Böylece makalelerin,
dergi basılmadan önce web sayfasından Ahead Of Print formatında
yayınlanması olanağı yaratıldı.
devamı sayfa 21’de
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1976 yılında yayınlanmaya
başlayan SOLUNUM Dergisi, her
geçen yılda kendini geliştirerek
nitelikli bilimsel bir dergi haline
geldi. Bilimsel yayıncılıkta ortaya
çıkan gelişmelerde gelinen noktada SOLUNUM Dergisi yayın
kurulu ve TÜSAD Merkez Yönetim
Kurulu radikal bazı değişikliklerin
yapılmasının gerekli olduğuna
karar verdi. 2014 yılında uluslararası kabul edilebilirlik şansının
artırılması amacı ve bulunduğumuz coğrafi bölgeyi vurgulayacak
bir isime geçme kararıyla birlikte
dergi ismi “EURASIAN JOURNAL
OF PULMONOLOGY” olarak
belirlendi ve böylece İngilizce
dergimizin yayın dili oldu. Derginin kapak ve iç dizaynı tamamen
değiştirilerek yazım kuralları
yenilendi. Türkçe gönderilen
makalelerin İngilizce çevirileri
derneğimizin destekleri ile
gerçekleştirilmeye başlandı. Derginin web sayfasında makaleler
İngilizce versiyonları yanı sıra
Türkçe olarak da yayınlanmaya
başlandı. Bu dönemde hakem
değerlendirme süreçleri çok
kısaltıldı. Tüm bu süreçlerin hayata
geçirilmesinde çok büyük emekleri
olan başta Doç.Dr. Benan Çağlayan
olmak üzere tüm editörler kuruluna
TÜSAD üyeleri ve göğüs
hastalıkları ile yakın disiplinler
adına teşekkür etmek istiyorum.

Derginin yer aldığı indeksler; TÜBİTAK Ulakbim, Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, EBSCO, CINAHL,
Proquest, DOAJ ve HINARI. 2015 yılında Thompson Reuters'ın Web Of Science indeksine alındı. Ayrıca
SCI’nin öncüsü olan ve yine Thompson Reuters'in indeksi olan ESCI'ye kabul edildik. Derginin çok sayıda
indekse girmiş olması ve İngilizce makale kabul etmesi dergiye gelen makalelerin niteliğini ve sayısını
artırdı. Gelinen bu noktada Pubmed Central başvurusu yapıldı ve böylece hedefimiz olan SCI kapsamında
yer almaya çok yakınlaştık. Alanımızda SCI kapsamına giren dergi sayısının artacak olması ancak sizlerin
SCI’ye çok yaklaşmış dergilere yayınlarınızı göndererek destek vermeniz ile mümkün olacaktır.
Twitter @solunum
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Eurasian Journal Of Pulmonology’ de
Hakem Olmak
Dr. Gülderen Şahin

C

errahpaşa Tıp Fakültesi
Fizyoloji ABD’ye 28 Ekim
1
1975 yılında başladım. O
yıllardaki adıyla kürsümüzde 7-9
Ekim 1976 tarihinde yapılacak
Türkiye Solunum Araştırmaları
Derneğinin (TÜSAD) Kongresi
konuşuluyordu. Benim de doktora
hocam olan Dernek Başkanı Prof.
Dr. Meliha Terzioğlu, eşi Prof. Dr.
Nazım Terzioğlu vefat ettiği halde
TÜSAD’ın 7-9 Ekim 1976 tarihinde
Manavgat-Antalya’da yapılacak
kongresine katılmamızı istedi.
TÜSAD’la tanışmam böyle başladı.
Avrupa Solunum Klinik Fizyoloji
Derneği’nde 1973-1977 tarihleri
arasında Yürütme Komisyonu
Üyeliği ve 1977-1981 tarihleri
arasında 2. Başkan olarak görev
yapan Hocamız, TÜSAD’ında bir
yayın organının olması
gerekliliğini vurgulardı. Dernek
Başkanı Prof. Dr. Meliha Terzioğlu,
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yayın
Komitesi büyük bir çaba
harcayarak 1981 yılında her sene
yapılacak kongrelerde sunulan
bildirilerin, panellerin,
konferansların yayınlanacağı
TÜSAD’ın yayın organı olarak
Solunum Dergisi’nin Nazım
Terzioğlu Matematik Araştırma
Enstitüsü Baskı Atölyesi,
İstanbul’da basılmasını sağladılar.
Bu tarihten itibaren Solunum
dergisi, tüm TÜSAD üyelerinin
akademik hayatında önemli bir rol
oynayan yayın organı oldu. Benim
görevim ilk sayıdan itibaren
Twitter @solunum

Nazım Terzioğlu Matematik
Araştırma Enstitüsü giderek
Solunum Dergilerindeki yazıları
tashih etmekle başladı. Bu tashihler
sırasında hem bir makalenin
bilimsel olarak nasıl yazıldığını,
hem de birçok konuyu öğrenme
fırsatı buluyordum. Uzun seneler
bu görevi yapmak bana çok şey
kazandırdı. Daha sonra hakemli bir
dergi haline gelen Solunum dergisi
profesyonel ekiple basılmaya
başlayarak çok sayıda dizin
sistemlerine dâhil olarak yine
üyelerin akademik hayatına büyük
katkı sağlamaya devam etti.
21 Ekim 2014 yılında alınan kararla
Solunum Dergisinin adı

EURASIAN JOURNAL OF
PULMONOLOGY olarak

değiştirildi ve yayın dilinin
İngilizce olmasına karar verildi.
İsim önerisi yazanların içinde
olmama karşın, bu değişim geçmişi
düşünerek içimde bir burukluk
yarattı. Ama sonra duygusallığın
yerini mantık aldı. Hele derginin
isminin altına

Instagram@Solunumdernegi

“Formerly Solunum” yazıldığını
görmek beni çok mutlu etti.
Eurasian Journal of Pulmonol’ün
(EJP) Baş Editörü, Basım Editörü,
Yardımcı Editörleri ve Sekreterleri
derginin daha nitelikli ve üyelere
daha fazla yararlı hale gelmesi için
büyük bir katkı sağlamaktadırlar.
Ama en önemli katkıyı EJP’nin
yayınlarında Hakemlik görevini
üstlenen değerli bilim insanları
yapmaktadırlar.

Bilimsel Hakemlik; bilimsel

bir çalışmanın bulgularını, yeterlilik, önem ve orijinallik açısından,
ehliyetli uzmanlarca değerlendirme
işlemi olarak tanımlanmaktadır.

devamı sayfa 23’de
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Çeşitli kaynaklarda referee
(hakem), reviewer (eleştirmen),
peer review (meslektaş
değerlendirmesi / meslektaş
eleştirisi), assessor (danışman)
kelimeleri bilimsel hakemlik
anlamında kullanılmaktadır.
Bilimsel hakemin tek görevi bir
makalenin kabulü veya reddi
kararında yer almak değildir.
Aslında bilimsel hakemin en
önemli görevi bir makalenin en iyi
şekle getirilip basılmasını
sağlamaktır. Hakem de aslında
çalıştığı konuda bir araştırıcıdır.
O da bir makale yazmanın
zorluklarını ve editörün cevabının
heyecanla beklenişini
yaşamıştır. Bu nedenle bir taraftan
bir meslektaşının gayret ve
duygularını anlayışla
değerlendirme, diğer yandan da
editörün kendisine verdiği görevi
hakkıyla yapma gayretinde
olmalıdır. Eleştiriler makaleye
yönlendirilmeli, yazarlar muhatap
alınmamalıdır.
Bu anlayışla, hakemlerden
makaleyi titiz, objektif ve duyarlı
bir şekilde değerlendirmeleri
beklenir. Makalenin ilgili bilimsel
alana katkısı, özellikle yöntemin
uygunluğu, sonuçların bulgular
doğrultusunda ortaya konulması,
değerlendirilen makaledeki
sorunlar belirlenirken en önemlisi
yapıcı yorumlarla değerlendirme
yapılmasıdır.
Çalışmanın öneminin ve
özgünlüğünün belirlenmesine,
makaledeki eksikliğin çalışmanın
sınırlılığı olarak belirtilip
belirtilemeyeceğine hakemin
karar vermesi önemlidir.
Twitter @solunum

Hakemlik isteğine hemen yanıt
verilmesi gerekir. EJP de Hakemlik
önerisine yanıt verme süresi 5
gündür. Hakemler değerlendirmeyi
kabul ettikleri makaleyi en kısa
zamanda değerlendirmelidir.
Birçok derginin hakem seçmek
üzere çok geniş bir veri tabanı
bulunmakta ve hakemler bu veri
tabanından seçilmektedir. EJP’de
hakemler, isimlerinin, ilgi
alanlarının ve hatta kaç makale
değerlendirdiklerinin gösterildiği
listelerden bölüm editörleri
tarafından seçilir. EJP de Bölüm
Editörlerine gönderilen bir makale
istatistiksel yönden inceleyen
hakemin dışında iki hakeme
gönderilir. İki hakem raporlarında
çelişkili bir karar olursa üçüncü bir
hakeme gönderilerek makalenin
tekrar değerlendirilmesi sağlanır.
Bu EJP en önemli ayrıcalıktır. Bazı
dergilerde böyle bir durumda
direkt Editör karar verirken EJP
de 3. bir hakeme gönderilmesi
hakem kararlarına verilen
önemin bir göstergesi olmaktadır.
Hakemler de hata
yapabilirler.
EJP Dergi
Kurulu
toplantıların
da yayınlanma
prosedürüne
gelen veya
sorunlu olan
makalelerin hakem
değerlendirmeleri ele
alınarak tekrar gözden geçirilmesi,
hakemlerin gözden kaçırdıkları
noktaların üzerinde yapılan
konuşmalar ve değerlendirmeler
yayınlanacak makaleler ile ilgili
hata payını azaltmaktadır.

Instagram@Solunumdernegi

Ancak son yıllarda giderek artan
sayıda kişiler zaman sorunu veya
herhangi bir katkısının
olmayacağını düşünerek hakemlik
yapmak istememektedirler.
Hakemlik yapan yazarların/
araştırmacıların çok büyük bir
bölümü alanlarına duydukları
saygıları, bulundukları konuma
kendilerini getiren sürece katkıda bulunması, son gelişmeleri
takip etme fırsatı gibi nedenlerle
hakemlik yapmaktadırlar.
Genç arkadaşlar bu yararları
düşünerek hakemlik yapma
isteğinde bulunmalıdırlar. Eğer
aktif bir kongre katılımcısı ve bir
yazar olarak iyi tanınıyorsanız
editörler sizi o alanın uzmanı
olarak kabul edeceklerdir.
Muhtemelen makalelere
hakem olarak atanabilirsiniz.
Editöre bir mektup yazarak
alanınızda hakem
olarak hizmet vermeye gönüllü
olduğunuzu özgeçmişinizi de
göndererek açıklayabilirsiniz.
Bilim dünyasında gençlerin bir
konunun uzmanı olarak görülüp
uzmanı olduğu derneğin yayın
organında hakem olarak
seçilmeleri ve akademik
yükseltilmelerinde bu görevi
yaptıklarının bilinmesi o kişiler
için büyük bir prestij ve farklılık
sağlayacaktır.

Williame Shakespeare’in

"Gençliğinde bilgi
ağacını dikmeyen
yaşlılığında rahatlayacağı
bir gölge bulamaz"
sözünden hepimizin bir anlam
çıkaracağına eminim.
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Bir Sempozyumun Ardından...
Akciğer Tüberkülozu Tedavisinde Son Gelişmeler ve Göğüs Cerrahisinde Aramızdan
Ayrılanları Anma Sempozyumunu düzenledik. İki bölüm halinde gerçekleştirilen
sempozyumun birinci bölümünde değerli konuşmacılar, tüberküloz tedavisinde ve
özellikle cerrahisinde yaşanan gelişmeleri katılımcılarla paylaştılar.
Sempozyumun ikinci bölümündeyse göğüs cerrahisinde aramızdan ayrılanları andık.
Dr. İrfan Yalçınkaya

06 Mayıs 2016 tarihinde,

Türkiye Solunum Araştırmaları
Derneği (TÜSAD), Göğüs Cerrahisi
Koordinasyon Kurulu tarafından,
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları
ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde “Akciğer
Tüberkülozu Tedavisinde Son
Gelişmeler ve Göğüs Cerrahisi’nde
Aramızdan Ayrılanları Anma
Sempozyumu” düzenlendi.
Sempozyum günübirlikdi ve
sabahtan akşama kadar sürdü. İki
bölüm halinde gerçekleştirilen
sempozyumun birinci bölümünde,
uzun yıllardır ülkemizde
tüberküloz hastalığı ile yoğun ve
başarılı biçimde uğraşan, üç büyük
şehirdeki dört büyük sanatoryum
hastanesinden katılan değerli
konuşmacılar, tüberküloz tedavisinde ve özellikle cerrahisinde
son gelişmeleri enine boyuna
irdelediler, bilgi ve birikimlerini
katılımcılarla paylaştılar.
Sempozyumun ikinci bölümünde
ise, Türkiye’de bir ilk
gerçekleştirildi ve bu ülkede
dünden bugüne göğüs cerrahisi
alanında emek vermiş ve bugün
aramızda olmayan hocalarımızın,
meslektaşlarımızın her biri tek tek
ve topluca anıldı. Çok ciddi hazırlık
yapılan ve dokümanlar hazırlanan
Twitter @solunum

hazırlanan bu bölümde, anma
etkinliği katılımcılarla birlikte
interaktif bir şekilde yapıldı ve
ciddi bir arşiv oluşturuldu. Merhum
her bir hocalarımız, meslektaşlarımız yıllarca görev yaptığı
kurumdaki bir çalışma arkadaşı
tarafından anıldığı gibi, bazılarını
aileden biri (hatta kalabalık bir
şekilde) bizzat toplantıya katılarak
sundu ya da gerekli dokümanları
hazırlayıp göndererek sunulmasını
sağladı. Saatlerce süren bu ikinci
bölümde ilgi hiç eksilmeden
devam etti ve zaman zaman çok
duygulu sahneler yaşandı.

Instagram@Solunumdernegi

Sempozyum daha açılışta güzel
hadiselere de sahne oldu. Çok
başarılı bir ev sahipliği yapan
Başhekim Doç. Dr. Göktürk Fındık,
açılış konuşmasında cerrahi
servisinde öteden beri hastanenin
konsey salonu olarak kullanılan
salonun adını “Op. Dr. Güven Çetin
Konsey Salonu” olarak
değiştirdiklerini ve bu kararı da ilk
defa bu sempozyum vesilesi ile alıp
uygulamaya koyduklarını deklare
etti. Bu doğrusu çok hoş bir sürpriz
oldu ve sempozyumun anlam ve
amacına da yakıştı.
devamı sayfa 25’de
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Toplantıya TÜSAD Yönetim
Kurulu Başkanı Doç. Dr. Filiz
Koşar’ın yanı sıra Türk Göğüs
Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Levent
Elbeyli’nin de katılması, iki dernek
arasında dayanışma ve işbirliği
adına sevindirici ve olumlu bir
gelişmeydi.
Her açıdan başarılı ve verimli
geçtiğine inandığım sempozyuma,
100’ü aşkın meslektaşımız katıldı.
Sempozyum hakkında olumlu geri
bildirimler bolca olsa da ve her ne
kadar toplantıya katılmasa bile,
sempozyum ile ilgili bilgi ve
fotoğraflardan yola çıkarak

Twitter @solunum

e-posta yoluyla görüşlerini ileten Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Topçu’nun kısa
notunu paylaşmak istiyorum. “Gerçekleştirdiğiniz toplantı; "yetim
hastalık Tüberküloza" sahiplenme adına bilimsel; Göğüs Cerrahisine
hizmet eden hoca ve arkadaşlarımızı anma adına minnettarlık ve duygu
yoğun küçük bir sempozyum olmuş. Emeği geçenlere ve katılımcılara
selam olsun”.
TÜSAD Göğüs Cerrahisi Koordinasyon (Yönetim) Kurulu Başkanı
olarak; öncelikle Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım olmak üzere,
TÜSAD Yönetim Kurulu’na, sempozyumda görev alan tüm konuşmacı
ve oturum başkanlarına, ayrıca katılımcılara ve emeği geçen herkese
tebrik, teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum.

Türkiye’de bir ilk gerçekleştirildi ve bu ülkede dünden
bugüne göğüs cerrahisi alanında emek vermiş ve
bugün aramızda olmayan hocalarımızın,
meslektaşlarımızın her biri anıldı.
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3-4 Haziran Yedikule Günleri

3-4 Haziran tarihlerinde Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde bronkoskopi kursu gerçekleştirdik.
Dr. Sinem Nedime Sökücü

3-4 Haziran tarihlerinde

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde Yedikule
günleri çerçevesinde TÜSAD ve
EABİP işbirliği ile gerçekleştirilen
başarılı bir bronkoskopi kursu
gerçekleştirdik. Kursun
düzenlenmesinde desteğini ve
emeğini esirgemeyen YGHH’si
başhekimimiz Doç. Dr. Celalettin
Kocatürk, TÜSAD Başkanı Doç. Dr.
Filiz Koşar, EABİP Başkanı Doç.
Dr. Semra Bilaçeroğlu ve YGHH
girişimsel bronkoskopi ünitesi
kurucularından Doç. Dr. Levent
Dalar başta olmak üzere 14
eğitimcimizle kursumuzu
gerçekleştirdik. Kursumuz farklı
hastanelerinden 11 yerli ve 3
yabancı konuşmacının değerli
katkılarıyla gerçekleştirildi. İki gün
boyunca sabahları konferans
salonunda anlatılan yarım günlük
teorik eğitim ardından, Dr. Sadettin
Çıkrıkçıoğlu bronkoskopi
ünitesinde konuların pratik
uygulamaları ile devam edildi.
Kursumuz başlangıçta 30 katılımcı
ile sınırlandırılmış olsa da yoğun
talep üzerine 70 den fazla katılımcı
ile başarılı bir şekilde
gerçekleştirildi.
Katılımcılarımız, yabancı
konuşmacılarımızdan sadece ilgi
alanları olan konularda teorik
eğitim almakla kalmayıp maket
üzerinde bire bir pratik eğitim alma
imkânına da sahip olarak ileri
bronkoskopik işlemleri
Twitter @solunum

deneyimleme şansına da sahip
oldular. Konvansiyonel TBİA ve
EBUS konusunda deneyimleri ile
Stefano Gasparini, endobronşiyal
volum küçültme konusunda
dünyadaki sayılı merkezlerden biri
olan Thorax Klinikten Ralf
Eberhardtcoil çalıştayında ve
girişimsel pulmonoloji konusunda
geniş deneyime ve vaka serisine
sahip, EABİP bir önceki başkanı
Herve Dutau rijid bronkoskopi ve
stent yerleştirme konusunda
katılımcılara bire bir eğitim verdi.
Katılımcılar konvansiyonel TBİA,
EBUS, endobronşiyal volum
küçültme-koil, navigasyonel
bronkoskopi, kriyobiopsi ve
kriyoterapi,

elektrokoterizasyon, argon plazma
koagulasyon, rijid bronkoskopi, ve
stent yerleştirme çalıştaylarında
küçük gruplar halinde konunun
uzmanları ile maket üzerinde
çalışma şansı elde ettiler.
Emeği geçen tüm hocalarımıza,
katkıları için sponsor firmalara ve
etkili soru ve katkılarıyla başarılı
bir kurs olmasını sağlayan tüm
katılımcılarımıza teşekkür ederiz.
Hem eğitmenler, hem katılımcılar,
hem de sponsor firmalar tarafından
çok başarılı bulunan kursumuzun
sonrasında aldığımız yoğun talep
üzerine en kısa zamanda tekrarını
planlanmaktayız.

TÜSAD Desteğiyle MedicReS E - PICOS ile İyi HAKEMLİK
Uygulamaları Kursu 5 Haziran'da Gerçekleştirildi

5 Haziran'da Hilton Garden İnn otelde öncelikle
derneğimiz Genç Akademisyenler (GEAK)
üyelerinden talep eden 12 kişiye özel olarak
hazırlanan program içeriğiyle, MedicReS E - PICOS
ile İyi HAKEMLİK Uygulamaları Kursu düzenlendi.
BeGMR ve É picos programlarının kullanımını
öğrenen üyelerimiz kursun sonunda Biyoistatistik
sorunlarını artık aşabileceklerine inandıklarını,
eğlenceli ve uygulamalı Biyoistatistik ve araştırma
yöntemleri öğrendiklerini bildirdiler.
MedicRes işbirliği ile online uygulama eğitimlerimize
ek olarak düzenlediğimiz bu kursta emeği olan başta
Prof.Dr. Arzu Kanık hocamıza, emeği geçen herkese ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.
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2016 ATS Kongresine Katılmak

ATS kongresi tüm katıldığım kongreleri düşündüğümde bilimin önemli
ülkelerinden biri olması, önemli bilim insanlarını yetiştirmesi, çalışmaları bizzat
yapan kişilerden dinleyebilme fırsatı açısından heyecan vericiydi.

2

015 yaz döneminde Hacettepe
Ü Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Biriminin
desteği ile 3 ay ABD California
Üniversitesi-Davis’ de Prof.Dr. Kent
Pinkerton ile çevre kirliliğinin
akciğer sağlığı üzerine etkileri ve
mesleki nanopartiküllerin
akciğerde inflamasyon üzerine
etkileri başlıklı konular üzerine
çalışma imkanı buldum. Prof.
Pinkerton hem mükemmel bir
bilim insanı hemde ilk gittiğimizde
yabancı bir ülkede yaşanabilecek
zorluklarda en büyük yardımcımız
bir baba ve dost gibiydi. Hem eşim
hem de benim için bilimsel
anlamda oldukça doyurucu ve
verimli geçen bir 3 ay olmuştu. Ve
bu emeğin karşılığını alma
zamanıydı. "Hava kirliliğinin
Akciğer Sağlığı Üzerine Etkileri"
başlıklı derleme ‘Current Opnion in
Pulmonary Medicine’ dergisinde
yayınlandı. Proje kapsamında
yürüttüğümüz "Gümüş
nanopartikül maruziyeti sonrası
gelişen artmış M1 makrofaj alt tipi
yanıtı" başlıklı çalışmamız ATS
2016’da poster olarak kabul edildi.
Hem emeklerimizin karşılığını
bulması hem de 8 ay önce bulunma
şansım olan California-San Francisco (SFO)’yu tekrar görme
imkanın ortaya çıkması beni çok
mutlu etti.

Pek çok meslektaşım gibi kongre
desteği bulamamanın verdiği hayal
kırıklığı ile kendi imkânlarımla
gitmeyi planlamıştım. Bir mail
ortamında tıpkı benim gibi kendi
imkânlarıyla gitmek durumunda
olan Dr. Aysun Şengül ile
birbirimizi bulduk. Daha önce
tanımadığım halde çok güzel bir
arkadaşlığımız oldu. Ve otelde aynı
odada birlikte kalmayı planladık. Bu
arada olabilecek burs imkânları için
de birbirimizle irtibat halinde idik.
Ne güzel bir tesadüf ki TÜSAD’ın
ATS kayıt bursuna başvurup, ikimize de bursun çıktığını öğrendik.
Kongre katılım ücretinin, ABD uçak
biletlerinin ve SFO’da konaklamanın ne kadar masraflı olduğu
düşünülürse bu katkı bizim için
küçük ama önemli bir katkıydı.

Buraya kadar her şey iyi gidiyordu.
Ancak esas sorun ATS kongresine
katılabilecek miydim?
Twitter @solunum
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Daha sonra ATS’nin MECOR
programı kapsamında daha önce
bu kurslara katılan kişilere
verdiğini duyduğum MECOR
Travel Award’a başvurmuştum.
Bursa kabul edilmenin koşulu ATS
bünyesinden başka bir burs
alınmaması idi. Kongreye yakın bir
zamanda bu bursun çıktığını
öğrendim.
Artık ATS için yola çıkma zamanı
gelmişti. Ve biz sevgili Aysun’la
biletlerimizi aynı tarihe alarak ilk
yüz yüze görüşmemizi
havaalanında yaptık. Bekleme
sırasındaki keyifli sohbetin ve 11
saatlik uçuşun ardından SFO
havalimanına ulaştık ve otelimize
doğru yola çıktık. Bu her ikimiz
için de ilk ATS deneyimiydi.
Güncel bilgilerin paylaşıldığı ve
pek çok konuda eş zamanlı
toplantıların olduğu 6 günlük
yoğun bir kongre programı vardı.
Kendi ilgi alanlarımızla ilgili
oturumlara katılmaya çalıştık.
Ancak toplantı salonları çok büyük
olmasına rağmen bazı oturumlarda
yoğun katılım nedeniyle ayakta
dinleyenler bile vardı. Çevresel ve
mesleki akciğer hastalıkları
çalışma grubu toplantısına da
katılma şansım oldu, samimi bir
ortamdı.Yaz döneminde çalışma
imkânı bulduğum değerli hocam
Dr. Pinkerton’la da tekrar görüşmüş
oldum. “Meet The Professor”
oturumunda ülkemiz adına gururla
dinlediğim Prof.Dr. Hasan Bayram
hocamızı ve aynı toplantıda halen
ABD’de çalışmakta olan bizim gibi
genç meslektaşlarına yol gösterici
olduğunu düşündüğüm Prof.Dr.
Müge Akpınar Elçi ile tanışma ve
sorular yöneltme fırsatım oldu. Ve
Twitter @solunum

posterlerimizi astığımız gün, hem
ülkemizden, hem başka ülkelerden
meslektaşlarımızla görüşerek ve
fikir alışverişinde bulunduk.

ATS kongresi tüm katıldığım
kongreleri düşündüğümde bilimin
önemli ülkelerinden biri olması,
önemli bilim insanlarını
yetiştirmesi, çalışmaları bizzat
Bu kadar bilimsellikten sonra
yapan kişilerden dinleyebilme
gezme şansımız da oldu. Geçen yaz fırsatı açısından heyecan vericiydi.
eşimin çalıştığı klinikte bize çok
Aynı zamanda branşımız ve ilgi
yardımcı olan Dr. Juburi ve eşi ile
alanlarımızla ilgili çalışılabilecek
Goldengate ve Bay Bridge köprüsü konuları tasarlama ve fikir üretme
gezisi ve balık ziyafeti yaptık.
açısından da ufuk açıcı bir
Sevgili Aysun’la da keyifli bir Pier
deneyim oldu.
39, Fishermen's Wharf gezisi ve bir
de bayanlar için olmazsa olmaz
alışveriş yaptık.
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Tanıdığım Levent Karasulu

Ezanın okunmasını bekliyoruz. Ortabayır Merkez Camii avlusu kalabalık.
İyice köşeye çekilip kalabalığı gözden geçiriyorum. Doktorlar, hemşireler,
farklı hastanelerden birçok çalışan, editörler, Kızılay Genel Başkanı, yazarlar,
gazeteciler, şairler, komünistler, dindarlar, temizlik personeli ve profesörler…
Dr. Levent Dalar

L

dayanışmayı, merhameti, haytalığı.
Lise yıllarında içine girdiği sol
kültür onun bu kenar mahalle
delikanlısı bıçkın ruhunu kendince
bir kalıba dökmesini sağladı.
Babasının emanet ettiği bir dövüş
hocası yine bu mahallede öğretti
ona, elin elden üstün olduğunu,
sınırlarını bilmezsen kaybolacağını.
Hayta ruhu zamanla bir savaşçıya
dönüştü. Tıp fakültesini kazandı,
başarıyla tamamladı, sonra istediği
Benim tanıdığım en zeki
her yere girebileceği kadar yüksek
insanlardan biriydi Levent.
bir puan alarak Göğüs Hastalıkları
Günlerce aralıksız edebiyattan
başlayıp tıptan çıkarak elektronik uzmanlık eğitimine başladı. Asistanlığı boyunca bir yandan iyi bir
sistemlerinden bronkoskopiye
klinisyen, açık ufuklu bir hekim
zıplayarak aralıksız sohbet
olarak çalıştı, bir yandan da politik
edebilirdik. Müzik dinlerdik
kimliğinin gerektirdiği
beraber, bazen Leonard Cohen
bazen Zeki Müren. Hiç çelişmezdi cengaverliklerle uğraştı. Bu iki
meşgale aslında hayatın içinde
onun kafasında eğer ruhuna
duruşunu özetliyor Levent’in. Hep
dokunuyorsa farklı nesneler.
doğru bildiğini yap, eşitlik için,
adalet için, iyilik için. Herkesin
Batı Trakya göçmeni uzun süre
vatansız kalmış hekim bir baba ile iyiliğe kaynak olarak gördüğü yer
soyu Yemen’e dayanan cefakâr bir farklı olabilir, Levent de o kaynağı
annenin oğluydu Levent. Babasını arıyordu, buradadır diye zannettiği
her zeminde durarak ama sorarak
da sadece 11 ay önce yine birlikte
kurcalayarak. Önemli olan eğilip
bu camiinin avlusundan
uğurlamıştık. Bu mahallede yıllarca bükülmeden, erdemle ayakta
kalmak, ne paraya kul olmak ne
hekimlik yapmıştı baba.
makam mevki sevdası ile
Mahallenin babacan doktoruydu,
kendi muayenehanesinde yıllarca hastalanmak. Levent her işini öyle
herkese baktı. Sanırım bu mahalle yaptı. Hekimliğini de öyle yaptı.
ve babasının muayenehanesi
Levent’in esas okuluydu.
Burada öğrendi yoksulluğu,
event’in ömrü boyunca
d
dokunduğu herkes, o göçüp
g
giderken hiç değilse
ruhuyla bir kez daha buluşmak
istiyor. Fark ettim ki bu camii
avlusu aynı zamanda Levent’in
aklının içi. O’nun aklının ve
sorularının zenginliğini, hem de
kalbinin genişliğini gösteriyor bu
camii avlusunu dolduran kalabalık.

Twitter @solunum

Ben girişimsel bronkoskopi
öğrenmeye neden niyet ettim, nasıl
başladım bu işlere biliyor
musunuz? Daha henüz bitirmiştim
asistanlığımın birinci yılını. Takip
ettiğim bir hastamın tümörü sağ
ana bronştan trakeaya taşmıştı
zorlukla nefes alıyordu.
Cezaevinden yeni çıkmış gariban
bir gecekondu sakini, henüz 47
yaşında. Biz takip ederken onu
boğularak öldü gitti, elimizden
hiçbir şey gelmeden. Garibanın da
bu tedaviye ulaşacak parası yoktu.
O gün girişimsel bronkoskopi
öğrenmeye ve öğrendiğimi de
elimden geldiğince
ulaşabildiğimce çok insana
öğretmeye karar verdim. Levent’le
beni aynı yolda yürüten duyduğumuz bu kaygı, bir insanlık ayıbını,
öyle görüyorduk biz, temizlemek
arzusu oldu.

Şimdi de işte bizi yarım bıraktı,
devamı sayfa 30’da
ömrünü yarım bıraktı.
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Yedikule’nin girişimsel ünitesini
Sedat Altın Hoca’nın öncülüğünde
birlikte kurduk. Şartnameler yazdık,
dilendik, bulduk buluşturduk
uydurduk ama ünite kalıcı oldu.
O ünitede bugün Türkiye’nin farklı
yerlerinde başarı ile bu işlemleri
yapabilen birçok hekim yetişti.
Levent onların ellerinin üzerinde
geziniyor şimdi, o da onlarla
birlikte tedavi ettikleri hastalara
dokunuyor ve dokunmaya devam
edecek.
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Levent hastası için doğru olanı her zaman
hiçbir karşılık beklemeden yaptı. İyi bir
klinisyendi, sezgilerini ve zekasını işini
daha iyi yapabilmek hastasına daha çok
faydalı olabilmek için kullandı.

Huzursuzluğu hep yarım bıraktırdı
ona bir şeyleri. En kötü huyu
buydu, yarım bırakmak. Şimdi de
işte bizi yarım bıraktı, ömrünü
yarım bıraktı.
Bu satırları yazarken kalbimin
Levent hastası için doğru olanı her eksik kalan yerinde küçük bir
zaman hiçbir karşılık beklemeden fırtına kopuyor. Orada Levent’le
yaptı. İyi bir klinisyendi, sezgilerini oturup fırtınanın vereceği zararları
konuşuyoruz, bencillikten aşktan
ve zekasını işini daha iyi yapabilmek hastasına daha çok faydalı efendisiz bir kavgadan laflıyoruz.
Pilli Bebek çalıyor arkada:
olabilmek için kullandı. Ama
huzursuzdu hep, hep kıpır kıpırdı.
erken ölümlerin ardından
Ben bir kez bile O’nun sakince
oturarak telefonla konuştuğunu
hep aynı yere dönerken
görmedim. Konuşurken bir o yana
ıslak sokaklar boyu düşündüm
bir bu yana hızlı hızlı yürür,
solmuş insanların yüzünden
heyecanlı el kol hareketleri ile
telefonun sınırlarını aşmak isterdi.
gülümseme beklerken
Kafasının içi sorularla doluydu,
tren yolları boyu düşündüm
cevaplarını ararken de daldan dala
sıçrardı, bazen yarım kalırdı aradığı
sanki yıllardır uzaktayım ben
cevaplar. Yine de ne yaptıysa hep
özlemlerin hep sessiz derinden
iyi yaptı. Geniş ufkuyla bir nesneyi
ama yalanlar görürüm hala
tüm yönleriyle bir bakışta
görebilirdi.
buradan bakınca şu sonsuz dünyaya
Ama hep huzursuzdu. Kalbinin
olsun demek de zor artık
içinde bir yerde büyük bir kara
delik vardı, burgacı ile içini ağrıtan,
çocuk düşlerimiz yok artık
durduğu ovaları soğuk karlı
dağbaşlarına çeviren. O kara deliği
hiçbir şeyle dolduramadı. Çok
Levent artık yalanlar görmeyecek, gerçeğin kendisi ile buluştu.
sevildi, bunu biliyordu. O da sevdi
Ayrı kaldığı için hep acı çektiği çocuk düşleri sarmalasın o’nu.
kendince, acıtarak bazen
Tüm maceraların en cesur en becerikli kahramanı olsun.
çevresindekileri, ama sevdiği
Duru, sakin, huzurla uyusun.
herkese nadir güzellikte rastlanan
bir çiçek uzattığı için hep mazur
görüldü.
Twitter @solunum
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SOLUNUM
FONKSİYON
TESTİ KURSU
16 Nisan 2016 tarihinde
Malatya Ramada Plaza ve
teorik kısmı İnönü
Üniversitesi Turgut Özal Tıp
Merkezi'nde SOLUNUM
FONKSİYON TESTLERİ
kursu 27 katılımcı ile
gerçekleştirildi.
Değerli eğitimcilerimiz ve
konuklarımızın katılımıyla
gerçekleşen kursa ilgi yoğundu.

İLERİ SOLUNUM
FONKSİYON
TESTLERİ KURSU
İleri Solunum Fonksiyon Testleri Kursu 07.05.2016
tarihinde değerli hocalarımızın katılımıyla Ankara
Başkent Üniversitesi Hastanesi Hasan Telatar
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 42 kişilik
katılımcı grubuyla gerçekleşti.

TÜSAD AKADEMİ
PULMONER
HİPERTANSİYON
SEMPOZYUMU
TÜSAD Akademi Pulmoner Hipertansiyon
Sempozyumu Prof. Dr. Mukadder
Çalıkoğlu’nun önderliğinde 30 Nisan 2016
tarihinde Mersin Divan Otel’de
gerçekleştirildi.
Twitter @solunum
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Doğal Güzelliğiyle Görenleri Hayran Bırakan
Ege Köyleri
Ege Bölgesi yemyeşil doğası, sıcakkanlı insanları, tertemiz havası ve
tarihe tanıklık eden yapılarıyla Türkiye’de görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

B

inlerce yıllık tarihinde
birçok medeniyete kucak
a
açan Ege Bölgesi, popüler
tatil merkezlerinin yanı sıra birçok
köye de sahip. İşte doğal
güzelliğiyle görenleri hayran
bırakan Ege Köyleri…
Şirince Köyü
Muhteşem doğası, enfes lezzetleri,
Osmanlı ve Rum esintileri taşıyan
evleri, her adımda içinizi huzurla
dolduracak sokakları, adım başı
karşınıza çıkacak sokak satıcılarıyla
Şirince Köyü Ege’de gezilecek yerler
listesinde birinci sırayı almayı hak
ediyor.
Çoğunlukla Rumların yaşadığı bir
köy olan Şirince köyü, Selçuk’a 7 km
mesafedeki bir tepede yer alıyor.
Şirince, küçük bir köy olmasına
karşın her yıl yerli yabancı binlerce
turisti çekiyor. Bunun temel nedeni
Şirince’nin Maya Takvimine göre, 21
Aralık tarihinde, kıyamet kopması
durumunda, yeryüzünde yaşamın
süreceği yerlerden biri olarak ilan
edilmesi.

Bademli Köyü
Dikili’ye on kilometre uzaklıkta olan
Bademli köyüne giderken yol
boyunca zeytin ağaçları size eşlik
ediyor. Köye vardığınızda da bu
durum değişmiyor. Köy
sokaklarında gezerken eşlikçiniz
zeytinliklerden gelen muazzam
koku oluyor.
Ege Denizi’nin maviliğini zeytin
ağaçlarının yeşiliyle buluşturan
Bademli Köyü bu yıl rotanızda yer
alacaksa bir köy kahvesinde
soluklanıp köy halkıyla sohbet
etmeyi ve muhteşem koruk şerbetini
tatmayı ihmal etmeyin.
devamı sayfa 33’de
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Kayaköy
Muğla’nın bir köyü olan Kayaköy,
yüksek bir tepenin yamacında,
14.yy.da, antik Likya uygarlığının
kalıntıları üzerine kurulmuş. 1922
yılında mübadele ile boşaltılana
kadar zengin bir yerleşim yeri olarak
varlığını sürdürmüş. Mübadeleden
sonra kimse bu bölgeye yerleşmeyi
tercih etmeyince 2000 kadar taş ev,
okullar, sosyal yapılar, boş kalmış ve
bugün Kayaköy hayalet şehir olarak
her yıl binlerce turiste ev sahipliği
yapıyor.

Birgi Köyü

Adatepe Köyü

Kuzey Ege’nin en güzel köylerinden
2012 yılından bu yana UNESCO
Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren birisi olan Adatepe Köyü Edremit
Birgi köyü, ahşap evleri ve nostaljik Körfezi’nin kuzey ucunda yer alıyor.
Tarihi taş evleri ve tertemiz
sokaklarıyla zamanda küçük bir
yolculuk yapıyormuş hissi veriyor. havasıyla Ege’nin görülmesi
gereken köylerinden.
Ödemiş’e 10 km mesafedeki Birgi
köyü şehir hayatının
keşmekeşinden bir nebze olsun
uzak kalmak isteyenler için doğru
bir tercih.
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Ege’nin İncisi Çeşme!
Çeşme, insana huzur veren doğası, taş evleri, lezzetli olduğu kadar
sağlıklı da olan zengin mutfağı ve sıcakkanlı yöre halkıyla keyifli bir tatil vaat ediyor…

Ç

eşme’nin gezilecek yerler
ba
bakımından Alaçatı, Ilıca ve
Şehir Şehir merkezi olmak üzere
3 farklı bölgeye ayrıldığını
söyleyebiliriz.

Çeşme‘nin merkezi her tatil
anlayışına uygun alternatifler
sunuyor. Dilerseniz ritmi hiç
düşmeyen beach clup’larda denizin
ve güneşin tadını çıkartabilir,
dilerseniz de Çeşme’nin sokaklarında yer alan küçük hediyelik eşya
dükkânlarında dolaşarak ve
Çeşme’nin tarihi yerlerini gezerek
vakit geçirebilirsiniz. Bir başka
alternatif ise tabii ki tekne turları!
Çevrede yer alan koy ve adaları
keşfe çıkabileceğiniz tekne turları
da Çeşme’de yapılması gereken
etkinliklerden.
Sokak aralarında yer alan butik
restoranlarda Ege’nin birbirinden
lezzetli yöresel yemeklerini
tatmadan ve hemen ardından damla
sakızlı bir Türk kahvesi içmeden
Çeşme
tatilinizi sonlandırmayın…

Küçük Bir Lezzet Durağı: Alaçatı
Beldenin dar sokaklarında birçok lokanta mevcut. Bir yandan Ege’nin
kokusu size eşlik ederken bir yandan da yöresel lezzetler damağınızı
şenlendiriyor Alaçatı’da…
İzmir’in en meşhur lezzetlerinden birisi olan kumru da Çeşme Alaçatı
ziyaretinde muhakkak denenmesi gereken tatlardan.

Alaçatı…
İzmir’in en gözde tatil beldelerinden
birisi olan Alaçatı’nın sokaklarında
dolaşmaya başladığınız anda mis
gibi bir Ege kokusu sarıyor dört bir
yanınızı. Begonvillerle kaplı mis
kokulu sokakların iki yanına sıralanmış taş evleri, küçük meydanı ve
dostane insanlarıyla, Alaçatı huzurlu bir tatil için tercih edilebilecek
yerlerin başında geliyor.
Twitter @solunum
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KISA
Ege’nin en çok turist ağırlayan tatil beldesi Çeşme
Muhteşem bir doğaya sahip olmasının yanında son yıllarda açılan
küçük dükkânları, taş evleri ve beach clup’larıyla oldukça keyifli
bir tatil imkanı sunuyor.

Ilıca…
Ilıca beyaz kumsalı ve masmavi
deniziyle Çeşme’nin en sevilen
beldelerinden. Ilıca’nın en önemli
özelliğiyse denizden çıkan termal
sular. Yörenin şifalı sularından
faydalanarak spa merkezlerinde
keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Neler Yapmalı?
Beyaz kumlarda güneşlenip Ege’nin
maviliğinde serinleyebilirsiniz. Bir
başka alternatif olarak Şifne
Koyu’na gidip doğal çamur banyosu
yaparak vakit geçirebilirsiniz.
Ilıcaya 15 Km uzaklıkta olan Ildır da
Ilıca ziyaretiniz de muhakkak
görmeniz gereken yerlerden birisi.
Ildır Erythrai Antik Kenti de yer alan
tarihi tiyatro ve kilise kalıntıları
arasında geçmişe küçük bir yolculuk yapabilirsiniz.
Kıymalı pidesi, taze deniz mahsulleri ve zeytinyağlı mezeleriyse
muhakkak denemeniz gereken
lezzetlerden.
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