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TÜKENMEYEN NEFESLE 
44 YILDAN DAHA İLERİYE 

Editörden İçindekiler

TÜSAD olarak ulusal ve küresel boyutta akciğer sağlığının iyileştirilmesi ve korunmasına 
yönelik bilimsel araştırmaların, mesleksel çalışmaların desteklendiği ve özendirildiği bir 
sağlık ortamını yaratmayı vizyon olarak belirledik.

COPD 2014 toplantısı 8-10 Mart tarihinde 
Hilton Convention Center, İstanbul da yapıldı. 
Toplantıya 50’si yurtdışından olmak üzere 340 
kişi katıldı. Prof. Mario Cazzola  başkanlığı ve 
Prof. Nikolas Siafakas ve Prof. Günseli Kılınç 
eşbaşkanlığında 2.5 günde toplam 16 oturum 
gerçekleştirildi. KOAH fenotipleri, KOAH’ta 
ICS kullanımı, yeni GOLD evrelemesi, 
KOAH’ta yeni tedaviler, rehabilitasyon, 
overlap sendromlar, KOAH’ta infl amasyon, 

Solunum Hastalıkları Uzmanlarının 
Uluslararası Buluşma Noktası

■ COPD İstanbul 2014 KOAH’la

Uluslararası Bilim Köprüsü oldu
Sayfa 4’de

■ Göğüs Hastalıklarının yeni yan 
dalı ve derneği İMUD (İş ve Meslek 

Hastalıkları Uzmanlık Derneği) kuruldu.
Sayfa 10’da

■ Prof. Dr. Müzeyyen 
Erk, keyfi nce 
yaşadığı  ikinci baharını       
anlattı: “Emekliliğin 
Tadını Doyasıya 

Çıkarıyorum”
Sayfa 8’de

Değerli Solunum Aktüel Okurları,

Sizlerle yeni sayımızda birlikte 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 
sayımızda TÜSAD AKADEMİ’nin 
yapmış olduğu bilimsel etkinliklerin 

yanı sıra COPD İstanbul 
toplantısının ayrıntılarını 
ve katılımcılar ile 
yapılan röportajları 
bulabilirsiniz. 
SOLUNUM 2014 
hazırlıklarındaki son 
bilgiler aynı şekilde 
iç sayfalarımızda yer 
almaktadır. TÜSAD’ın 
bilimsel etkinliklerinin 

dışında sosyal içerikli yazılarımızla 
da keyifl e okuyabileceğiniz bir gazete 
sunmaya çalıştık. Bu sayı ile Solunum 
Aktüel gazetesi beşinci yılını doldurmuş 
olacak. Gazetemiz TÜSAD’ın 
etkinlikleri dışında, sosyal konulara da 
yer vermeye çalışmaktadır. Bu konularda 
sizlerden gelen yazılara yer vermekten 
mutluluk duyacağımızı hatırlatmak 
isterim. Bir sonraki sayımızda görüşmek 
dileği ile... Saygılarımla.

Türkiye Solunum Araştırmaları 

Derneği’nin (TÜSAD) Değerli Üyeleri, 

Değerli Meslektaşlarımız 

Bu, TÜSAD Başkanı olarak SOLUNUM 
AKTÜEL’de ilk yazım. Elbette ki daha önce 
çeşitli nedenlerle bu yayın organımızda  
sizlerle farklı konuları paylaşmıştım ama 
doğrusunu isterseniz Başkan olarak yazı 
yazmak hiç de kolay değilmiş. 2004 yılından 
bu yana farklı görevler üstlendiğim Merkez 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın tarafıma 
verilmiş olmasının onurunu ama bir o kadar 
da sorumluluğunu üzerimde hissediyorum. 
Bu yazıda da bu sorumluluğun ışığıyla 
TÜSAD’ı geçmişten bugüne ve günümüzden 
geleceğe sizlerle paylaşmak istedim.  

1970 yılında kurulmuş, 44 yıllık bir 
geçmişe sahip ve Türkiye’nin Göğüs 
Hastalıkları Uzmanlık alanında en eski 
derneği olan TÜSAD’ın  giderek güçlenen 
kurumsal yapısından aldığı güç ile bugün 
tüzüğünde yazılı olan varlık  amacının  
gerektirdiği tüm görevleri hakkıyla yerine 
getirerek, çağdaş Göğüs Hastalıkları 
disiplininin  oluşması ve gelişmesinde 
hepimiz için bir okul olduğunun eminim 
ki bilincindeyiz ve bunu yadsıyamayız. 44 

yıl önce bugün çoğu aramızda olmayan ve 
saygı ile andığımız kurucu hocalarımızın 
başlatmış  oldukları bu nitelikli yapılanmayı 
bugünlere “TÜKENMEYEN BİR NEFESLE” 
taşıyanların gerçekleştirdiklerini ana hatları 
ile özetlemek ve sahip olduğumuz değerlerden 
aldığımız güç ile gelecekte nereye gitmek 
istediğimizi anlatmak istiyorum. 

TÜSAD’ın  kuruluşunu izleyen yıllardan 
itibaren düzenli olarak gerçekleştirdiği ve 
bu yıl 36.sını gerçekleştireceği ulusal yıllık 
kongreleri daima  bir önceki yıldan daha 
nitelikli olma hedefi  içinde ve sadece kendisi 
ile yarışan bilimsel platformlardır.  

TÜSAD MYK Başkanı Filiz Koşar Yeni Dönemi Değerlendirdi

COPD İSTANBUL

TÜSAD ve İş ve Meslek Hastalıkları 
Uzmanları Derneği (İMUD) işbirliğinde, 
düzenlenen  “1. İş Sağlığı ve Meslek 
Hastalıkları Sempozyumu” 5-7 Haziran 
2014 tarihinde Ankara  Ufuk Ünversitesi Dr. 
Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Hastanesi Dr. Rıdvan Ege Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilecek. 

(devamı sayfa 6’da)

1. İş Sağlığı ve Meslek 
Hastalıkları Sempozyumu

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 
(TGHYK), yeterlilik sınavı bu yıl Türkiye 
Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 
36. Ulusal Kongresi, SOLUNUM 2014’te 
gerçekleştirilecektir. 

Teorik sınav 16 Ekim Perşembe günü 
Çeşme Sheraton Otel’de, pratik sınav ise 19 
Ekim Pazar günü Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi 
Anabilim Dalı’nda yapılacaktır.

TGHYK Yeterlilik Sınavı 
SOLUNUM 2014’de

30 Kasım 2013 günü TÜSAD Olağan 
Genel Kurulu yapılmıştı. 2011 – 2013 
döneminde yapılan faaliyetler övgü ile 
izlenirken yeni seçilecek yönetimin işinin hiç 
de kolay olmadığı, “çıtanın çok yükseldiği” 
anlaşılmaktaydı. 

Bu motivasyonla göreve gelen 
yeni yönetim, hem bilgi ve deneyim 
sahibi, TÜSAD bünyesinde uzun yıllar 

Yılların Tecrübesi Yeni Yönetimde 
Gençlerin Vizyonu ile Birleşti

çeşitli yönetim kademelerinde çalışmış 
hocalarımızdan, hem de daha az 
deneyimli ama çalışma heyecanı duyan 
meslektaşlarımızdan oluşmaktaydı.

TÜSAD’ın yeni Başkanı Dr. A. Filiz 
Koşar (İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları 
ve Göğüs Cerrahisi EAH) uzun yıllar 
TÜSAD yönetiminde yer almış, deneyim 

sahibi hocalarımızdan.    devamı sayfa 3’de

devamı sayfa 2’de

Dr. Filiz Koşar

■ SOLUNUM 2014 
Kongresi’nin 
Hazırlıkları Tüm 

Hızıyla Devam Ediyor

Sayfa 7’de

K
H

H

sigara bırakma, KOAH atakları ayrıntılı olarak 
ele alındı.



■ sayfa 2 güncel
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 Özellikle sahada çalışan 
meslektaşlarımızın, gereksinimleri 
olan bilgiye ulaşmaları ve 
deneyimlerini paylaşmalarını 
sağlayan, aynı zamanda da 
donanımlı, bilgili ve azimli genç  
akademisyenleri tanımamıza 
yardımcı olan kongrelerimiz, 
yoğun emek, gayret, işbirliği 
ve titiz bir ekip çalışmasının  
ürünüdür.

Tarihçesi içinde  hemen 
her dönemde uluslararası 
meslek örgütleri ile iletişim ve 
işbirliği içinde olan derneğimiz, 
alanımızdaki ilk Dünya kongresi 
olan 17. Asya Pasifi k  Kongresi’ni 
2003 yılında başarı ile 
gerçekleştirmiştir. Bundan sonra 
benzer işbirliklerini devam ettirmiş 
ve en son 2. Avrupa Bronkoloji 
ve Girişimsel Pulmonoloji 
Kongresi ve International Society 
of Respiratory Medicine ile 
“İnhalasyon Tedavilerinde Temel 
Prensipler ve Klinik Uygulamalar 
Sempozyumu”nu 2013 yılında 
başarı ile tamamlanan uluslararası 
toplantılar hanesine yazılmıştır. 

Derneğimiz, üyelerinin 
uzmanlık ve mezuniyet sonrası 
eğitimine yönelik olarak 
gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi 
planladığı tüm toplantıların yanı 
sıra aile hekimleri ve yardımcı 
sağlık personeline yönelik 
olarak yapılan eğitimlerin 
organizasyonunu da 2009 yılından 
bu yana “TÜSAD AKADEMİ“ 
çatısı altında devam ettirmektedir. 

TÜSAD’ın bilimsel içerikli 
resmi yayın organı olan 
SOLUNUM Dergisi  1978 
yılından bu yana düzenli olarak 
yayınlanmaktadır ve 2000 yılından 
beri de hakemli dergi statüsündedir. 
Temel hedefi ; solunum hastalıkları 
alanında nitelikli, özgün ve 
bilimsel açıdan üst düzeyde olan 
araştırma makalelerini yayınlamak 
olan bu dergi, alanımızda birçok 
akademisyenin ve eğiticinin 
çalışmalarını yayınladığı 
ve dolayısı ile akademik 
yükselmelerine katkıda bulunan bir 
araç olmuştur.

İLETİŞİM ARAÇLARINI İYİ 

KULLANIYORUZ

Bütün bunların yanında, 
TÜSAD Kitapları ve diğer basılı 
yayınlarımız, halka yönelik olarak 
gerçekleştirdiğimiz farkındalık 
projelerimiz, Sağlık Bakanlığı, 
Türk Tabipler Birliği ve diğer kamu 
kuruluşları ve sivil toplum örgütleri 
ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 
ve gerçekleştirmeye çalıştığımız 
üyelerimizin mesleki sorunlarına 
ve özlük haklarına ve de ulusal 
akciğer sağlığına yönelik projeler 
ve paydaşlıklar, üyeleri arası 
oldukça aktif ve özgün  internet 
tabanlı iletişim platformu, çok 
zengin içerikli ve üyeleri tarafından 
yararlanılan web sitesi ve dernek 
etkinliklerinin yansıtıldığı 
“Solunum Aktüel” gazetesi 44 
yıllık onurlu geçmişimizdeki 
sayısız faaliyetin saymakla 
bitmeyecek örnekleridir . 

Türk Göğüs Hastalıkları 
Yeterlik Kurulu çatısı altında da 

Türkiye’de Göğüs Hastalıkları 
uzmanlık eğitimini iyileştirmek, 
düzeyini yükseltmek, uluslararası 
ve ulusal standartlara uygun 
ve ülkemiz gereksinimlerini 
karşılayabilir hale getirmek 
amacıyla Türk Toraks Derneği 
ile paydaş olarak 2000 yılından 
bugüne kadar faaliyetlerini 
sürdürmektedir.  

YAPISAL VE YÖNETSEL 

DEĞİŞİKLİKLER 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2004-2006 döneminde seçilen 
yönetim kurulu ile ortaya çıkan  
yapısal ve yönetsel değişiklikler 
sayesinde daha katılımcı, yeniliğe 
ve değişime daha açık hale 
getirilmesi sürecinde TÜSAD; 
Türkiye çapında bir uzmanlık 
derneği olmanın sorumluluğunu  
daha yoğun olarak hissetmiş 
ve gelişmiş ülkelerdeki benzer 
yapılanmaların sağladığı 
olanakların hemen hepsini 
üyelerine sunmayı başarmıştır. 
Bu süreci takiben 2011 yılı 
Mayıs ayında  seçilen bir önceki 
Merkez Yönetim Kurulumuz ise 
derneğimizin daha demokratik 
ve katılımcı bir Genel Kurul 
gerçekleştirebilmesi arzusu ile 
Olağanüstü Genel Kurul’la tüzük 
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SOLUNUM Aktüel’de yayınlanan 
röportaj veya köşe yazılarındaki görüşler 

ile ilgili sorumluluk tamamen röportaj 
veren kişilere ve yazarlara aittir.

Geri Dönüşümlü 
Kağıda Basılıyor

“Solunum Aktüel” Gazetesi 
TÜSAD’ın çevreye 
duyarlılığından ötürü geri 
dönüşümlü kağıda basılmaktadır.

değişikliğine gitmiş ve bu nedenle 
de görevini 2,5 yılda sonlandırmak 
durumunda kalmıştır. 

2013 yılı Kasım sonunda 
göreve başlayan yeni Merkez 
Yönetim Kurulu olarak bugün 
olgunluk yaşına ulaşmış bir 
uzmanlık derneği ve sivil toplum 
kuruluşu sıfatıyla geleceğe yönelik 
proje ve hedefl erimizi belirlerken  

gerçekleştirdiklerimizden 
edindiğimiz birikim, tecrübe 
ve gücümüzü, daha genç ve 
daha hevesli olmanın verdiği 
enerji ile birleştirmek istiyoruz. 
Öncelikli olarak güçlü 
yönlerimizi ve güçlendirmemiz 
gereken yönlerimizi analiz 
etmek, içinde bulunduğumuz 
koşulları, paydaşlarımız, işbirliği 
yapabileceğimiz kurum ve 
kuruluşları değerlendirerek 
önümüzdeki 3 yıl için ulaştığımız 
noktayı devam ettirmek şartıyla 
daha güçlü bir vizyon çizmek ana 
hedefi miz. Çünkü biliyoruz ki 
bir kurum ancak vizyonu kadar 
iyi olabilir. Göğüs Hastalıkları 
alanındaki en eski ve de güçlü 
uzmanlık derneği olarak; 

• Uzmanlık alanımızda çalışan 
hekimlerin çağdaş bilgi ve beceri 
donanımı ile yetiştirildiği ve hak 
ettikleri ideal çalışma ortamı 

1. sayfadan devam

TÜSAD yapısal ve yönetsel değişikliklerle, daha katılımcı, yeniliğe 
ve değişime daha açık hale getirilmesi sürecinde; Türkiye çapında 
bir uzmanlık derneği olmanın sorumluluğunu daha yoğun olarak 
hissetmiş ve gelişmiş ülkelerdeki benzer yapılanmaların sağladığı 
olanakların hemen hepsini üyelerine sunmayı başarmıştır.

Olgunluk yaşına ulaşmış bir uzmanlık derneği ve sivil toplum 
kuruluşu olarak geleceğe yönelik proje ve hedefl erimizi belirlerken,  
gerçekleştirdiklerimizden edindiğimiz birikim, tecrübe ve gücümüzü, 
daha genç ve daha hevesli olmanın verdiği enerji ile birleştirmek 
istiyoruz.

içinde kendilerini yenileyip 
geliştirebildiği 

• Ulusal ve küresel akciğer 
sağlığının iyileştirilmesi ve 
korunmasına yönelik bilimsel 
araştırmaların ve mesleksel 
çalışmaların desteklendiği ve 
özendirildiği

• Halkımızın hem akciğer 
hastalıklarının tedavisi ve 
önlenmesi hem de sağlık çalışanları 
ile saygı ve sevgiye dayalı iletişim 
konusunda bilinçlendirildiği  bir 
sağlık ortamı yaratmayı vizyon 
olarak belirledik. 

2400  üyemiz, 2 Şubemiz 
ve 16 Çalışma Grubu ve 
Koordinasyon Kurulumuz ile 
hedefl erimizi gerçekleştirmede  
tutunacağımız ve sahipleneceğimiz  
temel dernekçilik anlayışımız  
ve önemsediğimiz değerler  
konusunda benden önceki değerli 
başkanlarımın ifadelerini bazı 
eklemeler  ile  tekrarlamak 
istiyorum; Tüm üyelerimizin aynı 
derecede önemsendiği ve bunun 
kendilerine hissettirildiği, TÜSAD 
çatısı altında derneğin amaçlarına 
uygun olarak, iyi ilişkiler ve ekip 
ruhu içinde çalışmak isteyen her 
üyemizin arzuladığı platformlarda 
yer alabildiği ve olanaklarımız 
ölçüsünde desteklendiği, liyakat, 
etik değerlere  bağlılık, dürüstlük 
ve hoşgörünün  birincil öncelik 
olduğu bir uzmanlık derneği ve 
sivil toplum örgütü anlayışını 
yakalamaktır. 

FARKLILIK VE 

ÇEŞİTLİLİK ÇAĞI

Yaşadığımız zaman dilimi 
ve yüzyılımız birden çok 
organizasyon ve kuruluşun var 
olmasının farklılık ve çeşitlilik 
anlamında önemli olduğu ve 
özellikle sivil toplum değerlerinin 
giderek daha çok güçlendiği ve 
önemsendiği bir dönemdir. 

Hem içinde bulunduğumuz  
coğrafyada hem de değişen 
dünyada sivil toplum kuruluşları 
ve sivil toplumun önemi giderek 
artmaktadır ve devletin kararlarını 
toplumun tüm kesimleri ile birlikte 
alması, giderek istenen ve özlenen 
bir yaklaşım ve yönetim modeli 
haline gelmektedir. Farklılık 
ve çeşitliliğin ilkeli ve düzeyli 
bir rekabet ile motivasyonu  
arttıracağını ve mükemmele daha 
çok yaklaşılacağını düşünmekteyiz. 
Eğer ortak amaç ve hedefl erimizi 
uzmanlık alanımızda çalışanların 
mesleki gelişimi, özlük hakları ve 
menfaatleri, toplumumuzun akciğer 
sağlığı gibi noktalarda örtüştürüp 
gerektiği zaman bunlar için 
kurumsal güçlerimizi birleştirebilir 
isek bu farklılık ve çeşitliliği bir 
zenginliğe dönüştürebileceğimize 
inanıyoruz. Asıl mesele şu ya da bu 
dernek değil de liyakat, çalışmak 
ve dürüstlük olduğu ve birbirimizi 
tekrarlayan, taklit eden faaliyetler 
yapmak yerine görev bölüşümü 
ve işbirliği yapabildiğimiz sürece 
kazananın uzmanlık alanımız ve 
dolaylı olarak da ulusal akciğer 
sağlığı olacağı aşikardır. 

Dr. Filiz Koşar 
TÜSAD MYK Başkanı

2013 yılı Kasım ayının sonunda göreve başlayan Yeni Merkez Yönetim Kurulu daha önce Derneğin çeşitli organlarında 

ve organizasyonlarında görev almış kişilerden oluşuyor. Yeni dönem MYK Başkanı Dr. Filiz Koşar, “Önümüzdeki 3 yıl 

için ana hedefi miz ulaştığımız noktayı devam ettirmek şartıyla daha güçlü bir vizyon çizmek” dedi.

Derneğimiz, üyelerinin uzmanlık ve 
mezuniyet sonrası eğitimine yönelik 
olarak gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi 
planladığı tüm toplantıları 2009 yılından 
bu yana  “TÜSAD  AKADEMİ“ çatısı altında 
devam ettirmektedir. 



■ sayfa 3 güncel

Yılların Tecrübesi 
Yeni Yönetimde Gençlerin 

Vizyonu ile Birleşti
Dr. Filiz Koşar, TÜSAD 

MYK’da Başkan Yardımcılığı ve 

Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü. 
Aynı zamanda SOLUNUM 2010 
Kongre Başkanlığı görevini yaptı, 
SOLUNUM 2011 organizasyon 
komitesi üyesi olarak çalıştı. 
TÜSAD’ın idari ve bilimsel 
faaliyetlerinde aktif ve yoğun katılımı 
olan yeni Başkan’dan beklentilerin 
de doğal olarak yüksek olduğunu 
düşünmek şaşırtıcı olmasa gerektir.

TÜSAD 2. Başkanı Dr. 

Mecit Süerdem (Konya Selçuk 

Üniversirtesi Selçuklu Tıp 

Fakültesi), bir önceki Dernek 
Başkanı olarak deneyimlerine 
belki de en sık başvurulacak isim 
olarak görülmektedir. SOLUNUM 
2008 Kongre Başkanlığı görevini 
tamamlamıştır. 2006-2011 
döneminde TÜSAD Başkan 
Yardımcılığı görevini yürüten 
hocamız TÜSAD yönetiminde 
yoğun emekleri olan, çalıştığı ekip 
ile birlikte birçok ilke imza atan kişi 
olarak MYK’da çalışmaya devam 
etmektedir. Ayrıca Türk Göğüs 
Hastalıkları Yeterlik Kurulu’nda bu 
dönem TÜSAD temsilcisi olarak 
görev alacaktır. 

TÜSAD Başkan Yardımcısı 

görevine gelen Dr. Arzu Mirici 
(Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversirtesi Tıp Fakültesi)’nde 
TÜSAD çalışmalarında uzun yıllar 
yer almış isimlerden birisidir. 
Önceki dönemde de MYK üyesi 
olan hocamız, SOLUNUM 2011 
Kongre Başkanlığı ve  SOLUNUM 
2012 organizasyon komitesi üyeliği 
yapmıştır. Yeni dönemde çalışma 
grupları koordinatörlüğü görevi de 
kendisine verilmiştir.

TÜSAD yönetiminde yeni yer 
alan isimlerden biri olarak Dr.  Ali 

Fidan (İstanbul Dr. Lütfi  Kırdar 

Kartal EAH), TÜSAD Genel 

Sekreterliği ile görevlendirilmiştir. 
SOLUNUM 2012 Bilimsel Komite 
Sekreterliği görevini yapmıştır.

Dr. Ferhan Özşeker (İstanbul 

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları 

ve Göğüs Cerrahisi EAH)’de iki 
dönemdir MYK üyesi olup halen 
Dernek Saymanlığı görevini 
üstlenmiş durumdadır.  
SOLUNUM 2012 organizasyon 
komitesinde kurslardan sorumlu üye 

olarak görev almıştır. SOLUNUM 
2014 organizasyon komitesinde 
sayman olarak aktif görevdedir.

Dr. Levent Dalar (İstanbul 

Bilim Üniversirtesi Tıp Fakültesi)  
ilk kez MYK’da görev almıştır. 
SOLUNUM 2011 ve  
SOLUNUM 2013 organizasyon 
komitelerinde farklı görevleri  
başarıyla tamamlamıştır. Bu 
yıl da Solunum 2014 Kongre 
Bilimsel Komite Sekreteri olarak 
çalışmaktadır. Bu dönem MYK’da  
basılı tüm materyaller, TÜSAD 
kitapları, broşürler  ve diğer iletişim 
araçlarının koordinasyonu ve 
sorumluluğunu yürütecektir. 

Dr. Aydın Yılmaz  (Ankara 

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve 

Göğüs Cerrahisi EAH) yine 
MYK’nın yeni üyelerinden olup 
TÜSAD Ankara Şube Başkanlığı 
görevlerini yürütmüştür. Bu 
dönemde MYK’da TTB, Sağlık 

Bakanlığı, diğer derneklerle 
ilişkiler, sağlık politikaları takibi, 
İçişleri Bakanlığı, Dernekler Genel 
Müdürlüğü ile ilgili ilişkileri 
yürütmek ve Şubeler ile iletişim 
ve Şube aktivitelerinin takibinden 
sorumlu olacaktır. Ayrıca  Araştırma 
Projeleri ve diğer bilimsel destekler 
ve bu yönde üyelerimizin motive 
edilmesi motivasyon konusunda 
diğer MYK üyemiz Akif Turna ile 
sorumluluğu paylaşacaktır. 

Dr. Berna Kömürcüoğlu (İzmir 

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve 

Göğüs Cerrahisi EAH) iletişimden 
sorumlu MYK üyesi olarak bir 
önceki dernek yönetiminde de 
yer almıştır ve SOLUNUM 2011 

Organizasyon Komitesi Üyesi 
olarak görev yapmıştır. Bu dönemde 
yürüteceği görevler arasında 
şubelerle iletişim, şube aktiviteleri 
ve üyelik işlemleri ve üye ilişkileri 
yer almaktadır. 

Dr. Gönenç Ortaköylü 
(İstanbul Yedikule Göğüs 

Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 

EAH) yeni MYK üyelerinden olup 
SOLUNUM 2012 Organizasyon 
Komitesi Üyesi olarak çalıştı. Bu 
dönem MYK’da üye ilişkileri, 
üyelik işlemleri, kurumsal gelişim 
ve ilerleme konusunda sorumlu üye 
olarak görev yapacak. 

Dr. Meral Gülhan (Ankara 

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi) 

MYK üyeliğine ilk kez seçilmiştir 
ancak 2011-2013 döneminde 
TÜSAD Denetleme Kurulu 
Üyeliği yaptı. SOLUNUM 2013 
Bilimsel Komite Başkanlığı 
görevini yerine getirmiş olan 
Meral Gülhan SOLUNUM 2014 
Kongre Başkanlığı görevini de 
halen yürütmektedir. Ayrıca 
web sayfasından ve iletişim ve 
Sosyal Medyadan sorumlu MYK 
üyesidir. 

Dr. Akif Turna (İstanbul 

Üniversirtesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Göğüs Cerrahisi) da 
ilk kez MYK üyesi olarak görev 
aldı. Kendisi aynı zamanda Göğüs 
Cerrahisi uzmanlarının MYK’da 
temsilini sağlamaktadır. Dernek 
web sayfasının zenginleştirilmesi, 
araştırma projeleri ve diğer bilimsel 
destekler ve motivasyon konusunda 
göğüs cerrahisi alanı ile iletişimden 
sorumludur. 

1. sayfadan devam

Dr. Filiz Koşar başkanlığındaki yeni TÜSAD’ın 
Merkez Yönetim Kurulu, dernek yönetiminde 
tecrübe sahibi hocaların yanında, ilk kez 
yönetime giren üyelerden oluşuyor. 

Dr. Meral Gülhan Dr. Levent Dalar Dr.  Gönenç Ortaköylü Dr.  Ali Fidan Dr. Aydın Yılmaz Dr. Akif Tuna

Yeni MYK Başkanı Dr. Filiz Koşar, TÜSAD’ın önceki başkanları Dr. Mustafa Yaman, Dr. Can Öztürk, yeni dönem MYK üyesi Dr. Meral Gülhan ve 

Yeni dönem 2. Başkanı Dr. Mecit Süerdem. (Bu fotoğraf COPD İstanbul 2014’de çekilmiştir)



■ sayfa 4 kongre

COPD İstanbul 2014 KOAH’ta
Uluslararası Bilim Köprüsü oldu

TÜSAD KOAH’a COPD İstanbul ile 
Damgasını Bir Kez Daha Vurdu

Geçtiğimiz yıl küresel bir sağlık 
sorunu olan ve DSÖ verilerine 
göre tüm ölüm nedenleri arasında 
ilk 5 içinde yer alan KOAH 
konusunda, bir topantı düzenledik. 
Ulusal toplantı niteliğinde 
gerçekleştirdiğimiz  COPD 
İstanbul 2013’den elde ettiğimiz 
geri bildirimler, katılımcıların 
memnuniyeti, bizleri bu toplantının 
daha uzun soluklu ve düzenli olarak 
gerçekleştirilen uluslararası bir 
toplantı niteliğine, dönüştürülmesi 
yönünde cesaretlendirdi.  

İstanbul’un iki kıtayı birleştiren 
özellikli coğrafi  konumunda,  Orta 
Doğu, Orta ve Doğu Avrupa, 
Kuzey Afrika ve Akdeniz 
ülkelerinden, genç meslektaşlarımız 
ve araştırmacılarımız ile KOAH 
konusunda çok değerli bilim 
insanlarını bir araya getiren ve  
bilimsel çıtası  oldukça yüksek 
COPD İstanbul 2014  toplantısına, 
bölgesel olarak katkı sağlayan 
ve bilimsel destek veren ulusal 
uzmanlık derneği olarak bizler, 
TÜSAD’ın gelenekselleşmiş başarılı 
projelerinden birisinin daha altına 
imza atmanın gurunu yaşıyoruz. 

8-10 Mart 2014 tarihinde 
TÜSAD bilimsel programları 
çerçevesinde gerçekleştirilen 
Uluslararası COPD İstanbul 2014  
toplantısı, iki paralel salonda toplam 
16 panel şeklinde yapıldı. Bilimsel 
programda KOAH konusunda 

TÜSAD KOAH Çalışma Grubu 
olarak aldığımız bir karar ile iki 
yıl önce TÜSAD KOAH Günleri  
toplantısını gerçekleştirdik. Bu 
toplantının çok beğeni alması 
sonrasında yabancıların da davet 
edileceği COPD İstanbul ile 
dönüşümlü toplantılar yapma 
kararı aldık. Geçen yıl ilkini 
gerçekleştirdiğimiz COPD İstanbul 
toplantısına konuşmacı olarak gelen 
Mario Cazzola, Nikolaos Siafakas 
ve Nicola Hannania’ın önerileri 
ile 5’i Türk olmak üzere toplam 
21 kişiden oluşan bir “Advisory 
Committee” kuruldu. Bu komitenin 
ve lokal organizasyon komitesinin 
işbirliği ile bu yıl 22 yabancı ve 
23 Türk bilim insanının görev 
aldığı paralel iki salonda yapılan 
toplantılar ile iki buçuk gün süren 
bir bilimsel şöleni gerçekleştirdik. 

KOAH’ı; ülkemiz için çok 
önemli bir halk sağlığı sorunu ve 
ekonomik kayıp nedeni olmasına 
rağmen hala üzerinde yeterince 
durulmayan 

uluslararası alanda çok iyi tanınan 
22 yabancı ve ülkemizde KOAH 
çalışmalarına yoğunlaşmış 23 
bilim insanı konuşmacı olarak yer 
aldı. Sempozyumda KOAH’ın 
bugünü ve yarını tüm detayları ile 
tartışıldı. TÜSAD Merkez Yönetim 
Kurulu, KOAH Çalışma Grubu ve  
TÜSAD Dış İlişkiler Komisyonu 
üyelerinin çalışmaları ile ülkemize 
bir uluslararası toplantı daha 
kazandırmış olduk. 

İleriye yönelik hedefi miz ve 
beklentimiz  ise  eğer bilimsel 
toplantı organizasyonları ve 
katılımları konusunda şu andakinden 
daha farklı ve daha kısıtlayıcı 
kurallar konmaz ise bu nitelikli 
toplantıda  her yıl biraz daha 
fazla  uluslararası katılımcıyı 
ülkemizde konuk edebilmek, 
KOAH konusunda  multidisipliner, 
kapsayıcı ve marka niteliğinde bir 
toplantı oluşturabilmek ve tabii ki 
yine ulusal uzmanlık derneği olarak 
bu toplantıyı hem organizasyonel 
hem de bilimsel anlamda 
desteklemektir. Meslektaşlarımıza, 
bahar aylarında yapılacak olan 
COPD İstanbul’u takvimlerine 
yazmalarını ve TÜSAD bilimsel 
toplantı organizasyonlarından 
birisinin daha keyfi ni yaşamalarını 
öneriyoruz

Dr. Filiz Koşar
TÜSAD MYK Başkanı

bir hastalık olarak görüyoruz. 
Bugüne kadar yapılan çalışmalar, 
mezuniyet sonrası eğitim adına 
KOAH ile ilgili yapılanlar, 
kongrelerde ve küçük çaplı 
toplantılarda KOAH’a yer vermek 
dışına taşmıyordu. TÜSAD çatısı 
altında çok etkin çalışan KOAH 
Çalışma Grubu’nun bu anlamda 
gerçekleştirdiği ilk çalışma yılda 
üç sayı şeklinde KOAH bülteni 
çıkarmak oldu. Bu bülten 4 
yıldır çok başarılı bir şekilde 
yayımlanmaya devam etmektedir. 
TÜSAD çok konuda olduğu gibi 
alanımıza artı değer katan yeni 
bir projeye daha imza atarak 
liderliğini gösterdi ve her yıl 
yapılacak uluslararası bir KOAH 
kongresi düzenlemeye karar verdi. 
COPD İstanbul, gerek katılımcı 
sayısı gerekse bilimsel programı 
ile küçük çaplı bir kongre olarak 
kabul edilebilir. İki yılda bir 
yapılan Birmingham KOAH 
Toplantıları’nın katılımcı sayısının 
yıllar içinde azalması COPD 
İstanbul Toplantıları’nın çok daha 
rağbet görmesini sağlayacaktır. 
Çünkü biz yabancılara hem 
misafi rperverliğimizi hem de 
dünyanın en güzel şehirlerinden 
birisini yaşamayı sunuyor 
olacağız. COPD İstanbul’dan 
amaçlananlar; KOAH liderleri 

ile buluşarak KOAH’ın bugününü 
ve geleceğini zengin içerikli bir 
program ile tartışarak öğrenmek 
ve KOAH ile ilgilenen Türk 
bilim insanlarının uluslararası 
tanınmışlığını artırmaktır. İlaç 
endüstrisinin de toplantıya 
gösterdiği ilgi oldukça yüksek 
seviyede gerçekleşti ve ürün 
müdürleri de kendi eğitimleri 
adına toplantıya katıldılar. Kongre 
katılımcılarının isimlerini çok sık 
duydukları, yurtdışı kongrelerde 

izledikleri ve yayınlarını 
okudukları yabancı bilim 
insanları ile tanışmaları, sohbet 
etmeleri karşısında duydukları 
memnuniyeti izlemek bizleri 
de çok mutlu etti. COPD 
İstanbul, her yıl bahar aylarında 
TÜSAD organizasyonu 
şeklinde tekrarlanacaktır. 
Meslektaşlarımızın her zaman 
büyük beğeni ile katıldıkları 

TÜSAD organizasyonlarından 
birisi olarak bu kongreyi de 
takvimlerine yazmalarını 
öneriyoruz. COPD İstanbul 
bilimsel programı içinde görev 
almak isteyen bilim insanlarımızın 
TÜSAD KOAH Çalışma Grubu’na 
üye olmalarını bekliyoruz.    

Dr. Mecit Süerdem
TÜSAD 2. Başkanı

COPD 
İstanbul’dan 
amaçlananlar, 
KOAH liderleri 
ile buluşarak 
KOAH’ın 
bugününü 
ve geleceğini 
zengin içerikli 
bir programla 
tartışarak 
öğrenmek 
ve KOAH ile 
ilgilenen Türk 
bilim insanlarının 
uluslararası 
tanınmışlığını 
artırmaktır.



■ sayfa 5 kongre

COPD İstanbul 
Gelenekselleşecek

İlk Uluslararası COPD, 
Örnek Olacak Kadar Başarılı Geçti

COPD 2014 toplantısı 8-10 Mart 
2014 tarihinde Hilton Convention 
Center, İstanbul’da yapıldı. 
Toplantıya 50’si yurtdışından olmak 
üzere 340 kişi katıldı. Dr. Mario 
Cazzola başkanlığı ve Dr.  Nikolas 
Siafakas ve Dr. Günseli Kılınç 
eşbaşkanlığında 2.5 günde toplam 
16 oturum gerçekleştirildi. KOAH 
fenotipleri, KOAH’ta ICS kullanımı, 
yeni GOLD evrelemesi, KOAH’ta 
yeni tedaviler, rehabilitasyon, 
overlap sendromlar, KOAH’ta 
infl amasyon, sigara bırakma,  
KOAH atakları ayrıntılı olarak ele 
alındı.

Toplantıya dünyaca tanınmış 
KOAH uzmanları-Prof Cazzola, 
Siafakas, Anzueto, Dahl, 

Hanania, Panettieri, Soriano, 
Miravittles, Kanj, Page, O Donnell, 
Brusasco,van der Molen, Gabriella, 
Gaga, Bouros, Usmani, Papi, 
Rogliani katıldı. Türkiye’den Prof. 
Süerdem, Koşar, Kılınç, Öztürk, 
Hanta, Uzaslan, Bilir, Polatlı, 
Köktürk, Mirici, Gürses, Ergun, 
Sungur, Aydoğdu, Kıraklı değerli 
katkıları ile toplantıda yer aldılar.

Bilimsel düzeyi ve tartışma 
oturumları ile dikkat çeken COPD 
İstanbul, her yıl Nisan ayında 
daha çok uluslararası katılım ve  
ülkemizde daha iyi bir tanıtım ile 
her yıl tekrar edilecek.

Dr. Günseli Kılınç
COPD Eşbakanı

COPD İstanbul 2014 alanında 
önemli bilimadamlarını bir araya 
getiren bir organizasyonun ilk 
toplantısı. İlki olduğu için çok 
önemli. İlkinde başarılı olursanız, 
diğerlerinde de başarı arkadan gelir. 
KOAH alanında dünyada bir araya 
gelebilecek en iyi isimlerden oluşan 
bir toplantı. 

Bu alandaki en iyi bilimsel 
ekibi bir araya getirdiğimiz için 
çok mutluyuz. Önümüzdeki sene 
düzenleyeceğimiz toplantı da çok 
önemli olacak. Çünkü özellikle 
gençler, KOAH alanının en önemli 
kişileriyle hatta KOAH’ın tanrıları 
ile bir araya gelecek diyebiliriz. 

COPD toplantılarının 
İstanbul’da yapılması da son derece 
anlamlı. Balkanlarda, Ortadoğu’da, 
Karadeniz’de yani çevre bölgelerde 
yaşayan genç araştırmacıların, 
genç hekimlerin Avrupa’ya ya da 

Amerika’daki büyük 
KOAH kongrelerine 
katılmaları pek 
mümkün değil. Biz bu 
toplantıları planlarken 
yola çıkış noktamız 
çevre bölgelerdeki 
genç doktorları ve 
genç araştırmacıları bu 
bölgeye taşıyıp, birbirleri 
ile yüz yüze iletişim kurmalarını, 
alanın en önemli uzmanları ile onları 
bir araya getirip KOAH alanındaki 
en iyi en güncel ve en yeni bilgilere 
ulaşmalarını sağlamaktı. Bu yüzden 
İstanbul’u bir buluşma noktası 
olarak belirledik.  

Bu yılki toplantıdan herkes çok 
memnun olduğu için artık bizim 
için en önemli şey çevre ülkelerde 
de bu toplantının tanıtımını 
yapmak. Bunun için de bütün 
tanıtım araçlarını kullanacağız. 

Tabi bunun olmazsa 
olmazı bütün bunların 
üzerine de en iyi bilimsel 
komiteyi oluşturmak ve en 
iyi konuşmacıları buraya 
getirerek, programın içine 
yerleştirmek olacak. 

Aynı zamanda 
işin bir başka adımı 
da, çevredeki önemli 

solunum derneklerine, solunum 
organizasyonlarına da gerektiğinde 
kişisel ziyaretler yaparak, bu 
toplantıyı desteklemelerini, 
duyurmalarını, katılımcı gelmesi 
açısından toplantıyı tanıtmalarını 
istemek. Tabi aynı zamanda TÜSAD 
dışında TORAKS Derneği’nin de 
toplantıya katılımını sağlamak bu 
toplantının ivmesini artırabilir.

Dr. Nikolas Siafakas
COPD Eşbaşkanı (Yunanistan)

Bilginin global 
olması her yere dağılması 
önemli. O yüzden 
dünyanın değişik 
yerlerinde toplantılar 
düzenlenmesinin önemli 
olduğunu düşünüyorum. 
Bu şekilde bilgi dünyanın 
her yerinde paylaşılmış 
olur. Genellikle bu 
tip toplantılar Batı Avrupa’da ve 
Amerika’da yapılıyor. Bu şekilde 

İstanbul gibi dünyanın 
önemli merkezlerinde de 
yapılması çok önemli. 
Türkiye bölge ülkeleri 
arasında bilimsel açından en 
gelişmiş olanı. Bu nedenle 
bu toplantının Türkiye’de 
yapılması çok normal. 
Birçok  dergide editörlük 
yapıyorum. Türkiye’den 

gelen yazıların özellikle temel 
bilimlerden gelen çalışmaların çok 

iyi olduğunu söylemem mümkün. 
Bu da Türkiye’deki bilimsel 
seviyenin çok kötü olmadığını 
gösteriyor. Türk doktorlar dünyadaki 
diğer ülkelere gidip oradaki 
çalışmaları gördükçe çok daha iyi 
olacağını, bilimsel araştırmaların 
kalitesinin daha da yükseleceğini 
düşünüyorum.

Dr. Clive Page
İngiltere

TÜSAD, KOAH’ta Zoru Başardı
Bu benim istanbul’daki ikinci 

yılım. Bilimsel seviyesi bu kadar 
yüksek, çok sayıda önemli insanı ve 
önemli konuları bir araya getirmek 
çok zor bir şey. Bunun sadece 
bölgesel bir toplantı olmadığını, 
uluslararası bir toplantı olduğunu 
düşünüyorum. COPD İstanbul 
2014’te KOAH hakkındaki 
görüşlerimizi ve bilgilerimizi 

paylaşma fırsatı bulduk. 
Özellikle Ortadoğu’dan, 
Afrika’dan veya yakın 
ülkelerden toplantıya 
gelenlerin sayısının çok 
olduğunu görmek önemli. 
Bu toplantıda birçok 
konuyu görüşme, tartışma 
ve konuşma fırsatımız 
oldu. Özellikle ek 

hastalıklar, yeni yapılacak 
çalışmalar, alevlenmeler, 
endüstrinin KOAH’a 
katkıları gibi önemli 
konuları bilimadamları 
bir araya gelerek tartışma 
fırsatı buldular.  

Dr. Nicola Hanania
Ürdün/ABD

KOAH Bütün Dünya 
İçin Zor Bir Hastalık

KOAH kontrolü malesef az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan 
ülkelerde batılı ülkelere ve gelişmiş ülkelere göre daha azdır.  Tabiki Türkiye 
ile Avrupa ve Amerika arasında bazı farklar olması normaldir. Fakat bununla 
birlikte KOAH’la ilgili zorluklar bütün dünya ülkelerinde aynı. Dünyada da 
durum çok iyi değil.

Dr. Maria Gabriella Matera 
İtalya

Dr. Arzu Mirici, Dr. Nicola Hanania, Dr. Denis O’Donnel, Dr. Günseli Kılınç, Dr. Nikolas Siafakas, Dr. Filiz Koşar, Dr. Mecit Süerdem.

Dr. Clive Page, Dr. Maria Gabriela Matera, Dr. Mario Cazzola, 

Dr. Hakan Günen.

Dr. Clive Page, Dr. Mario Cazzola, Dr. Berna Kömürcüoğlu, 

Dr. Nicola Hanania.

COPD İstanbul, Bilimi 
Gençlerin Ayağına Getiriyor

Bu toplantıların KOAH 
hakkındaki bilgilerimizi 
aktarmak için çok faydalı 
olduğunu düşünüyorum. 
Ayrıca bu tip toplantıların 
her zaman yapılan merkezi 
yerler yerine, dünyanın 
değişik bölgelerinde 
yapılmasının KOAH ile ilgili 
bilgi ağını geliştireceğini 
düşünüyorum. Bilginin daha 
iyi dağılacağını ve bu konuda 
çalışan bilim insanlarına 
daha yaratıcı çalışmalar 
yapması için ilham verici 
olacağını düşünüyorum. 
Genç insanlar her zaman her 
yere gidemezler. Dolayısıyla 
onların ayağına giden bu 
toplantıların çok gerekli 
olduğunu ve gençlere yönelik 
olarak çok faydalı olacağına 
inanıyorum.

Bu tip toplantılardan 
çıkan faydalı sonuçların bilimsel 
arenaya çok büyük katkısı olacağını 
düşünüyorum. 

İstanbul dünyanın en önemli 
merkezlerinden birisi. Bundan 
faydalandığımız için sevinçliyiz. 

Ben Türkiye’ye çok sık 
geliyorum. Her gelişimde, 
Türkiye’de yapılan sunumları ve 
toplantılarda sunulan bilimsel 
çalışmaların özetlerini görüyorum. 

Bunlarda son yıllarda 
oldukça iyiye doğru bir gidiş var. 

Aynı zamanda birçok derginin 
editörlüğünü de yapıyorum. O 
dergilere gelen Türkçe çalışmaların 
hem sayılarında bir artış var hem 
de kaliteleri oldukça iyi. Bu yüzden 
de Türkiye’de KOAH alanında ve 
toplamda solunum alanında bilimin 
iyi olduğunu, ileriye doğru gittiğini 
söylemek mümkün. 

Dr. Mario Cazzola
COPD İstanbul Başkanı

Türkiye Bilimsel Açıdan Bölge Lideri

Dr. Nikolas Siafakas

Dr. Mario Cazzola

Dr. Clive Page

Dr. Nicola Hannania Dr. Maria Gabriella Matera
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TÜSAD AKADEMİ 2014’de de 
Toplantılarını Aralıksız Sürdürüyor 

TÜSAD AKADEMİ, 2011 
yılından itibaren TÜSAD’ın 
yıllık kongre dışındaki bilimsel 
aktivitelerini planlamak ve 
gerçekleştirmek amacıyla yurtiçi ve 
yurtdışındaki aktivitelerine devam 
etmektedir. 

TÜSAD AKADEMİ’nin 
temel aktivitelerini 5 başlık altında 
toplayabiliriz. Bunlardan Akademi 
Kampları, akciğer hastalıklarının 
ana konularındaki güncel başlıkların 
gözden geçirildiği, yurtiçinde 
“up to date” toplantıları şeklinde 
olup, yılda iki kez gerçekleştirilen 
toplantılardır. Özellikle sahadaki 
Göğüs Hastalıkları Uzmanları 
tarafından ilgiyle karşılanan ve 
2013 yılında ilki Nevşehir,  ikincisi 
Mardin’de yaklaşık 70-100 arası 
katılımcı ile yapılan bu toplantıların, 
2014 yılında ise Eskişehir’de 1.5 

Müdahalesi, YBÜ de İnvazif 
Girişimler, Teknisyenlere Yönelik 
Bronkoskopi ve SFT, AKG ve 
Egzersiz Testleri Değerlendirmesi” 
başlıkları dikkat çekmektedir.

Uzmanlarımızın bilgi ve yurtdışı 
deneyimlerinin arttırılması, çeşitli 
konularda yurtdışındaki fi kir 
liderleri ile interaktif olarak bir 
araya gelme ve uygulamaları yerinde 
görebilme imkanlarının sağlanması 
amacını taşıyan Akademi, yurtdışı 
toplantıları için yurtdışındaki 
çeşitli solunum dernekleri ve 
üniversitelerle işbirliği sağlanarak 
ve 2014 yılında 5 farklı toplantı 
gerçekleştirmeyi hedefl enmektedir. 

TÜSAD AKADEMİ’nin 2014 
yılı aktivitelerinden ilki olan Torasik 
Ultrasonografi  ve Ekokardiografi  
Kursu, 25 Ocak 2014 tarihinde 
İzmir’de Ege Üniversitesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilimdalı’nda; 
ikincisi ise  “Göğüs Hastalıklarında  
Dört Büyükler” toplantısı başlığı 
ile 21-23 Mart 2014 tarihleri 
arasında Atatürk Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi, Dr. Suat Seren Göğüs 
Hastalıkları Hastanesi, Süreyyapaşa 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi 
ve Yedikule Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi’nden Büyük Abant 
Oteli’nde,  53 kişilik katılımla 
gerçekleştirildi.  TÜSAD 
AKADEMİ’nin aktiviteleri Dr.  
Mustafa Özhan Başkanlığında, Dr. 
Mukadder Çalıkoğlu, Dr.  Gaye 
Ulubay, Dr. Önder Öztürk, Dr. 
Sevda Şener Cömert ve Dr. Baykal 
Tülek tarafından yürütülmektedir.

Dr. Mukadder Çalıkoğlu
TÜSAD Akademi Üyesi

2012 ve 2013 
yıllarında çeşitli 
şehirlerde 
toplantılar 
düzenleyen TÜSAD 
AKDEMİ, 2014 
yılında da yurt içi 
ve yurt dışındaki 
etkinliklerle 
katılımcılarının 
bilgilerini 
güncellemeyi 
hedefl iyor. Ayrıca 
yurt dışındaki 
çeşitli derneklerle 
yapılan işbirliği 
çerçevesinde 
yurt dışında 5 
tane toplantı 
düzenlenecek. 

TÜSAD AKADEMİ Kapsamında düzenlenen 
Göğüs Hastalıklarında  Dört Büyükler toplantısı, 
21-23 Mart 2014 tarihleri arasında Büyük Abant 
Oteli’nde  zengin bilimsel ve sosyal programıyla 
Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Dr. Suat Seren 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Süreyyapaşa Göğüs 
Hastalıkları Hastanesi ve Yedikule Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi’nden 53 kişilik katılımla gerçekleştirildi.

 İlk gün yoğun bilimsel programın ardından, 
ikinci gün bilimsel programda yer alan hastaneler 
arası  interaktif olgu tartışmaları sonrası, paintball 
turnuvasıyla hastaneler arası  yarışa devam edildi.

Tüm katılımcılarımıza  toplantımıza gösterdikleri 
ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

TÜSAD AKADEMİ

TÜSAD AKADEMİ Göğüs Hastalıklarında Dört Büyükler

Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ABD, 
tarafından 25 Ocak’ta gerçekleştirilen Torasik 
Ultrasonografi  ve  Ekokardiografi  Kursu’nun 
başkanlığını Kartal EAH’dan Dr. Benan Çağlayan 
yaptı. Kursta Ege Üniversitesi Radyodiagnostik 
ABD’dan Uzm. Dr. Erkan Kısmalı 
“Ultrasonografi  İçin Temel Bilgiler”

Kartal EAH’dan Dr. Sevda Şener Cömert 
“Torasik Ultrasonografi  – Endikasyonlar ve 
Uygulama”, Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları 
ABD’dan Dr.Sezai Taşbakan “Torasik USG - 
Olgu Sunumları”, Kartal EAH’dan Dr. Benan Çağlayan 
“Torasik USG Eşliğinde Girişimsel İşlemler”, Özel Kent 

Hastanesi’nden Dr. Cevat Şekuri “Göğüs Hastalıkları 
Açısından Ekokardiografi ” konularını anlattı. Öğlenden 
sonraki oturumlarda pratik uygulamalar yapıldı.

Torasik Ultrasonografi ve Ekokardiografi Kursu Yapıldı

1. İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu
TÜSAD, ülkemizin önemli 

sağlık sorunlarından birisi olan 
İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları 
alanına özel bir önem vermektedir. 
Bunun somut bir göstergesi olarak 
TÜSAD ve az sayıda uzmanın 
özverili çalışmaları ile kurulan İş 
ve Meslek Hastalıkları Uzmanları 
Derneği (İMUD) işbirliğinde, 5-7 
Haziran 2014 tarihinde Ankara’da 
“1. İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları 
Sempozyumu” düzenlenmesine 

karar verilmiştir. Mesleğe bağlı 
hastalık ve ölümlerde akciğer 
hastalıkları ilk sırada yer almaktadır. 
Bu nedenlerle TÜSAD, ilgi alanını 
Göğüs Hastalıkları ile kısıtlı 
tutmayan sosyal  bir sorumluluk 
örneği göstererek, bu sempozyumu 
İMUD ile birlikte düzenleme 
öncülüğünü üstlenmiştir. Ancak 
meslek hastalıkları tıbbın her alanını 
ilgilendirmektedir. Diğer yandan 
çalışanların sağlığı ve hastalıkları, 

sosyal ve yasal boyutları da olan bir 
alandır. 

Bu kısa süreli sempozyum 
ile iş sağlığı ve meslek 
hastalıklarından bir demet örnek 
sunulmaya çalışılacaktır. Konular 
ve konuşmacılar özenle seçilmiş, 
Türkiye’deki ve dünyadaki 
durumun bir fotoğrafının 
verilmesi amaçlanmıştır. Yabancı 
konuklarımız dünya deneyim 
ve uygulamalarının bizlerle 

paylaşılmasında önemli katkılar 
sağlayacaklardır. Konu sadece 
tıbbi değil yasal boyutuyla da 
tartışılacaktır.

Saygılarımızla,
Filiz KOŞAR, 
TÜSAD Başkanı
İbrahim AKKURT, 
Sempozyum Başkanı
Cebrail ŞİMŞEK 
Sempozyum Başkanı

günlük bir toplantı şeklinde devam 
etmesi planlanmaktadır. 

İkinci önemli Akademi aktivitesi 
olan  “Bölgesel Sempozyumların”  
2014 yılında Enfeksiyon, Akciğer 
Kanseri, Pulmoner Rehabilitasyon, 
Tüberküloz ve Uyku Bozuklukları 
Çalışma Grupları tarafından 5 

temel konuda gerçekleştirilmesi 
planlamaktadır. 

Kurs formatında yapılan 
toplantılarda 2012 ve 2013 
yılında farklı illerde Torakoskopi, 
Noninvazif  Mekanik Ventilasyon, 
Ekokardiyografi  ve Torasik USG, 
İleri Yaşam Desteği, SFT, Invazif 

MV, Kemoterapi Hemşireliği, Tütün 
Kontrolü, EBUS ve Astımda Tanı 
Yönetimleri Teknisyenlere Yönelik 
Bronkoskopi başlıkları ele alınmıştır. 
Bu yıl planlanan kurslar arasında ise 
“DPAH da Girişimsel Yöntemler, 
Teknisyenlere Yönelik Endüstriyel 
Spirometri, Sigara Bıraktırma 

TÜSAD İzmir Şubesi olarak düzenlediğimiz ‘Ciddi 
Pnömoniler’ konulu toplantımız 13 Mart 2014 de İzmir 
Swiss Hotelde 65 meslektaşımızın aktif katılımıyla başarılı 
ve verimli bir şekilde gerçekleştirildi. Moderatörlüklerini 
Adnan Menderes Üniversitesi Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı’ndan Dr. Emel Ceylan ve Dr. Suat Seren 
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi  Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nden Dr. Enver Yıldız’ın yaptıkları toplantıda 
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi  Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Berna Kömürcüoğlu 
“Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda Pnömoni” konusunu 
anlattı. Aynı hastaneden Dr. Dursun Tatar, “Sağlık Bakımı 
İlişkili Pnömoni”, Dr. Mustafa Canbaz ve Radyolog Dr. 
Seher Susam vaka sunumunda bulundular.

İzmir Şubesi Bilimsel Toplantısı 
CİDDİ PNÖMONİLER
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SOLUNUM 2014’ÜN HAZIRLIKLARI 
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

15-19 Ekim 2014’de şirin ilçemiz Çeşme’de buluşalım

Değerli Meslektaşlarımız,
15-19 Ekim 2014 tarihlerinde 

Çeşme-Sheraton Otel’de 
gerçekleştireceğimiz Türkiye 
Solunum Araştırmaları Derneği 
(TÜSAD) 36. Ulusal Kongresi 
SOLUNUM 2014’ün hazırlıkları 
tüm hızı ile devam ediyor.

SOLUNUM 2014 Kongre 
Organizasyon Komitesi; Kongre 

Başkanı: Meral Gülhan, 
SOLUNUM 2013 Başkanı: Benan 
Çağlayan, Kongre Sekreteri: 
Müge Aydoğdu, Bilimsel Komite 

Başkanı: Mukadder Çalıkoğlu, 
Bilimsel Komite Sekreteri: Levent 
Dalar, Kongre Saymanı: Ferhan 
Özşeker, Dış İlişkiler Komitesi: 
Günseli Kılınç, Semra Bilaçeroğlu, 
Sosyal Komite: Sibel Öktem, 
Sinem Nedime Sökücü, Tuğba 
Önalan, Kurslar Sorumlusu: 
Şermin Börekçi, Bildiri ve Poster 

Sorumlusu: Asiye Kanbay, Özlem 
Göksel, Web sayfası sorumlusu: 
Şermin Börekçi olarak belirlendi ve 
bizler SOLUNUM 2013 Kongresi 
sırasında ilk toplantımızı yaparak 
çalışmalarımıza başladık. 

Sizlerden gelen anket sonuçları, 
TÜSAD Çalışma Grupları ve 
Kongre Bilimsel Komitesi tarafından 
14 Aralık 2013’te düzenlenen 
ortak toplantıda değerlendirilerek 
kongre bilimsel program ana çatısı 
ve kurs başlıkları oluşturuldu. 
Bu ana çatının ayrıntılarını, 
alt başlıklarını geliştirmek ve 
bilimsel programı sizlerin en 
fazla faydalanabileceğiniz şekle 
getirmek için kongre organizasyon 
komitesinin çalışmaları yoğun bir 
şekilde devam etmektedir. 

Ocak ayı itibarı ile kongre web 
sitemiz (http://www.solunum.

org.tr/solunum2014) aktif hale 
geldi. Web sitemizi ziyaretinizde 
göreceğiniz üzere, bu yıl kongre 
görsellerinde ve web sayfasında, 
geçen yıl derneğimizin “Tütün 
Kontrolü Çalışma Grubu”nca, 
Dünya Sigarasız Günü’nde 
gerçekleştirilen çocuklar arası 
resim yarışmasında dereceye giren 

resimler kullanıldı. Güzel eserleri 
ile kongre web sayfamıza renk 
katan çocuklarımızı bir kez daha 
kutluyoruz. 

GELİŞMELERİ İNTERNET 

SİTESİNDEN TAKİP 

EDEBİLİRSİNİZ

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde 
kongre kursları ve bilimsel 
programı ana hatlarına ulaşmanız 
mümkün olacaktır. Yakın zamanda 
ayrıntılarını paylaşacağımız 
bilimsel programı oluştururken bu 
yıl da hem sahada çalışan uzman 
hekimlerin klinik pratiklerinde 
kullanabilecekleri bilgilere, hem 
de akademik düzeyi yüksek 
güncel bilgilerin ele alınmasına 
dikkat etmeye çalıştık. Bilimsel 
programda öncelikleri integre bir 
bakış açısı ile daha fazla yarar 
sağlayacağını düşündüğümüz 
multidisipliner oturumlara ve 
sizlerden aldığımız geri bildirimler 
ve anket sonuçları doğrultusunda 
bilgi güncelleme, interaktif olgu 
sunumları, radyoloji olguları ve 
karşıt görüş oturumlarına vermeye 
gayret ettik. Salon sayımızın dörtten 
fazla olmamasına ve mümkün 
olduğunca aynı saatlerde benzer 
oturumların yer almamasına 
dikkat ettik. Böylelikle sizlerin 
kongremizden en yüksek düzeyde 
yarar sağlayacağınızı umuyoruz. Bu 
yıl kongremizde yine birbirinden 
değerli, alanlarında deneyim sahibi 
yerli ve yabancı konuşmacılar 
görev alacak ve sizlerle bilgilerini, 
deneyimlerini paylaşacaktır. Dış 
ilişkiler komitesinin çalışmaları 
yoğun bir şekilde devam etmekte 
olup yabancı konuşmacı sayısının 
bu yıl her zamankinden daha fazla 
olması beklenmektedir. 

Web sitemiz üzerinden kongreye 
bildiri kabulünün başladığını da 
hatırlatmak isteriz. Kongreye 
bildirilerinizi 04.08.2014 tarihine 
kadar kongre resmi internet sitesi 
üzerinden http://www.solunum.
org.tr/solunum2014/p=abstract 
adresini kullanarak gönderebilir; 

TÜSAD tarafından sadece bildirisi 
kabul edilen üyelerimize sağlanan 
sınırlı sayıda kongre katılım 
bursundan faydalanma şansını 
yakalayabilirsiniz

Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da: Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 
Cerrahisi alanlarında seçilmiş 
bildirilere ödüller verilecektir. 
Ödüller hakkındaki bilgiye kongre 
internet sitesinden “ÖDÜLLER” 

bölümünden ulaşabilirsiniz. Çok 
değerli çalışmalarınızı bu yıl da 
SOLUNUM 2014 kongresinde 
meslektaşlarınızla paylaşmanızı 
ve geçen sene ulaşılan rekor bildiri 
sayısını sizlerin desteği ile aşmayı 
diliyoruz. İlki geçen yıl TÜSAD 35. 
Ulusal Kongresi’nde gerçekleştirilen 
“Olgu Konseyi”, oturumlarına bu 
yıl da devam etme kararı aldık. 
Sahada zor şartlarda çalışan 

hekimlerimizin karşılaştıkları, 
tanısında zorlandıkları ya da nadir 
olması nedeni ile diğer meslektaşları 
ile paylaşmak istedikleri olguları, 
bilimsel platformda tartışabilecekleri 
bu oturumlar için hazırladığınız olgu 
özetlerinizi, SOLUNUM 2014 resmi 
internet sitesinde  “Bildiri Özetleri”  
bölümünden “Olgu Konseyi” 
başlığı altında yükleyebilirsiniz.

TGHYK SINAVI DA 

KONGRE’DE YAPILACAK

Ayrıca bu yıl Türk Göğüs 
Hastalıkları Yeterlilik Sınavının, 
SOLUNUM 2014 Kongresi 
sırasında gerçekleştirileceğinin 
duyurusunu da yapmak istiyoruz. 
16 Ekim 2014’te Çeşme-Sheraton 
Otel’de teorik kısmı ve 19 Ekim 
2014’te Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi 
Anabilim Dalı’nda pratik kısmı 
yapılacak olan bu sınava katılmak 
isteyenler şimdiden ajandalarına bu 
tarihleri not alabilirler.

Zengin bilimsel programın 
yanı sıra yine zengin ama abartısız, 
nitelikli ve sizlerin beğeneceğinizi 
düşündüğümüz bir sosyal program 
hazırlığı içerisinde olduğumuzu da 
hatırlatmak isteriz.

Sizleri branşımızda yaşanan 
yenilikleri alanında en deneyimli 
yerli ve yabancı meslektaşlarımızla 
gözden geçirerek tartışmak, kendi 
bilimsel çalışmalarınızı paylaşmak 
ve birlikte keyifl i günler geçirmek 
amacıyla 15-19 Ekim 2014 tarihinde 
yapılacak olan SOLUNUM 2014’e 
Çeşme’ye bekliyoruz.

Katılımınız ve katkılarınız ile 
zenginleşecek SOLUNUM 2014’te 
görüşmek dileğiyle…

Saygılarımızla
TÜSAD SOLUNUM 2014 
Kongre Organizasyon Komitesi

Ü

Kongrenin ilk gününde aşağıda başlıklarını görebileceğiniz toplam 
9 adet kurs gerçekleştirilecektir. Bu kursların bir kısmı Türk Göğüs 
Hastalıkları Yeterlilik Kurulu’nca gerçekleştirilen asistan sınavı sonucunda 
saptanan eksiklikler dikkate alınarak özellikle asistanlara yönelik 
planlanmıştır. Bir kısmı ise uzmanların mesleki gelişimine yöneliktir.

● Trakea ve Bronşlar Üzerinde Cerrahi Teknik Uygulamalar
● Solunum Fonksiyon Testi ve Arter Kan Gazı Analizi
● Temel Bronkoskopi
● Tanıdan Tedaviye OSAS
● Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
● Çocuk Göğüs Hastalıklarında Solunum Rehabilitasyonu
● Yoğun Bakıma Hasta Kabulü ve İzlenmesi
● Sigara Bırakma Yöntemleri
● Temel Bilgilerle Bilgisayarlı Toraks Tomografi si

Kongrenin Kursları 
9 Başlıkta Toplandı

Kongre Organizasyon Komitesi sık sık bir araya gelerek mükemmel bir kongre hazırlamaya çalışıyor.
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“EMEKLİLİĞİN TADINI 
DOYASIYA ÇIKARIYORUM”

Kuruluşundan bu yana Türkiye 
Solunum Araştırmaları Derneği’nin 
içinde bulunan Prof. Dr. Müzeyyen 
Erk, şimdilerde emekliliğinin tadını 
çıkarıyor. 2009 yılında Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı’ndan emekli olan 
Prof. Dr. Erk, günlerini İstanbul, 
Çanakkale ve Milas arasından gidip 
gelerek geçiriyor. Aslında geçiriyor 
demek olayı biraz hafi fe almak 
gibi oluyor; her bir kentte onu ayrı 
bir dünya, ayrı olaylar bekliyor. 
Birinden çıkıp diğerine girerken 
nasıl adapte olduğuna kendisi 
bile şaşırıyor. Prof. Dr. Müzeyyen 
Erk’le bu gazete için emekli 
olmadan bir yıl önce TÜSAD’ın 
40. yılı dolayısıyla konuşmuştuk. 
Bize TÜSAD’la tanışmasını ve 
TÜSAD’la nasıl olgunlaştığını 
anlatmıştı. TÜSAD’ın kurulduğu 
ilk günlerden itibaren Prof. Dr. 
Meliha Terzioğlu’nun yanında yer 
alan ve Prof. Dr. Terzioğlu’nun 
mesleki ve hayat tecrübesinden 
faydalanmaya çalışan Müzeyyen 
Erk, hatta bu nedenle arkadaşları 
tarafından “Küçük Meliha” diye de 
anılmış. 

TÜSAD’ın kendisine neler 
kattığını “Akademik bir ortamda 
meslek adına profesyonel 
olarak neler yapılacağını, 
meslektaşlarımla temas etmeyi, 
toplantı yapmayı, sunum yapmayı 
TÜSAD’da öğrendim. Dernek, 
hayatımızda çok önemli bir 
yer aldı” diye açıklayan Prof. 
Dr. Erk’le bu defa, emeklilik 
günlerinin nasıl geçtiğini konuştuk. 

Milas’a bağlı Kıyıkışlacık 
Köyü’ndeki evinden, Çanakkale’ye 
geçip bir hafta da orada kaldıktan 
sonra İstanbul’a geldiği zaman 
buluştuğumuz Prof. Dr. Erk, 
emeklilik kararı alışını şöyle 
anlattı:

“Emekli olmak için 60 yaşı 
hedef koymuştum. Bu bizim eşimle 
birlikte koyduğumuz bir hedefti. 
Fakat onu 59 yaşında kaybettik. 
Ben de 60’ıma gelmeden önce 
hemen bırakmak istedim. Fakat 
çevremin ısrarı ile biraz daha 

sürdürdüm. Angaje olduğum 
işleri, giriştiğim çalışmaları yarım 
bırakmak istemedim. Bütün bunları 
bitirdiğimde 62 yaşına gelmiştim. 
2009 yılında Üniversite ile bağımı 
kopardım”

Yoğun bir akademik hayat 

sonrasında emekli olmuştu Prof. 
Dr. Erk, ne hissetmişti bütün bu 
yoğunluk bittikten sonra; boşluğa 
düşmüşmüydü? Bu soruyu da şöyle 
yanıtladı:

“Çoğu insan, özellikle 
benim erkek meslektaşlarım 
emeklilikte” boş kalma” korkusuna 
kapılırlar. Sohbetlerde konuşuruz 
bunu… Ben bunu planlayarak 
yaptığım için hiç boş kalmadım. 
Birçok işi emeklilikte yaparım 
diye biriktirmiştim. Örneğin 
Çanakkale’deki baba evini 
yaptırmayı planlamıştım. Onun 
tamiratı ile uğraştım. Eşimle 
birlikte edindiğimiz bir yazlığımız 
vardı, Milas’a bağlı Kıyıkışlacık 
Köyü’nde; Güllük Körfezi’nde… 
Çok özel bir yer. Konumu çok 
güzel… Güllük Körfezi’nin dip 
kısımında, İassos Antik Kenti’nin 
yanında bulunuyor. Eşimden bana 
bulaşmış arkeoloji merakı vardır. 
Fizyoloji’den Prof. Dr. Lütfü 
Çakar hocamızın köyü. Daha 
genç yaşlarımızda Lütfü hoca da, 
benim eşim de dalardı. Dalmak 
için gittiğimizde 2 defa onun köy 
evinde misafi r kalmıştık. Çok da 

Prof. Dr. Müzeyyen Erk, keyfince yaşadığı ikinci baharını anlattı:

İstanbul, Çanakkale, Milas üçgeninde devamlı yer değiştirerek “yarı göçebe” bir yaşam tarzı 
benimseyen Prof. Dr. Erk, yaşadığı her kentte ayrı meşguliyetlerle zamanını değerlendiriyor. 
Emekli olmaya karar veren herkesin yaşadığı “boş kalırsam ne yaparım?” kaygısını hiçbir 
zaman taşımayan Prof. Dr. Erk, üç şehirde kurduğu farklı hayatlar arasında gidip gelmekten 
sıkılmaya vakit bulamadığını söylüyor.

Püskül, Prof. Dr. Müzeyyen Erk’in sokakta 

bulup eve aldığı bir kedi. Püskül’ün son derece 

zeki bir hayvan olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erk, 

İstanbul’a veya Çanakkale’ye gittiği zamanlarda 

Püskül’ü komşularına emanet ediyor.

(Müzeyyen Erk’in objektifi nden)

Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları 
Anailimdalı’ndaki 
görevinden 2009 
yılında emekli 
olan Prof. Dr. 
Müzeyyen Erk, 
kendine İstanbul 
dışında yeni bir 
dünya kurmuş. 
Şimdi çalışırken 
biriktirdiği 
“heveslerini” birbiri 
ardına emeklilikte 
gerçekleştiriyor...



■ sayfa 9 röportaj

Anıt ağaç kapsamına alınan Milas’taki devasa Keçiboynuzu ağacının gölgesi, Prof. Dr. Müzeyyen Erk’in en sevdiği yerlerden biri. Eşiyle birlikte selam vermeden geçmedikleri bu ağaç köyde “Müzeyyen’in Ağacı” olarak biliniyor.

sevmiştik. Lütfü Hoca bize hep 
buralardan bir yer edinmemizi 
tavsiye ederdi. Biz de onun 
tavsiyene uyduk. 2003’te oraya 
taşındık. Eşim de görebildi. 
Türkiye’nin bazı bölgeleri çok 
haşmetli, sert coğrafyalara sahiptir. 
Görkemli koyları vardır. Burası 
öyle değil, çok sakin yumuşacık bir 
yer…”

ZEYTİNİN DE PROFESÖRÜ

İstanbul, Çanakkale, Milas 
arasında gidip gelmekten “rahat bir 
nefes” alamadığını söylemiştik ya 
Prof. Dr. Erk’in, peki neler yapıyor 
buralara gittiğinde? Öğrendik 
ki, doğaya, toprakla uğraşmaya 
merak sarmış. Kıyıkışlacık 
Köyü’ndeki evinin bahçesindeki 
kendi diktiği fi danlarla ve zeytin 
ağaçlarıyla uğraşıyormuş. Emekli 
olduktan sonra bu bitkilerin ve 
ağaçların takibine daha fazla 
zaman ayırmaya başladığını 
söyleyen Prof. Dr. Erk, “Bunlar 
insanın kafasını çok meşgul 
eden, sorumluluk getiren işler. 
Bahçemdeki zeytin ağaçları 
büyüdüler. Dört tane zeytin 
ağacım var. Bu arada A’dan Z’ye 
kadar zeytinciliği öğrendim. 
Aşağı yukarı 4 senedir dışarıdan 
zeytin almıyorum. Zeytin vakti 
cümbür ceamat gidip topluyoruz 
ve kategorize ediyoruz. Yeşil 
zeytin olacakları ayırıyoruz. Biraz 
daha bekliyoruz siyahları daha 

geç topluyoruz. Onları kırarak, 
çizerek veya bütün olarak salamura 
yapıyoruz. Benim zeytinim, yakın 
çevrem tarafından çok beğeniliyor. 
4 ağaç da çok fazla ürün veriyor. 
Fakat 4 eve dağılıyor. Zeytin 
yetiştiriciliğini çok araştırdım. 
Artık sitede ağacı hastalanan 
herkes beni arayıp ne yapacağını 
soruyor…” sözleriyle zeytinciliğe 
merak saldığını anlatıyor. 

ORGANİK TARIMA 

HEVESLENMİŞ

Başlangıçta çiftçilik yapmaya 
karan veren Prof. Dr. Müzeyyen 
Erk, organik tarımı, perma 
kültürü de incelemiş. Ama 2-3 
sene içinde bunun hiç de kolay 
olmadığını anlamış. Çanakkale 
Küçükkuyu’da bir çiftlik kurmaya 
hazırlanan erkek kardeşinden 
zeytin ve lavanta yetiştirmek için 
bir yer ayırmasını istemiş. Fakat 
her ikisini de yetiştirmenin zor 
olduğunu fark edince vazgeçmiş. 
“Bu dört zeytin ağacı bana çok şey 
öğretti” diyor Prof. Dr. Erk…

OSMANLICA 

ÖĞRENİYOR

Aslında emeklilik 
bir “öğrenme” 
süreci olmuş Prof. Dr. 

Müzeyyen Erk için… Toprağı, 
toprağa ekilen bir tohumun 
büyümesini, bir zeytin ağacının 
tabiatla mücadelesini öğrenmiş. 
Kendi yetiştirdiği bir ağacın 
meyvesinin tadını öğrenmiş. 
Yaz aylarında sahiplenilen, 
kışın kaderine terk edilen sokak 
hayvanlarının “sadakatlerini” 
öğrenmiş. Hatta bunlardan birini, 
Püskül’ü “ev kedisi” yapmış… 

İstanbul’daki bir bezeme 
sanatçısı arkadaşından mine 
işlemeyi öğrenmiş…  Kendi 
keyfi nce güzel objeler yapmış.  
Milas’taki bir başka arkadaşından 
dikiş dikmeyi öğrenmiş. Şimdi 
kendine güzel bluzlar dikiyor. 
Öğrenme sürecinin şu andaki 
teması ise Osmanlıca… Sebebi 

ise son derece ilginç… Aileden 
kalan eski fotoğrafl arı ve belgeleri 
karıştırırken eline geçen kartpostal 
yazışmalarını merak etmesi. Kendi 
anneannesi ve dedesi ile eşinin 
ailesinden büyüklerin birbirlerine 
gönderdikleri ve Osmanlıca 
yazılmış kartpostalları toplayan 
Prof. Dr. Erk, bunları günümüz 
Türkçe’sine çevirmek istemiş. 
Bunun için de kendi kendine 
Osmanlıca öğrenmeye başlamış. 
Bu arada Haritaları çok seven Prof. 
Dr. Erk, Osmanlıca öğrenerek eski 
İstanbul haritalarını da çözmeyi 
hedefl iyor. Şimdiden İstanbul 
Kızıltoprak’taki evinin duvarına 
astığı iki eski İstanbul haritasından 
bazı yerlerin isimlerini çözmeyi 
başarmış. 

MÜZEYYEN ANNE

Prof. Dr. Müzeyyen Erk, 
Güllük Körfezi’ndeki o küçük 
köyde büyük bir dünya kurmuş 

kendine. Büyük 
şehirden kaçıp, 
bu Ege Köyüne 
yerleşen 
şehirliler, 

köyde doğup büyüyenler, köyün 
küçük bakkalı, balıkçısı, pazarcısı 
ile ahbap olmuş. “Müzeyen Anne” 
diyorlarmış çarşıda ona… 

Unutmadan söyleyelim bir de 
fotoğraf çekmeye merak sarmış. 
Uzun yürüyüşlerde rastladığı 
güzel çiçekleri ama özellikleri bu 
yıl bir ay erken açan anemonları 
fotoğrafl amayı seviyormuş. 
Köyün yakınlarındaki İassos Antik 
Kenti’nin sütünları, sokaktaki 
başıboş kediler, Güllük Körfezi, 
pazardaki yaşlı kadın, kırmızı-mor 
anemonlar ve yakındaki bir tarlada 
bulunan devasa ağaç fotoğrafl arına 
obje oluyormuş zaman zaman. 
Prof. Dr. Müzeyyen Erk, bu 
ağacın bir hikayesi olduğunu da 
ekleyiveriyor hemen. Şu anda anıt 
ağaç olarak koruma altına alınan 
bu Keçiboynuzu Ağacı, Müzeyyen 
Erk ve eşinin köye her gelişlerinde 
önünde durup selam verdikleri 
bir ağaçmış. Prof. Dr. Erk, eşini 
kaybettikten sonra da ne zaman 
oradan geçse ağacın yanına gidip 
selam veriyormuş. Bu nedenle 
çevrede o ağaç “ Müzeyyen’in 
Ağacı” olarak biliniyormuş. 

Biz de Prof. Dr. Erk’e 
keyifl e yaşayacağı bir emeklilik 

diliyoruz...

Prof. Dr. Erk, emeklilikle birlikte yeni bir öğrenme süreci yaşıyor. 
Doğaya ve toprağa ait çok şey öğrendiğini söyleyen Prof. Dr. 
Erk, Milas’taki evinin bahçesindeki 4 zeytin ağacıyla zeytinciliği 
öğrenmiş. Dört yıldır kendi zeytinini kendisi yapıp, yakın çevresine 
dağıtıyormuş.

(Müzeyyen Erk’in objektifi nden)
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İş ve Meslek Hastalıkları 
Uzmanları Derneği

İş ve Meslek Hastalıkları 
uzmanlığı, 1929 tarihli Tebabet 
Uzmanlık Tüzüğü’nde 1990’da 
yapılan değişiklikle  ilk kez 
Dahiliye ve Halk Sağlığı ana 
dallarının yan dalı olarak 
tanımlandı. Ancak eğitim 
yapılanması hiç oluşmadı.  
2009’da tüzüğün yerine Tıpta 
ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık 
Eğitimi Yönetmeliği yayımlandı. 
Bu Yönetmeliğin hazırlanması 
aşamasında Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 
tarafından Tıp Fakülteleri ve 
Eğitim Hastanelerinden görüş 
istendi ve sunulan görüş raporları  
karşılık bularak,  Dahiliye ve Halk 
Sağlığı ana dallarına tanınmış olan  
İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal 
Uzmanlığı Göğüs Hastalıkları 
uzmanlarına da tanındı ve eğitim 
süresi 3 yıl olarak belirlendi. 
Ayrıca bu alanda çalışmaları, 
araştırmaları ve yayınları olanların, 
başvurmaları halinde bir defaya 
mahsus olmak üzere uzmanlık 
belgesi alabilmelerinin sağlanması 
talebi de başka branşlardan gelen 
benzer başka taleplerle birlikte 
kabul gördü. 

Yönetmeliğin 
yayınlanmasından sonra yapılan 
başvuruları değerlendiren Tıpta 
Uzmanlık Kurulu, değişik ana 
dallardan toplam 717 hekimin yan 
dal uzmanı olmasına karar verdi. 
Bunların branşlara göre dağılımı 
aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Tablodan anlaşıldığı gibi, en 
az yan dal uzmanlığı İş ve Meslek 
Hastalıkları alanında verilmiştir. 
Çünkü konuyla ilgilenen ve 

başvuruda bulunan hekim sayısı 
kısıtlıdır. Bunların isimleri ve 
kurumlara göre dağılımları aşağıda 
gösterilmektedir;

İş ve Meslek Hastalıkları 
uzmanlığı belgesi almaya hak 
kazanan 14 uzmanın 8’i Göğüs 
Hastalıkları, 6’sı Halk Sağlığı 
uzmanıdır. Dahiliye Uzmanı 
ise maalesef hiç yoktur. Eski 
tüzüklerden bu yana Halk Sağlığı 
ve Dahiliye ana dallarının İş ve 
Meslek Hastalıkları bilim dalı 
kurma hak ve sorumlulukları 
olmasına karşın, hiçbir Tıp 
Fakültemiz bunu yapmamıştı. 
2009 Tarihli son “Tıpta ve Diş 
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 
Yönetmeliği”ne gelinceye kadar,  
Göğüs Hastalıkları uzmanlarına 
İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal 
Uzmanlığı hakkı tanınmıyordu 
bile. Buna rağmen ve uzmanlık 
beklentisi taşımaksızın bu alana 
emek verenlerin çoğunun Göğüs 
Hastalıkları uzmanı olduğu 
bugün anlaşılmıştır. Kaldı ki, 
başvuru duyurularının yetersizliği, 
süre kısıtlılığı ya da yeterlilik 
ölçütlerine uygunsuzluk gibi 
nedenlerle alanda birikimi ve 
emeği olan ve hak ettiğine 
inandığımız birçok 
göğüs hastalıkları 
uzmanı bu haktan 
yararlanamamışlardır. 

Yan dal 
uzmanlık eğitiminde 
multidisipliner 
niteliğini 
korumak adına 
TUK tarafından 
alınan 27/06/ 

2012 Tarih ve 293 no’lu kararla 
Uzmanlık Eğitim  Programı tanımı 
getirilmiştir. Özü, bir yandalın 
beslendiği ana dalların bir araya 
gelerek Eğitim Program protokolü 
imzalamalarıdır. Kararda eğitim 
kurumunun ilgili yan dalda 
uzmanlık eğitimi verebilecek 
ve Yönetmelikte tanımlanan 
şartlara uygun yan dal uzmanlık 

belgesi olan eğitici sayısının 
dikkate alınacağından söz 

edilmektedir. 
İş ve Meslek 

Hastalıkları uzmanlık 
eğitim programları 
ülkemiz için acil ve 

mutlak bir gerekliliktir 
ve  teşvik edilip 

geliştirilmelerine 
ihtiyaç vardır. 
Yakın zamanda 
Hacettepe, Dokuz 

Eylül ve İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakülteleri’nde bu 
programlar oluşturulmuş ve TUK 
tarafından onanmıştır. Ankara 
Atatürk Göğüs Hastalıkları 
ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Meslek 
Hastalıkları Eğitim Kliniği de 
bu programı oluşturmuş ve onay 
beklemektedir. Bu klinik, Sağlık 
Bakanlığı eğitim ve araştırma 
hastanelerinde onaylanarak 
kurulmuş tek eğitim kliniğidir.  

SAĞLIĞIN KORUNMASI 

DAHA ÖNEMLİ

Sağlığın korunması ve 
geliştirilmesi, hastalıkların tedavi 
edilmesinden daha önemli ve 
önceliklidir. Çalışma hayatı 
da çok çeşitli mesleki risk 
faktörleri ile iç içedir. Bilimsel 
tahminlere göre ülkemizde 
çalışan nüfus arasında binde 
4-12 hesabıyla, yüz binin 
üzerinde meslek hastalığı 
görmemiz gerekmektedir. Oysa 
tesbit edebildiğimiz olgu sayısı 
yılda bini bile bulmamaktadır. 
Tamamen önlenebilir olan bu 
hastalıkların tanınamaması, bir 
yandan bunların “iş kazaları ve 
meslek hastalıkları sigortası” 
yerine “hastalık ve analık 
sigortası” üzerine yük edilmesini, 
bir yandan tedavi maliyetlerini, 
diğer yandan her türlü sosyal 
maliyetini artırmaktadır. Bazı 
yanlış algılama ve varsayımlarla, 
meslek hastalıkları görmezden 
gelinmeye çalışılmaktadır. Bunun 
en önemli nedenlerinden biri; 
her meslek hastalığının maluliyet 
bırakacağının ve tazminat 
gerektireceğinin zannedilmesidir. 

Oysa durum böyle değildir. 
Yapılacak basit yönetmelik 
değişiklikleriyle bile, meslek 
hastalıkları tıbbi tanısıyla, 
maluliyet ve tazminat gerektiren 
meslek hastalıklarının yasal 
tanısı için gereken prosedürler 
birbirinden kolayca ayrılabilir. 
Böylece önemli bir toplum 
sağlığı sorunu olan çalışanların 
sağlığı alanına samimi bir 
katkı getirilmiş olur. Meslek 
hastalıkları tamamen önlenebilir 
hastalıklardır. Ancak işyeri 

hekiminden klinisyene kadar tüm 
hekimlerin ve konunun diğer 
sosyal tarafl arının duyarlılığının 
artırılması gerekir. Meslek 
hastalıkları tanı oranlarımızın 
artırılması, sağlığın korunmasının 
yanında, tedavi maliyetlerini, 
morbidite ve mortalitelerini 
belirgin azaltacaktır. Her meslek 
hastalığı maluliyet bırakmaz. 
Maluliyet ve tazminat endişeleriyle 
meslek hastalıkları görmezden 
gelinmemelidir. Meslek hastalıkları 
tıbbi tanısının önündeki yasal 
engeller kaldırılmalıdır.

YANDALA YILLARDIR 

ÖNEM VERİLMİYOR

Yıllardır yetkili olan hiçbir 
üniversitenin Halk Sağlığı ve/
veya Dahiliye Ana Bilim Dalları, 
“İş ve Meslek Hastalıkları” 
Bilim dallarını kurup uzman 
yetiştirmemişlerdir. İş ve Meslek 
Hastalıkları Eğitim Klinikleri ve 
programları, konunun önemini 
kavrayanlar tarafından kıymetli 
bir sosyal sorumluluk projesi 
olarak algılanmalıdır. Her türlü 
endişelerinden uzak tutularak, 
özenle korunup kollanması, 
geliştirilmesi, teşvik edilmesi 
gerekmektedir.

Tüm bu ihtiyaç ve endişeleri 
yüreğinde duyan, meslekte 25-30 
yılını devirmiş olmakla birlikte, 
yan dal uzmanlığını yeni almış 
olan “alaylı” bir avuç iş ve meslek 
hastalıkları uzmanı bir araya 
gelerek İş ve Meslek Hastalıkları 
Uzmanları Derneği’ni kurdular. 
Yapılacak çok iş, yetiştirilmesi 
gereken genç uzmanlar olduğunun 
bilinciyle. Ve ilk hamleyi de 
TÜSAD’ın büyük teşvik, destek ve 
işbirliğiyle 1. İş Sağlığı ve Meslek 
Hastalıkları Sempozyumunu 
5-7 Haziran 2014’de Ankara’da 
düzenleyerek yapıyorlar. 

Alanda önemli bir boşluğu 
dolduracağına inandığımız 
İMUD’a hoş geldiniz diyor, 
başarılar diliyoruz.

Dr. Cebrail Şimşek
TÜSAD Mesleki ve Çevresel 
Solunum Hastalıkları-
İş Sağlığı Çalışma Grubu 
Başkan Yardımcısı

Göğüs Hastalıklarının yeni yan dalı ve derneği İMUD kuruldu

YANDAL UZMANI OLAN HEKİMLERİN BRANŞLARA GÖRE DAĞILIMI

Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi 175

Yoğun Bakım 160

Cerrahi Onkoloji 102

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 90

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 79

Çocuk Metabolizma Hastalıkları 16

El Cerrahisi 40

Gelişimsel Pediatri 15

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları 26

İş ve Meslek Hastalıkları 14

TOPLAM 717
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Tıpta Uzmanlık Eğitiminde 
Standardizasyon Şart

TÜSAD Tütün Çalışma Grubu 
üyesi ve İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Dr. Tunçalp Demir, TTB-
UDEK’in başkanlığına seçildi. 
Dr. Demir ile tıpta uzmanlık 
eğitiminde standardizasyonun 
sağlanmasında uzmanlık 
derneklerinin yeri ve önemi 
konusunu konuştuk. 

● TTB UDEK’in kuruluş 
amacı nedir?

Türk Tabipleri Birliği (TTB); 
meslektaşları ve halk sağlığını 
ilgilendiren pek çok konunun yanı 
sıra doğal olarak tıp eğitiminin tüm 
yönleriyle de uğraşmaktadır. 

TTB-UDEK11 Haziran 1994 
tarihinde Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde yapılan 
‘Tıpta Uzmanlık Dernekleri 
Toplantısı’nda, tıpta uzmanlaşma 
sürecinde devletin planlayan, 
üreten, fi nanse eden, değerlendiren 
ve denetleyen olmasının 
sakıncaları dile getirilerek 
standartların oluşmasında 
uzmanlık derneklerinin yeri ve 
önemi üzerinde durulmuştur. Aynı 
toplantıda, TTB ile uzmanlık 
dernekleri arasında eşgüdümü 
sağlayacak bir mekanizmanın 
kurulması ve ulusal düzeyde 
Yeterlik Kurullarının oluşturulması 
sürecinin başlatılması kararı 
alınmıştır. 15 Ekim 1994 
tarihinde Ankara’da yapılan ve 
tıpta uzmanlık alanındaki tüm 
derneklerden ikişer delegenin, 
tabip odaları ve Sağlık Bakanlığı 
yetkililerinin çağrılı olduğu bir 
toplantıda, TTB ile uyum içinde 
çalışacak ve uzmanlık dernekleri 
arasında eşgüdümü sağlamak 
üzere oluşturulacak olan yapının 

‘Türk Tıp 
Uzmanlıkları 
Dernekleri 
Birliği’ adı 
verilebilecek 
bir kurul 
olduğu 
görüşüne 
varılmıştır. 
Sözü edilen bir 
dizi toplantının 

ardından, 1 Kasım 1994 tarihinde 
TTB’de toplanan bu kurul, 
kendini oluşturan mekanizmaları 
tanımlayarak TTB Uzmanlık 
Dernekleri Koordinasyon Kurulu /
TTB-UDKK adını almış ve temel 
işlevini tıpta uzmanlık eğitimi 
ve hizmetlerinin sunulması 
alanındaki sorunların çözümünde 
karar mekanizmalarını oluşturmak 
olarak belirlemiştir. 15 Kasım 
2005 tarihindeki Genel Kurul’da 
da  TTB-UDKK, TTB-UDEK 
(Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm 
Kurulu) adını almıştır.

● TTB UDEK’in faaliyetleri 
nelerdir?

TTB UDEK’in çalışma alanları 
aşağıdaki gibi özetlenebilir;

a. Topluma sunulan uzman 
hekimlik hizmetinin olanaklı olan 
en yüksek düzeye çıkarılması ve 
sürdürülmesi için çalışmak,

b. Ülkemizdeki uzman 
hekimlerin mesleki durumunu ve 
unvanını ulusal ve uluslararası 
alanda savunmak,

c. Uzmanlık derneklerinin 
eğitim, araştırma, hasta bakımı 
ve toplum sağlığı alanındaki 
etkinliklerinin izlenmesi, 
iyileştirilmesi, yönlendirilmesi 
ve bu etkinliklerin eşgüdümünü 
yapmak,

d. Uzmanlık dernekleri 
aracılığı ile tıpta uzmanlık 
eğitiminin çağdaş bir düzeye 
eriştirilmesi için standartların 

oluşturulması, denetlenmesi, 
değerlendirilmesi ve korunması 
ile ilgili ulusal hedef ve koşulların 
saptanarak özgün Türkiye modelini 
işlerliğe kavuşturmak,

e. Türk Tabipleri Birliği’nin 
Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’ne 
(ATUB) üyeliğinden doğan 
görev ve sorumlulukların yerine 
getirilmesini sağlamak,

f. Diğer ülkelerdeki mesleki 
kuruluşlarla tıpta uzmanlık eğitimi 
ve uzman hekimlik alanında 
işbirliği yapmak ve ilişkiler 
kurmak,

g. Yeterlik Kurullarının 
çalışmalarının eşgüdümünü 
sağlamak.

● TTB UDEK’in eğitimdeki 
hedefi  nedir?

TTB-UDEK’in temel 
hedefl erinden biri uzmanlık 
eğitiminin standardizasyonu, 
denetimi ve geliştirilmesi ve 
evrensel düzeye ulaştırılmasıdır. 
Bu hedefi n gerçekleştirilmesi 
ise TTB-UDEK-UYEK (Ulusal 
Yeterlik Kurulu) aracılığıyla 
yürütülmektedir. 

● TTB UDEK’te göğüs hasta-
lıkları asistanları ilgili çalışmaları 
var mı?

TTB-UDEK uzmanlık 
alanlarına yönelik olarak spesifi k 
çalışmalar yapmamakta,  her alanla 
ilgili çalışmalar o alanın yeterlik 
kurulun tarafından yürütülmektedir.

● Tıp eğitiminin günümüzdeki 
kalitesi konusunda ne düşünüyor-
sunuz?

Ne yazık ki son yıllarda Tıp 
Eğitiminde kantite, kalitenin önüne 
geçmektedir. 

Özellikle yaklaşık 10 yıldır 
yürürlüğe konulan Sağlıkta 
Dönüşüm programı, tıp eğitimi için 
tam bir yıkım olmuştur. Gerekli 
alt yapı ve standardizasyonun 
sağlanmadan açılan Tıp Fakülteleri, 
yine her fakültenin koşullarına 
uygunluğuna bakılmadan arttırılan 
kontenjanlar bir de bunun üzerine 
sözde ‘Tam Gün’ yasası ile azalan 
Öğretim Üyeleri sonucunda Tıp 
Eğitimi çok sıkıntılı bir döneme 
girmiştir. Yine tıp eğitiminde 
gelecek için de olumlu sinyaller 
gözükmemektedir.

● Eğitim kalitesini geliştirmek 
için neler yapılabilir? 

Tıp Eğitiminin kalitesinin 
arttırılması için öncelikle acilen 
tüm tıp fakültelerinin şu anki 
yeterlik durumlarının saptanması 
ve buna göre gerçekten eğitim 
verebilecek fakültelere öğrenci 
alınmasına imkan tanınması, 
öğrenci kontenjanlarının 
da fakültelerin alt yapı ve 
öğretim üyesi durumlarına göre 
belirlenmesi gerekir. Bunun 
da  siyasal otoriteden bağımsız, 
uluslararası kabul gören TTB-
UDEK gibi kurumlar tarafından 
yapılması gerekir.

● Göğüs hastalıkları asistan-
larını bekleyen çalışma koşulları 
nelerdir?

Sadece Göğüs Hastalıkları 
alanında değil tüm alanlarda 
uzmanlık öğrencilerini bekleyen 
çalışma koşulları benzerdir. Bunu 
da eğitimin geri plana itildiği, 
ticarileşmiş performans baskısıyla 
sürdürülen ve hizmetin öne 
çıktığı bir çalışma düzeni olarak 
tanımlayabiliriz.

TTB UDEK Başkanlığı görevine yeni seçilen Dr. Tunçalp Demir:

Dr. Tunçalp Demir
TTB UDEK Başkanı 

TÜSAD Astım Bülteni Bilgilendiriyor
Astım bildiğimiz gibi kronik 

bir hastalıktır ve neredeyse her 
ay astımla ilgili çalışmalara 
yenileri eklenmektedir. 
Bilimsel ve teknolojik alandaki 
gelişmelere rağmen astımla 
ilgili halen çözülemeyen sorular, 
bildiklerimize eklenen yeni bilgiler 
vardır. 

Dünyada yaklaşık 300 
milyon kişinin etkilendiği bu 
hastalıkla ilgili gelişmeleri, son 
bilgileri TÜSAD Astım ve Alerji 
çalışma grubu olarak en kolay 
ulaşabileceğiniz şekilde en yeni 
teknolojilerden faydalanarak 
“Astım Bülteni” aracılığı 
ile sunuyoruz. Yılda iki sayı 
yayınlamayı düşündüğümüz 
Astım Bülteni uluslararası saygın 
dergilerde yayınlanan araştırma 

makalelerinin özetlerini, güncel 
gelişmelerle ilgili derlemeleri 
içermektedir. 

Editörlüğünü üstlendiğim 
Astım Bülteni ile sizlere astımla 
ilgili güncel bilgileri ve yenilikleri 
fl ipbook teknolojisinden 

faydalanarak sunmanın gurur ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. Astım 
Bülteni’ni okurken ayrıntılara 
dalmayacak, fazla zaman 
ayırmanıza gerek kalmadan son 
yayınlara Türkçe ulaşabileceksiniz. 
Aynı zamanda kitap sayfası 
çevirme zevkinden de mahrum 
kalmayacaksınız. 

Astım Bültenine    
www.solunum.org.tr adresinden 
ulaşabilir, yeşili koruyarak kitap 
okuma zevkine varabilirsiniz.   

Sevgiyle ve bilgiyle kalmanız 
dileği ile…

Saygılarımızla
Dr. Zeynep Ferhan Özşeker
Astım Bülteni Editörü
Astım ve Allerji Çalışma 
Grubu Yürütme Kurulu Üyesi
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Değerli grup üyeleri,
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Akciğer Kanseri Çalışma 

Grubu olarak yaz mevsimini karşılarken Karadeniz’de sizlerle birlikte 
akciğer kanserinde destek tedaviyi bir 
gün boyunca ayrıntıları ile konuşup 
tartışacağımız bir sempozyum programı 
hazırladık. Tarihini 3 mayıs 2014 olarak 
belirlediğimiz sempozyum sonrasında 
hep birlikte olacağımız, beğeneceğinizi 
umduğumuz bir sosyal program planladık.

 Her zaman olduğu gibi sizlerin değerli 
katkıları ve katılımıyla anlam kazanacak 
olan toplantımıza bekliyoruz.

TÜSAD Akciğer Kanseri Çalışma 
Grubu Adına

Dr. Figen Atalay          
Dr. Ülkü Yılmaz

Akciğer Kanserinde Destek 
Tedavi Sempozyumu
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TÜBERKÜLOZSUZ  
Bir Dünyaya Doğru

Ülkemizde Tüberküloz (Verem) 
hastalığı, geçtiğimiz on yıllar ile 
karşılaştırıldığında giderek daha 
iyi tanı konulup tedavi edilen bir 
hastalık durumundadır.  Ancak, 
sınırların giderek kaybolduğu 
küreselleşen bir yaşam, sosyal 
dinamiklerdeki baş döndüren 
hızdaki değişmeler, dünyadaki 
sosyoekonomik çalkantılar, bazı 
ülke ve bölgelerdeki yoksulluk, 
savaşlar, başta Göğüs Hastalıkları 
uzmanları olmak üzere hekimleri 
ve sağlık otoritelerini, durumun 
hassasiyeti konusunda uyarmaktadır. 

 Geçmişte “ince hastalık” 
olarak nitelendirilmiş olan “Verem” 
hastalığı, son yıllarda halk arasında 
da tıbbi ismi olan “Tüberküloz” 
ile anılmaktadır. Hastalığın sebebi 
Mycobacterium Tuberculosis 
isimli bir basildir. Hemen hemen 
tüm organlarda hastalık yapabilse 
de en sık akciğer tüberkülozuna 
neden olması ve bu durumdaki 
bulaştırıcılığı sebebiyle, sadece 
hasta için değil tüm toplum için bir 
sağlık problemidir. Bu nedenledir ki 
tüberküloz ile mücadele öncelikle 
bir “toplum sağlığı sorunu” olarak 
algılanmalıdır.

 Robert Koch’un Tüberküloz’a 
neden olan basili keşfi ni duyurduğu 
24 Mart (1882) günü “International 
Union Against Tuberculosis and 
Lung Disease” (IUATLD) önerisi 
ve Dünya Sağlık Örgütü desteğiyle 
“Dünya Tüberküloz Günü” kabul 
edilmiştir.

Mycobacterium Tuberculosis’e 
ait olduğu en eski bulgunun 18 
bin yıl öncesine kadar uzandığı 
düşünüldüğünde Tüberküloz 
hastalığının dünyayı epey uzun 
bir süredir meşgul ettiği kolayca 
anlaşılır. Dünya nüfusunun üçte 
biri tüberküloz basili ile enfekte 
durumdadır. Her yıl yaklaşık 9 
milyon yeni hasta ortaya çıkmakta, 
1.4 milyon insan tüberkülozdan 
ölmektedir. Bu denli yaygın bir 
sağlık problemi ile savaşmak -ve 
savaşı kazanmak-  sadece başta 
biz hekimler olmak üzere sağlık 
çalışanlarının çabalarının yeterli 
olamayacağı bir durumdur. O 
nedenledir ki bu mücadelenin 

sacayaklarının birini 
“tıbbi uygulamalar” 
oluştururken diğer ikisini 
de “sağlık politikaları” 
ve “toplumsal 
bilinçlendirme 
ve bilgilendirme” 
oluşturmaktadır. 

İşte “Dünya 
Tüberküloz Günü” esas olarak 
hastalığın küresel yükünün 
büyüklüğü, hastalıktan korunma, 
zamanında tanı konulabilmesi ve 
uygun tedavinin, kısacası hastalığı 
kontrol altına almanın önemi 
konularında toplumsal bilinçlenme 
ve bilgilenme amacına yönelik bir 
fırsattır. Sacayağının her üç parçası, 
özellikle de sağlık çalışanları 
dışındaki “sağlık politikaları” 
ve “toplumsal bilinçlendirme”  
unsurlarının dinamizminin 
sağlanması önemlidir. Ülkemizde 
bu aktiviteler öncelikli olarak 
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz 
uzmanları olarak bizler tarafından 
yapılmakta olup Türkiye Solunum 
Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 
ve diğer Göğüs Hastalıkları 
uzmanlık dernekleri, Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz 
Daire Başkanlığı ve Verem Savaşı 
Dispanserleri ve diğer Kamu / 
Özel sağlık kuruluşları aracılığıyla 
yürütülmektedir.

Küresel ölçekte “The Stop 
TB Partnership” DSÖ bağlantılı 
olarak 2001 yılında oluşturulmuş, 
yüzden fazla ülkede binden fazla 
paylaşımcısıyla etkin ve yeterli 
aşılama, tanı ve tedavi olanakları 
için bilimsel ve maddi kaynak 
oluşturmaktadır.  Bu süreç gerek 
hükümetler, gerekse sivil toplum 
aracılığı ile yürütmektedir. Ülkemiz 
de bu ortaklığa katılmış ve “Stop 
TB Parnership” öncülüğünde 
oluşturulan girişimlerle “Ulusal 
Tüberküloz Kontrol Programı” 
çalışmalarını “Tüberkülozsuz 

Bir Dünya” oluşturmak amacına 
uygun olarak kamu kuruluşları 
yanında özel sektör, sivil toplum 
örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla 
birlikte yürütülmektedir. Bu 
çerçevede uygulanan “Doğrudan 
Gözetimli Tedavi Stratejisi”nin 
yaygınlaştırılmasında ciddi yararlar 
olmuştur. Bugün yurdumuzda 
Tüberküloz insidansı yüzbinde 
30’a yakındır. Bu oran Dünya 
ortalamasının çok altındadır ancak 
hala Batı Avrupa’da ve Kuzey 
Amerika’daki oranların üzerindedir. 
Nihai hedef ise tüm dünya 
için olduğu gibi Türkiye’de de 
tüberkülozu ortadan kaldırmaktır.

Küresel Tüberküloz yüküne 
bakacak olursak; DSÖ verilerine 
göre yıllık 9 milyon’a yakın 

yeni olgu ve 1.4 milyon ölüm 
beklenmektedir ve ölümlerin 
%95’i orta-düşük gelir 
düzeyindeki ülkelerde meydana 
gelmektedir. ÇİD-TB (Çok 
İlaca Dirençli Tüberküloz) ile 
YİD-TB (Yaygın İlaç Dirençli 

Tüberküloz) tedavisinde başarı yüz 
güldürmemektedir. HIV bulaşmış 
kitle özel risk grubu olmaya devam 
etmektedir. Yine tüberküloz genç 
kadınlar ve çocuklar için önemli 
bir ölüm nedeni olmaya devam 
etmektedir. Sevindirici olarak ise 
söyleyebiliriz ki, 1990 yılından 
beri tüberküloz nedenli ölümlerde 
%40 azalma görülmekte, insidans 
azalmaktadır. Yeni geliştirilen 
hızlı tanı yöntemlerinin bunda 
payı büyüktür. Ülkemiz açısından 
değerlendirildiğinde geçmişten 
günümüze yapılan çalışmalarda 
önemli mesafeler katedilmiş ve 
1960’lı yıllarda kabaca yüzbinde 
180 düzeyine yaklaşmış tüberküloz 
insidansı şimdilerde yüzbinde 
30’un altına indirilmiştir. Bu 
başarıda “Doğrudan Gözetimli 
Tedavi Stratejisi” (DGTs)’nin 
etkisi önemlidir. Ancak halen 
tüberkülozun görülme hızı istenilen 
rakamların üzerindedir. Ülkemizde, 
hasta olmamasına karşın vücudunda 
mikrop barındırdığı kabul edilen 
12-15 milyon kişi olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu nedenle tüberküloz 
daha uzun bir süre ülkemiz için 
sorun olmaya devam edecektir. 
Hastalık halen genç yaş grubunu 
etkilemekte ve hala tüberküloz 
menenjit gibi özellikli hastalıklar 
görülmektedir. Genç nüfustaki 
hastalık görülme hızı yüksekliği, 
yeni bulaşmaların devam ettiğinin 

bir göstergesidir. Ayrıca her yıl 
bin kadar tüberküloz hastası 
tedavi terki veya takip yetersizliği 
nedeniyle gerekli tedaviyi 
alamamaktadır. Bu hastalar toplum 
içinde dolaşıp etrafa, belki de bir 
kısmı ilaca dirençli, mikropları 
yaymaya devam etmektedir. Bu 
hastalar toplum sağlığı açısından 
ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. 

KOMŞU ÜLKELERDEKİ 

SAVAŞLAR OLUMSUZ 

ETKİLİYOR

Komşu ülkelerdeki sosyal 
ve siyasi çalkantılar, savaşlar ve 
göçler nedeniyle ülkemizdeki 
hastalık havuzunun olumsuz 
şekilde etkileneceği açıktır. Bu 
durum tüberkülozla ilgili sağlık 
politikalarının güncellenmesi 
ihtiyacını doğuracaktır. Ülkemizde 
tüberküloz kontrolünde 
“Tüberkülozu Durdurma Stratejisi 
Hedefl eri”ne uygun çalışmalar 
yürütülmektedir. Bu hedefl er; 2015 
yılına kadar tüberküloz görülme 
sıklığının ve tüberkülozdan 
ölüm hızının 1990 seviyesinin 
yarısına düşürülmesidir ki bu 
hedefe şimdiden ulaşılmıştır. 
Küresel ölçekte hedef 2050 yılına 
kadar tüberküloz insidansının 
bir milyonda birin altına 
düşürülmesidir ki bu doğrultuda 
ülke hedefi  olarak önümüzdeki 10 
yıl içinde TB insidansını yüzbinde 
20’nin altına indirmek ve “Çok 
İlaca Dirençli Tüberküloz” ile 
“Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz” 
gelişimini engellemek ortaya 
konmuştur. 

 Dünya Tüberküloz Günü 
kampanyalarının sloganı 2012 ve 
2013 yılları için “Stop Tuberculosis 
in My Lifetime” olmuştur. 2014 yılı 
sloganı ise “Reach the 3 Million” 
yani 9 milyonluk yeni hastanın üçte 
biri olan ve sağlık sistemlerinin 
erişemediği, tespit edemediği, 
tamamına yakının çok yoksul 
ülkelerde yaşadığı düşünülen, tanı 
ve tedavi imkanından uzak kalmış 
hasta topluluğuna erişmektir. 

Türkiye Solunum Araştırmaları 
Derneği (TÜSAD) kurulduğu 
1970 yılından günümüze, “kamu 
yararına” çalışan Göğüs Hastalıkları 
ve Tüberküloz Uzmanlık Derneği 
olarak, tüberkülozla mücadelede 
hem bilimsel hem de sosyal boyutu 
ile ilgili çalışmalarda yer almış, 
bundan sonra da aynı kararlılık 
ve özveri ile yer almaya devam 
edecektir. Konu ile ilgilenen tüm 
hekim ve hekim dışı çalışanları 
kutluyor ve toplum sağlığı için 
verilen emeği saygı ile anıyoruz. 
Bu mücadelede ülkemizde ve 
elbette dünyada hükümetleri, sivil 
toplum kuruluşlarını, yazılı ve 
görsel basını, “kısacası toplumun 
kendisini” bu sürece dahil olmaya 
davet ediyoruz.

TÜSAD Tüberküloz Çalışma 
Grubu Dünya Tüberküloz  

      Günü Açıklaması

Robert Koch’un Tüberküloz’a neden olan basilin keşfi ni duyurduğu 
24 Mart (1882) günü “International Union Against Tuberculosis 
and Lung Disease” (IUATLD) önerisi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
desteğiyle “Dünya Tüberküloz Günü” olarak kabul edilmiştir.

Komşu ülkelerdeki 
sosyal ve siyasi 
çalkantılar, 
savaşlar ve 
göçler nedeniyle 
ülkemizdeki 
hastalık 
havuzunun 
olumsuz şekilde 
etkileneceği 
açıktır. 

TÜSAD, kurulduğu günden bu yana “halk sağlığı sorunu” ile mücadele ediyor

Prof. Dr. Robert Koch

2001 yılında 
DSÖ bağlantılı 
olarak küresel 
ölçekte “The Stop 
TB Partnership” 
oluşturulmuş, 
yüzden 
fazla ülkede 
binden fazla 
paylaşımcısıyla 
etkin ve yeterli 
aşılama, tanı ve 
tedavi olanakları 
için bilimsel ve 
maddi kaynak 
oluşturmaktadır.
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TÜSAD Ankara Şubesi’nin 
Çalışmaları Toplantılarla 
Geniş Kitlelere Ulaşıyor

TÜSAD Ankara Şubesi 
Yürütme Kurulu 15 Mayıs 2013 
tarihinde yapılan olağan genel 
kuruldaki seçimle göreve geldi. 
Yürütme kurulu Başkan Dr. Aydın 
Yılmaz’ın Merkezi Yönetim 
Kuruluna seçilmesi ile Ocak 
2014’de yapılan olağanüstü şube 
toplantısı ile yeniden yapılandı.  
Başkan Dr. Arzu Kaner  Ertürk, 
Sayman Dr. Nilgün Yılmaz Demirci, 
Sekreter Dr. Evrim Eylem Akpınar, 
Dr. Duygu Özol ve Dr. Ayşegül 
Karalezli Yürütme Kurulu’nu 
oluşturmaktadır. Bir önceki yönetim 
tarafından planlanan Ankara Şubesi 
Bahar Toplantısı 2 Kasım 2013 
tarihinde Kırşehir Hacıbektaş’ta 
gerçekleştirildi. 22 Ocak 2014 
tarihinde ise Ankara Şubesi Kış 
Toplantısı geniş bir katılımla 
yapıldı. TÜSAD Ankara Şubesi 
Bahar Toplantısı 26 Mart 2014’de 
yapılacaktır. Haziran ayında ise 
2014 Yaz toplantısı planlanmaktadır.

Ankara Şubesi olarak yılda 4 
bilimsel toplantı planlamaktayız. 
Biri İç Anadolu Şube Toplantısı 
adı altında ve daha geniş kapsamlı 
olarak planlanmaktadır. 

Ankara Şubesi, günlük sık 
karşılaşılan, tanı zorlukları yaşanan 
olgu sunumlarından oluşan eğitici 
bir kitap hazırlamayı planlamaktadır. 
Bu kitap için en fazla 2-3 sayfadan 
oluşan olgu sunumlarınızı ve bu 
olgudan sizce çıkarılan 3 önemli 
klinik sonucu yazarak göndermenizi 
bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi TÜSAD 
ana sayfasında mevcuttur. Sizlerin 
de katılımıyla “Klinik Dersler” 
kitabını 36. TÜSAD Kongresi’ne 
yetiştirmeyi planlıyoruz. Yürütme 
Kurulu’muzun üyelerini tanıyalım:

Dr. Arzu Ertürk

Dr. Arzu Ertürk 1986 Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun olmuştur. Eskişehir ve 
Bilecik/Söğüt’te zorunlu hizmet 
yaptı. SB Atatürk Göğüs Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 
1992 yılında uzman olduktan 
sonra Çorum Göğüs Hastalıkları 

ve Malatya Devlet Hastanesi’nde 
zorunlu hizmetini tamamlamıştır. 
Ankara 2 nolu Verem Savaş 
Dispanserin’de çalıştıktan sonra 
halen çalışmakta olduğu SB Atatürk 
Göğüs Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne 1995’te 
tekrar başlamıştır. Akciğer kanseri, 
interstisyel akciğer hastalıkları ve 
akciğer enfeksiyonları konuları özel 
ilgi alanlarıdır. Hastane Yöneticiliği, 
İmmünoloji ve Karsinogenezis,  
Uyku Bozuklukları konularında 
eğitim almıştır. Mart 2008 yılında 
Doçent olan Arzu Ertürk halen 
Başasistan olarak SB Atatürk Göğüs 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde çalışmaktadır. Evli ve 
2 çocuk annesidir.

Dr. Ayşegül Karalezli 

1959 Ankara doğumlu 
Dr.Ayşegül Karalezli  Erzurum 
Lisesi ve 1983 Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 

mezunudur. Mecburi Hizmetini 
1983–1985 yılları arasında Balıkesir 
Merkez Hükümet Tabibi olarak 
yapmıştır. İhtisasını SB Atatürk 
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde tamamladı. 1988–
1997 yılları arasında bu merkezde 
önce asistan, sonra başasistan 
olarak çalıştıktan sonra Osmaniye 
Devlet Hastanesi’nde 5 yıl uzman 
olarak görev yaptı. 2002 yılında 
tekrar Ankara’ya döndü. Eski 
hastanesinde bir yıl çalıştıktan 
sonra Ankara Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne geçti. 
2013 yılında doçent oldu. Türk 
Toraks Derneği, Türk Uyku Tıbbı 
Deneği üyesi, Türk Akciğer Kanseri 
Derneği Ankara Bölge Yönetim 
Kurulu Üyesi, Türkiye Solunum 
Araştırmaları Derneği Tütün 
Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme 
Kurulu Üyesi, Akciğer Sağlığı ve 
Yoğun Bakım Derneği Yönetim 

Kurulu Üyeliği yapmaktadır.
İlgi alanı başta Tütün Kontrolü 
olmakla beraber, Pulmoner Vasküler 
Hastalıklar, Akciğer Kanserleri ve 
SolunumYolu Enfeksiyonlarıdır. İyi 
derecede İngilizce bilen Dr. Ayşegül 
Karalezli’nin biri evli iki kızı vardır.

Dr. Duygu Özol

TED Ankara Kolejinden 
mezun olan Dr. Duygu Özol,  
Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesini bitirmiştir. 1997-
2002 yılları arasında Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 
ihtisasını tamamlamıştır. Fatih 
Üniversitesi’nde, 2007 yılında 
Doçent ve 2012 yılında Profesör 
olmuştur. 2005 yılında Amerika 
New Orleans’da LSU HealthScience 
Center’da misafi r öğretim üyesi 
olarak bulunmuştur.  2007 yılında 
Uykuda Solunum Bozuklukları 
Merkezini kurmuştur. 2010 yılında 

EuropeanRespiratorySociety 
Derneği’nin yıllık uluslararası 
Barselona Kongresi’ne “Astım ve 
gıda allerjisi” ile ilgili konuşma 
yapmak üzere davet edilmiştir. 
2013 yılında çalıştığı kurumun 
ismi Turgut Özal Üniversitesi 
olarak değişmiştir.  TÜSAD, 
ERS, Uykuder, Amerikan Uyku 
Akademisi, Türk Toraks Derneği 
üyeliği bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Özol halen Turgut 
Özal  Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları AB’da öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. Uyku 
Bozuklukları ve Astım konuları ile 
ilgilenmektedir. Evli ve 2 çocuk 
annesidir.

Dr. Nilgün Demirci

1978 yılında İnegöl’de 
doğdu. 2002-2008 yılları arasında 
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve 
GöğüsCerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları 
ve Tüberküloz Uzmanlık Eğitimini 
tamamladı ve aynı hastanede uzman 
olarak göreve başladı. 2013 yılında 
başasistan oldu. Halen TÜSAD 
Ankara Şubesi Yürütme Kurulu’nda 
sayman olarak çalışıyor ve Gazi 
Üniversitesi Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı’nda görev yapıyor. 
Evli ve 2 çocuk annesi.

Dr. Evrim Eylem Akpınar

1999 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. 2000-2004 yılları 
arasında Ankara Atatürk Göğüs 
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
asistan doktor olarak çalıştı. 2006-
2007 yılları arasında Özel Çankaya 
Hastanesi’nde uzman doktor 
olarak çalıştı. 2007-2009 yılları 
arasında Ufuk Üniversitesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 
uzman doktor olarak çalıştı. 2009 
yılından beri Ufuk Üniversitesi 
Göğüs Hastalıkları Anabilim 
Dalı’nda Yrd. Doç. Doktor olarak 
görevine devam etmektedir. Evli ve 
bir çocuk annesidir.

En sık toplantı düzenleyen şubelerden biri olan Ankara Şubesi, 
günlük sık karşılaşılan, tanı zorlukları yaşanan olgu sunumlarından 
oluşan eğitici bir kitap hazırlamayı da planlıyor. Bu arada 36. TÜSAD 
Kongresi’ne yetiştirilmek üzere “Klinik Dersler” kitabı hazırlanıyor.

SOLUNUM HASTALIKLARINA KADIN ELİ DEĞİYOR - TÜSAD Ankara Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Aydın Yılmaz’ın Merkezi Yönetim 

Kurulu’na seçilmesi ile TÜSAD Ankara Şubesi yönetimi sadece kadınlardan olur hale geldi. Yürütme Kurulu’nda Dr. Arzu Ertük, Dr. Ayşegül Kara-

lezli, Dr. Duygu Özol, Dr. Nilgün Demirci ve Dr. Evrim Eylem Akpınar görev alıyorlar.

TÜSAD Ankara Şubesi Kış Toplantısı Ankara Crowne Plaza Otel’de geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Öğretim Üyesi Dr. Çetin Atasoy “Semisolid Nodüllere Yaklaşım”, 
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pulmonoloji Kliniği’nden Dr. 
Nilgün Yılmaz Demirci “Olgularla Endosonografi k Evreleme”, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Pulmonoloji Kliniği’nden Dr. Zafer Aktaş “Akciğer Kanserinde Olgularla Endobronşial Tedavi” 
konularını anlattı.

Ankara Şubesi Kış Toplantısı’nda 
Akciğer Kanseri Ele Alındı 

TÜSAD Ankara Şubesi Toplantısı 2 Kasım 2013 tarihinde Kırşehir’de 
yapıldı. Oturum Başkanlıklarını Dr. Şükran Atikcan ve Dr. Atila İhsan 
Keyf’in yaptıkları toplantıda Dr. Ayşegül Karalezli “Özel Durumlarda 
Sigara Bıraktırma Yöntemleri”, Dr. Erdoğan Çetinkaya “KOAH’ta 
Endobronşiyal Tedavi Yöntemleri” ve Dr. İbrahim Akkurt “Meslek 
Hastalıkları ve Maluliyet Kavramları” konusunu anlattı. Toplantının 
sosyal programında ise Hacı Bektaşi Veli gezisi yapıldı.

TÜSAD Ankara Şubesi 
Toplantısı Kırşehir’de Yapıldı
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MÜLTECİLER, SIĞINMACILAR, 
GÖÇLER VE SAĞLIK SORUNLARI

“Anavatanından sürgün olmak, 

tüm geri dönüş umudunu yitirmek 

vücuduma yapılanlardan çok daha 

kötü. Artık rüyalarım bile yok.” 

(Vietnamlı bir kadın)

Anadolu toprağı ve üzerinde 
yaşayanlar neredeyse tarihin 
başından bu yana  göçmenlerle, 
yurdundan kaçmak zorunda 
kalanlarla, sığınmacılarla haşır 
neşirdir. Onbeşinci yüzyılın 
sonundaki İspanya ve Batı 
Avrupa’daki baskıdan kaçan 
Museviler, 20. yüzyıl başında, 
İstanbul’un işgal yıllarında ülkemize 
sığınan Beyaz Ruslar kültürümüzü 
renklendirmiş, kucak açtığımız 
en renkli sığınmacı toplulukları. 
Doksanlı yılların başından bu yana 
da Iraklı, Afgan, Boşnak, Çeçen 
sığınmacılara kanat geriyoruz. Ancak 
bu sığınmacı grupları hayatımıza 
büyük nüfus toplulukları olarak 
girmediklerinden, bir nedenle teması 
olmayanlar belki varlıklarından 
bile haberdar değildir. Son iki yıldır 
Suriye iç savaşından dolayı, savaştan 
kaçan çok sayıda insanla tanışarak, 
tıpkı Ürdün halkı, Lübnan halkı 
gibi bizim de yakından yaşadığımız 
sığınmacı sorunu, sığınmacıların 
parçalanmış hayatlarının sorunlarını 
bizim de paylaşmak zorunda 
kalmamıza yol açtı. 

Bu kısa yazıda sığınmacı ve 
mülteci sorununu çok yönlü bir 
bakışla ele almamız olası değil. 
Ancak sığınmacı ve mülteci soruna 
şöyle bir değinmek amacımız 
olacak. 

Türkiye’ye yönelen 
nüfus hareketleri açısından 
bakıldığında göçü çeşitli 
dönemlere ayırarak ele 
almanın mümkün olduğu 
görülebilir. 1945’ten 1980’lere 
kadar olan dönemde daha 
çok Bulgaristan’dan göç 
belirleyici olmuştur. Ardından 
Yugoslavya’dan göçmenler 
gelmiştir. 1980 ve 1990’ları 
kapsayan üçüncü dönem ise 
Afgan sığınmacıların gelişi 
ile başlatılabilir. 1980’lerde 
ayrıca Bulgaristan Türkleri de 
gelmiştir. 1980’li yıllarla birlikte, 
Türkiye bir transit göç bölgesi 
haline gelmiştir. Özellikle 
Ortadoğu’dan gelen mülteciler 
dikkat çekmektedir. Transit 
göçmen olarak görülebilecek 
bu grubun ilk örneği İranlılardı 
ve 1979 İran devriminden sonra 
gelip Türkiye’ye sığınmışlardır. 
Iraklılar ise 1988 ile 1991 
yılları arasında toplam üç kitlesel 
göç hareketiyle Türkiye’ye 
gelmişler ve en büyük ikinci 
mülteci grubunu oluşturmuştur. 
Transit göçmen olan son grup 1992 
yılındaki Bosnalılardır. BMMYK 
kaynaklarına göre, Türkiye’ye 
son yirmi yılda çoğu İran, Irak ve 
Bulgaristan’dan olmak üzere iki 
milyon mülteci gelmiştir. 1979’da 
İran’da Şah rejiminin devrilip, 
Humeyni rejimi kurulmasının ve 

İran-Irak 
Savası’nın 
ardından 
yaklaşık 
bir milyon 
İranlı’nın 
Türkiye’ye 
geldiği tahmin 
edilmektedir. 
1991 yılında 
ise Körfez 

Savası sırasında ve sonrasında 
yaklaşık 600 bin kişi Irak’tan 
gelerek Türkiye’ye sığınmıştır. Bu 
sığınmacıların çoğu geri dönmesine 
rağmen, Irak’tan Türkiye’ye 
sığınmacı göçü azalan rakamlarla da 
olsa devam etmiştir. Benzer şekilde 
İran’dan da sığınmacı göçü bireysel 
düzeylerde sürmektedir. Öte yandan, 
1980’li yılların sonunda Türkiye’ye 
Türk kökenli 300.000 Bulgaristan 
göçmeni sığınmacı olarak gelmiş 
bunların yarısından fazlası sonradan 
Bulgaristan’a geri dönmüştür. Daha 
sonra 1990’lı yılların sonunda 
yaklaşık 25.000 Bosnalı Türkiye’ye 
sığınmış, bunların da çoğu Dayton 
Antlaşması’ndan sonra ülkelerine 
geri dönmüştür. 1980’lerde 
Türkiye’yi transit güzergâh olarak 
kullanan sığınmacıların ülkeleri 
çeşitlenmiştir 2000’li yıllara dek 
Türkiye’ye gelen mültecilerin büyük 
kısmını Ortadoğu ülkelerinden 
gelenler teşkil ederken, bu yıllardan 
sonra Asya ve Afrikalıların da 
yoğunlaşmasıyla ilticacıların ülkeleri 
farklılaşmaya başlamıştır

Bugün dünyada yaklaşık 
214 milyon uluslararası, 740 
milyon ulusal göçmenin olduğu 
tahmin edilmektedir. Mültecilik 
göçmenliğin bir boyutu olarak ele 
alınabilir ve ekonomik ve politik 
nedenlerle, mecburi olarak başka 
ülkelerde yaşama zorunluluğunu 

ifade eder. Dünya nüfusu içinde 
her 115 kişiden biri mülteci veya 
yerinden olmuş kişidir. Bugün 
dünya üzerinde 12 milyon vatansız 
kişi olduğu tahmin edilmektedir.

Ülkemiz için verdiğimiz 
yukarıdaki rakamlar bugün artık 
güncelliğini yitirmiştir. 29 Nisan 
2011 Cuma günü akşam saatlerinde, 
252 kişilik Suriyeli bir grubun 
Hatay’ın Yayladağı sınırındaki tel 
örgüyü aşarak Türkiye topraklarına 

girmesi ve hemen ardından 
sığınma talebinde bulunmaları 
ile bizim için Suriye iç savaşının 
doğrudan etkileri başlamış 
oldu.  Bugün, 2013 sonu 
itibariyle Türkiye’de Suriyeli 
sığınmacılar toplam 8 ilde, 
17 çadırkent, 1 geçici kabul 
merkezi, 3 konteynerkent ve 
bunların dışında yaşayan tahmini 
500 bin kişiden oluşmaktadır. 
Evlerini terk etmek zorunda 
kalan Suriyeliler Lübnan, 
Ürdün, Türkiye, Irak ve Mısır’a 
sığınmışlardır. Lübnan’a 
bugüne kadar 600 binden fazla 
Suriyeli mülteci sığınmıştır. 
Şu an Lübnan’da her altı 
kişiden biri Suriyeli mültecidir. 
Ürdün’deki en büyük mülteci 
kampı olan Zaatari kampı 
ise ülkenin dördüncü büyük 
şehrine dönüşmüştür. Yaklaşık 
2 milyon Suriyeli mültecinin 
üçte ikisi 2013 yılı başından 

itibaren Suriye’yi terk etmiştir 
ki bu, günlük ortalama altı binin 

üzerinde insanın ülkesini terk 
ettiğini göstermektedir. Bu sayıların 
önemli çoğunluğunu kadınlar ve 
çocuklar oluşturmaktadır. Bugüne 
kadar “açık kapı” ilkesini istisnasız 
olarak Lübnan uygulamıştır. Türkiye 
ve Ürdün sınırlarını kapatmamış; 
ancak güvenlik kaygılarıyla 
mültecilerin geçişi çoğu zaman 
kontrollü ve aşamalı olarak 

gerçekleştirilmiştir. Ürdün, sınırları 
açık tuttuğunu ilan etmesine rağmen 
mültecilerin girişini kısıtlamakta, 
bazı durumlarda ülkeye girişe 
izin vermemektedir. Irak Merkezî 
Hükümeti, “acil vakalar” ve “aile 
birleşimi” dışında girişleri kabul 
etmemektedir. Mart 2013’ten bu 
yana ülkeye girişleri fi ilen sona 
erdirmiştir. 

Kamplarda barınma oranı 
Ürdün’de %20, Irak’ta %47’dir. 
Lübnan’da ise kamp bulunmayıp 
mültecilerin tamamı şehirlere 
dağılmıştır. Türkiye’ye gelen 
yaklaşık 500 bin Suriyeli mülteci 
bulunduğu tahmin edilmektedir. 
8 ayrı ildeki 17 mülteci kampında 
200 binden fazla mülteci kalırken, 
yaklaşık 300 bin kişi de kamplar 
dışında yaşamaktadır. Kamp dışında 
kalanlar kendi imkânlarıyla ev 
kiralamakta veya akrabalarının 
yanında kalmaktadırlar. Serbest 
ikamet edenler, Türkiye’nin farklı 
illerinde hatırı sayılır mülteci 
grupları oluşturmuştur. 

Suriye’deki savaşın uzaması 
nedeniyle, Suriyeli mülteciler 
Türkiye’nin hemen her yerine 
dağılmışlardır. Küçük şehirlerde 
az sayıdaki mülteciye çözüm 
bulmak nispeten kolay olabilir. 
Ancak büyükşehirlerde kontrol 

edilmesi mümkün olmayan çok 
sayıda mültecinin olması nedeniyle 
bu mülteciler için özel çalışmalar 
yapılması gerekmektedir. 

Bu noktada mülteci ve sığınmacı 
terimlerinin hukuki anlamalarına bir 
göz atmakta fayda var:

Mülteci: Avrupa’da meydana 
gelen olaylar sebebiyle ırkı, dini, 
milliyeti, belirli bir toplumsal gruba 
üyeliği veya siyasi düşünceleri 
nedeniyle takibata uğrayacağından 
haklı olarak korktuğu için vatandaşı 
olduğu ülke dışında bulunan 
ve vatandaşı olduğu ülkenin 
himayesinden istifade edemeyen 
veya korkudan dolayı istifade etmek 
istemeyen ya da uyruğu yoksa ve 
önceden ikamet ettiği ülke dışında 
bulunuyorsa oraya dönmeyen 
veya korkusundan dolayı dönmek 
istemeyen yabancıyı, 

Sığınmacı: Irkı, dini, milliyeti, 

Dr. Levent DALAR Türkiye’ye sığınan 
İran, Afgan ve 
Iraklı ailelerle 
yapılan sağlık 
araştırmasında, 
sığınmacıların 
%80’inin sağlık 
sorunlarıyla 
karşılaştıklarında 
bunları 
çözemedikleri 
ortaya 
çıkmaktadır.

Daadab Müleci kampı (Kenya-Somali sınırı). [Fotoğraf: Levent Dalar] 

Bir sığınmacı kampı. [Fotoğraf: Levent Dalar]

Fatih/İstanbul’da bir Suriyeli aile. Park evleri olmuş ama 

bu geçtiğimiz yaz. [Fotoğraf: Levent Dalar]

Ürdün’de Zaatari Mülteci kampı.

 [www.mirror.co.uk ]

Bir Afrikalı mülteci.  [Fotoğraf: Levent Dalar]

Türkiye’ye yaklaşık 
500 bin Suriyeli 
mültecinin 
geldiği tahmin 
edilmektedir. 
Bunların 300 bini 
kampların dışında 
yaşamaktadır.

Sığınmacı ve 
mültecilere 
yönelik muamele 
standartları 
konusunda 
günümüz dünyası 
yüz kızartıcı bir 
karneye sahiptir. 

(devamı sayfa 15’te)
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Sigara kullanmanın zararları 
ortaya konduktan sonra bütün 
dünyada tütün kontrolü yönünde 
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 
Tütün kontrolü çalışmalarının amacı 
toplumda tütün ürünü kullanımının 
ve sigara dumanından pasif 
etkilenimin azaltılmasıdır. 

Bu amaca ulaşmak için eğitim 
ve bilgilendirme çalışmaları 
çok önemlidir. Ancak, eğitim 
ve bilgilendirme çalışmalarının 
yanı sıra yasal düzenlemelerin 
yapılmasına da gereksinim vardır. 
Konunun bir diğer boyutu da sigara 
içmekte olan kişilerin bu davranıştan 
vazgeçmesi için sigarayı bırakmak 
isteyenlere bu yönde destek 
verilmesidir. 

Sigara içenlerin bu davranıştan 
vazgeçmesi konusundaki önemli 
bir husus, kişilerin sigarayı 
bırakma konusunda kararlı 

olmasıdır. Sigarayı bırakma 
konusunda motive olan kişilerin 
sigarayı bırakması daha kolaydır. 
Buna karşılık sigarayı bırakma 
konusunda isteksiz olan bir kişiye 
sigarayı zorla bıraktırmak güçtür. 
Bununla birlikte sigara içenlerin 
bırakma konusunda motive 
edilmesi de mümkündür. Sigara 
kullanımının yol açtığı sağlık, 
sosyal, ekonomik sorunları açık 
ve net bir şekilde ortaya koymak 
bu açıdan yarar sağlar. Sigarayı 
bırakmaya karar vermiş olan 
kişilere psikkolojik ve sosyal 
açıdan destek sağlamak, gereken 
durumlarda da ilaç tedavisi 
uygulamak suretiyle kişilerin 
sigarayı bırakması sağlanabilir. 
Sigara bırakma çalışmalarına 
destek olmak bakımından bazı 
özel günlerin varlığı da önemlidir. 
Bu günlerde çeşitli konferans ve 

Türkiye tütün kontrolünde 
özellikle son yıllarda sağladığı 
gelişmelerle dünyada öncü ülke 
konumundadır. İlk kez 1996 
yılında çıkarılan yasa ile tütün 
ürünlerinin her türlü reklam 
ve tanıtımı yasaklanmış, toplu 
taşıma araçlarında sigara içilmesi 
sona ermiş ve eğitim ve sağlık 
kuruluşları başta olmak üzere bazı 
kapalı yerlerde sigara içilmesi 
yasaklanmıştır. Yasada 2008 
yılında yapılan değişiklikle ikram 
sektörü işletmeleri dahil olmak 
üzere bütün kapalı yerler “sigara 
dumansız” olmuştur. Türkiye’nin 

tütün kontrolü alanındaki başarısı 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
tarafından takdirle karşılanmış 
ve Türkiye DSÖ tarafından diğer 
ülkelere örnek olarak gösterimiştir. 
DSÖ tarafından Türkiye’nin 
tütün kontrolündeki başarıyı nasıl 
gerçekleştirdiğinin anlatıldığı 
“Tobacco Control in Turkey; Story 
of Committment and Leadership” 
adlı bir kitap yayınlanmış ve üye 
ülkelere dağıtılmıştır. 

Dr. Nazmi Bilir
TÜSAD Tütün Kontrolü 
Çalışma Grubu Başkanı

Sigara kullanımı Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından bir 
hastalık olarak tanımlanmaktadır. 
Bu nedenle sigara bırakma 
tedavisinin de diğer 
hastalıkların 
tedavisi gibi 
algılanması 
ve tedavinin 
doktorlar 
tarafından ve bilimsel 
yöntemlerle yapılması gerekir. 

Sigara bırakma konusundaki 
tedavi uygulamalarının 
tanımlandığı “Avrupa Sigara 
Bırakma Kılavuzu” 2012 
yılında yayınlanmıştır. Rehber 
esas olarak doktorlar için 
hazırlanmıştır. 

Kılavuzda sigara içen kişiye 
nasıl yaklaşım yapılacağı, kişinin 
sigarayı bırakması yönünde 

nasıl motive edileceği ve bu 
amaçla yararlanılabilecek tedavi  
yöntemleri yer almaktadır. 

Kılavuz çeşitli Avrupa 
ülkelerinden 6 uzman 

tarafından 
hazırlanmıştır. 

“Tütün 
Önlenmesi 
Avrupa Ağı” 

(ENSP; European 
Network for Smoking and 
Tobacco Prevention) tarafından 
yayınlanan kılavuzun Türkçe, 
Romence ve Rusça çevirileri 
yapılmış olup Yunanca çevirisi 
de tamamlanmak üzeredir. 

TÜSAD tarafından yapılmış 
olan Türkçe çeviri, derneğin 
2013 yılı Ekim ayındaki 
yıllık kongresinde üyelere 
dağıtılmıştır. 

Türkiye’nin Tütün Kontrolündeki 
Başarısı Örnek Gösteriliyor

Avrupa Sigara Bırakma Kılavuzu

belirli bir toplumsal gruba üyeliği 
veya siyasi düşünceleri nedeniyle 
takibata uğrayacağından haklı olarak 
korktuğu için vatandaşı olduğu 
ülke dışında bulunan ve vatandaşı 
olduğu ülkenin himayesinden 
istifade edemeyen veya korkudan 
dolayı istifade etmek istemeyen ya 
da uyruğu yoksa ve önceden ikamet 
ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya 
dönmeyen veya korkusundan dolayı 
dönmek istemeyen yabancıyı, ifade 
etmektedir.  Hukuki olarak Suriyeli 
göçmenler, ülkemizin imzaladığı 
anlaşmalara göre ancak geçici 
sığınmacı olarak tanımlanabilirler. 
Bu da birçok çözülmesi gereken 
sorunun tanımlanmasında ve 
çözüm yollarının bulunmasında 
bağlayıcıdır. Şu an için AFAD’ın 
krizi yönetmekte başarılı olduğu, 
sığınmacılar için kurdukları 
geçici yerleşkelerin işlevli olduğu 
söylenebilir, ancak ülke çapına 
yayılan sığınmacıların kayıt altına 
alınarak tanımlanması şarttır.

Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiseri Antònio 
Guterres, 20 Haziran Dünya 
Mülteciler Günü’nde yaptığı 
açıklamalarda dünyada yerinden 
edilen, vatanlarından kopan insan 
sayısının 42 milyona ulaştığını ifade 
etmiştir. Sığınmacı ve mültecilere 
yönelik muamele standartları 
konusunda günümüz dünyası yüz 
kızartıcı bir karneye sahiptir. Bazı 
sanayileşmiş ülkelerin, panik 
yaratan söylemlerine ve koparılan 
onca gürültüye rağmen dünyadaki 
bu 42 milyon mültecinin % 80’i 
gelişmemiş ya da gelişmekte olan 

Sığınmacı kampında yemek saati. [Fotoğraf: Levent Dalar] Nizip Çadırkenti’nin üstten görünümü. [USAK, Ekim 2013]

ülkelerde yaşamaktadır. Örneğin 
2006 istatistiklerine göre, Fransa’da 
186 bin, Birleşik Krallık’da 314 
bin, ABD’de yaklaşık 1 milyon kişi 
Birleşmiş Milletler’in ilgi alanına 
girerken; Kolombiya’da 3 milyon, 
Demokratik Kongo’da 1,8 milyon, 
Irak’ta 2,1 milyon, Nepal’da 3,6 
milyon, Pakistan’da 1 milyon, 
Sudan’da 1,6 milyon, Suriye’de 1 
milyon, Uganda’da 2 milyon kişi 
bulunmaktadır. Yani bu konuda 
asıl yük gelişmiş ülkelerin sırtında 
değildir, aksine Antònio Guterres’in 
söylemiyle en dar mali imkânlara 
sahip fakir ülkeler, ev sahipliği 
yaptıkları mülteciler nedeniyle en 
yüksek bedeli ödemektedir.

Ülkemizin de sonsuz kaynaklara 
sahip olmadığı açıktır. Ancak 
mültecilerin içinde bulunduğu 

durum düşünüldüğünde elimizdekini 
paylaşmanın ve dayanışmanın 
anlamını tekrar düşünmek gerekli.
Suriye iç savaşından sonra ortaya 
çıkan büyük göç hareketinden önce 
yapılmış bir çalışmanın sonuçlarını 
aktarmak istiyorum.
Bu çalışmada İran, Afgan ve Iraklı 
ailelerle görüşmeler yapılmış ve 
sığınmacıların sorunları açıklıkla 
ortaya konmuştur. Kimi önemli 
sonuçları şöyle özetleyebiliriz: 
Sığınmacıların % 80,6’sı, sağlık 
sorunlarıyla karşılaştıklarında 
çözemediklerini belirtmişlerdir.

Sığınmacılar, sağlık hizmeti alma 
konusunda karşılaştıkları güçlükleri; 
% 64,5’i ilaç ve tedavi giderleri için 
payına düşen harcamaları yapamama, 
% 60’ı sağlık hizmetlerinden nasıl 
yararlanacağını bilememe, % 50’si 

dil güçlüğü nedeniyle yakınmalarını 
anlatamama olarak ifade etmişlerdir.  
Sığınmacıların beklentilerine 
bakıldığında, % 69’unun yeterli 
bir para yardımı, % 66’sının 
iltica konusuyla ilgili konularda 
hukuki yardım, % 46’sının dil 
güçlüğünü halletme konusunda 
yardım ve % 40,5’inin daha fazla 
psikososyal destek istedikleri 
görülmektedir (Buz, 2002:170-
173). Sonuç olarak sanırım, her 
sığınmacının yapabilseydi hemen 
evine döneceğini hatırda tutmak 
önemli içinde yaşadığımız duruma 
sağlam çözüm önerileri getirmek 
için. Suriyeli 4 milyon kişinin acil 
insani yardıma ihtiyacı var, kamu 
hastanelerinin %55’i ağır zarar 
görmüş  %24’ü kısmı hasarlı ve 
%31’i kullanılamaz halde. Hem bir 
taraftan insani yaşam gereklerini 
sağlamak ve onların da bu sürecin 
içinde yer almalarını, hem de sağlık 
hizmetlerinden faydalanmalarını 
sağlamak için akılcı çözümler 

bulmak zorundayız öyleyse. Mülteci 
sağlığı konusunda söylenebilecek 
çok şey var. Sözgelimi dünyanın en 
çok göç alan ülkelerinden ABD ve 
Avustralya’nın bu alandaki güncel 
sağlık uygulamaları ve yaptıkları 
genel çalışmaları mutlaka tartışmak 
gerek. 2000’li yıllardan bu yana 
başlayan Türki cumhuriyetlerinden 
gelenler ve Afrikalı sığınmacıların 
dirençli tüberküloz sorununa ve 
HIV yaygınlığına katkıları ve 
çözüm olanaklarını konuşmalıyız. 
Tüm bu süreçlerin arkasında 
yatan nedenleri çözüm önerileri 
ile birlikte konuşmak zorundayız. 
Savaşlar, göçler ve doğal felaketler 
akciğer sağlığını nasıl etkiliyor? 
Bu yazının küçük alanı bu soruları 
yanıtlamak için yeterli değil. 
Ama merak edenleri Solunum 
2014 Kongresi’nde yapılacak 
olan “Savaşlar, Göçler ve Akciğer 
Sağlığı” oturumuna bekliyoruz. Soru 
sormak, cevap vermek ve birlikte 
anlamak için.

Herşey bir yana, her sığınmacının eğer 
yapabilseydi evine dönmek isteyeceğini 
akılda tutmak gerekiyor.

Tütün Kontrolünde Çok Önemli Bir Gün:

bilgilendirme çalışmaları yapılır. 
Bu şekilde sigaranın bırakılması 
ile ilgili olarak toplumda duyarlık 
artırılması sağlanır.

Sigaranın bırakılması ile ilgili 
özel günlerden birisi 9 Şubat 
“Sigarayı Bırakma Günü”dür. 
Bu özel gün kapsamında çeşitli 
araçlar kullanıılmak suretiyle eğitici 
faaliyetler yapılmaktadır. 

Türkiye Solunum Araştırmaları 
Derneği (TÜSAD) ülkemizde 
tütün kontrolü ve toplumda sigara 
kullanımının azaltılması amacı ile 
faaliyet gösteren bir kuruluştur. Bu 
özel gün münasebeti ile TÜSAD 
tarafından eğitici bir bildiri 
yayınlanmıştır. 

Ayrıca TÜSAD üyesi çok 
sayıda doktor da sigarayı bırakmak 
isteyenlere destek sağlamak 
suretiyle bu amaca yönelik hizmet 
vermektedir. 

(sayfa 14’ten devam)
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SOLUNUM DERGİSİ DEĞİŞEREK 
YENİ BİR SOLUKLA GELİYOR 

Değerli Meslektaşlarım,
Türkiye Solunum Araştırmaları 

Derneğinin bilimsel ve periyodik 
yayın organı olan  SOLUNUM 
Dergisi, bu sayıyla birlikte yeni bir 
isim ve formatla karşınıza çıkıyor.

1978 yılında yayınlanmaya 
başlayan SOLUNUM Dergisi, 
bugüne kadar sürekli  devinim 
içerisinde  olmuş ve her geçen 
yılda kendini geliştirerek, nitelikli  
bilimsel bir dergi haline gelmiştir. 
Bilimsel yayıncılıkta dünyada ve 
ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan 
gelişmeler, daha çok okunabilen ve 
buna bağlı olarak daha çok atıf alan 
dergilerin uluslararası arenada ön 
plana çıkma  şansını  yakalamasına 
yol açmıştır. Özellikle elektronik 
yayıncılığın gelişmesi ile ortaya 
çıkan açık erişimli dergiler,  sadece 
yayınlandığı ülkelerde okunan 
ve buna bağlı olarak kendi ülkesi 
dışında atıf alamayan dergileri yeni 
bir karar verme noktasına getirmiştir. 
Bu bağlamda SOLUNUM Dergisi 
yayın kurulu ve TÜSAD MYK 
yeni durumu gözden geçirerek, 
radikal bazı değişikliklerin 
yapılmasının gerekli olduğuna  
karar vermiştir.  Bu değişiklikler 
doğrultusunda dergimizin yayın 
dili, 2014 yılından itibaren İngilizce 
olarak değiştirilmiştir. Bununla 
ilişkili olarak yayın kurulumuz, 
derginin  adının uluslararası 
alanda kolay kabul görecek ve 
dergimizin hedefl ediği coğrafi  
bölgeyi vurgulayacak bir isimle 
değiştirilmesini kararlaştırmıştır.  
Yayın kurulumuzun bu kararı 2013 
yılının son günlerinde, Türkiye 
Solunum Araştırmaları Derneği 
Merkez Yönetim Kuruluna 
bir öneri olarak götürülmüş 
ve yönetim kurulunun bizlere 
sağladığı destekle çalışmalarımız 

hızlanmıştır. İlk aşamada TÜSAD 
Merkez Yönetim Kurulu, çalışma 
grubu, koordinasyon kurulları 
yürütme kurulu üyeleri ve yayın 
kurulu üyeleri ile yeni  isim için 
çalışmalarına başlanmıştır. Bu 
çalışmaların neticesinde, dergimizin 
yeni adı “Eurasian Journal of 
Pulmonology” olarak belirlenmiştir.

Eurasian Journal of 
Pulmonolgy, SOLUNUM 
Dergisi’nin  devamı olarak yayın 
hayatına devam edecektir. Bu 
nedenle SOLUNUM Dergisi’ni 
1970’li yıllarda yayın hayatına 
sokan ve  onu sürekli geliştirerek 
günümüze getiren tüm hocalarımızı 
saygı ile anıyor ve kendilerine 
teşekkür ediyorum.  Eurasian 
Journal of Pulmonolgy onların 

emekleri üzerinde fi lizlenmiştir.
Sevgili meslektaşlarım, 

Eurasian Journal of Pulmonolgy 
Dergisi’ne eskiden olduğu gibi 
İngilizce ve Türkçe yazılmış 
makaleler gönderilebilecek ve 
hakem değerlendirmesi sonrası 
yayınlanmak üzere kabul edilen 
Türkçe makaleler, yayınevimiz 
tarafından sizler adına İngilizceye 
çevrilerek yayınlanacaktır. 
Dergimizin basılı kopyası tamamen 
İngilizce olacak ancak dergi web 
sitesinde yer alacak elektronik kopya 
İngilizce ve Türkçe olarak 2 dilde 
yayınlanacaktır. Dergimize daha 
önce gönderilmiş ve yayınlanmak 
üzere kabul edilmiş makaleler, 
yayın planımız doğrultusunda 
sırası geldikçe İngilizce’ye tercüme 

edilerek yayınlanacaktır. 
Değerli meslektaşlarım, 2012 

yılında aldığımız karar uyarınca, 
her yıl dergimizde yayınlanan 
araştırma makaleleri arasında 
bilimsel kriterler gözetilerek 
bir seçim yapılmakta ve seçimi 
kazanan makalenin 1. yazarına   
TÜSAD tarafından ERS Kongresi 
sponsorluğu ödülü verilmektedir. 
2013 yılında yayınladığımız 
araştırma makalelerinin tümü yayın 
kurulu içersinde oluşturduğumuz 
jüri tarafından titiz bir şekilde 
incelenmiş ve bu yıl sponsorluk 
ödülünün “Comparison of Serum 
Levels for VEGF and Markers of 
Infl ammation in COPD and Their 
Relationship with Functional 
Parameters” isimli çalışması 

nedeniyle Sn.Dr. Nesrin Yöntem 
Gök’e verilmesine karar verilmiştir. 
Kendisini kutluyoruz.

Eurasian Journal of 
Pulmonology, bu sayıdan itibaren 
mezuniyet sonrası eğitime eskisine 
oranla daha fazla yer ayıracaktır. 
Bu kapsamda her sayıda Quiz, 
görsel öğelerin ön planda olduğu 
radyolojik olgu sunumları, 
alanımızdaki son yenilikleri konu 
alan kısa yazılar yayınlanacaktır. Bu 
alanda mezuniyet sonrası eğitime 
katkı sağlayacağını düşündüğünüz 
yazı, problem olgu ve görsel 
ögelerle bizlere destek olmanızı 
bekliyoruz.  

Dergimimizin bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da 
niteliksel yönden yükselmesi ancak 
siz değerli meslektaşlarımızın 
desteği ile mümkündür. Dergimize 
olan ilginin giderek artacağı 
umuduyla yeni dönemin camiamıza 
katkı sağlamasını diliyorum.

Dr. Benan Çağlayan 
Editör

SOLUNUM Dergisi’nin yayın dili, 2014 yılından itibaren İngilizce 
olarak değiştirildi. Bununla ilişkili olarak yayın kurulu, derginin  
adının uluslararası alanda kolay kabul görecek ve derginin 
hedefl ediği coğrafi  bölgeyi vurgulayacak şekilde “Eurasian Journal 
of Pulmonology” olarak belirledi.

SOLUNUM Dergisi’nin yayın kurulu üyeleri sık sık bir araya gelerek derginin yeni halini oluşturdular.

Derginin basılı kopyası tamamen İngilizce 

olacak ancak dergi web sitesindeki elektronik 

kopya İngilizce ve Türkçe olarak 2 dilde 

yayınlanacaktır

YAYINLARIMIZ YENİDEN 
YAPILANIYOR

Bildiğiniz gibi 
zamanımız artık 
enformasyon çağı olarak 
anılıyor. Her türlü bilgiye 
oturduğunuz yerden, 
birkaç küçük el hareketi ile 
ulaşmanız artık çok kolay. 
Bu kolaylık iyi, ancak 
aynı zamanda doğru bilgi 
ile yanlış olanı, gerçekten 
işlevli ve sağlam olan ile 
yetersiz ve karmaşık olanı ayırmak 
da iyice güçleşti. Şanslıysanız bu 
enformasyon denizinde hemen iyi 
bir liman bulup taze su kaynakları 
ile susuzluğunuzu giderebileceğiniz 
gibi, denizin her köşesini içecek 
bir yudum su bulamadan, su 
içinde boğularak gezmek zorunda 
kalmanız da mümkün.  Bu yüzden 
alanımıza ait bilgi üretiminin 
doğru yönetilmesi, doğru ve güncel 
bilginin, gerçekten gerekli olanın 
dernek üyelerimize ulaştırılması çok 

önemli.  Her alanda hemen 
her gün onlarca yeni 
makalenin yayınlandığı, 
onlarca çalışmanın 
yürütüldüğü günümüzde, 
bu bilgilerin sahada 
çalışan göğüs hastalıkları 
uzmanına ya da eğitiminin 
ilk basamaklarındaki 
uzmanlık öğrencisine 
doğru şekilde bir araya 

getirilerek ulaştırılması daha da 
önem kazanıyor. TÜSAD kurulduğu 
günden bu yana üyelerine doğru 
bilgiyi doğru şekilde ulaştırmayı, 
bilgi üretimi için motivasyon 
kaynağı olmayı önemsedi.  Ama 
diğer taraftan zaten var olan onlarca 
kaynağa gerekli olmayan, var olanı 
tekrarlamaktan öteye gitmeyen bir 
başka yeni basılı materyal eklemenin 
de doğru olmadığını düşündü. 

Bu nedenle bu yeni dönemde 
TÜSAD yayınlarının akılcı bir 

şekilde yönetilmesi kaygısı ile kimi 
çalışmalar başlatıldı. Öncelikle 
planlanan kitap, dergi ya da hasta 
broşürü gibi kimi bilgi kaynaklarının 
gerekliliklerini, yeterliliklerini ve 
hedefe uygun olup olmadıklarını 
doğru ve çoğulcu bir yaklaşımla 
yönetebilmek için bir Yayın 
Danışma Kurulu oluşturuldu. Bu 
kurul hem çalışma gruplarından 
gelen önerilerin çoklu bir bakışla 
zenginleştirilmesini, hem de yeni 
hazırlanan Yayın Yönetmeliği ile bu 
eleştirel bakışın sağlam dayanaklarla 
yürütülmesini sağlayacak. Hem 
dernek yönetiminin basılı materyal 
politikasının çalışma gruplarınca 
oluşturulması hem de oluşturulan 

bu yaklaşımın dikey bir yönetsel 
yaklaşımla değil çoğulcu ve eleştirel 
bir bakışla sürekli yenilenmesini 
garanti altına alıyor.

KANITA DAYALI BİLGİYİ 

PAYLAŞACAĞIZ

Yayın Danışma Kurulu, 
yayın yönetmeliği temelinde tüm 
TÜSAD yayınlarının işlevsel, 
güncel ve en doğru bilgi için 
kaynak olmalarını amaçlıyor. 
Kurulun görevi, tüm yayınların bu 
dinamik gözle oluşturulmasını ve 
tüm üretim aşamasının eleştirel 
bir gözle tekrar yapılanmasını 
sağlamak olacak. Yayın yönetmeliği 
ise ortaya çıkartılmak istenen 

yayının gerekliliğinin yine üretenler 
tarafından bilimsel bir şekilde gözden 
geçirilebilmesi için hazırlandı. Aynı 
zamanda yayın hazırlık sürecinin de 
belirlenmiş bir mekanizma içinde 
kolaylıkla yürümesini sağlamak diğer 
amacımız. Tüm TÜSAD üyelerinin 
bu yeni yapılanma ile doğru, 
güncel ve gerekli olan, susuzluğunu 
giderecek bilgi ile donanması temel 
hedefi miz. Böylece tüm üyelerimizin 
dernek tarafından sunulan bilginin 
işlevselliğinden emin olması mümkün 
olacak. 

Bu sürekli kendisini yenilemesi 
gereken bir süreç ve iki yönlü işliyor. 
Üyelerimizin eleştiri ve katkıları ile 
bilgi üretme sürecimizin çok daha 
canlı olacağını sanırım hatırlatmaya 
gerek yok. 

Dr. Levent Dalar
TÜSAD Basılı Materyaller 
Koordinatörü

TÜSAD’ın Yeni Yayın Yönetmeliği ve Yayın Danışma Kurulu Oluşturuldu

Yayın Danışma Kurulu, yayın yönetmeliği 
temelinde tüm TÜSAD yayınlarının 
işlevsel, güncel ve en doğru bilgi için 
kaynak olması yatıyor.
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