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SOLUNUM 2022 Kasım'da 
gerçekleşeçek

Solunum 365'te 
yeni modül yayında

Akademi Kampı, 
Mart'ta Kıbrıs'ta 

Zorluklara rağmen TÜSAD önemli ve 
yenilikçi çalışmalarına devam etti

Eğ�t�m v�deoları, 
Solunum 365, 
Solunum TV Podcast yayınları,  
Solunum Apl�kasyonu, 
ERS ve Genç Akadem�syenler�n 
faal�yetler� derken TÜSAD olarak, 
pandem�ye  rağmen 
çok öneml� ve 
yen�l�kç� çalışmaları 
hayata geç�rd�k. 

Dr. Ülkü Yılmaz 
TÜSAD Başkanı
Türk�ye Solunum Araştırmaları Derneğ�'n�n değerl� üyeler�, 
sevg�l� meslektaşlarım pandem�n�n gölges�nde, y�ne 
yaşamımızın merkez�ne COVİD-19'u alarak b�r yılı daha 
tamamladık.
Pandem� dönem�nde daha çok d�j�talleşen dünya �le b�rl�kte b�z 
de eğ�t�mler�m�z� d�j�tal platforma taşıdık. Bu yıla �mzasını atan 
en büyük, b�z� gururlandıran projem�z; tanısal �şlemler 
v�deolarımız oldu. Hek�ml�k b�r sanat, bu sanatın usta-çırak 
�l�şk�s� �çer�s�nde hem ustaları gözlemleyerek, hem okuyarak 
hem de çeş�tl� mecralardan �zleyerek öğren�lmes� gerek�yor. 
Pandem� dönem�nde uzmanlık eğ�t�m�nde çeş�tl� derecelerde 
aksamalar yaşandı. Bu aksaklıkları en az düzeye �nd�rgemek, 
ülkem�zde eğ�t�m alan tüm uzmanlık öğrenc�ler�n�n eğ�t�m�ne 
katkıda bulunmak, eğ�t�me b�r standart get�reb�lmek amacı �le 
yönet�m kurulu üyem�z Doç. Dr. Ceng�z Özdem�r'�n öner�s� 
olan bu büyük projey� hayata geç�rd�k. Bu proje neler� kapsıyor? 
B�r göğüs hastalıkları uzmanlık öğrenc�s�n�n, eğ�t�m� sürec�nde 
öğrenmes� gereken, en bas�t�nden, en karmaşığına kadar tüm 
�şlemler�n� kapsıyor. Tüm bu eğ�t�m v�deolarını eğ�t�m 
portalımız SOLUNUM365'e yükled�k. Alanında uzman 
hocalarımız bu projede görev aldı, çok profesyonel b�r çek�m 
ek�b� çek�mler� gerçekleşt�rd�, kayıtlar t�t�zl�kle montajlandı ve 
sonuçta yıllarca genç meslektaşlarımızın eğ�t�m�ne katkı 
sunacak büyük b�r eser ortaya çıktı.
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Göğüs hastalıkları alanında sürekl� “eğ�t�m” den�l�nce artık SOLUNUM365 
akla gel�yor. Derneğ�m�z�n en öneml� projeler�nden b�r� olan, Prof. Dr. Oğuz 
Köktürk hocamızın hayata geç�rd�ğ� projem�z bu yıl güncellend�, gen�şled�… 
Konusunda yetk�n, çok değerl� hocalarımız 16 modül ve 108 başlığı s�z değerl� 
meslektaşlarımızın eğ�t�m�ne katkı sunma üzere hazırladı, alanımızın güncel 
gel�şmeler� b�r tık uzağınızda…

Bu yıl b�z� heyecanlandıran b�r d�ğer projem�z; y�ne alanımızda b�r �lk� 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z cep telefonu uygulamamız SOLUNUM oldu. Bu apl�kasyon 
�le �sted�k k� meslektaşlarımız akıllı telefonları �le b�lg�ye, web s�tem�zdek� tüm 
�çer�ğe yorulmadan, kolayca ulaşsın. 

Geçt�ğ�m�z yılda Avrupa Solunum Derneğ� �le yapmış olduğumuz anlaşma 
derneğ�m�z ve üyeler�m�z adına çok öneml� b�r gel�şmeyd�. Sevg�l� Prof. Dr. 
Semra B�laçeroğlu hocamızın büyük emekler� �le bu şansa er�şt�k. Yapılan bu 
anlaşma doğrultusunda üyeler�m�ze eş üyel�k hakkına er�ş�m olanağı sunmuş 
olduk. Eş üyel�k hakkına ek olarak arzu eden genç meslektaşlarımız ERS 
çalışma gruplarında kend�ler�n� �fade etme, planlanan çok merkezl� çalışmalara 
katılma fırsatı buldu. Genç Akadem�syen Grubumuzdan sevg�l� 
arkadaşlarımızın hevesle çalışmaları göğsümüz kabarttı.

Değerl� Solunum Aktüel okurları s�zlere boş zamanlarınızda d�nlen�rken, 
alanımızdak� güncel gel�şmeler� �zleyeb�leceğ�n�z b�r öner�de bulunmak 
�st�yorum: Podcast yayınlarımız…Solunum TV bu yıl �lk kez podcast 
yayınlarına başladı. Merkez Yönet�m Kurulumuzun genç d�nam�k üyes� Doç. 
Dr. Muzaffer Onur Turan başkanlığında çalışan genç, d�nam�k sosyal medya 
ek�b�m�z sürekl�, öneml� gel�şmelere �mza atıyor.

SOLUNUM kongreler�m�z b�l�nd�ğ� g�b� b�z�m en öneml� b�l�msel akt�v�tem�z, 
geçt�ğ�m�z yıl da b�r öncek� sene olduğu g�b� kongrem�z� d�j�tal platformda 
gerçekleşt�rd�k.  Farklı olarak Ankara'da b�r stüdyo hazırladık. Buradan emek 
veren tüm b�l�m �nsanlarına b�r kez daha teşekkürler�m� �letmek �st�yorum. 
Ger�de bıraktığımız yıl tüm yoğunluğu �le devam eden pandem�s�yle, yaz 
boyunca yaşadığımız yangın, sel felaketler�yle çok zor b�r yıldı… 
Tüm bu olumsuzluklara ek olarak senen�n son günü alanımızda yaşadığımız 
büyük b�r kayıp �le 2021'� b�t�rd�k.

Ülkem�zde göğüs hastalıkları ve göğüs cerrah�s� alanında en öneml� dört büyük 
merkez�nden b�r� olan Atatürk Sanatoryumu (SBÜ Ankara Atatürk Göğüs 
Hastalıkları ve Göğüs Cerrah�s� SUAM) Keç�ören Eğ�t�m Araştırma Hastanes� 
�le b�rleşt�r�ld�. Alanımızda 70 yıla yakın maz�s� olan, yaklaşık b�n k�ş�l�k 
kadrosu �le yıllık 650 b�n ayaktan, 25 b�n yatan hastaya h�zmet veren, bugüne 
kadar çok sayıda uzmanın yet�şmes�ne katkı sunan, büyük köklü b�r okul 
n�tel�ğ�ndek� Atatürk Sanatoryumu; özel dal hastanes� n�tel�ğ� taşıyan b�r 
merkezd�r. 

Bu aşamadan sonra b�zlere bu öneml� merkez�n, göğüs hastalıkları alanının en 
öneml� merkezler�nden b�r� olarak özell�kl� tanı ve tedav� sunma gücünün, 
h�zmet kapas�tes�n�n, ömrünü bu alanda eğ�t�me adamış n�tel�kl� eğ�t�c� 
kadrosunun korunmasını d�lemek düşüyor.

Tüm meslektaşlarıma güzel ülkem�z ve mesleğ�m�z adına güzel gel�şmeler� 
b�rl�kte �zleyeceğ�m�z sağlıklı b�r yıl d�l�yorum.
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Yenilikçilik TÜSAD'ın doğasında var

Pandem�n�n zorlu etk� ler�  a lt ında ama 
aşılamanın yaygınlaşmasıyla umudu da taşıyan 
b�r 2021 yılının ardından, 2022'n�n �lk Solunum 
Aktüel'� �le karşınızdayız. Hem TÜSAD üyes� 
h e k � m l e r  a r a s ı n d a k �  � l e t � ş � m  b a ğ ı n ı 
kuvvetlend�rmek hem de derneğ�m�z�n 
çalışmalarından okurlarımızı haberdar etmek 
�ç�n her sayısını büyük b�r key��e hazırladığımız 
yayınımızı b�r kez daha s�zlerle buluşturmanın 
mutluluğu �ç�ndey�z. Yayın �çer�ğ�nde geçt�ğ�m�z 
yıl hayata geç�r�len pek çok proje ve çalışmaya 
�l�şk�n, yazılar göreceks�n�z. Çünkü; yen�l�kç�l�k, 
TÜSAD'ın doğasında var.

Başkanımız Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, bu sayı �ç�n öneml� b�lg�ler 
ver�yor. Yılmaz, kaleme aldığı yazısında 2022 yılında 
TÜSAD'ın üzer�nde heyecanla çalıştığı projeler� okurlarımızla 
paylaşırken, Solunum 365, Avrupa Solunum Derneğ� �le 
�mzalanan eş üyel�k anlaşması, Solunum TV tarafından 
başarıyla sürdürülen podcast yayınları ve üyeler�m�z�n 
TÜSAD'a er�ş�m�n� kolaylaştıran SOLUNUM apl�kasyonu g�b� 
konularla �lg�l� de öneml� b�lg�ler ver�yor.

Pandem� yen� varyantlarla ve g�derek artan vaka sayılarıyla 
devam ederken, solunum hek�mler� olarak COVID-19'un yanı 
sıra branşımızla �lg�l� b�rçok sağlık sorununun tanı ve tedav�s� 
�ç�n de yoğun çaba gösterd�k. Ger�de bıraktığımız yılın 
TÜSAD �ç�n b�r başka önem�, bütün yıl süren çalışmalarımızın 
çıktılarını Solunum2021 D�j�tal'de Türk�ye ve yurtdışından 
gelen meslektaşlarımızla paylaşmak oldu. 1200'den fazla 
katılımcının tak�p ett�ğ�, 262 değerl� uzmanın katılımlarıyla 
b�zler� onore ett�ğ�, Organ�zasyon Kom�tes�'n�n, ek�b�m�z�n ve 
üyeler�m�z�n emekler�yle aksaksız b�r şek�lde sona eren 
43'üncü Solunum Kongrem�z �le �lg�l� b�lg�lend�r�c� b�r sonuç 
yazısını bu sayımızda bulacaksınız. 

Kon g re l e r � m � z  b � l d � ğ � n � z  g � b �  b � z � m  � ç � n  bütü n 
çalışmalarımızın b�r araya geld�ğ� b�l�msel b�r şölen. Prof. Dr. 
Nazan Şen başkanlığındak� Solunum2022 Organ�zasyon 
Kom�tes�,  Solunum2022 �ç�n çalışmalara ş�md�den başladı.  
Solunum2022'y� bu yıl Kasım ayında Kıbrıs'ta, yüz yüze 
gerçekleşt�rmey� planlıyoruz. Derneğ�m�z�n sürdürüleb�l�r 
eğ�t�me verd�ğ� önem�n en öneml�  parçası olan Solunum 365, 
sürekl� kend�n� gel�şt�r�yor. 

Pandem�den kaynaklı koşullar neden�yle aksadığını 
gözlemled�ğ�m�z as�stan hek�mler�n eğ�t�m� �ç�n de �y� b�r 
olanak sağlayan Solunum 365, en güncel tedav� ve tanı 
yaklaşımlarını aktaran �çer�kler�yle fark yaratıyor.

2021 yılında başta pandem� olmak üzere 
uzmanlığımızın pek çok alanında b�lg�lend�r�c� 
toplantılar düzenleyen TÜSAD Akadem�, yen� 
yıla da hızlı başlıyor. Bu sene derneğ�m�z�n 
ajandasında yer alan öneml� organ�zasyon-
larımızdan b�r� de Mart'ta Kıbrıs'ta yapacağımız 
Akadem� Kampı. Yüz yüze gerçekleşt�r�lecek 
kampla �lg�l� hazırlık ve notları bu sayımızda 
okuyab� l �rs �n�z .  Genç Akadem�syenler 
Kurulu'nun faal�yetler� ve Kapadokya'da 
düzenlenecek olan İPForum'la �lg�l� davet�m�z 
de y�ne bu sayıda yer alan yazılar arasında. 

Bu sayımızda, Türk�ye'dek� göğüs hastalıkları b�r�mler�n� 
tanıtacağımız yen� b�r röportaj ser�s�n�n �lk�n� s�z değerl� 
okurlarımızla buluşturacağımız �ç�n heyecanlıyız. İlk 
konuğumuz, COVID-19 tanısını kolaylaştıran yapay zekâ 
destekl� b�r yazılıma �mza atan Malatya Turgut Özal 
Ün�vers�tes� Göğüs Hastalıkları Anab�l�m Dalı. Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Erdal İn �le yaptığımız söyleş�de, ülkem�z�n dört b�r 
yanında tıp b�l�m�n�n gel�şmes� �ç�n yoğun uğraş veren 
meslektaşlarımızın özver�s�yle umutlanacağınıza �nanıyoruz. 

İkl�m kr�z� konusu, TÜSAD'ın en öneml� farkındalık 
alanlarından b�r�. Bu konuyu gündemde tutmak �ç�n sürekl� 
efor sarf ed�yor, özell�kle solunum sağlığıyla bağlantısına 
d�kkat çekmek �ç�n çabalıyoruz. Bu sayımızda, TÜSAD olarak 
b�leşenler�nden b�r� olduğumuz Tem�z Hava Hakkı 
Platformu'yla gerçekleşt�rd�ğ�m�z kapsamlı ve özel 
röportajımız, hükümetlerden b�reylere tem�z havaya er�ş�m 
�ç�n harekete geçmek gerekt�ğ�n� yen�den hatırlatıyor. 

Göğüs hastalıkları alanına 37 yıl emek verd�kten sonra, akt�f 
b�r emekl�l�k hayatına adım atan değerl� meslektaşımız Bahar 
Uysal Hamaloğlu, söyleş�s�yle bu sayımıza renk kattı. Teknoloj� 
sayes�nde farklı b�r boyuta taşınan ve d�j�tal evrende yen�den 
şek�llenen sanatın der�nlemes�ne ele alındığı dosyamız 
bambaşka b�r dünyanın kapılarını aralarken, arkeoloj� 
tutkunları �se muhteşem ant�k kent Pergamon'un h�kayes�n� 
�lg�yle okuyacak.

Sağlık konularında yaptığı basın açıklamalarıyla hem basılı 
hem de d�j�tal medyada gündem bel�rlemey� sürdüren 
TÜSAD'ın, sağlık �let�ş�m� açısından s�v�l toplum örgütler�ne 
örnek teşk�l edecek düzeydek� �let�ş�m faal�yetler�n�n ayrıntılı 
değerlend�rmes� �se, üyeler�m�z� bu alandak� çalışmalarımız 
konusunda b�lg�lend�rmey� amaçlıyor.
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F�lgrast�m, lenograst�m, pepgfilgrast�m ve l�pegfilgrast�m g�b� kolon� st�mülan 
faktörü �laçları göğüs hastalıkları uzmanlarının reçete etmes�n� engelleyen SUT 
kurallarının yürütmes�n�n durdurulması ve �ptal� �ç�n TÜSAD’ın açtığı dava 
sonuçlandı. Danıştay, bu �laçların göğüs hastalıkları uzmanları tarafından da 
yazılab�leceğ�ne hükmett�.

Av. Mustafa Güler

Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının tedav�s�n� 
yürüttüğü hastaların �ht�yaç duyduğu filgrast�m, 
lenograst�m, pegfilgrast�m ve l�pegfilgrast�m 
�laçlarını reçete etme olanağı Sağlık Uygulama 
Tebl�ğ�nde yapılan değ�ş�kl�kle ortadan kaldırılmıştı. 
Yapılan düzenlemeyle, “…en az b�r hematoloj� veya 
tıbb� onkoloj� uzman hek�m�n�n yer aldığı en fazla 6 
ay sürel� sağlık kurulu raporuna dayanılarak 
hematoloj�, tıbb� onkoloj�, �ç hastalıkları veya çocuk 
hastalıkları uzman hek�mler� tarafından en fazla 
b�rer aylık dozlarda reçete ed�lmes� hal�nde bedeller� 
Kurumca karşılanır” kuralı get�r�lm�şt�r.

Danıştay karar verdi:
Göğüs hastalıkları hekimleri koloni stimülan faktörü 

ilaçları reçete edebilecek

TÜSAD tarafından Danıştay’da açılan davada, bu 
düzenlemen�n hek�m�n tedav�y� tay�n ve hastaların 
sağlık hakkına aykırı olduğu bel�rt�lerek "filgrast�m", 
"lenograst�m", "pegfilgrast�m" ve "l�pegfilgrast�m" 
etken maddel� �laçların bedel�n�n karşılanması �ç�n 
düzenlenmes� gereken sağlık kurulu raporunda ve 
anılan �laçları reçete edeb�lecek hek�mler arasında 
akc�ğer kanser�n�n tedav�s�n� yürüten göğüs 
hastalıkları uzmanlarına yer ver�lmem�ş olmasından 
dolayı, eks�k düzenleme sebeb�yle anılan değ�ş�kl�ğ�n 
�ptal� ve yürütülmes�n�n durdurulması �stenm�şt�r.

Davayı �nceleyen Danıştay 10. Da�res� “…hek�m�n, 
kend�s�ne başvuran hastanın hastalığını teşh�s 
etmes�, buna uygun tedav� yöntem�n� bel�rlemes�, 
uygun �laç ve tıbb� c�hazları reçete etmes�, hek�m�n 
tedav� özgürlüğünün yanı sıra tanı ve teşh�s koyma 
yükümlülüğünü de �çermekte olup; aynı zamanda 
hastanın sağlıklı yaşam hakkına er�ş�m� �le doğrudan 
�lg�l� bulunmaktadır. 

Buna göre, davacı göğüs hastalıkları uzmanlarının 
aldığı eğ�t�m ve yetk�nl�kler� �le meslek� b�lg�ler� 
doğrultusunda muayenes�n� ve tedav�s�n� yapmakta 
oldukları hastaları �ç�n sağlık raporu ve reçete 
düzenlemeler�n�n engellenmes� n�tel�ğ�nde olan dava 
konusu düzenlemeler, hastanın sağlık hakkına, 
hek�m�n tedav� etme özgürlüğüne ve aynı zamanda 
hek�m�n tanı ve teşh�s koyma yükümlülüğüne de 
aykırılık teşk�l etmekted�r…” gerekçes�yle hükmün 
yürütmes�n�n durdurulmasına karar verm�şt�r.
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Bu sene 51'�nc� yılını kutlayan TÜSAD'ın düzenled�ğ� Solunum 2021 D�j�tal, tam b�r 
b�l�msel şölen tadında geçt�. 1200'den fazla katılımcının �lg� gösterd�ğ� kongre 
boyunca toplam 75 oturum gerçekleş�rken, yurt�ç� ve yurtdışından toplam 262 
değerl� b�l�m �nsanı konuşmalarıyla kongrem�ze katkı sundu. Solunum2021'�n bütün 
oturumları büyük �lg� görürken, araştırmalarıyla solunum sağlığına katkı sunan 
b�l�m �nsanları da ödüllend�r�ld�.

Dr. Güntülü Ak

Çalışmalarına büyük b�r heyecanla başladığımız 
Türk�ye Solunum Araştırmaları Derneğ� 43. Yıllık 
Kongres� – Solunum2021 D�j�tal'� 50 yılını ger�de 
bırakmış b�r derneğe yakışır şek�lde 29 Ek�m – 3 
Kasım 2021 tar�hler� arasında ve planlanan programı 
çerçeves�nde adeta b�r b�l�msel şölene dönüştürerek, 
başarılı b�r şek�lde tamamlamanın mutluluğu 
�çer�s�ndey�z. 

Solunum2021'in ardından

SOLUNUM2021 DİJİTAL başarıyla tamamlandı

Solunum2021 D�j�tal Kongre Organ�zasyon 
Kom�tes� olarak kongre hazırlıklarına başlarken “En 
genc�m�zden en kıdeml�m�ze, as�stan, sahadak� 
uzman, genç akadem�syen ve kıdeml� akadem�syen-
ler�m�ze dokunab�lmey�, her b�r�n�n kongrem�zden 
memnun ayrılmasını sağlamayı” hede�em�şt�k. Hem 
kongre boyunca hem kongre sonrasında o kadar 
güzel ger� dönüşler oldu k�, ek�p arkadaşlarımla 
b�rl�kte hedefim�ze ulaştığımızı düşünüyoruz.
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Hem yurt�ç�nden hem de yurtdışından b�ze destek 
olan davetl� konuşmacılarımız b�z�mle �let�ş�me 
geçerek oturumlardan çok etk�lend�kler�n� ve böyle 
b�r organ�zasyonda yer almaktan büyük b�r onur 
duyduklarını gerek arayarak gerek mesaj yazarak d�le 
get�rd�ler. Tüm bu güzel d�lekler yorgunluğumuzu b�r 
anda g�derd�. Kongrem�ze katılan, destek veren her 
b�r meslektaşımıza b�r kez daha şükranlarımızı 
sunarız. 

Solunum2021 D�j�tal kurslar �le başladı. Çalışma 
gruplarımızın olağanüstü gayret�yle uygulama 
ağırlıklı 10 adet kurs gerçekleşt�r�ld�. Kursların 
hemen akab�nde ana programımız �lk �k� gün dört 
paralel salonda, devam eden dört gün öğlen ve akşam 
saatler�nde olmak üzere �k� paralel salonda devam

Emeklilik hayatına adım atan hocalarımızın 
onuruna düzenlenen oturumdan

GERİ DÖNÜŞLER OLUMLU

ett� ve toplam 75 oturum �le tamamlandı. 

Bu oturumların 30 tanes� b�lg� güncelleme, 10 tanes� 
olgu oturumu, 16 tanes� akadem�k n�tel�kl� oturum, 
4'ü ed�tör masası, 1'� olgu konsey�, 2's� GEAK 
oturumu ve 13 tanes� uydu sempozyumu �d�. 
Programda oturumların amaç/kapsam b�lg�s� 
�çermes� ve �çer�kler�ne uygun balıklar �le st�l�ze 
ed�lmes� katılımcılarımız tarafından büyük beğen� 
topladı. Derneğ�m�ze büyük katkılar sağlamış ve 
sağlamaya devam eden, emekl�l�k hayatına adım atan 
hocalarımız Prof. Dr. Meral Gülhan, Prof. Dr. 
Mustafa H�kmet Özhan, Prof. Dr. Şükran At�kcan ve 
Doç. Dr. Feza Uğurman onuruna düzenled�ğ�m�z 
oturumlarda hocalarımıza şükranlarımızı ve m�nnet 
duygularımızı �letme ve bundan sonrak� yaşam-
larında mutluluk d�leme fırsatını yakaladık. 

SOLUNUM2021'E İLGİ BÜYÜKTÜ
Kongrem�z�n katılımcı sayısı 1203 k�ş�yd�. Kongre boyunca canlı 
�zlenme oranlarının oldukça yüksek olması b�r yana, devam eden 
günlerde �zlenme oranlarının her geçen gün artması b�z� 
z�yades�yle memnun ett�. Kongrem�z�n gerçekleşt�r�lmes�nde 
b�ze yurtdışından 33, yurt�ç�nden 229 meslektaşımız davetl� 
konuşmacı olarak katkı sağladı. Tüm konuşmacılarımızın b�ze 
destek vermey� kabul etmeler�nden kongre gününe değ�n, h�çb�r 
aksamaya meydan vermeden b�ze katılmaları, oturumların 
önces�ndek� sıcak temaslar ve sonrasında gerçekleşt�r�len 
b�l�msel düzey� yüksek tartışmalar son derece memnun�yet 

ver�c�yd�. Oturumlarımızın b�r kısmını D�j�tal kongrem�ze renk katmak �ç�n Ankara'da oluşturulan 
Solunum2021 Stüdyosu'nda gerçekleşt�rd�k. Stüdyo ortamında b�ze katılab�len oturum başkanları ve 
davetl� konuşmacılarımız �le Kongre Organ�zasyon Kom�tes� olarak b�r araya gelmem�z kongrem�ze ayrı 
b�r güzell�k kattı. Oturumlar önces� hem yabancı hem de ülkem�zden katılan konuşmacılarımıza hoş 
geld�n�z deme ve teşekkür etme fırsatı bulduk. 
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BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 
ÖDÜLLENDİRİLDİ
Meslektaşlarımızın çalışmalarını sunmak �ç�n 
kongrem�z� terc�h etmeler� ve b�l�msel değer� yüksek 
b�ld�r�ler�n sayısal olarak fazla olduğunu görmek 
mutluluk ver�c�yd�. Bu b�ld�r�ler ayrı b�r oturumda, 
Ed�tör Masası Oturumlarında EJP Ed�törler� 
tarafından tartışıldı ve y�ne büyük b�r �lg�yle tak�p 
ed�ld�. En �y� çalışmalar jür�ler�m�z tarafından 
bel�rlenerek ödüllend�r�ld�. Prof. Dr. Mel�ha 
Terz�oğlu Ödülü'nü bu yıl COVID-19 alanında 
yaptıkları  çalışmalarıyla Ayper� Öztürk ve 
arkadaşları aldı. Celal Satıcı ve arkadaşları, Bahar 
Betül Kazak ve arkadaşları, Damla Serçe Unat ve 
arkadaşları Sözlü B�ld�r� Ödülü, Burcu Arpınar 
Y�ğ�tbaş ve arkadaşları, Ayşegül Altıntop Geçk�l ve 
arkadaşları, Mutlu Onur Güçsav ve arkadaşları, 

İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİK

Kongrem�z�n teması �kl�m kr�z� ve �nsanlık üzer�ne etk�ler�yd�. Bu 
bağlamda paydaşlarımızla konuya d�kkat çekmeye b�r nebze de olsa 
katkı sunmaya çalıştık. 

D�j�tal platformdak� Kongrem�z� b�rb�r�nden güzel �k� sosyal 
programla taçlandırdık. Kongre açılışımızın Cumhur�yet�m�z�n �lan 
ed�l�ş�n�n 98. Yılına denk gelmes� onur ve gurur ver�c�yd�. Bu 
muhteşem günde çok değerl� b�l�m �nsanı Profesör İlber Ortaylı ve 
Sunay Akın b�zlerle b�rl�kte oldu, hep b�rl�kte key��e �zled�k. 

B�r  d �ğer  güzel  program da 
aramızdan ayrılan büyük usta 
Ferhan Şensoy'un Ferhang� Şeyler 
oyununun 2000. göster�m� oldu. 

Maalesef kongre sonrası tekrar 
�zlenme olanağı olmayan bu 
göster�m kaçıran katılımcıları-
mızda büyük üzüntüye neden oldu. 

TÜSAD A�les� olarak hep b�rl�kte 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z Solunum2021 
D�j�tal 'e katkı sunan herkese 
Kongre Organ�zasyon Kom�tes� 
olarak sonsuz teşekkürler�m�z� 
�let�yor ve daha güzel günlerde 
daha güzel kongrelerde b�rl�kte 
olmayı d�l�yoruz.

Sertaç Arslan ve arkadaşları, Merve Ayık Türk ve 
arkadaşları, Nazan Erbaş Kanat ve arkadaşları, Necat� 
Çıtak ve arkadaşları D�kkat Çeken Araştırmacı 
Ödülü, Nesr�n Kıral ve arkadaşları Poster Ödülü ve 
Pel�n Pınar Den�z ve arkadaşları da Olgu Ödülü 
aldılar. 
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SOLUNUM2022 uzun bir aradan sonra 
ilk kez yüz yüze gerçekleşecek

TÜSAD'ın 44'üncü Kongres� Solunum2022, Kasım ayında Kıbrıs'ta gerçekleşecek. 
Pandem� neden�yle uzun b�r aradan sonra �lk defa yüz yüze yapılması planlanan 
Solunum 2022 �ç�n çalışmalar ş�md�den başladı. Solunum2022, öncek� kongreler�n 
başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacak b�r program sunmaya hazırlanıyor.

Dr. Nazan Şen 

Alanında yarım asırlık b�lg� b�r�k�m� �le köklü b�r 
dernek olan Türk�ye Solunum Araştırmaları 
Derneğ�'n�n 44. Kongres� Solunum2022, 4-9 Kasım 
tar�hler� arasında Kıbrıs'ta gerçekleşt�r�lecek. 
B�l�yorsunuz pandem� neden�yle son �k� yıldır b�r 
araya gelem�yorduk. TÜSAD olarak Solunum2020 
�le alanımızdak� �lk d�j�tal kongreye ve çok başarılı b�r 
organ�zasyona �mza attık, Solunum2021'de de bunu 
devam ett�rd�k. Ancak bu kez farklı b�r heyecan 
�ç�ndey�z. Solunum2022'n�n �k� yıl aradan sonra

 yen�den yüz yüze yapılacak olmasının heyecanını ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
Kongre Düzenleme Kom�tes� olarak, bu yıl da s�zlerle 
b�l�msel açıdan doyurucu, güncel ve �lg� çek�c�, sosyal 
açıdan da key��� b�r kongre geç�reb�lmek amacıyla 
çalışmalarımıza büyük b�r �stekle ve coşku �le 
başladık ve SOLUNUM2022'n�n �lk tohumlarını 
attık. Her yıl yükselen kongre başarı çıtasını bu yıl 
daha da yukarıya taşımak amacıyla güçlü b�r ek�p 
ruhu �le çalışmalarımız devam ed�yor. 
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BİLİMSEL OTURUMLAR SÜRECEK
Bu yıl da tüm katılımcılarımızın beklent�s�n� 
karşı layacak, alanında deney�ml� ulusal ve 
uluslararası b�l�m �nsanlarının renklend�receğ� 
oturumlarımız olacak. D�ğer yandan ERS ve CHEST 
dernekler� �le yapılacak ortak oturumlar b�lg� ve 
becer�ler�m�z� gel�şt�recek. 

Bunun yanında “Ed�tör Masası” ve “Olgu Konsey�” 
g�b� geçt�ğ�m�z kongrede çok �lg� çeken oturumla-
rımızı da devam ett�rmey� amaçlıyoruz. Bu sayede 
çok sayıda katılımcı yayına hazırladıkları b�l�msel 
çalışmalarını kongrede tecrübel� hocalarımızla 
tartışab�lecek ve makaleye dönüşmes�ne katkı 
sağlayab�lecek.  Ayrıca teor�k ve prat�k uygulamalı 
kurs lar ımızda  kat ı l ımcı lar ımız  b� lg � ler �n� 
güncellerken deney�mler�n� arttırma fırsatı da 
bulacaklar. 

ÖDÜL SAYISI ARTACAK 

Emekler�n�zle hazırlanan ve kongreler�n b�l�msel 
kal�tes�n� arttıran b�ld�r�lere ver�lecek ödüller�n sayısı 
ve çeş�tl�l�ğ� bu yıl da fazla sayıda olacak. TÜSAD'ın 
prest�jl� “Prof. Dr. Mel�ha Terz�oğlu B�l�m Ödülü”nün 
yanı sıra, sözlü ve poster sunu b�ld�r�ler� �le olgu sunu 
ödüller� yanında “D�kkat Çeken Araştırmacı Ödülü” 
uygulamamız da devam edecek. 

program hazırlıkları da b�r yandan devam ed�yor. 
Kıbrıs, kongre sonrası tar�h� ve doğası �le de 
aklımızda kalacak.

TÜSAD'ın �lk kez Kıbrıs'ta yüz yüze yapılacak olan 
Solunum2022 Kongres� hem b�l�msel b�r şölen hem 
de zeng�n b�r sosyal programla akılda kalıcı ve 
doyurucu b�r etk�nl�k olacak. 

4-9 Kasım tar�hler�n� takv�m�n�ze ş�md�den 
�şaretlemen�z� �st�yor ve hep�n�z� kongrem�ze 
bekl�yoruz.
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TÜSAD MESLEKİ VE ÇEVRESEL SOLUNUM 
HASTALIKLARI - İŞ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU:

TÜSAD Meslek� ve Çevresel Solunum Hastalıkları-İş Sağlığı Çalışma Grubu,  
COVID-19 pandem�s� dönem�nde de meslek hastalıkları ve �ş sağlığı �le �lg�l� 
alanlarda b�l�msel çalışma ve katkılarını meslektaşlarımızla paylaşmaya devam ett�.

Bilimsel çalışmalar pandemi döneminde de sürdü

YIL BOYUNCA SÜREN WEBİNARLAR
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Türk�ye Solunum Araştırmaları Derneğ� (TÜSAD) 
Meslek� ve Çevresel Solunum Hastalıkları-İş Sağlığı 
Çalışma Grubu olarak, ülkem�zde ve dünyada 
coronav�rüs neden�yle yaşanılan pandem�de özell�kle 
en ön saa savaşan sağlık çalışanları başta olmak 
üzere, bu süreçte en çok etk�lenen çalışanlar 
hakkında b�r derleme hazırladık. “Mesleksel 
COVID-19” başlığı �le yayınlanan derlemede, 
özell�kle sağlık çalışanlarının �ş�n yürütülmes� 
sırasında ve �şyer�nde hastalığa yakalanmaları 
hal�nde, mevcut durumlarının �ş kazası ve 
gel�şt�rd�kler� hastalıkların da meslek hastalığı olarak 
tanımlanması �le �lg�l� b�l�msel l�teratüre katkı 
sağlamaya çalıştık. 

22 Şubat 2021 tar�h�nde, TTB Uzmanlık Dernekler� 
Eşgüdüm Kurulu �le b�rl�kte ortaklaşa düzenlenen 
“Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve COVID-19: Neler 
Önleneb�l�rd�?” web�narı �le sağlık çalışanlarında 
COVID-19 önleme yaklaşımları, pandem�de 
hastanelerde �ş sağlığı ve güvenl�ğ� uygulamaları g�b� 
konuları tartıştık. 

Yıl �çer�s�nde göğüs hastalıkları uzmanları tarafından 
da pol�kl�n�kte hep karşılaşılan ancak yönet�m� 
hakkında sorunlar yaşanan konular �le �lg�l� web�nar-
larla karşınızdaydık. N�san 2021'de �nterst�syel 
ve hava yolu hastalıklarında, astım ve alerj�k 



KAMUOYUNU DÜZENLİ BİLGİLENDİRDİK

TÜSAD Meslek� ve Çevresel Solunum Hastalıkları-İş 
Sağlığı Çalışma Grubu, 2021 yılı �çer�s�nde özell�kle 
salgın ve sonrasında yaşanan kapanmaların etk�le-
r�n�n çok konuşulduğu dönemde hava k�rl�l�ğ� ve 
etk�ler� �le �lg�l� Türk�ye’n�n çeş�tl� bölgeler�ndek� 
yerel haber kurumlarına b�lg�lend�rme yazıları 
düzenlend�.  
5 Haz�ran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haası 
neden�yle basın b�ld�r�s� �le halk b�lg�lend�r�ld�. 

Meslek� ve Çevresel Solunum Hastalıkları-İş Sağlığı 
Çalışma Grubu olarak, TÜSAD’ın 45. yılında 
faal�yet�ne başlayan ve 365 gün eğ�t�m �mkânı 
sağlayan Solunum365’e yen� başlıklar ekled�k ve en 
güncel b�lg�ler� derlemeye çalıştık.

PNÖMOKONYOZ LİTERATÜRÜNE KATKI 
SUNDUK

Meslek� ve Çevresel Solunum Hastalıkları-İş Sağlığı 
Çalışma Grubu olarak, Türk�ye’de en sık görülen 
mesleksel akc�ğer hastalıklarından b�r� olan 
pnömokonyoz hastalığının kl�n�k tanısı, b�ld�r�m� ve 
�zlem� g�b� konularda hek�mler�n yaşadığı sorunları 
ele almak, bu sorunlara güncel b�l�msel b�lg�ler �le 
ülkem�zdek� yasal altyapı d�kkate alınarak çözüm 
öner�ler� sunmak amacıyla Sağlık Bakanlığı 
bünyes�nde oluşturulan çalışma grubu �le b�rl�kte 
çalıştık. Pnömokonyoz hastalığının tanı ve 
�zlem�ndek� tüm aşamaları kapsayan ortak b�r anlayış 
ve kl�n�k bakış gel�şt�r�lmes�ne katkı sağlayacak 
b�l�msel b�lg�ler ışığında Türk�ye’ye özgü b�r 
“Pnömokonyoz Kl�n�k Tanı ve İzlem Protokolü” 
oluşturuldu. Pnömokonyoz hastalarının tanı ve �zlem 
süreçler� �ç�n ülke genel�nde uygulanab�l�r 
standartları bel�rlemek �ç�n hazırlanan Kl�n�k 
Protokol’ün sağlık h�zmetler� sunumunda kl�n�k 
kal�ten�n �y�leşt�r�lmes� adına beklenen katkıyı 
sağlaması ve faydalı olması amaçlandı. 

hastalıklarda, parenk�mal akc�ğer hastalıklarında ve 
Kron�k Obstrukt�f Akc�ğer Hastalığı'nda (KOAH) �şe 
alımdan başlayarak çalışanın �şe uyumunu ve 
dönüşünü güçlend�rmek ve �zlemek �ç�n d�kkat 
ed�lmes� gereken noktalar, �şe dönüş ve �şe uygunluk 
değerlend�rmes�n� çeş�tl� olgu örnekler� �le sunduk.

B�r Nefes Sıhhat- Solunum TV podcast ser�s�nde 
Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan �le hava k�rl�l�ğ� ve 
etk�ler�n� konuştuk.
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Tüberküloz (TB), tedav� ed�leb�l�r ve önleneb�l�r b�r 
hastalık olmasına karşın, halen dünyada öneml� b�r 
halk sağlığı sorunu şekl�nde karşımıza çıkmakta 
olup, hâlâ dünyada önde gelen ölüm nedenler�nden 
b�r�d�r. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüberkülozun 
kontrolü amacıyla “TB Sonlandırma Projes�” 
yürütmekted�r. 2018’de TB �le mücadele toplantısın-
da 2022 yılına kadar 40 m�lyon TB’l� k�ş�ye tanı ve 
tedav� sağlamayı taahhüt etm�şt�r ancak 2019’da

TÜBERKÜLOZ ÇALIŞMA GRUBU:

Tüberküloz gelişmiş ülkelerde de 
görülebilir bir hastalık!

Tüberküloz, daha çok az gel�şm�ş ülkeler�n hastalığı olarak b�l�nse de gel�şm�ş 
ülkelerde de görüleb�len b�r hastalık. Hastalığı önleme amacıyla tüm dünyada 
koruyucu önlemler gel�şt�r�lmel� ve uygulanmalıdır. TÜSAD Tüberküloz Çalışma 
Grubu olarak tüberküloz konusunda farkındalık yaratma faal�yetler�m�z� 
çeş�tlend�rerek  sürdüreceğ�z.

Dr. Dursun Tatar
Dr. Pınar Çimen

dünyadak� coronav�rüs salgını neden� �le tüm 
hastalıklarda olduğu g�b� tanı ve tedav�de aksamalar 
yaşanmıştır. DSÖ’nün ver�ler�ne göre 2019’da TB 
hastalığına yakalandığı tahm�n ed�len 10 m�lyon 
k�ş�den yaklaşık 2,9 m�lyonu ya teşh�s ed�lmed� ya da 
DSÖ’ye b�ld�r�lmed�. 2015 ve 2020 yılları arasındak� 
TB �ns�dans hızında yüzde 11’l�k b�r düşüş (100000 
k�ş�de 142’e karşın 127 yen� olgu) �zlend� ve 2019’a 
oranla yüzde 1,9’luk b�r azalma görüldü.
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DSÖ’nün Küresel Tüberküloz 2019 Raporu’nda 
Türk�ye’n�n 2018 yılı tahm�n� �ns�dans hızı yüz b�nde 
16 ve tahm�n� mortal�te hızı yüz b�nde 0,51 olarak 
ver�lm�şt�r. Raporda Türk�ye’de tahm�n� R�famp�s�n 
D�renc� (RD)/ÇİD-TB oranı yen� olgularda yüzde 
3,5, önceden tedav� görmüş olgularda �se yüzde 12 
olarak ver�lm�şt�r ve Türk�ye’n�n ÇİD-TB acısından 
yüksek hastalık yüküne sah�p 30 ülke arasında 
olmadığına yer ver�lm�şt�r. Ülkem�zdek� 2018 
yılındak� ver�lere göre 11.786 olgudan yüzde 71,1’� 
(8234) yen� ve nüks olgular olup, bunun 70’�n�n 
(%0,6) HIV (+) olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Raporda 
Türk�ye’n�n 2018 yılı yen� ve nüks TB olgularında 
HIV prevalansı %0,0-4,9 aralığında ver�lm�şt�r. 2018 
yılı Akc�ğer dışı TB oranı �se %30’un üzer�nde olarak 
tesp�t ed�lm�şt�r. Türk�ye’n�n 2017 yılı yen� ve nüks 
olgularda tedav� başarısı yüzde 86 ve önceden tedav� 
görmüş olgularda �se başarı yüzde 58’d�r. 

DSÖ’nün VSD’lere kayıtlı yen� ve nüks olgu sayısına 
göre hesapladığı �ns�dansta yüz b�nde 14,6’dan yüz 
b�nde 14,1’e ger�led�ğ� gözlenm�şt�r. Toplam olgu hızı 
da yüz b�nde 14,9’dan yüz b�nde 14,4’e (% -3,6) 
ger�lem�şt�r.
Düzenl� yapılan sürveyans çalışmaları ve s�stemat�k 
taramalar �le TB tanı ve tedav� hedefine ulaşılab�l�r. 
Bunun �ç�n DSÖ’nün de önerd�ğ� g�b� TB prevalan-
sının yüzde 0,5 veya daha yüksek olduğu bölgelerde, 
HIV olan k�ş�lerde ve TB �ç�n r�sk faktörü 
taşıyab�lecek yoksul toplumlarda, göçmenlerde, 
toplu yerde yaşayan k�ş�lerde s�stemat�k olarak TB 
taraması yapılmalıdır.
Sonuç olarak, TB daha çok az gel�şm�ş ülkeler�n 
hastalığı olarak b�l�nse de gel�şm�ş ülkelerde de 
görüleb�lmekted�r. Bu nedenle hastalığı önleme 
amacıyla tüm dünyada koruyucu önlemler 
gel�şt�r�lmel� ve uygulanmalıdır.

Kaynaklar
1. Global tuberculosis report 2019. Geneva: World Health Organization; 2019. Licence: CCBY-NC-SA3-0IGO.
2. Türkiye'de Verem Savaşı 2020 Raporu, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1205, Ankara, 2021

TÜBERKÜLOZ ÇALIŞMA GRUBU'NUN AJANDASINDA NELER VAR?

· Tüberküloz Çalışma Grubu olarak görevi devraldıktan sonra, meslektaşlarımıza ve 
halkımıza yönelik bilgilendirme çalışmalarına başladık. Güncel literatür paylaşımları, 
webinar, ulusal kongre oturumları ile hekimlerimizi, radyo programları, podcast ve 
basın açıklamaları ile halkımızı tüberküloz hakkında bilgilendirdik. 

· Solunum365 Tüberküloz modülü sunumlarını genişleterek yeniledik. 2022 yılı için 
webinar, basın açıklaması ve TÜSAD Akademi güncelleme sempozyumu için konuşmacı 
planlamamızı yaptık.

· Üçüncü yılında yaşamaya devam ettiğimiz COVID-19 pandemisi sürecinde, uygulanan 
korunma tedbirleri ve/veya sağlığa ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle görülme 
sıklığında azalma izlense de yoğun göç ve ekonomik olumsuzluklar nedeniyle ülkemizde 
tüberküloz hâlâ önemli bir halk sağlığı sorunudur. 

· TÜSAD Tüberküloz Çalışma Grubu olarak, farkındalık yaratma adına faaliyetlerimizi 
artırarak ve çeşitlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz.
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PLEVRA ÇALIŞMA GRUBU:

Plevral hastalıkları 
gündemde tutmayı sürdüreceğiz

Plevra Çalışma Grubu, TÜSAD �ç�nde plevral hastalıkları gündemde tutmak ve 
güncel b�lg�ler�n sahada çalışan uzmanlara en doğru ve gen�ş �çer�kl� şek�lde 
ulaşmasını sağlamak �ç�n sürdürdüğü faal�yetler� yen� yılda da devam ett�recek.

Plevra Çalışma Grubu olarak yapmış olduğumuz 
b�l�msel toplantılarla en güncel ve kanıta dayalı 
b�lg�ler� meslektaşlarımıza aktarmaya devam 
ed�yoruz. Plevra Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. 
Güntülü Ak, ger�de bıraktığımız Solunum2021 
D�j�talîn B�l�msel Kom�te Başkanlığını da yapmıştır. 
Kongrem�zde Plevra Çalışma Grubu olarak “Plevral 
G�r�ş�mler” kursunu gerçekleşt�rd�k. Bu kursta 

temel plevral �şlemlerle �lg�l� b�lg� ve görgünün 
artırılması amaçlandı. Toras�k ultrasonografin�n 
plevral g�r�ş�mlerdek� önem�nden ve torasentezden 
plöroskop�ye tanısal �şlemlerden, �ntraplevral basınç 
ölçümü, drenaj yöntemler� ve plörodezden tüm 
yönler�yle bahsed�ld�. V�deolarla zeng�nleşt�rd�ğ�-
m�z bu kursun kayıtları �ç�n 31 Aralık 2021 tar�h�ne 
kadar �zleneb�lme olanağı sağlandı.

Solunum2021 D�j�tal Kongres�’nde gerçekleşt�r�len 
“Plevral Hastalıklara Yaklaşım” başlıklı güncelleme 
oturumunda plevra alanında yaptıkları çalışmalarla 

uluslararası l�teratüre öneml� katkılar sağlayan Dr. 
Naj�b Rahman, Dr. Dav�d Feller-Kopman ve Dr. 
Ph�l�ppe Astoul’u d�nleme fırsatı bulduk.
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Mezotelyomayı patogenezden tedav�ye gen�ş b�r 
yelpazede ele aldığımız “Patogenezden Tedav�ye 
Mezotelyoma” konulu web�narı 9 Aralık 2021 
tar�h�nde gerçekleşt�rd�k. TÜSAD Akadem�, TÜSAD 
Ankara Şubes�, Plevra Çalışma Grubu ve Hacettepe 
Ün�vers�tes� Mezotelyoma ve Med�kal Jeoloj� UAM'ın 
ortak düzenled�ğ� toplantıda konuyla �lg�lenen 
meslektaşlarımız canlı yayında söz alarak soru sorma 
ve tartışmaya katılma fırsatını buldular. 

Plevra Çalışma Grubu olarak hazırladığımız ve 
a lanında öneml�  b�r  �ht �yacı  karşı ladığını 
düşündüğümüz “Plevral G�r�ş�mler Önces� Kanama 
R�sk�n�n Değerlend�r�lmes� ve Yönet�m�” başlıklı 
u z m a n  g ö r ü ş ü  n � t e l � ğ � n d e k �  y a y ı n ı m ı z a 
derneğ�m�z�n web sayfasından ulaşab�leceğ�n�z� 
hatırlatmak �ster�z. El�n�z�n altında bulunması �ç�n en 
azından öner� özet� sayfasını basarak ün�ten�zde 
uygun b�r yere asab�l�rs�n�z. 

Plevra Çalışma Grubu olarak, TÜSAD �ç�nde plevral 
hastalıkları gündemde tutmak ve güncel b�lg�ler�n 
sahada çalışan s�z uzmanlarımıza en doğru ve gen�ş 
�çer�kl� şek�lde ulaşmasını sağlamak �ç�n çalışmaya 
devam edeceğ�m�z� b�ld�r�r, 2022 yılının tüm 
güzell�kler� beraber�nde get�rmes�n� d�ler�z.
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Küresel kanser �stat�st�kler�ne göre, 2020 yılı �ç�n tahm�n ed�len 19,3 m�lyon yen� 
kanser vakasının 2,3 m�lyonu akc�ğer kanser�ne a�t. Akc�ğer Kanser� Çalışma Grubu 
olarak, “çağın pandem�s�” olarak adlandırdığımız akc�ğer kanser�yle mücadelede en 
öneml� basamağın tütün ve tütün ürünler�yle mücadele olduğunu her fırsatta 
vurguluyoruz.

Küresel kanser �stat�st�kler� �ncelend�ğ�nde 2020 �ç�n 
yaklaşık 19,3 m�lyon yen� kanser vakası tahm�n� 
yapılmış olup bunlardan 2,3 m�lyonunu akc�ğer 
kanser� oluşturmuştur (1). Akc�ğer kanser� 
korunmasında en öneml� basamak, b�l�nen en büyük 
r�sk faktörü olan s�gara �le mücadeled�r. 
Tütün ve ürünler� �le mücadele, Dünya Sağlık 

AKCİĞER KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU:

Çağın pandemisinde nerdeyiz?

Dr. Melahat Uzel Şener
Dr. Pınar Akın Kabalak
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Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmes� 
gereğ�nce ülkem�zde de akt�f ve etk�n olarak devam 
etmekted�r. Ancak önlemler�n Batı ülkeler�ne göre 
daha geç uygulanmaya başlanmasına bağlı olarak 
1980’den başlayarak 2000 yılına kadar s�gara 
kullanımında c�dd� b�r artış olmuştur. Daha sonra 
kanun düzenlemeler� �le s�gara kullanımındak� artış 



BRONKOSKOPİ VE EBUS YAPILIYOR

Tanıda bronkoskop� en sık ve en çok kullandığımız 
yöntemd�r. F�beropt�k bronkoskop� hem tanısal 
b�yops� hem de palyat�f g�r�ş�msel �şlem gerekt�recek 
lezyon varlığının saptanmasını sağlar. Hasta �ç�n yatış 
gerekt�rmemes�, aynı gün taburculuk olması ve 
düşük kompl�kasyon oranları olması neden�yle 
güvenl� b�r �şlemd�r. Bronkoskop�k olarak tanı 
konulamayan, hedefe yönel�k veya �mmünoterap� 
�ç�n çalışılacak daha çok doku gerekmes� ve/veya 
evreleme amacıyla Endobronş�yal Ultrasonografi 
(EBUS) ülkem�zde de b�rçok merkezde akt�f olarak 
yapılmaktadır. Akc�ğer kanser� yönet�m�nde göğüs 
hastalıkları prat�ğ�nde b�reysel hasta yönet�m�nde 
bronkoskop�y� sadece tanıda değ�l tedav� sürec�nde 
de kılavuz �şlem olarak çok sık kullanılmaktadır.

NE YAZIK Kİ TANI İÇİN GEÇ KALINIYOR

Pandem�de perspekt�fin b�r ucunda bu durum 
varken, d�ğer ucunda da semptomat�k olmasına 
rağmen hastaneye başvurudan korkan �nsanlar 
neden�yle maalesef k� tanısı geç koyulan b�rçok 
akc�ğer kanser� vakaları �le karşı karşıya kalmaktayız. 
Görülme sıklığındak� artışın yanı sıra hala en 
ölümcül kanser olması neden� �le beklenen yaşam 
süres�n� artırmak �ç�n yen� tedav� arayışları baş 
döndürücü b�r hızda devam etmekted�r. 

Özell�kle �ler� evredek� hastalarda hedefe yönel�k 
tedav� ler  ve �mmünoterap� ler,  laboratuvar 
aşamalarından hızla geç�p tedav� algor�tmalarında 

durdurulmuş, 2008-2012 yılları arasında azalma 
sağlanmış ancak sonrasında tekrar artış olmuştur. 
2017 yı l ından sonra tekrar azalma eğ�l�m� 
başlamıştır. Ülkem�zde bu sayıların yansıması olarak 
2010 yılından �t�baren akc�ğer kanser� sayıları g�derek 
artmaktadır. Günlük çalışma koşullarımızda her gün 
daha fazla kanser tanısı koyup, daha fazla kanser 
hastası tak�p ed�yoruz, b�r kanser pandem�s� 
yaşandığını gözleml�yoruz.

Akc�ğer kanser�nde b�r d�ğer öneml� konu tarama, 
erken tanı yöntemler�d�r. Akc�ğer grafis� �le tak�p ve 
tarama �le başarı sağlandığı göster�lemem�şt�r. 
Amer�ka Ulusal B�lg�sayarlı Toraks Tomografis� 
Akc�ğer Kanser� Tarama Çalışması (NLST), akc�ğer 
kanser �nde mortal �tey�  azaltan � lk  tarama 
çalışmasıdır (2). Düşük doz b�lg�sayarlı toraks 
tomografis� �le tarama ve erken tanı çalışmaları 
devam ed�yor olmakla b�rl�kte ülkem�zde henüz BT 
(B�lg�sayarlı Tomografi) �le tarama programı 
uygulanmamaktadır. 

2020 yılının başından bu yana �ç�nde olduğumuz 
pandem� neden�yle olağan mevs�msel hastalıklara 
göre çok daha fazla BT çek�m� yapıldı. Bu süreçte 
göğüs hastalıkları günlük prat�ğ�m�zde çok daha fazla 
erken evre akc�ğer kanser� tanısı koyma şansı elde 
ett�k. Bu durum BT �le tarama yapmanın, mal�yet, 
radyasyon maruz�yet� g�b� değ�şkenlere rağmen etk�n 
olab�leceğ�n�n düşündürmekted�r.

ERKEN TANI YÖNTEMLERİ ÖNEMLİ

yer bulmaktadır. Akc�ğer kanser�, b�r olgunun tanı 
aldıktan ölene kadar k� tüm süreçler�n�n d�nam�k b�r 
şek�lde �zlenmes� gereken, b�reyselleşm�ş tedav� 
anlayışının gerekt�ğ� b�r hastalık olarak kabul 
ed�lmel�d�r.  B�r kısmı halen ger� ödeme kapsamında 
olmayıp yararı göster�lm�ş olan bu �laçlara ulaşmak 
�ç�n hastadan uygun lezyondan yeterl� b�yops� 
materyal� elde ed�lmes� en öneml� aşamadır. 
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YENİ NESİL YÖNTEMLER YAYGINLAŞMALI

Bu anlamda en yetk�n anal�z yöntemler�nden olan 
yen� nes�l d�z�leme d�ye adlandırılan (next generat�on 
s e q u e n c � n g - N G S )  y önt e m � n  u y g u l a n d ı ğ ı 
laboratuvarların yaygınlaştırılması öneml�d�r. 
Çünkü günümüzde her geçen gün yen� b�r 
hede�eneb�lecek mutasyon saptanmakta olup bu 
durum hastaya sunulab�lecek tedav� alternat��er�n� 
arttırdığı g�b� anal�z süres�n� de uzatmaktadır. 

Tüm bu gel�şmeler hızla sürerken b�z göğüs 
hastalıkları hek�mler� yönet�m�nde son derece yetk�n 
olduğumuz bu hastalıkta hastanın hayatına yeter�nce 
dokunab�l�yor muyuz? 

Maalesef sağlıkta uygulama tebl�ğ�ne (SUT) her 
geçen gün yen�s� eklenen kısıtlamalar �le karşı karşıya 
kalmaktayız. Yukarıda bahsett�ğ�m�z ve bazıları ger� 
ödeme kapsamında olmasına rağmen reçete 

İLAÇ YAZMAKTAN DAHA FAZLASI

Halbuk� tanıdan �t�baren gerek akc�ğer g�b� 
müdahales� zor b�r organdan b�yops� alınması gerek 
kompl�kasyonların yönet�m� ve gerekse palyat�f 
bakım ver�lmes� anlamında hem �ler� merkezler hem 
de per�fer�dek� sağlık kuruluşlarında göğüs 
hastalıkları hek�mler� her zaman ek�p l�der� 
konumunda ve son derece başarılıdır. Çünkü akc�ğer 
kanser� hastasına yaklaşım sadece algor�tmalar 
doğrultusunda uygun �laç seçeneğ�n�n hastaya 
sunulmasından �baret olmayıp hasta �ç�n gerekl� tüm 
g�r�ş�msel �şlemler�n eh�l ellerde �cra ed�lmes� veya 
oluşacak kompl�kasyonların en hızlı ve t�t�zl�kle 
tedav� ed�lmes�n� gerekt�ren b�r hek�ml�k sanatıdır. 
Derneğ�m�z�n bu konuda başlattığı hukuk� süreç 
başarıyla sonuçlandı.

yetk�m�z�n olmadığı hedefe yönel�k �laçlara ek olarak, 
kem�k �l�ğ� baskılanmasında hayat kurtarıcı olan 
‘kolon� st�mülan faktör’ �çer�kl� �laçları da reçeteleme 
yetk�m�z bu yıl �ç�nde el�m�zden alınmıştır. Atılan bu 
adımın özell�kle hasta bazında ne fayda sağladığını 
anlamak mümkün değ�ld�r. Bu yetk� kayıpları ve 
branşımızın bu hastalıktan uzaklaştırılması b�zler�n 
mot�vasyonunu düşürmekted�r.

Kaynaklar
1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of incidence and 
mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2021; 71: 209–249
2. National Lung Screening Trial Research Team, Aberle DR, Adams AM, et al. Reduced lung cancer mortality 
with low döşe computed tomographic screening. N Engl J Med 2011; 365: 395-409

Ancak bel�rtt�ğ�m�z g�b� d�nam�k ve b�reysel 
yaklaşılması gereken bu süreç, gerekt�ğ�nde hastadan 
tekrar b�yops� veya kandan tümör hücres� elde etmek 
g�b� gerekl�l�kler� beraber�nde get�rmekted�r. O 
nedenle patoloj�dek� gel�şmeler doğrultusundan 
hastaya hem hızlı hem de güven�l�r anal�zler 
sunulmalıdır.
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İk� yıldır sürmekte olan pandem� neden�yle tütün kontrolü konusu �hmal ed�lse de 
TÜSAD Tütün Çalışma Grubu olarak faal�yetler�m�z� sürdürdük. Tütün kontrolüyle 
�lg�l� dünya çapındak� en öneml� etk�nl�klerden olan ENSP toplantısına derneğ�m�z� 
tems�len katıldık. Toplantıdan tütünle mücadelen�n kararlılıkla devam etmes� 
gerekt�ğ� sonucu çıktı.

Her geçen gün yen� çehrelerle karşımıza çıkan SARS-
C oV2,  �k �  y ı ldır  ü lkem�z  ve  dünya sağ l ık 
otor�teler�n�n tüm öncel�kler�n� değ�şt�rd�. İt�raf 
etmek gerek�rse, tütün kontrolü konusu pandem�n�n 
gölges�nde b�raz �hmal ed�ld�. Derneğ�m�z�n 
kongreler�nde olduğu g�b�, ERS, ATS kongreler� de �k� 
yıldır d�j�tal ortamda gerçekleşt�. Solunum2020 
D�j�tal’de kongre kurslarını, dolayısıyla, tütün 
kontrolü kursunu yapamadık. Solunum2021 D�j�tal 
Kongres�’nde, çevr�m�ç� olarak kongre kursumuzu 
gerçekleşt�reb�ld�k.  

TÜTÜN ÇALIŞMA GRUBU:

2021 yılında pandeminin gölgesinde 
tütünle mücadeleye devam ettik

Her yıl düzenl� olarak yapılan ulusal ve uluslararası 
tütün kontrolü konulu toplantılar da ertelend�. 
Derneğ�m�z�n üyes� olduğu European Conference on 
Tobacco Control (ENSP) toplantıları da pandem� 
önces� dönemde her yıl yapılıyorken, zorunlu �k� 
yıllık aradan sonra 12-13 Aralık 2021’de Par�s’te 
h�br�t olarak gerçekleşt�. Pandem�n�n tüm hızıyla 
devam ett�ğ� bu dönemde de üyeler�n yarısı 
toplantıya çevr�m�ç� olarak katıldı. Derneğ�m�z� 
tems�len ben de ENSP toplantısına çevr�m�ç� 
katılmayı terc�h ett�m. 
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ENSP 2021 TOPLANTISI İZLENİMLERİMİZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tems�lc�ler�n�n de 
katılımıyla gerçekleşen �k� günlük ENSP toplantısına, 
sadece Avrupa ülkeler�nden değ�l,  ABD ve 
Avusturalya’dan da tütün kontrolüne emek veren 
otor�teler katıldı. İk� gün süreyle yen� tütün ürünler� 
ve aromaları, �nsan hakları ve tütün 

İk� günlük toplantının sonunda pandem�n�n seyr�ne tütün kullanımının olumsuz etk�ler�ne �l�şk�n 
ENSP deklarasyonu yapıldı. Bu deklarasyon özetle şu ana maddeler� kapsıyordu:
· COVID hastalığının ş�ddetl� seyretmes�nde tütün kullanımı öneml� b�r r�sk faktörüdür.
· Tütün bağımlılığı tedav�ler� ve bırakma yardımı bu dönemde daha fazla önem kazanmaktadır.
· Tütün kontrolü �ç�n ülkeler mult�d�s�pl�ner yaklaşımlarını sürdürmel�d�r.
· Tütün endüstr�s�n�n tüm takt�kler�ne karşı etk�n önlemler alınmalıdır.
Z�ra bu dönem zarfında en büyük sağlık tehd�tler�nden b�r� olan tütün kullanımının pandem�n�n 
seyr�ne olumsuz etk�ler� çok sayıda araştırma �le de kanıtlanmıştır. Ülke tems�lc�ler� bu konudak� 
deney�mler�n� aktaran sunumlar da yaptılar. Özell�kle yen� nes�l tütün ürünler� üzer�nde yoğunlaşılması 
gereğ� katılımcıların ortak kaygılarıyla önemle vurgulandı. Yen� yılın �y� d�lekler� �le toplantı 
sonlandırıldı.

kontrolü �l�şk�s�,  pandem� ortamının tütün 
bırakılması �ç�n fırsata çevr�leb�lmes�, tütün 
endüstr�s� takt�kler�, tütüne uygulanan verg�ler ve 
sonuçları, tütün ve d�ğer madde bağımlılıkları 
b�rl�ktel�ğ� g�b� çok sayıda konu başlığında sunumlar 
yapıldı.
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Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu olarak, pandem� neden�yle etk�lenen uyku sağlığı 
konusuna d�kkat çekmek �ç�n yürüttüğümüz çalışmalarımızı geçt�ğ�m�z yıl boyunca 
sürdürdük. Dünya Uyku Günü 2021 kapsamında gerçekleşt�rd�ğ�m�z onl�ne 
toplantımız büyük �lg� görürken, Dünya Uyku Derneğ� tarafından da web s�tes�nde 
yayınlandı ve akt�v�te ödülüne aday oldu.

UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU:

2021 Dünya Uyku Günü aktivitemizle
Dünya Uyku Derneği web sitesinde yer aldık

Dr. Oğuz Köktürk
COVID-19 pandem�s� sadece fiz�ksel sağlığı değ�l 
aynı zamanda toplumların uyku sağlığını da etk�led�. 
İş ve eğ�t�m hayatının evden sürdürülmes� çocuktan 
er �şk�ne,  uykuya ayrı lan zaman d� l �m�nde 
değ�ş�kl�klere neden oldu. Er�şk�nlerde gece geç 
saatlere kadar süren toplantılar, çocuklar ve 
gençlerde eğ�t�m amacıyla kullanılan tablet, akıllı 
telefon veya b�lg�sayarların aynı zamanda sosyal-
leşme ve d�j�tal oyunlar �ç�n yaygın kullanımı, uyku 
süres� ve kal�tes�nde olumsuz sonuçlara yol açtı. Bu 
durum her dört k�ş�den b�r�nde b�r uyku bozuklu-
ğunun görülmes�ne neden oldu. 

Uykuya dalma ve uykuyu sürdürmede güçlükler, aşırı 
uyuma �steğ�, uyku-uyanıklık r�tm�ndek� bozuk-
luklar, pandem�n�n başlamasıyla en sık 

farkındalık yaratmak amacıyla, Dünya Uyku Derneğ� 
tarafından her yıl mart ayının üçüncü cuma günü 
farklı b�r sloganla Dünya Uyku Günü olarak 
kutlanmaktadır. Geçen yıl 19 Mart 2021 tar�h�nde 
‘‘Düzenl� Uyku, Sağlıklı Gelecek’’ sloganı �le 
etk�nl�kler düzenlenm�şt�r. 
B�z de TÜSAD Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu 
olarak Dünya Uyku Günü’nde “COVID-19 
Pandem�s� ve Uyku Bozuklukları” başlıklı b�r onl�ne 
toplantı düzenled�k. Bu akt�v�tem�z Dünya Uyku 
Derneğ�’n�n web sayfasında (worldsleepsoc�ety.org), 
afiş� ve derneğ�m�z web sayfasının görüntüler� �le 
b�rl�kte yer aldı ve bu alanda düzenlenen akt�v�te 
ödülüne de aday oldu. Üstel�k bu akt�v�tem�z�n 
görüntüler� derneğ�n web sayfasında da�mî olarak 
kalacak.
Bu yıl “Kal�tel� Uyku, Sağlıklı Z�h�n, Mutlu Dünya” 
sloganı �le 18 Mart 2022 tar�h�nde kutlanacak olan 
Dünya Uyku Günü’nde benzer  akt �v �te ler 
düzenlemey� ve gene akt�v�te ödülüne aday olmayı 
hede��yoruz.
Değer�n� ancak kaybett�ğ�m�z zaman anladığımız ve 
sağlıklı yaşam �ç�n vazgeç�lmez olan “uyku”nun 
önem�n� b�len sağlıklı nes�ller�n yet�şmes� d�leğ�yle.

görülen uyku bozuk-
lukları hal�ne geld�. 
Sağlıklı b�r uykunun 
önem�ne d�kkat çek-
mek ve uyku bozukluk-
ları konusunda
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GÜNCEL
Solunum 365'ten  bir ilk daha: 

Tanısal İşlemler Modülü Yayında
TÜSAD'ın solunum alanında 365 gün eğ�t�m �mkanı sunan rak�ps�z eğ�t�m programı 
Solunum 365, her geçen gün daha da yükselen �çer�k kal�tes�yle fark yaratmaya 
devam ed�yor. Yen� yayına g�ren “Tanısal İşlemler Modülü”nde yer alan v�deolar 
sayes�nde üyeler�m�z göğüs hastalıklarının tüm tanısal �şlemler�n� �stenen yer ve 
zamanda öğrenme fırsatı bulacak.
Dr. Oğuz Köktürk

Göğüs hastalıkları alanında ülkem�z�n en köklü 
uzmanlık derneğ� olan, yarım asırlık çınar Türk�ye 
Solunum Araştırmaları Derneğ�'n�n prest�j projes� 
Solunum 365 onl�ne eğ�t�m programımız her geçen 
gün çıtasını b�raz daha yükselt�yor.

Alanımızın en temel konularında, 16 modülde 
100'ün üzer�nde konuşma başlığı �le 365 gün boyunca 
onl�ne eğ�t�m �mkanı sunan programımız, özell�kle 

pandem� sürec�nde büyük sekteye uğrayan as�stan 
eğ�t�m� konusunda �y� b�r seçenek hal�ne geld�. 
Modüller� �zled�kçe göreceğ�n�z üzere Solunum 365 
eğitim programımızda yenilenen veya yen� eklenen 
konu başlıklarımız ile bilgilerinizin güncel kalması 
en büyük mutluluk ve gurur kaynağımız. Alanımızın 
en güncel tanı ve tedav� yaklaşımlarını hek�m-
ler�m�zle paylaşma hedefin� yakalama yolunda hızla 
ve em�n adımlarla �lerl�yoruz. 
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EĞİTİM VİDEOLARININ SAYISI 125'E YÜKSELDİ

Modülde yer alan 17 tanısal �şlem v�deosunu 
�sted�ğ�n�z zaman ve �sted�ğ�n�z kadar �zleyerek 
�şlem�n nasıl yapıldığını öğreneb�l�rs�n�z. Yen� 
modülüyle daha da güçlenen ve gerçekten rak�ps�z 
hale gelen Solunum 365'de görev alan tüm değerl� 
eğ�t�mc�ler�m�ze ve bu modülün m�marı olan değerl� 
arkadaşımız Doç.Dr. Ceng�z Özdem�r'e en �çten 
teşekkürler�m� sunuyor ve kutluyorum. 

Bu amaçla Solunum 365 eğ�t�m programımızın 17. 
modülü olan “Tanısal İşlemler”� yayına koyarak b�r 
�lk� daha başardık. Böylece tüm modüller�m�zde yer 
alan eğ�t�m v�deolarımızın sayısı 125'e yükseld�. Yen� 
modülümüzde solunum fonks�yon testler�nden 
torasenteze, bronkoskop�den pol�somnografiye 
kadar göğüs hastalıklarının tüm tanısal �şlemler� 
konunun uzmanı eğ�t�mc�ler�m�z tarafından sunuluyor.
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GÜNCEL
2021'DE PEK ÇOK ÇALIŞMAYA İMZA ATAN 

TÜSAD AKADEMİ 2022 YILINA HAZIR
TÜSAD Akademi bilgilendirici etkinliklerine devam edecek

Derneğ�m�z�n kongreler dışındak� tüm b�l�msel etk�nl�kler�nden sorumlu TÜSAD 
Akadem�, 2021 yılını başta COVID-19 olmak üzere, solunum sağlığını �lg�lend�ren 
konularda düzenled�ğ� toplantılarla tamamladı. TÜSAD Akadem�, 2022 yılında da 
‘b�l�msel şölen’ n�tel�ğ�ndek� etk�nl�klerle üyeler�n� b�lg�lend�rmeye devam edecek. 
Dr. N�lgün Yılmaz Dem�rc�
TÜSAD Akadem� olarak; ulusal kongrem�z dışında 
kurslar, kamplar, bölgesel sempozyumlar, çalışma 
grupları yurt�ç� ve yurtdışı eğ�t�m toplantıları, 
TÜSAD Genç Akadem�syenler Grubu (GEAK) 
eğ�t�m toplantıları başta olmak üzere b�rçok b�l�msel 
organ�zasyonları TÜSAD Merkez Yönet�m Kurulu 
(MYK) �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde önceden olduğu g�b� yen� 
yılda da gerçekleşt�rmeye devam edeceğ�z. 

Bu doğrultuda 2021 yılı �çer�s�nde 23 toplantı 
gerçekleşt�rd�k. Hep�m�z�n b�ld�ğ� g�b� pandem� 
başlangıcı �le b�rl�kte COVID-19, dünyada olduğu 
g�b� ülkem�zde de hayatımızın odağına yerleşt�. 
Bunun sonucunda 2021 toplantılarımızda COVID-
19 �le �lg�l� yen� b�lg�ler� ve tecrübeler� paylaşab�lmek 
�ç�n; “COVID-19 Tedav�s�nde Güncelleme”, 
“Olgularla Yoğun Bakımda ve Kl�n�kte COVID-19 
Hasta Tak�b�”, “Long COVID/ COVID-19 'un Uzun 
Dönem Etk � ler �”,   “C OVID-19 'da  S �tok �n 
Fırtınasından Rehab�l�tasyona”, “COVID-19 ve 
Aşılar”, “Post-COVID: Pulmoner Rehab�l�tasyon 
5N1K”, “Ger�atr� ve COVID-19”, “COVID-19 
Pandem�s� ve Uyku Bozuklukları”, “Olgularla 
COVID-19'un Farklı Yüzler�”, “Soru ve Cevaplarla 
COVID-19 Aşıları ve R�sk Gruplarında Aşılama” 
toplantılarını gerçekleşt�rd�k. Konuların güncel ve 
popüler olması neden�yle bu toplantıları büyük b�r 
katılımla gerçekleşt�rd�k. 

COVID-19'U HER YÖNÜYLE ELE ALDIK

Bunlar dışında CHEST 2020'de öne çıkanlar 
güncelleme toplantısı �le kongreye katılma fırsatı 
bulamayan değerl� üyeler�m�ze ve haz�ran ayındak� 
geleneksel güncelleme toplantımız �le dop�ng 
şekl�nde öneml� konuları aktardık. Özel günler� de 
unutmadık tab�� k�. Bu amaçla 9 Şubat Dünya S�gara 
Bırakma Günü'nde “COVID-19 Pandem�s�, Tütün ve 
Gerçeğ�” konulu toplantı �le en büyük tehd�t olan 

ÖZEL GÜNLER KAPSAMINDA 
BİLGİLENDİRİCİ TOPLANTILAR
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tütün gerçeğ�ne pandem�n�n etk�s�n�, 24 Mart Dünya 
Tüberküloz Günü'nde “Güncel ve Özel Durumlarda 
Tüberküloz” konusu � le öksüz hastalığımız 
tüberkülozu ve 4 Mayıs 2021 Dünya Astım Günü'nde 
“Astım Tak�p ve Tedav�s�nde Yen�l�kler”� konuştuk. 
Genç Akadem�syenler�n akadem�k başarılarına katkı 
sunmak amacıyla günlük prat�ğe öneml� katkılar 
sağlayacak "Tıpta L�teratür Tarama İç�n Prat�k 
İpuçları ve Kl�n�k Uygulama Desteğ�", “Akadem�k 
Yayıncılığın Püf Noktaları” ve “Makalem� Nasıl 
Yazmalıyım?” konulu toplantılar yaptık. Eylül ayında 
çok önem verd�ğ�m�z ve TÜSAD'a özel b�r 
toplantımız olan IPForum'un dördüncüsünü y�ne 
büyük b�r katılımla gerçekleşt�rd�k.

YENİ YILDA PLANIMIZ YÜZ YÜZE ETKİNLİKLER

Yen� yılda da bu b�l�msel coşkumuzu en güzel şek�lde 
devam ett�rmek �st�yoruz. Bu yıl �ç�n çalışma 
gruplarımız ve Ankara- İzm�r şubem�z �le daha fazla 
�şb�rl�ğ� �ç�nde olmak adına yen� programda her 
gruba yer vermeye çalıştık. Y�ne ayda en az �k� 
toplantı yapmayı planlıyoruz. COVID-19 pandem�s� 
hâlâ gündem�m�z� meşgul etmeye devam etse de yen� 
yıl programında d�ğer konularımıza daha çok yer 
vermey� planladık. Kasım ayındak� Dünya Kanser 
Günü neden�yle Akc�ğer Kanser� Çalışma Grubumuz 
�le “Olgular ve Farkındalıklar” başlıklı toplantı 
düzenleyerek, özel gün etk�nl�ğ�m�z� gerçekleşt�rd�k. 

Öncek� yıldan farklı olarak aşılanma sürec�ndek� 
gel�şmelerle şubat ve mart ayında �k� toplantımızı 

yüz yüze yapmayı planlıyoruz. Bu şek�lde pandem� 
yoğunluğu neden�yle ve pandem�n�n büyük b�r 
yükünü çeken üyeler�m�ze b�l�msel şölen n�tel�ğ�nde 
ve mot�vasyon olacak toplantı lar  yapmayı 
planlıyoruz. Mart ayında Kıbrıs'ta yapmayı 
planladığımız Akadem� Kampı'nda özell�kle as�stan 
hek�m ve sahadak� arkadaşlarımıza yönel�k 
branşımız �ç�n öneml� konulardak� gel�şmeler� 
aktaracağız. Yen� dönemde de özel günlerdek� 
toplantılarımızı �lg�l� çalışma gruplarımızla ortaklaşa 
düzenleyeceğ�z. 

T Ü S A D  A k a d e m �  o l ar a k  ge rek  ç e v r � m � ç � 
toplantılarla gerek yüz yüze akt�v�telerle bu dönemde 
de tükenmeyen nefesle çok değerl� üyeler�m�zle 
b�rl�kte olmayı hede��yoruz. 
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GÜNCEL
5. İPForum bu yıl Kapadokya'da

TÜSAD'ın bu yıl 5'�nc� kez düzenleyeceğ� İPForum, 10-12 Haz�ran 2022 tar�hler� 
arasında tar�h� ve doğal güzell�kler�yle ülkem�z�n gözbebeğ� olan Kapadokya'da 
yapılacak. Yüz yüze gerçekleşt�r�lecek bu özel sempozyum kapsamında, İPF'ye da�r 
A'dan Z'ye her konunun ele alınıp tartışılacağı zeng�n b�r program hazırladık.

Dr. Funda Coşkun
TÜSAD’ın bu yıl 5’�nc�s�n� düzenled�ğ� İPForum, 10-
12 Haz�ran 2022 tar�hler� arasında Kapadokya’da yüz 
yüze gerçekleşt�r�lecek. Üçüncüsünü Kapadokya’da 
yapmayı planlamış fakat pandem� neden�yle hem 
tar�h değ�ş�kl�ğ� yapmış hem de çevr�m�ç� toplantılara 
dönmüştük. Fakat bu süreçte bu özel toplantıyı her 
sefer�nde gerçekleşt�rd�k. Pulmoner F�broz�s 
çatısının gen�şled�ğ� bu zamanlarda b�l�msel 
desteğ�m�z� sunmaya devam ett�k, edeceğ�z de.

İPF alanında sürekl�l�ğ� olan bu sempozyumu 
Kapadokya’da gerçekleşt�receğ�m�z �ç�n ayrıca 
mutluluk duyuyoruz ve s�zler� bu çok özel 
sempozyumumuza davet ed�yoruz.

Son zamanlarda günlük prat�ğ�m�zde oldukça sık yer 
alan fibroz�sle seyreden akc�ğer hastalıklarını, İPF’y�, 
romatoloj�k hastalıkların akc�ğer tutulumunu, 
progres�f fibrozan akc�ğer hastalıklarındak� güncel 
gel�şmeler� en�ne boyuna tartışab�leceğ�m�z b�r 
program hazırladık. Tanı, tedav� güncellemeler�n�; 
hastalıklara farklı bakış açılarını alanında söz sah�b� 
konuşmacılarla b�rl�kte tartışma ortamı yaratmaya 
özen gösterd�k.

Alanımızdak� en köklü dernek olmanın b�l�nc� 
�çer�s�nde bu yıl da İPForum’u b�r basamak daha üste 
taşımak, daha çok meslektaşımızla b�l�msel ve sosyal 
paylaşımlarda bulunmak amacıyla hazırlıklarımıza 
devam ed�yoruz. 

Sempozyum programına web sayfasından kısa süre 
sonra ulaşab�leceks�n�z.

Sempozyumda sözlü b�ld�r�lere de yer ayırdık. 
S�zlerle b�rl�kte akc�ğerdek� fibroz�s olgularınızı ve 
çalışmalarınızı tartışmak ve konuşmak �st�yoruz. 
Hazırlamış olduğunuz olgu sunumlarınızı ve 
çalışmalarınızı solunumd�j�tal@k2-events.com ’a e-
posta �le göndereb�l�rs�n�z.

Bu yıl derneğ�m�z�n 52’nc� yılını kutlamaktayız. 
Özell�kle bu yıl  yaptığımız bütün toplantı, 
sempozyum ve kongrem�zde yarım asırlık b�r dernek 
olmamızın mutluluğunu s�zlerle paylaşmak 
umuduyla İPForum’a davet ed�yoruz.
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GEAK Grubu genç akademisyenleri 

desteklemeye devam edecek

TÜSAD bünyes�nde faal�yet gösteren Genç Akadem�syenler (GEAK) Grubu, 2022 yılında da 
çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek. GEAK, akadem�syenl�k yolunda �lerlemek �steyen 
genç meslektaşlarımızın kend�ler�n� gel�şt�reb�lmeler�, ulusal ve uluslararası arenada 
derneğ�m�z� en �y� şek�lde tems�l etmeler�n� sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

GEAK grubumuz, kuruluşundan bu yana alanında 
öncü olan hocalarımızın mentörlüğünde çok 
merkezl� çalışmalarını büyük b�r heyecan ve �stekle 
sürdürmekted�r. Yapılmış çalışmalarımızın b�r kısmı 
yurt�ç� ve yurtdışı derg�lerde yayınlanmış ve okurlara 
sunulmuşken, halen yürümekte olan ve yayına 
hazırlanan çalışmalarımız da tüm hızıyla devam 
etmekted�r.

COVID-19 pandem�s� sırasında meslektaşlarımıza 
b�r nebze olsun yalnız olmadıklarını h�ssett�rmek ve 
güncel gel�şmeler� tak�p edeb�lmeler�n� sağlamak 
amacıyla başladığımız güncel l�teratür v�deo ser�ler� 
YouTube kanalımızda sunulmuştur. Yen� yılda da 15 
gün aralarla güncel l�teratür v�deolarını s�zlerle 
paylaşmaya devam edeceğ�z. 

Bunun yanında pandem� süres�nce hek�mler�n yoğun 
çalışma koşulları, b�rb�r� ardına yayınlanan uluslar-
arası yen� rehberler�n tak�p ed�lmes�n� zorlaştırdı. 
GEAK grup y�ne büyük özver� �le çalışarak göğüs 
hastalıkları alanındak� bu rehberler�n özetler�n� tüm 
üyeler�m�z�n kullanımına sundu. Bundan sonrak� 
süreçte yen� rehberler�n yayınlanmasıyla b�rl�kte, 
özetler� genç akadem�syenler tarafından en kısa 
sürede hazırlanarak s�zlerle buluşturulacak. 

TÜSAD, meslektaşlarımızın b�l�msel gel�ş�m�ne ve 
ülkem�zde akc�ğer sağlığı konusuna öneml� 
katkılarda bulunan, her üyes�ne saygı duyan ve değer 
veren öncü b�r dernek olarak genç akadem�syen-
ler�m�z� b�l�msel platformda desteklemeye ve 
cesaretlend�rmeye devam edecekt�r.

Dr. Burcu Arpınar Y�ğ�tbaş
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EJP'de yeni dönem başlıyor

TÜSAD'ın b�l�msel yayın organı Euras�an Journal of Pulmonology, yen� yılda yoluna yen� 
b�r yayıncı kuruluşla devam edecek. İlet�ş�m süreçler�n� kolaylaştırmak �ç�n aldığımız 
bu kararla, Türk�ye'de açık er�ş�ml� derg� yayıncılığında uzman olan Kare Yayıncılık �le 
�şb�rl�ğ� yaparak çok daha etk�n ve ver�ml� b�r b�l�msel yayın olmayı hedefl�yoruz.

Dr. F�l�z Koşar
Dr. Den�z Köksal

Derneğ�m�z�n sürekl� b�l�msel yayın organı olan 
Euras�an Journal of Pulmonology �ç�n, 2022 yılına 
g�rd�ğ�m�z şu günlerde yen� b�r başlangıç yapıyoruz. 
Artık yayıncı kuruluş olarak yolumuza, ülkem�zde 
açık er�ş�m derg�lere h�zmet veren, �let�ş�m� hem 
b�zler hem de s�zler �ç�n çok daha kolay olan “Kare 
Yayıncılık” �le devam edeceğ�z. 

B�l�yorsunuz son dört yıldır dünyanın en gen�ş açık 
er�ş�m derg� yayıncısı olan Wolters Kluwer (WK) �le 
çalıştık. Marka b�r yayınev� olmanın yanı sıra h�zmet 
standardı ve olanaklarıyla göz dolduran WK'dan 
ayrılmamızın temel neden�, yayınev� çalışanlarının 
ülkem�z dışında olması, kültürel farklılıklar, 
�let�ş�m�n ağırlıkla e-postalar yoluyla 

olması  ve  saat  farkı  neden�yle  e-postalar  yoluyla 
olan �let�ş�mdek� aksamalar bu kararı vermem�zde 
etk�l� oldu. Bu değerl� firmaya derg�m�ze yaptığı 
h�zmetler ve katkılarından ötürü teşekkür ed�yoruz.
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Kare Yayıncılık firmasına geç�ş �le b�rl�kte, derg�m�z 
�ç�n Dan�marka kökenl� Manuscr�pt Manager makale 
yönet�m s�stem�n� kuruyoruz. Bu s�stem� dünyada 
300'den fazla derg� kullanmaktadır. Çok daha prat�k 
ve etk�n özell�kler �çeren b�r s�stem olması neden�yle 
s �z  okuyucu ve  yazar lar ımız ın  beğen�s �n� 
kazanacağını ve araştırmalarınızı değerlend�rmek 
üzere gönder�rken �şler�n�z� kolaylaştıracağını 
düşünüyoruz. Yen� yayıncı kuruluşumuz “Kare 
Yayıncılık” da 2005 yılından ber� akadem�k cam�aya 
h�zmet veren b�r yayınev�d�r. Dernek, hastane, vakıf, 
ün�vers�teler�n b�rçok alanda 40'ın üstünde derg�s�ne 
h�zmet vermekted�rler.

MAKALE YOLLAMAK KOLAYLAŞACAK Hızlı �let�ş�m kurduğumuz yen� yayıncımız lokasyon 
olarak dernek merkez�m�ze 10 dak�kalık mesafede 
yer almaktadır.  

Bu yayınev� değ�ş�kl�ğ� sürec�nde esk� s�stemden 
makaleler�n� gönderm�ş olan yazarlarımızın makale 
değerlend�rmeler� bu s�stemde devam edecekt�r. 
Önümüzdek� b�rkaç gün �ç�nde �se yen� makale kabul 
s�stem�n� akt�f hale get�receğ�z. 

Bu yıl hep gündem�m�zde olan ancak çeş�tl� 
nedenlerle gec�ken Pubmed'de �ndekslenme sürec�n� 
daha fazla önceleyecek ve �nşallah gerçekleşt�receğ�z. 
Bu yolda s�zler�n de hem yayın hem atıf konusunda 
destekler�n�z� bekl�yoruz. 
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PROF İL
Edebiyat, şiir ve fotoğraf tutkunu bir hekim:

Dr. Bahar Uysal Hamaloğlu, 37 yıllık hek�ml�k mesleğ�n�n sonunda hem akt�f olarak 
çalışmaya devam ett�ğ� hem de hob�ler�n� �ler� boyuta taşıdığı b�r yaşam seçt�. Edeb�yat, 
ş��r, derken fotoğrafları �le serg�lere katılan Hamaloğlu, gençlere h�çb�r şey� 
ertelememeler�n� öner�yor.

Bahar Uysal Hamaloğlu

Röportaj: Ezg� Aktaş

Uzun yıllar Ankara'da göğüs hastalıkları uzmanı 
olarak görev yapan Dr. Bahar Uysal Hamaloğlu, 
sahada geçen zorlu 37 yılın ardından emekl�l�ğe adım 
attı. Hayal�n� gerçekleşt�rmek �ç�n kolları sıvayan 
Hamaloğu, mesleğe akt�f olarak devam ederken 
merak sardığı fotoğrafçılığı daha �ler� b�r boyuta 
taşıdı. Edeb�yatla yakından �lg�lenen ve ş��r yazan 
H a m a l o ğ l u ,  g e n ç  m e s l e k t a ş l a r ı n a  t ü m
olumsuzluklara rağmen hayatı ertelememeler�n� 
tavs�ye ed�yor. Hamaloğlu, sorularımızı şöyle 
yanıtladı:

- Hek�ml�k mesleğ� s�z�n �ç�n b�r çocukluk hayal� 
m�yd�, yoksa hayatın g�d�şatı s�z� böyle b�r seç�me 
m� yönlend�rd�?

Hek�ml�k fikr� annem�n ben� yönlend�rmes� daha çok 
da teşv�k etmes� neden�yle l�se yıllarımda başladı. 
Tüm arzusu hek�m olmak olan annem k�st h�dat�k 
neden�yle �k� kez Ankara Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� 
Genel Cerrah� bölümünde amel�yat olmuş. Bu 
nedenle bakalorya sınavında başarısız olunca Tıp 
Fakültes� onun �ç�n b�r hayal olmaktan öteye 
geçemem�ş. Daha önceler� k�mya öğretmen� olmayı 
düşlesem de annem�n hayal�n�n �z�n� sürmeye karar 
ver�nce seç�m�m tıp oldu.

- Göğüs hastalıkları alanında uzmanlaşmayı terc�h 
etme neden�n�z neyd�?

 baktım. Bana çok matemat�ksel gel�rd� �k�s� de. 
Anestez�yoloj�ye başlamam rastlantılar neden�yle 
olsa da öğrenc�l�k yıllarımdak� heves ve �steğ�m ben� 
h�ç terk etmed�. 12 Eylül sonrası başka b�r bölüme 
devam edeb�lmek �ç�n bölüm başkanından onay 
alınması zorunluydu. Bu nedenle bu �steğ�m� 
ertelemek zorunda kaldım ama hek�ml�k eğ�t�m� 
sürec�nde anestez�de geç�rd�ğ�m o üç yıl da bana çok 
şey kazandırdı.
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Tıp Fakültes�'nde öğrenc�yken en çok �lg�m� çeken �ç 
hastalıkları branşıydı. Bu bütünün �ç�nde �se göğüs 
hastalıkları ve kard�yoloj�ye hep farklı b�r gözle



Hüsnü Göksel Hocayı Posta Sandım

- Hocam, çok uzun yıllar sahada görev yapmış b�r 
hek�m olarak, s�z� çok etk�leyen b�r anınızı 
paylaşmanızı r�ca edeb�l�r m�y�z?

Hacettepe Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�’nde �ht�sasa 
başlamamın �lk aylarıydı. Baş as�stan her gün hang� 
odada çalışacağımıza a�t haalık b�r program 
hazırlıyor. O gün genel cerrah� odasına olduğumu ve 
Hüsnü Göksel'le çalışacağımı b�l�yorum. Hüsnü Bey 
erkenc�; amel�yat gününde odaya �lk gelen o oluyor. 
Ek�p de buna d�kkat ed�yor. Teps�yle odaya 
g�rd�ğ�mde baktım k�, genel cerrah� postası benden 

- Uzmanlığınız �le �lg�l� en sevd�ğ�n�z ve s�z� en çok 
zorlayan konular nelerd�?

Göğüs hastalıkları �ht�sas ve uzmanlık dönem�nde 
ben� zorlayan b�r konu olmadı. Sadece tüberküloz 
serv�s�nde çalışırken b�r ted�rg�nl�ğ�m oldu. B�r de 
ham�lel�k dönem�m�n üç ayında enfeks�yon 
hastalıkları rotasyonu yapmak ben� end�şelen-
d�rm�şt�. Alerj� ve �mmünoloj� konuları hep �lg�m� 
çekm�şt�. Temel ve onkoloj� �mmünoloj�s� dersler� 
alırken bunun daha çok ayrımına vardım ama bu 
konularda eğ�t�me devam etme şansı �ç�n geç 
olduğunu düşündüm.

önce gelm�ş, yere çömelm�ş oturuyor. “Günaydın” 
ded�m. Teps�de ''lysthenon'un'' eks�k olduğunu 
görünce posta olduğunu zannett�ğ�m beye “Bana 
b�rkaç ampul kap gel” ded�m. Çev�k b�r şek�lde ayağa 
kalktı, gözden kayboluverd�. El�nde ampullerle 
dönüp odaya g�rmes� ben�m �ç�n san�yeler alsa da 
yanıma gel�p ''Get�rd�m çocuğum'' demes� zamanı 
âdeta ben�m �ç�n dondurdu. Karşımdak� Hüsnü 
Göksel hocamdı. “Hocam” ded�ğ�m� hatırlarım da 
sonra hang� sözlerle devam ett�ğ�m� hatırlamıyorum. 
Şek�ller� empresyon�st ressamlar ya da Ph�l�p Barlow 
fotoğra�arı g�b� görüp de gözlük takmamak �ç�n ayak 
sürüyen ben, o haa gözlüklü b�r hayata başladım.

31



Genç Hek�mlere Öner�m: 
H�çb�r Şey� Ertelemey�n

Hocam, b�ld�ğ�m�z kadarıyla uzun yıllar hek�m 
olarak görev yaptıktan sonra emekl� oldunuz. B�r 
hek�m �ç�n daha sak�n b�r yaşam güç olmalı fakat 
b�r yandan da ş��re ve fotoğrafçılığa �lg�n�z de 
ortaya çıkmış. Bu konulara zaten �lg�n�z var mıydı 
yoksa emekl�l�kle b�rl�kte m� ortaya çıktı?

37 yıl hek�ml�k yaptıktan sonra emekl�ye ayrıldım. 
Emekl�ye ayrılınca �şyer� hek�ml�ğ� yapmayı 
düşünüyordum ama annem� kaybett�ğ�mde �nsanın 
kend�s�ne heves duyup da yapamadıkları �ç�n b�r şans 
vermes� gerekt�ğ�ne olan �nancım pek�şt�. Okumayı 
seven b�r�yd�m ve bu ben� yazmaya yönlend�rd�. 

D�llere olan merakım ve oğlum neden�yle İtalyanca 
ve İspanyolca öğrend�m ve çev�r� yapmaya başladım. 
Fotoğrafçılıksa çalışma hayatımda gerçekleşt�rmeye 
başladığım b�r hob�md�. Hal�yle kend�me a�t zamanın 
fazla oluşu neden�yle bu hevesler�me vak�t 
ayırab�lmek ben� mutlu ed�yor. Fotoğra�arımın 
yurtdışı serg�lerde yer alması ve derg�lerde 
yayımlanması ben� mot�ve ed�yor. D�ğer mesleklerle 
karşılaştırıldığında b�r hek�m �ç�n gerek eğ�t�m gerek 
çalışma yaşamı zorlu ve meşakkatl�. Geces�n� 
gündüzüne katarak kend�nden çokça şey veren, bu 
me s l ek  ü z e r � nd e  s on  y � r m �  y ı l d a  ge l � ş e n 
olumsuzluklara karşın yoluna az�mle devam eden, 
son �k� yıldır b�r pandem�n�n tüm ağırlığını 
yüklenm�ş olan meslektaşlarımı çok takd�r ed�yor, 
onlarla onur duyuyor ve hayatta h�çb�r şey� 
ertelememeler�n� d�l�yorum.

32

Bahar Uysal Hamaloğlu K�md�r?
Anne tarafı Gümülc�ne, baba tarafı �se Selan�k kökenl� 
olan Bahar Uysal Hamaloğlu, halen yaşadığı Ankara'da 
dünyaya geld�. Anne ve babası D�l Tar�h Coğrafya 
Fakültes� mezunu �k� jeomorfolog olan Hamaloğlu, �lk 
öğren�m�n� Ayşe Abla İlkokulu'nda, orta öğren�m�n� �se 
TED Ankara Kolej�'nde tamamladı. 1973 yılında 
Ankara Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�'ne g�ren Hamaloğlu, 
mezun�yet sonrası b�r süre kurum hek�ml�ğ� yaptıktan 
s onra  Hace t tep e  Ün�vers � te s �  Tıp  Fa kü ltes � 
Anestez�yoloj� ve Rean�masyon bölümünde �ht�sasa 
başladı. Daha sonra Atatürk Göğüs Hastalıkları 
Hastanes�'nde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz 
�ht�sasını tamamladı. Hacettepe Ün�vers�tes� Tıp 
Fakültes�'nde med�kal onkoloj� doktorası yaptı. Göğüs 
hastalıkları hek�m� olarak Devlet Dem�ryolları 
Hastanes�'nde y�rm� 27 yıl görev yaptı.



BENDİM, BİZDİK
B�r taşın altına soktum el�m� 
sıcaktı, ısınıverd�m.
B�r kayayı b�nlerce kez tepeye taşıdım
S�s�fos’tum, güçlend�m.
B�r kelebeğ�n kanadına dokundum
kırılgandı, ürperd�m.
B�r bulutu yakaladım ucundan
yumuşacıktı, gönend�m.
B�r dereyd� açtım kollarımı sarıldım
akışkandı, arındım.
B�r den�zd� mav�ler�n en mav�s�
dalıverd�m, kutsandım.
B�r s�nekkuşunun kanadına tutundum
özgürlüktü, onurlandım.
B�r kayının en uç dalına tırmandım 
gökyüzüydüm, umutlandım.
B�r arının başını okşadım
hanımel�, �ğde kokusuydu, canlandım.
B�r ağustos böceğ� şarkısında kulağım, 
b�r oktu, vuruldum.
B�r sardunyayla saatlerce konuştum
kıvancımdı, duruldum.
B�r tırtılla adım adım yeryüzünü dolaştım
b�lgel�kt�, kavradım.
Benden başka benler vardı
yeryüzüydü, gökyüzüydü, okyanustu
yürek atımı, nefes, özümdü, varoluştu.
Bend�m, d�ğer bend�, ötek� ben de geld�
b�z olduk, öğrend�m.

GÜNEŞE
Kanatlarını açmadan b�lemezs�n,
b�lemezs�n uçmadan,
ne kadar yükseğe çıkacağını.
Oysa karlı z�rveler,
�lk tomurcuklanan ç�çekler 
çınarlar, söğütler,
kayınlar ve meşeler,
oğlak dönences�nde 
güneş�n yıkadığı laleler,
yengeç dönences�nde
günbatımı g�ym�ş gel�nc�kler,
dev buz dağlarında kardelenler,
yağmur ormanlarında kanop�ler,
Gob�'n�n sarı sıcağı savanın yeş�l�,
Akden�z'�n del� mav�s�,
her b�r buğday başağı,
gözler�n� d�km�ş bulutlara,
tutmuşlar nefesler�n�.
Sen! 
Sen k�
güneşe teğet geçeceks�n,
bulutlara çalım atarak,
kâh mav�l�ğ� yararak
kâh beyazı okşayarak.
Sen k� 
güneşe değeceks�n
b�lmek güç
sen m� Güneş 
Güneş m� sen.
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Bahar Uysal Hamaloğlu, “Her hek�m b�raz sanatçıdır” önermes�n� doğru çıkarırcasına 
tam b�r edeb�yat tutkunu. Tutkusunu ş��r yazarak ve farklı d�ller öğrenerek açığa çıkaran 
Hamaloğlu'nun ş��rler�nden b�r seçk�y� Solunum Aktüel okurlarıyla paylaşmaktan mutluluk 
duyuyoruz.



KLİNİK
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 

GÖĞÜS HASTALIKLARI BÖLÜMÜ

Malatya Turgut Özal Ün�vers�tes� Göğüs Hastalıkları Anab�l�m Dalı Başkanı Doç. Dr. 
Erdal İn, Solunum Aktüel aracılığıyla bölümünü ve ek�b�n� tanıttı. İn, COVID-19 tanısı 
konusunda yapay zekâ destekl� b�r yazılım gerçekleşt�rerek öneml� b�r başarıya �mza 
atan bölümün d�nam�k ve genç kadrosu �le teknoloj�y� yakından tak�p ett�ğ�n� bel�rtt�.

Erdal İn : Dinamik ve genç kadromuzla  teknolojiyi yakından takip ediyoruz

Röportaj: Ezg� Aktaş
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Solunum Aktüel olarak, Türk�ye'dek� göğüs 
hastalıkları bölümler�n� tanıttığımız röportaj 
ser�m�z�n �lk�ne, Malatya Turgut Özal Ün�vers�tes� 
Göğüs Hastalıkları Anab�l�m Dalı Başkanı Doç. Dr. 
Erdal İn konuk oldu. Henüz 2020 yılında kurulan 
bölüm, faal�yetler�ne başlayalı kısa b�r zaman 

olmasına karşın,  uzman ek�b�y le  solunum 
hastalıklarını başarıyla tedav� etmen�n yanı sıra, 
yaptığı b�l�msel araştırmalarla da d�kkat çek�yor. 
Bölümün başkanlığını yürüten Doç. Dr. Erdal İn �le 
bölümün çalışmalarını ve gel�şt�rd�kler� MTU-
COVNet �s�ml� yazılımı konuştuk.
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Ün�vers�ten�z bünyes�nde dah�l� tıp b�r�mler� 
arasında yer alan Göğüs Hastalıkları Ana B�l�m 
Dalı'nın tar�hçes� ve kuruluşu hakkında b�lg� 
alab�l�r m�y�z? 

Malatya Turgut Özal Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� 2020 
yılında kuruldu ve Sağlık Bakanlığı �le yapılan 
''B�rl�kte Kullanım Sözleşmes�'' �le Malatya Eğ�t�m ve 
Araştırma Hastanes� Uygulama Hastanes� olarak 
tay�n ed�ld�. 2021'�n �lk aylarında Göğüs Hastalıkları 
Anab�l�m Dalı Eğ�t�m Kl�n�ğ� oldu ve Tıp Fakültes� 
öğrenc�ler�ne eğ�t�m faal�yetler�ne başladı. As�stan 
kadrosunun aç ı lmas ı  � s e  2022  y ı l ı  � ç �nde 
planlanmaktadır. 

Akadem�k kadroda yer alan hocalarımızı 
tanıyab�l�r m�y�z? Bölümünüzde hang� ün�teler yer 
alıyor?

Göğüs Hastalıkları Anab�l�m Dalı'nda ben�m 
dışımda Doktor Öğret�m Üyes� Ayşegül Altıntop 
Geçk�l ve Doktor Öğret�m Üyes� Nurcan Kırıcı 
Berber olmak üzere üç k�ş�l�k b�r akadem�k 
kadromuz mevcut. Bölümümüze bağlı 4 pol�kl�n�k, 
b�r s�gara bırakma pol�kl�n�ğ�, 4 yatan hasta serv�s�, 
b�r uyku ün�tes�, b�r bronkoskop� ün�tes� ve b�r SFT 
ün�tes� yer almaktadır. Uyku ün�tem�z güncel uyku 
c�hazlarıyla donatılmış 3 yataklı b�r ün�ted�r. Burada 
gerek uykuda solunum bozukluklarının gerekse 
narkoleps� g�b� nöroloj�k hastalıkların tanı ve tedav� 
sürec� yönet�lmekted�r. Kl�n�klerden bağımsız olarak 
çalışmakta olan ve modern c�hazlarla donatılmış olan 
oldukça  büyük b�r  bronkoskop�  ün�tem�z 
bulunmaktadır. Ün�tem�z yaklaşık 10 ay önce

kurulmuştur ve bölgem�zdek� en büyük bronkoskop� 
ün�tes�d�r. Bu ün�tem�zde 2 fiberopt�k bronkoskop� 
odası, b�r endobronş�yal ultrasonografi (EBUS) 
o d a s ı ,  b � r  t o r a s � k  u l t r a s o n o g r a fi  o d a s ı 
bulunmaktadır. Bronkoskop� ün�tem�zde hastaların 
�şlem sonrası tak�pler�n�n yapılacağı toplam 4 yatak 
kapas�tel� 2 hasta odasının yanı sıra b�r doktor odası, 
b� r  tekn�syen o das ı  ve  b�r  toplant ı  o das ı 
bulunmaktadır. Ayrıca d�ğer d�s�pl�nlerle ortak 
kullandığımız solunum fizyoterap�stler�n�n çalıştığı 
Kard �yopu lmoner  R ehab� l � t asyon  Ün�tes � 
bulunmaktadır.

Göğüs hastalıklarının hang� alanlarında faal�yet 
göster�yorsunuz?

Göğüs hastalıklarının özell�kle �nvaz�v alanlarında 
çalışıyoruz. Konvans�yonel bronkoskop�k �şlemler�n 
yanında EBUS �şlemler�n� ve toras�k ultrasonografi / 
ultrasonografi eşl�ğ�nde b�yops� �şlemler�n� 
yapıyoruz. Ayrıca haanın b�r günü Mal�gn�te 
Pol�kl�n�ğ�, b�r gün de Nad�r Hastalıklar Pol�kl�n�ğ� 
yapıyoruz. Nad�r Hastalıklar Pol�kl�n�ğ�m�zde, 
özell�kle �nterst�syel akc�ğer hastalıkları ve pulmoner 
h�pertans�yon hastalarının tanı ve tedav� süreçler�n� 
yönetmeye çalışıyoruz. Ayrıca hastanem�zde görev 
yapan 8 göğüs hastalıkları uzmanı, 2 alerj� 
�mmünoloj� uzmanı ve 3 göğüs cerrah�s� uzmanı (�k� 
öğ re t �m üyes � )  � l e  ko ord�ne l �  b� r  ş ek � lde 
çalışmalarımızı yürütmektey�z.

MTU-COVNET İLE COVID TANISINDA 
YÜZDE 98 BAŞARI

Malatya Turgut Özal Ün�vers�tes� öğret�m üyeler� 
olarak, COVID-19 tanısının yüzde 98 doğruluk 
oranıyla konmasını  sağlayan b�r  yazı l ım 
gel�şt�rd�n�z. Yazılım hakkında s�zden b�lg� r�ca 
edeb�l�r m�y�z?
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Yen� b�r ün�vers�tey�z ve genç b�r akadem�k kadromuz 
var. Bu durumun da bazı öneml� avantajları oluyor. 
Büyük b�r d�nam�zme sah�b�z, çalışıyoruz ve 
üret�yoruz. Ayrıca teknoloj�k gel�şmeler� yakından 
tak�p ed�yoruz. Yapay zekâ gerçekten de modern 
tıptak� en popüler konulardan b�r� ve özell�kle tıbbı 
görüntüleme s�stemler�nde devr�msel dönüşümlere 
yol açtı. Elbette yapay zekâ hek�m emeğ�n�n ve 
b�lg�s�n�n yer�ne geçmemel�. Ancak pek çok 
hastalıkta doktorlara öneml� katkılar sağlayab�l�r d�ye 
düşünüyorum. 
Elektr�k-Elektron�k Mühend�sl�ğ� Fakültes�'nden 
Gürkan Kavuran hocamızla b�rl�kte ülkem�zde ses 
get�ren �k� büyük yapay zekâ çalışması yaptık. 
Bunların �lk� s�z�n bahsett�ğ�n�z çalışma. Yapay 
zekânın COVID-19 hastalarındak� tanı başarısı. Bu 
çalışmada 3 göğüs hastalıkları uzmanı, b�r radyolog 
ve b�r mühend�s b�rl�kte çalıştık. Çalışmaya 502 
COVID-19 pnömon�l�,  290 toplum kökenl� 
pnömon�l� ve 161 normal BT'l� hasta dah�l ed�ld�. Bu 
hastaların BT görüntüler� yapay zekâ çalışmamız �ç�n 
kullanıldı. Bu çalışmada, toplam ver� set� 953 
hastadan alınan 3210 BT görüntüsünden oluşuyordu. 
Toplam ver� set�ndek� toplam 3210 taramanın 1327's� 
(%41) COVID-19 grubundan, 929'u (%29) toplum 
kökenl� pnömon� grubundan ve 954'ü (%30) Normal 
BT grubundan elde ed�ld�. Bu retrospekt�f çalışmada, 
COVID-19 hastalarının tesp�t� �ç�n toraks BT 
taramalarından yen� b�r h�br�t model gel�şt�rd�k. 
Gel�şt�rd�ğ�m�z bu h�br�t model�  ün�vers�tem�z�n 
�sm�n� anımsatacak şek�lde MTU-COVnet olarak 
adlandırdık. Ve sonuçta, gel�şt�rd�ğ�m�z bu BT

görüntüleme üzer�ne kurulu der�n öğrenme tabanlı 
yapay zekâ s�stem�, COVID-19 pnömon�s�n� yüzde 
98 g�b� yüksek b�r tanısal başarıyla tesp�t ett�.
Yapay zekâ konusunda yaptığımız �k�nc� çalışmanın 
da öneml� sonuçları oldu. Pandem� sürec�nde 
doktorlar çok büyük b�r �ş yükü altında kaldılar ve b�r 
hastaya düşen muayene sürec� oldukça azaldı. Ayrıca 
COVID-19 hastalarını, sadece solunum yolu 
enfeks�yonlarına hâk�m göğüs uzmanları değ�l pek 
çok farklı  uzmanlık a lanında k�  uzmanlar 
değerlend�rmek zorunda kaldılar. Bu da �ster �stemez 
bazı tanısal sorunları beraber�nde get�rd�. Pandem� 
serv�sler�ne çok sayıda COVID-19 dışı pnömon� 
hastası yatırıldı. İşte yaptığımız bu �k�nc� çalışma �le 
COVID-19 pnömon�s� ve d�ğer toplum kökenl� 
pnömon� ayrımında yapay zekâ desteğ�n�n göğüs 
hastalıkları uzmanlarının tanısal başarısına olan 
katkısını anal�z ett�k. 553 COVID-19 pnömon�s� ve 
334 d�ğer toplum kökenl� pnömon�  hastasından elde 
ed�len toplam 2496 BT görüntüsünü kullanılarak b�r 
yapay zekâ programı gel�şt�rd�k. Bu karmaşık 
tomografi görüntüler� önce yapay zekâ desteğ� 
olmadan doktorlara yorumlatıldı ardından yapay 
zekâdan gelen tahm�n sonucunu b�lerek doktorların 
bu görüntüler� tekrar yorumlamaları �stend�. Sonuçta 
yapay zekâ desteğ�n�n COVID-19 tanısında göğüs 
hastalıkları uzmanlarının tanısal başarısını yüzde 
80'den yüzde 89'a çıkardığını saptadık. Yapay zekâ 
alanında yaptığımız bu çalışmalar, b�r� TÜSAD 
olmak üzere Türk�ye'n�n göğüs hastalıkları 
alanındak� en büyük �k� derneğ�n�n de kongres�nden 
ödül aldı.  
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ÜLKEMİZİN REFAHI İÇİN AR-GE ÇALIŞMALARI ÖNEMLİ

· Ün�vers�telerde Ar-Ge çalışmaları ve b�l�msel 
faal�yetler neden öneml�? S�z bölüm olarak hang� 
araştırma alanlarına yoğunlaştınız?  
Ülkem�z�n toplumsal refah düzey�n�n artması, 
teknoloj�k ve ekonom�k yönden gel�şeb�lmes� �ç�n Ar-
Ge ve b�l�msel çalışmalar çok öneml�d�r. Ayrıca bu 
çalışmalar yen� teknoloj�ler �ç�n b�lg�ler gel�şt�rmek 
ve teknoloj�k yapıyı güçlend�rmek �ç�n de öneml�d�r. 
Şu an yapay zekânın pulmoner h�pertans�yon ayırıcı 
tanısında kullanımı �le �lg�l� 40’a yakın merkezden 
60’ın üzer�nde akadem�syen�n katıldığı, çok merkezl� 
b�r çalışmanın grup 3 pulmoner h�pertans�yon 
kolunu yürütüyoruz. Ayrıca yakın zamanda yapay 
zekânın uyku hastalıklarında ve akc�ğer kanser�nde 
kullanımı �le �lg�l� çalışmalar yapmayı planlıyoruz. 
· Bu tür çalışmaların artması �ç�n öner�ler�n�z 
nelerd�r?
Akadem�syenler�n güncel teknoloj�k gel�şmeler� 
yakından tak�p etmes� gerek�r. Tab�� bu tür çalışma-
ları yürüteb�lmes� �ç�n yeterl� kaynak  desteğ�n�n de 
sağlanab�l�yor olması gerek�r. Ayrıca farklı d�s�pl�nler 
arası �şb�rl�ğ�n� artırmak da çok öneml�.

· S�z�n özell�kle d�kkat çekmek �sted�ğ�n�z başka 
konular var mı?
Bu platformda kl�n�ğ�m�z� ve çalışmalarımızı tanıtma 
fırsatı verd�ğ� �ç�n TÜSAD’a çok teşekkür ed�yorum.

MALATYA'DA ASBEST MARUZİYETİ FAZLA

Doç. Dr. Erdal İn, “Malatya ve çevre �llerde hang� 
solunum hastalıklarının sıklığından bahsetmek 
mümkün? Hastalar en çok hang� ş�kayetlerle 
bölümünüze başvuruyor” sorumuzu şöyle 
yanıtladı:
Hastanem�z çevre �llerden de hastaların sevk ed�ld�ğ� 
büyük b�r bölge hastanes�d�r. İl�m�z ve çevre �llerde 
asbest temasının fazla olması neden�yle asbest �l�şk�l� 
hastalıklarla sık karşılaşıyoruz. S�gara tüket�m�n�n ve 
b�omass maruz�yet�n�n yoğun olduğu b�r bölgede 
olmamızdan dolayı da KOAH başta olmak üzere 
kron�k solunum yolu hastalıkları hastalarımızın 
büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Ayrıca, �nvaz�v 
alanda da çalışan b�r merkez olmamız neden�yle 
akc�ğer kanser� hastaları hasta potans�yel�m�z�n 
kayda değer b�r bölümünü oluşturmaktadır.



RÖPORTAJ
TEMİZ HAVA HAKKI PLATFORMU:

Doğa koruma ve sağlık alanında çalışan 16 sivil toplum kuruluşunun bir araya 
gelmesiyle 2015 yılında faaliyete geçen Temiz Hava Hakkı Platformu, hava 
kirliliğinin azaltılması, halk sağlığının korunması ve temiz hava hakkının 
savunulması için çalışmalar yapıyor.

Hava kirliliği için ortak mücadele ve etkili bir eylem planı şart!

Röportaj: Ezg� Aktaş

Tem�z Hava Hakkı Platformu, son yıllarda yaptığı 
çalışmalarda d�kkatler� üzer�ne çek�yor. Platform, 
hava k�rl�l�ğ� ve sağlık etk�ler�n� gündeme get�ren, 
basın ve kamuoyunda ses get�ren çalışmalara �mza 
atıyor.  TÜSAD’ın da kurucuları arasında yer aldığı 
Tem�z Hava Hakkı Platformu’ndan Buket Atlı ve 
Ceren Pınar Gayretl� ülkem�zde konuyla �lg�l� yapılan 
çalışmalar hakkındak� sorularımızı yanıtladı. 
Herkes�, hep b�rl�kte tüm canlıların tem�z hava 
hakkını savunmaya davet eden Tem�z Hava Hakkı 
Platformu’na https://www.tem�zhavahakk�.com/

adres�nden ve sosyal medya hesaplarından ulaşab�le-
ceğ�n�z� bel�rterek, sorularımızı yönelt�yoruz:
Temiz Hava Hakkı Platformu'ndan biraz bahseder 
misiniz? Böyle bir platformun kurulma nedeni 
neydi? 
Temiz Hava Hakkı Platformu, doğa koruma ve sağlık 
alanında çalışan 16 sivil toplum kuruluşunun bir 
araya gelmesiyle 2015 yılında çalışmalarına 
başlamıştır. Platform aynı zamanda, çevre ve sağlık 
alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve meslek 
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örgütler�n�n ortak çatı altında tems�lc�ler� aracılığıyla 
çalışmaya başladığı  � lk örneklerden b�r�s� . 
Platformun amacı, öncel�kle kömürlü term�k 
santraller olmak üzere; çevresel k�rlet�c�lere bağlı 
olarak ortaya çıkan hava k�rl�l�ğ�n�n azaltılması, halk 
sağlığının korunması ve tem�z hava hakkının 
savunulması �ç�n çalışmalar yapmaktır. Platform'un 
b�leşenler� arasında Çevre �ç�n Hek�mler Derneğ�, 
Greenpeace Akden�z, Halk Sağlığı Uzmanları 
Derneğ� (HASUDER), İş ve Meslek Hastalıkları 
Uzmanları Derneğ� (İMUD), Prat�syen Hek�ml�k 
Derneğ�, Türk Nöroloj� Derneğ�, TEMA Vakfı, 
Türk�ye Solunum Araştırmaları Derneğ� (TÜSAD), 
Sağlık ve Çevre B�rl�ğ� (HEAL), Türk Tab�pler� B�rl�ğ� 
(TTB), Yeş�l Barış Hukuk Derneğ�, Yeş�l Düşünce 
Derneğ�, Yuva Derneğ�, 350.org, Avrupa İkl�m Ağı 
(CAN Europe) ve WWF-Türk�ye bulunuyor.

Kuruluşunuzdan bu yana ne g�b� çalışmalar 
yürüttünüz?

TÜSAD'ın da üyeler�nden olduğu Tem�z Hava Hakkı 
Platformu, 2015 yılından ber� tems�lc�ler� aracılığıyla 
k�m� zaman Platform'un bünyes�nde ve k�m� zaman 
da b�leşenler� �le ayrıca �şb�rl�ğ� yaparak hava k�rl�l�ğ� 
ve sağlık etk�ler�ne d�kkat çekmek �ç�n sempozyum, 
kongre ve basın açıklamaları düzenled�, hava kal�tes� 
anal�zler�n� �çeren raporlara katkı verd�, planlanan 
kömürlü term�k santraller�n İnceleme Değerlen- 
d�rme Kom�syonu toplantıları ve mahkeme

sürec�nde olan  ÇED raporları �le �lg�l� uzman 
görüşler� sundu. 2019 yılında, çalışmakta olan 
kömürlü term�k santrallere yapmaları gereken ve 
zaten  6  y ı l  boyunca  uzat ı lmış  olan  çevre 
yatırımlarından 2 yıl daha muaf tutulmaları �ç�n 
mecl�se gelm�ş olan torba yasa tasarılarındak� 
maddelere karşı  (Madde 45 ve Madde 50) 
#tem�zhavahaktır d�yerek �mza veren yüz b�nlerce 
k�ş�n�n ses�n� hem sosyal medyadak� paylaşımlarımız 
hem de TBMM'de m�lletvek�ller� �le yaptığımız 
z�yaretlerle duyurmaya çalıştı. Yapılan çalışmalar 
sonucunda, veto ed�len tasarı maddes� sebeb�yle 1 
Ocak 2020 �t�bar�yle 6 tane kömürlü term�k santral en 
azından 6 ay boyunca çalışmalarına ara vermek 
zorunda kaldı. 

Platform'un, 2015 yılından ber� düzenl� olarak Çevre 
ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı'nın yayınladığı hava kal�tes� 
ölçüm ver�ler�n� kullanarak Türk�ye'n�n hava 
kal�tes�n� anal�z ett�ğ� ve hava k�rl�l�ğ�n�n sağlık 
etk�ler�n� �nceleyerek yayınladığı “Kara Rapor” 
medya, akadem� ve s�v�l toplum kuruluşları ve 
m�lletvek�ller� tarafından �ller�ndek� hava kal�tes�n� 
değerlend�rmek �ç�n başvurulan b�r başucu kaynağı 
hal�ne gelm�şt�r. Bu sayede, en son yayınlanan Kara 
Rapor'da Türk�ye'n�n hava kal�tes� ve önleneb�l�r 
ölüm sayıları �le �lg�l� uzun döneml� (2016 – 2020 
yılları arasında) b�r �nceleme yapılmıştır.

Hava k�rl�l�ğ�n� tanımlar mısınız? 

Hava k�rl�l�ğ�, havaya yabancı maddeler�n ver�lmes� 
sonucu hava kal�tes�n�n canlılara zarar verecek 
sev�yeye �nmes�d�r. Bazı k�rlet�c�ler kaynaktan 
atıldığında doğrudan havayı k�rlet�r ya da atmosferde 
�k� k�rlet�c�n�n tepk�meye g�rmes�yle yen� b�r k�rlet�c� 
oluşab�l�r. Sıcaklık ve nem g�b� (meteoroloj�k) 
koşullar k�rlet�c�ler�n dönüşmes�nde etk�l� olur. 
Part�kül maddeler (PM10 ve PM2.5 g�b�), kükürt 
d�oks�t (SO2), azot oks�tler (NOx), ozon (O3) g�b� 
gazlar, sess�z b�r kat�l g�b� çoğu zaman b�z fark 
etmeden soluduğumuz havayı k�rlet�r.
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HER 10 KİŞİDEN 9'U KİRLİ HAVA SOLUYOR - Türk�ye hava k�rl�l�ğ�ne da�r mevzuatta geçt�ğ�m�z 
10 yıl �çer�s�nde gel�şmeler kaydetm�ş olsa da hala pek 
çok k�rlet�c� �ç�n bel�rlenen sınır değer Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (DSÖ) güvenl� kabul ett�ğ� sınırların çok 
üzer�ndeyken, sağlık �ç�n oldukça tehl�kel� olan bazı 
k�rlet�c�ler �ç�n sınır değer dah� bulunmuyor. 
Örneğ�n; DSÖ ve Uluslararası Kanser Araştırmaları 
Ajansı'nın (IARC) kanser yapıcı etkenler Grup I 
l�stes�ne aldığı saç tel�n�n yaklaşık 1/30'u kadar küçük 
olan bazı �nce part�küller�n (PM2.5) sınır değerler�ne 
da�r Türk�ye'de herhang� b�r hukuk� düzenleme 
bulunmuyor. Üstel�k 2020 yılında 42 �lde PM2.5 
ölçümü de yeterl� düzeyde yapılmadı. Halbuk�, 
PM2.5 sağlık açısından oldukça tehl�kel� b�r part�kül 
madde. PM2.5, solunduğunda akc�ğerler�n �ç�nde 
gerçekleşen gaz alışver�ş�ne müdahale edeb�l�yor ve 
kana karışab�l�yor. Bu nedenle k�rl� havayı soluyan 
tüm canlılar sağlık sorunları �le karşılaşab�l�yorlar. 
Ayrıca, PM2.5'n�n yoğun olduğu durumlarda 
oluşab�lecek as�t yağmurları b�tk�ler, hayvanlar ve 
�nsanlar �ç�n oldukça büyük zararlara yol açab�l�yor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ver�ler�ne göre dünyada 
her yıl toplam 7 m�lyon �nsan �ç ve dış ortam hava 
k�rl� l�ğ�n�n yol açtığı hastalıklar neden�yle 
ölmekted�r. Dünyada her 10 k�ş�den 9'u k�rl� hava 
soluyor.
Tem�z Hava Hakkı Platformu, Türk�ye �ç�n kron�k b�r 
sorun hal�ne gelm�ş bu sorunu görünür kılmak, hava 
k�rl�l�ğ�ne da�r ver�ler� �zlemek, sürec�n şeffaf b�r 
şek�lde yürütülmes�n� sağlamak ve tüm canlıların 
tem�z hava soluma hakkını korumak �ç�n, 2015 
yılından bu yana çalışmalar yürütmekte. Bu 
kapsamda, platform, her yıl Türk�ye'n�n hava k�rl�l�ğ� 
ver�ler�n�n ve sağlık etk�ler�n�n �ncelend�ğ� Kara 
Rapor adında raporlar yayımlamakta. Kara Rapor 
2021'de öne çıkan temel sorunları şu şek�lde 
sıralayab�l�r�z:

Hava k�rl�l�ğ�n�n etk�ler� konusundak� öneml� �stat�s-
t�kler� paylaşır mısınız? Yakın zamanda “Kara Rapor 
2021: Hava K�rl�l�ğ� ve Sağlık Etk�ler�” adlı b�r raporu 
kamuoyu �le paylaştınız. Raporun öne çıkan bulgu ve 
sonuçlarını okurlarımız �ç�n özetleyeb�l�r m�s�n�z?
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1. Hava K�rl�l�ğ� �le Mücadele Stratej�s� gel�şt�r�lmel�,
2. İller bazında Tem�z Hava Eylem Planları oluşturulmalı,
3. PM2.5 ve PM10 değerler� başta olmak üzere tüm k�rlet�c�ler ülke genel�nde düzenl� olarak �zlenmes� 
ve açıklanmalı,
4. Hava k�rl�l�ğ�n�n sağlık etk�ler�n� hesaplamayı sağlayacak ölüm sayısı g�b� ver�ler açıklanmalı,
5. Çevre mevzuatına uyması �ç�n gerekl� yatırımlarını tamamlamayan kömürlü term�k santraller�n 
çalışmasına �z�n ver�lmemel�, 
6. Endüstr�yel yatırımlardan Sağlık Etk� Değerlend�rmes� Raporu �stenmel�,
7. Hava K�rl�l�ğ� Mevzuatı DSÖ kılavuz değerler�yle uyumlu hale get�r�lmel�,
8. Fos�l yakıt destekler�ne son ver�lmes� ve ad�l geç�ş planlarının yapılmalı, 
9. Alternat�f enerj� kaynaklarının, ulaşım araçlarının desteklenmel�,
10. Sağlık Bakanlığı �le Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı’nın, STK’larla, meslek örgütler� �le �şb�rl�ğ�ne 
g�rmes�, COVID 19 pandem�s� sonrası dönemde hava k�rl�l�ğ�n� azaltmak �ç�n planlar yapılmalı.

TÜRKİYE’DE HAVA KALİTESİNİN KALICI OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN NELER YAPILMALI?

- PM2.5'tan biraz daha büyük boyutta olmakla 
birlikte canlı yaşamı için yine büyük riskler taşıyan 
PM10 verilerine bakıldığında ise ölçüm yapılan 175 
i s t asyonun yüzde  97 ,7 ' s inde  y ı l l ı k  PM10 
ortalamasının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün 
kılavuz sınır değerlerinin üzerinde olduğu görülüyor.

- 2020 yılında Türkiye'nin neredeyse tamamı 
DSÖ'nün güvenli sınır kabul ettiği değerlerin 
üzerinde kirli olan havayı soludu. Türkiye'de sadece 2 
ilde (Bitlis ve Hakkâri) hava kirliliği DSÖ'nün 
önerdiği kılavuz değerlerin altındaydı. Üstelik bu 
kılavuz değerler DSÖ tarafından 2021 yılının Eylül 
ayında yüzde 75 oranında aşağıya çekildi. 

- Türkiye'nin 13 şehrinde ise hava kirliliğinin tüm yıla 
yayılan bir sorun olduğu görüldü. Muş, Iğdır, 
İstanbul, Sinop, Malatya, Edirne, Tokat, Kayseri, 
Denizli, Düzce, Karabük, Ağrı ve Ankara'daki 15 
istasyonda 2020 yılı boyunca yapılan ölçümlerde 
'yüksek hava kirliliği' gözlemlendi.

madde değerleri (PM10) incelendiğinde, 45 ilde hava 
kirliliğinin DSÖ'nün kılavuz değerlerinin çok 
üzerinde kirliliği kabul edilebilir bulan ulusal sınır 
değerleri dahi aştığı görüldü.

HAVA KALİTESİ İÇİN HAREKETE 
GEÇİLMELİ

P a n d e m i n i n  i l k  y ı l ı n d a  s o k a ğ a  ç ı k m a 
kısıtlamalarının daha yoğun olduğu günlerde hava 
kalitesinde belirgin bir iyileşme olmuş, ancak 
normalleşmeyle birlikte kirlenme artmaya 
başlamıştı. Temiz havanın kalıcı olması için neler 
yapılmalı?

Türkiye'de de hava kalitesinin iyileştirilmesi, 
mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi, yeterli ölçüm 
ve denetimlerin yapılmasının kamunun asli 
görevlerinden olduğu açıktır. Üstelik özellikle 
COVID  19 pandemisi süresince alınan bazı 
önlemler ve Türkiye'de 2020 yılının ilk 6 ayında 
kapatılan termik santrallerin olduğu bölgelerde, 
kirleticilerin kısa süreli de olsa azalması ile dahi 
ölçülebilen hava kalitesindeki iyileşmeler, gerekli 
adımların atılması halinde sorunun çözülebileceğini 
de açıkça gözler önüne sermektedir.

DİPNOTLAR
1Kara Rapor 2020: Hava K�rl�l�ğ� ve Sağlık Etk�ler� https://www.tem�zhavahakk�.com/kararapor2020/
2WHO, A�r Pollut�on / Key Facts https://www.who.�nt/news-room/a�r-pollut�on#:~:text=WHO%20est�mates%20that%20around%207,deaths%20�n%20the%20same%20per�od.
3 https://www.tem�zhavahakk�.com/wp-content/uploads/2021/09/KaraRapor2021.pdf  er�ş�m tar�h� 01.11.2021

- 2020 yılında yeterli veri alınabilen 72 ilin partikül
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YAŞAM
Dijitalleşen sanat: Yeni bir evrene taşınmak gibi

Yaşama �l�şk�n ne varsa her şey�n d�j�tal dünyaya aktarıldığı günümüzde sanat da 
üret�m�nden ulaşılab�l�rl�ğ�ne tüm aşamaları �le yepyen� b�r boyut kazanıyor. 
Sanatçılar yetenekler�n� teknoloj� eşl�ğ�nde yen� b�r evrene taşırken, sanatseverler 
de onlara eşl�k ed�yor.

Teknoloj� ve onun b�r uzantısı olarak d�j�talleşme 
hayatın her alanını etk�lerden sanatın bunun dışında 
kalmasını düşünmek �mkânsız. Günümüzde d�j�tal 
sanat, NFT g�b� tamamen teknoloj� temell� 
gel�şmelerle sanat bambaşka b�r evrene taşınırken, 
konuyu b�rkaç boyutu �le ele almamız gerekt�ğ�n� 
düşünüyorum.

Aslında d�j�tal sanat kavramının kökenler�ne 
� n d � ğ � m � z d e  m e k an � k  c � h a z l ar  ve  an a l o g 
b�lg�sayarların henüz yen� yen� ortaya çıktığı 
1950'lere kadar ger�ye g�tmek gerek�r. Ancak b�r 
sanatsever ve b�r sanat g�r�ş�mc�s� bakış açısıyla bu 
yazıda d�j�tal sanata ya da d�j�talleşen sanata 
günümüz perspekt�finden bakmakla yet�nel�m. 
Bunlardan �lk� elbette sanat eserler�n�n d�j�talleşmes�. 
Fırçaların, boyaların, ıspatulaların yer�n� kodların 
alması. İk�nc�s� sanatın d�j�tal teknoloj�ler yoluyla her 
neredeysek oraya kadar ulaşması: F�z�k� galer�ler�n 
sanallaşması, onl�ne serg�ler g�b�.  D�j�talleşmen�n 
sanata get�rd�ğ� b�r d�ğer boyut da sanat eserler�n�n 
onl�ne kanallar üzer�nden yan� e-t�caret yolu �le satın 
alab�l�yor olmamız. 

Bunları sırasıyla ele alırken, son günler�n en popüler 
ter�m� olan NFT �le konuya g�r�ş yapmak �ster�m. 
NFT yan� non-fung�ble (değ�şt�r�lemez jeton) var 
olan b�r değer�n teknoloj�k olarak sanal ortama 
taşınmasına ve satışına olanak tanıyor. NFT den�l�nce 
aklınıza �lk olarak klas�k anlamda b�ld�ğ�n�z b�r sanat 
eser� gelmes�n. 

Yazan: N�lgün Karataş

Söz konusu değer; b�r res�m, b�r şarkı, b�r v�deo hatta 
b�r GIF şekl�nde olab�l�r, NFT bunların d�j�tal olarak 
sert�fikalandırılması, 'benzers�z'  b�r şek�lde 
tesc�llenmes�d�r d�yeb�l�r�z.  Atılan �lk tweet'�n, �lk 
SMS'�n NFT olarak satıldığını hatırlatırsak NFT 
ter�m�n�n sadece sanat eserler�n� kapsamadığını, b�r 
nev�  d�j �ta l  varl ığı  s �mgeled�ğ�n�  daha net 
anlayab�l�r�z.
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Ancak “NFT Art” ya da k�m�ler�n�n dey�m�yle 
“Kr�pto Sanat” den�ld�ğ�nde b�r eser�n d�j�talleşerek, 
�nternet ortamında or�j�nall�ğ� blok z�nc�rle 
doğrulanan ve d�j�tal pazar yerler�nde satılab�len b�r 
sanattan söz ed�yoruz. Burada sözünü ett�ğ�m�z; 
el�m�zle tutamadığımız, duvara asamadığımız, b�r 
yere koyamadığımız ancak d�j�tal olarak sah�p 
olduğumuz ve başka k�mse de olmayan b�r eser. Tab� 
k� bu eser�n b�r or�j�nal� olab�l�r, ayrıca baskısını 
yapmak mümkün olab�l�r, ancak bunlar NFT 
formunun tek�ll�ğ�n� ve benzers�zl�ğ�n� etk�lemez. İlk 
NFT'ler Ethereum tabanlı olarak 2015 yılında ortaya 
çıksa da “NFT Art” açısından 11 Mart 2021 tar�h�n� 
m�lat olarak alab�l�r�z. “Beeple” olarak tanınan 
sanatçı M�ke W�nkelmann (@beeple_crap), sadece 
d�j�tal ortamda bulunan “Everydays- e F�rst

NFT YA DA DİĞER ADIYLA KRİPTO SANAT 5000 Days” adlı eser�n� Chr�st�e's müzayedes�nde 
69,3 m�lyon dolara satarak “b�r sanatçının 
hayattayken ulaştığı en yüksek üçüncü gel�r�” elde 
ett�.  D�j�tal sanat söz konusu olduğunda adını 
mutlaka anmamız gereken sanatçı Refik Anadol'un 
(@refikanadol), “Mach�ne Halluc�nat�ons” �s�ml� 
NFT koleks�yonu �se  Sotheby's  taraf ından 
düzenlenen b�r açık artırmada 5,1 m�lyon dolara 
satılmıştı.

Artık bu konuda Türk�ye'den örnek vereb�leceğ�m�z 
pek çok sanatçı var. Kentç�zer olarak tanınan sanatçı 
Tarık Tolunay (@tar�ktolunay) Em�nönü, Tar�h� 
Galata Köprüsü ve Karaköy'ü resmeden 'Pandem�' 
eser �  36 .000  dolara  sat ı ld ı .  Devr �m Erb� l 
(@devr�m.erb�l) g�b�, Türk�ye'de çağdaş sanat 
den�l�nce akla �lk gelen �s�mlerden b�r� olan, devlet 
sanatçısı unvanı taşıyan b�r usta b�le “London L�ke A 
Dream” adlı eser�yle NFT dünyasındak� yer�n� aldı. 

Günümüzde Rar�ble (D�g�tal Collect�bles), Opensea 
(D�g�tal Marketplace), N�y Gateway (D�g�tal Art), 
superR are  (D�g�ta l  Art) ,  Enj �n (Gam�ng) , 
Decentraland (V�rtual Real�ty) g�b� b�rçok NFT 
platformu üzer�nden kend� NFT'n�z� oluşturmanız 
mümkün. Bunun �ç�n d�j�tal cüzdanınızın olması ve 
bu cüzdana B�tco�n g�b� kr�pto para b�r�m� olan 
Ethereum satın alıp aktarmanız gerek�yor.



YENİ BİR DOKUNUŞ: SAYISAL SANAT

“NFT b�r sanat türü değ�ld�r, d�j�tal b�r tesc�ld�r” 
d�yerek anlatmaya en sondan başladık ama ş�md� 
“gerçek d�j�tal sanat ned�r” sorusuna yanıt 
arayab�l�r�z. D�j�tal sanatı ya da sayısal sanatı, “üret�m 
aşamasında b�lg�sayarın, teknoloj�n�n rol aldığı sanat 
b�ç�m�d�r” d�ye özetleyeb�l�r�z. Bu kavramı, v�deo, 
�nterakt�f sanat, b�lg�sayar grafikler� ve an�masyonları 
g�b� teknoloj�ler� �ç�ne alan “yen� medya” g�b� b�r 
ter�mle de zeng�nleşt�reb�l�r�z. Bu güncel sanat türü 
b�lg�sayar teknoloj�ler� �le b�rl�kte gel�ş�rken 
günümüzde sanal gerçekl�k, artırılmış gerçekl�k g�b� 
teknoloj�lerle şek�lden şek�le g�r�yor. 
D�j�tal ortamda sanat yapmak, sanatçıların da �ş yapış 
şekl�n� değ�şt�r�yor. Mesela geleneksel boyama 
tekn�kler� fiz�k� olarak değ�l de b�lg�sayar, tablet ve b�r 
yazılım aracılığıyla d�j�tal ortamda yapılab�l�yor. 
İsted�ğ�n�z fırçayı, �sted�ğ�n�z reng� seç�p b�lg�sayar ya 
d a  t able t  üzer �nden  ç �z �m ya  d a  b oyama 
yapab�l�yorsunuz. Tab� bu sadece res�m �le �lg�l� b�r 
örnek d�j�tal sanat dalları v�deodan müz�ğe, 
tekn�kler� �se fraktal sanattan p�xel art'a kadar gen�ş 
b�r taban üzer�nde gel�ş�yor. 
D�j�tal sanatın en �y� örnekler� olarak şu �s�mler� 
sayab�l�r�z: Dav�d McLeod, Alberto Seveso, Mandy 
Jurgens, Ir�na French, Sean Charmatz, Dav�d 
LaChapelle, Alejandro Gonzales, Jen Stark, Alex�s 

SINIRLARI KALDIRAN 
SANAL GALERİLER
SANAL SERGİLER

Sanatın dijitalleşmesinde şüphesiz 11 Mart 2020 

tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 

ilan edilen pandeminin büyük bir payı var. Bu 

tarihten önce elbette tüm arşivini dijital ortama 

taşıyan müzeler, galeriler, online sergi açan 

sanatçılar oldu. Çevrimiçi görüntüleme kavramı 

ile ilk olarak 2010'larda tanışmıştık. Ancak 

pandemi bizi eve kapattığında bu iş hızlı bir 

devinimle hapsolduğumuz sınırları yıkarak bizi 

sanatsal evrenlere taşıdı. Şimdi artık AR ve VR 

teknolojileri ile çevrimiçi sanat olayı bambaşka bir 

boyuta taşınıyor. Günün herhangi bir saatinde 

bilgisayarımızdan ya da mobil telefonumuzdan 

Google'ın ArtsAndCulture adresine girerek farklı 

sanatçıların eserlerini görebilir örneğin MoMa Thi 

Museum'daki sergileri dolaşabilirsiniz. Ya da 

İstanbul'da Pera Müzesi'ne gidemiyorsanız bile 

dijital sergiler linkine tıklayıp 3D bir deneyim 

yaşayabiliriz. YouTube, Instagram gibi sosyal 

medya araçları üzerinden yayınlanan açılışlar, 

etkinler, sergiler de cabası.
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Dijital dünyada gizemli bir Türk sanatçı: Pak

Çalışmalarını beğeni ile takip ettiğim ve çok 

üretken bulduğum bir isim olarak Refik 

Anadol'dan uzun uzun  söz ettik. Ancak dijital 

sanat denilince adından söz etmemiz gereken 

bir isim daha var. Kendini 'crypto creator' 

olarak tanımlayan, kendini gizli tutması 

nedeniyle bazılarının  dijital sanat dünyasının 

Banksy'si dediği Türk sanatçı Pak (Murat Pak 

olarak bilinse de o Pak olarak anılmak istiyor) 

son zamanların en dikkat çeken sanatçıların-

dan biri. Bir pikselin görüntüsünün yer aldığı 

NFT sanat eserinin yapılan açık artırmada 1,36 

milyon dolara satılması ile birlikte ününe ün 

katan Pak, kısa bir süre önce Nifty Gateway

platformu üzerinden açık artırmaya çıkardığı 

“Merge” adındaki NFT projesi ile tutarı 100 

milyon doları aşan 266.885 adet token satışı 

gerçekleştirerek bir rekora imza attı.

Frankl�n, Pawel Nolbert, Sebast�an Cur�, Mal�ka 
Favre, Charl�e Dav�s, Max�m Shkret, Yann Dalon, 
Just�n Peters.
Türk�ye'de �se bu sanatın önde gelen tems�lc�ler�n� 
Erdal İnc�, Candaş Ş�şman, Alp Çoksoyluer, Alper 
Der�nboğaz, Ayşe Gül Süter, Buşra Tunç, Selay 
Karasu, Ozan Türkkan, Osman Koç g�b� �s�mler� �lk 
aklımıza gelenler olarak sıralayab�l�r�z.
Örnekler� günümüz sanatçılarından versek de 
Türk�ye'de d�j�tal sanatın kökenler�n�n 70'lere kadar 
uzandığını ve N�l Yalter, Teoman Madra, Ergül 
Özkutan, Fat�h Aydoğdu, Onur Eroğlu g�b� çok 
değerl� sanatçıların v�deo sanatla bu �ş�n temel�n� 
attıklarını da b�lmel�y�z.

YAPAY ZEKA İLE BİRLİKTE SANAT 
ÜRETMEK

D�j�tal sanat den�l�nce tab� k� konu dönüp dolaşıp 
yapay zekâya gel�yor. Sanat eserler�n�n d�j�talleşmes� 
konusunda yapay zekâ teknoloj�ler�n�n özel b�r önem 
kazanmaya başladığını söylemel�y�z. Ancak burada 
şöyle b�r �k�lemde kalab�l�r�z: Yapay zekanın yarattığı 
sanat mı? Yapay zekâ �le b�rl�kte üret�len sanat mı? 
Ben burada �k�nc�s�n� kabul ederek yan� yapay zekayı; 
�nsanın sanatsal üretkenl�ğ�ne eşl�k eden, onun 

estet�k b�l�nc�n� farklı b�r şek�lde �fade etmes�ne 
olanak veren b�r araç olarak görmey� yeğler�m. Öbür 
türlüsünün, yan� yapay zekanın tamamen kend� 
kend�ne eşleşmeler yaparak ortaya çıkardığı b�rtakım 
ş ek � l l er �n ,  sanat  ön  kabul ler �n �  sağ ladığ ı 
düşünces�nde değ�l�m. En azından günümüz 
teknoloj�s� �le… Ve açıkça �fade etmel�y�m k� b�r 
YZ'den değ�l b�r Da V�nc�, b�r Bob Ross çıkmasına 
b�le henüz hazır değ�l�m.
Bu noktada çalışmaları bu alanda tüm dünyada akla 
gelen �lk �s�mlerden b�r� olan Refik Anadol'un 
yaptıkları b�ze yol göstereb�l�r. Medya sanatçısı ve 
yönetmen Refik Anadol, yapay zekâ tekn�kler� ve 
mak�ne öğren�m� algor�tmalarının yardımıyla 
ver�ler�, göz alıcı sanat eserler�ne dönüştürmey� 
başaran b�r �s�m. Anadol'un daha sonra NFT olarak 
satışı yapılan “Mach�ne Halluc�nat�on” adlı çalışması 
örneğ�n; New York'un 10 m�lyon fotoğrafından 
oluşan ve 360 derecel�k b�r v�deo çalışması, Anadol, 
eserler�nde sadece fotoğraf sanatından değ�l 
m�mar�den de yararlanıyor. Örneğ�n Infin�ty Room 
(Sonsuzluk Odası) çalışması klas�k 4 duvarı, tavanı, 
tabanı olan b�r mekânda serg�lense de Anadol, 
z�yaretç�n�n esere nereden bakacağınıza kadar 
hesaplıyor. Anadol'un yapay zekâdan yardım
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alarak gerçekleşt�rd�ğ� eserlerde mutlaka 
b�r h�kâye, b�r felsefe, b�r der�nl�k aramak 
g e r e k � y o r .  S a n a t ç ı n ı n  e n  y e n � 
projeler�nden örnek verecek olursak 
HOPE Beyoğlu'nda Alkazar Rüyası, tar�h� 
Alkazar salonunda göster�lm�ş 150 s�nema 
film�n�n yapay zekâ a lgor�tmalar ı 
kullanılarak ortaya çıktı. Anadol bu 
p r o j e d e  y a p a y  z e k â  � l e  b � r l � k t e 
“Hafızasında sayısız hatırayı saklayan esk� 
Alkazar S�neması rüya görseyd�, bu rüya 
neler� �çer�rd�” sorusuna yanıt arıyor.  
Alkazar Rüyası'nı Beyoğlu İst�klal Caddes� 
üzer�ndek� HOPE Alkazar'da 30 N�san 
2022 tar�h�ne kadar deney�mlemek 
m ü m k ü n  a n c a k ,  r e z e r v a s y o n 
yaptırab�lmek �ç�n çok hızlı hareket etmek 
gerek�yor. 

Yapay zekâ �le üret�len sanat �lg�n�z� çek�yorsa Refik 
Anadol'un yanı sıra sosyal medya hesapları 
üzer�nden ben�m de beğenerek tak�p ett�ğ�m Memo 
Akten, Sarah Meyohas, Dav�d Young, Kod�ak Arcade, 
Sofia Crespo, Dan�el Ambros�, Chr�st�an “M�o” 
Locla�r, Roman L�psk�, Gene Kogan, Mar�o 
Kl�ngemann, Er�c M�ll�c�n g�b� bazı sanatçıları da 
l�sten�ze alab�l�rs�n�z.

Sanatın d�j�tal yolculuğunun henüz başında 
olduğunu düşünüyorum. Gözlemler�m; geleneksel ve 
d�j�tal yöntemler�n b�rb�r�ne karışıp, müth�ş eserler�n 
ortaya çıkacağı h�br�t b�r döneme g�r�ş yaptığımız 
yönünde. D�j�talleşmek gazeteler� küçültüp yok 
ederken nasıl haber, haberleşme, �let�ş�m g�derek 
daha fazla önem kazanıyor ve yaygınlaşıyorsa sanat 
da buna benzer b�r süreç �zleneceğ�ne �l�şk�n b�rtakım 
öngörüler�m mevcut. B�l�yoruz k� teknoloj�n�n 
sunduğu �mkanlar, d�j�tal dünyanın ulaştığı, 
ulaşacağı boyut şüphes�z sanata da yansıyacak. Bu 
yolculuğa hep b�rl�kte eşl�k etmel�y�z. Neler olacağını 
b�lemey�z ancak b�r sanatsever olarak key�f 
alacağımız kes�n…



E-TİCARET YÖNTEMLERİ İLE 
SANAT ARTIK DAHA ULAŞILABİLİR
Günümüzde  sanat ın  kend is i  ve  serg i lenmesi 

dijitalleşince, sanata ulaşmak ve satın almak da 

di j i talleşti .  Sanatçıların sosyal medya yoluyla 

görünürlüklerini artırıp, dünyanın dört bir yanından 

koleksiyonerlerle, aracısız olarak iletişime geçebilirken 

profesyonel işi online satış yapmak olan sanat siteleri de 

faaliyete geçti. Saatchi, Artsy gibi sanatçıların eserlerini 

çevrimiçi olarak sergileyebildiği siteler sanat dünyasının 

Amazon'u olma yolunda ilerliyor. Türkiye'de de birçok 

online sanat platformu kendi sanatçılarının seçkilerini 

satışa sunuyor. Benim de kurucuları arasında yer aldığım 

NettArt.Online bunlardan biri. NettArt'ın, sanatı daha 

ulaşılır kılmak gibi bir misyonu var. NettArt'ın kurucu 

ortaklarından Banu Birkan, fiyat açısından ulaşılabilirlik 

sunmakla birl ikte,  bu kavramı rakamlarla da 

sınırlandırmak istemediklerini belirtiyor. Birkan, 

“Djitalleşme sanatı özgürleştiriyor, sanatsever açısından 

daha ulaşılabilir mi kılıyor” sorusuna şu yanıtı veriyor:

“Bu soruya NettArt penceresinden bakarak 'kesinlikle 

evet” diyebilirim. NettArt gibi online satış platformları 

sanatçıyı da sanatseveri de özgürleştiriyor. Günümüz 

dünyasında sanat hiç olmadığı kadar ulaşılabilir. 

Affordable art (ulaşılabilir sanat) kavramı tüm dünyada 

yükselirken dijital sanat platformları bu kavramın 

gelişmesine yardımcı oluyor. NettArt ekibi olarak, sanatın 

yaşantımızın doğal bir parçası haline gelmesini çok 

önemsiyoruz. Çünkü ulaşılabilir sanat, yaşamı 

güzelleştirmekle kalmıyor, insana, çevresine değer 

katıyor, daha duyarlı, daha özgür, daha paylaşımcı, daha 

eşitlikçi bir dünya bir için bize bir yol açıyor. Fiziki sınırlar 

sanatı sayılı mekanlar ve koleksiyonerler arasına 

sıkıştırıyordu. Tüm bu kısıtlara rağmen Türkiye'de 

sanatın gelişmesi için çaba harcayan sanatçılara, 

galerilere, küratörlere, koleksiyonerlere bugüne kadar 

bu işe emeği geçen kim varsa büyük saygı duyuyorum.  

Eğer Türkiye'de sanat bir yere geldiyse bu tamamen 

onların sayesinde oldu. Şimdi ise bu çabayı bir üst noktaya 

taşımak ve çok daha geniş kitlelere ulaştırmak mümkün.  

Dijitalleşme sayesinde zaman ve mekân sınırı ortadan 

kalktı. Türkiye'nin herhangi bir şehrinde yaşayan bir 

s a n a t s e v e r ,  i s t e d i ğ i  y e r d e n ,  i s t e d i ğ i  s a a t t e 

NettArt.Online'e bağlanabilir, figüratif ya da soyut bir 

tablo, siyah-beyaz bir fotoğraf ya da bir heykel nasıl bir 

eser istiyorsa, bütçesi neye imkân veriyorsa satın alabilir, 

hediye edebilir. Ya da sadece beğendiği sanatçının 

seçkilerini takip edebilir. Dijitalleşme pek çok konuda 

olduğu gibi sanat alanında da bize yeni bir ufuk açıyor. En 

azından sanatın hayatımıza daha çok dahil olmasını 

sağlıyor. Bu bile tek başına çok önemli bir kazanım.”
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GEZİ
ANTİK DÜNYANIN GİZLİ CENNETLERİ - 1

Anadolu'nun en müthiş antik kentlerinden biri olan Pergamon, günümüzde İzmir'in 
Bergama ilçesinde ziyaretçilerini bekliyor. Ancak bu ziyaretlerden önce Antik çağda 
Pergamon Krallığı'nın başkenti olan bu şehrin ve topraklarımızdan koparılarak 
Berlin'e Zeus Sunağı'nın (Altar) öyküsünü de bilmek gerekiyor.

Adı bile çalınan kent: Pergamon

Dr. Oğuz Köktürk
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Yazımın başlığının neden “Antik Dünyanın Gizli 
Cennetleri” olduğunu açıklamam için, yıllar 
öncesine gitmem gerekiyor. Ben de bu alana olan 
ilgimi fark ettiğimde ilk olarak herkes gibi, iyi bilinen 
arkeolojik sit alanlarını, ören yerlerini gezmeye 
başladım. Tabii önce Efes, Bergama, Kapadokya, 
Aspendos, Afrodisias ve diğerleri… 

Peki Sagalassos, Xanthos, Adada, Aizanoi, Tlos'u 
biliyor musunuz? Güzeller güzeli Frig vadisini 

gezdiniz mi? Gitseniz bile, o antik yerleşimin 
öyküsünü,  e f saneler ini ,  yaşanmış l ık lar ını 
bilmezseniz geziniz bir şey ifade etmez ve çoğu 
kişinin söylediği gibi, “Hiçbir şey kalmamış, iki yıkık 
taştan başka bir şey yok” der ve gidersiniz! 

İşte bu nedenle sunumlarımda bana göre “aslında her 
biri dünya harikası” niteliğinde olan ama yeterince 
tanınmayan bu gizli cennetlere dikkat çekmek için bu 
temayı kullanmaya başladım.
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Mutlaka araziyi göreceğim, ondan sonra onun 
üzerinde hayaller kurarım. Sanki o şehirde yaşamış 
gibi hissederim, her taş, her eser ayağa kalkar, kısa 
süreli o çağa gitmiş gibi olurum. Şehir nerede 
kurulmuş, çeşmesi, tapınakları, sarayları gibi hangi 
eserlerle süslenmiş, bunları görmeden hiçbir şekilde 
o hazzı duyamıyorsun. Örneğin sinemada Truva 
�lmini izledikten sonra bütün uum değişmiş, sanki 
o dönemi yaşamış gibiydim.

ANTİK BİR ŞEHRİ SEVMEM İÇİN 
ARAZİSİNE HAKİM OLMAM LAZIM

Dünyanın en dik tiyatrosunun olduğu müthiş antik 
kent Pergamon, bugünün Bergama'sıdır. Berlin'deki 
B ergama Müzes i  iç inde  toprak lar ımızdan 
koparılarak götürülen ünlü Zeus Sunağı (Altar) 
görülebilir. Üstelik adının Pergamon (Bergama) 
olduğu bir müzenin içinde! Sunağın Berlin'e 

TAŞLARIN AYAĞA KALKMASI İÇİN 

BİLGİ SAHİBİ OLMANIZ GEREKİR

götürülme öyküsü de �lg�nçt�r. II. Abdülham�t 
zamanında İstanbul-Ankara arasında stab�l�ze yol 
açmak �ç�n b�r anlaşma yapılır ve �haley� Almanlar 
kazanır. Aralarından �ş dışında arkeoloj�ye meraklı 
olan b�r mühend�s Karl Humann b�r haa sonu 
Bergama'ya gel�r. Köylülere ant�k kent hakkında 
sorular sorar. Köylüler�n h�çb�r� bahsett�ğ� ant�k kent� 
b�lmez. Sonra �çler�nden b�r� tepedek� taş ocağından 
bahseder. Humann zar zor tepeye tırmanır, tepede 
aletlerle taş kırarak mıcır üret�ld�ğ�n� görür. Bu 
mıcırlar Bergama'nın yollarına ser�lmekted�r. 
“Herhalde burası olamaz” der ve panikler. O sırada 
Zeus sunağının hemen tamamı toprağın altındadır, 
yalnızca heykellerin elleri kolları toprak üzerindedir. 
Oradan bir parça alarak Almanya'ya gönderir. Bir ay 
sonra karbon analizi gelir, gerçekten antik bir kente 
ait olduğu anlaşılır. Bunun üzerine yazışmalar 
sonucunda II. Abdülhamit'e ulaşılır ve 20 bin akçe 
karşılığında Zeus Sunağı satın alınır. Sunak tepeden 
parça parça indirilerek gemilerle Almanya'ya 
götürülür. 



Bergama'yı, o ünlü antik kenti çoğunuz görmüş 
olabilir ama Asklepion'u gördünüz mü? Bergama 
yalnızca tepedeki akropolü ile değil aynı zamanda 
sağlık tanrısı Asklepios'a ithaf edilmiş ve o dönemde 
bölgesinin en büyük sağlık merkezi olan Asklepion'u 
ile de ünlüdür. Kapısında "Ölümün girmesi yasaktır" 
yazan, "Vasiyetlerin açılmadığı yer" olarak bilinen 
ant i k  s ağ l ı k  me rke z i  Ask l e pi on ' u n  has t a 
tedavilerinde kullanılan ruhsal ve �ziksel tedavi 
yöntemleri bugün hala uygulanmaktadır. Ne yazık ki 
bu kutsal alan da hiçbir bilgi sahibi olmadan gidilen, 
yalnızca “dolaşma” tarzındaki ziyaretler nedeniyle, 
antik Bergama kentinin gölgesi altında, gözlerden 
uzakta ziyaretçilerini beklemektedir.

Medeniyetler mozaiği Anadolu, her biri insana 
y a ş a m  d e r s i  v e r e n ,  ö y k ü l e r,  e f s a n e l e r, 
yaşanmışlıklarla dolu, bitmek bilmez bir coğrafya. 
Yeter ki “gezmek için zamanı erteleme, yeter ki 
gezmeden önce bilgi sahibi ol.” O zaman antik 
dünyanın gizli cennetlerinde her taşın, her eserin 
ayağa kalktığını, sanki o döneme gittiğini ve o şehirde 
yaşadığını hissedeceksin.

GEZDİĞİM YERLERDE TIPLA 
ARKEOLOJİYİ BİRLEŞTİRİRİM

Seneler sonra bu müze açılırken kim olur müze 
müdürü dersiniz? Karl Humann. Tabii bina dışında 
büyük protestolar olur,  özel l ikle Türkler 
tarafından. Bunlar sürerken Karl Humann çıkıp 
üzgün bir şekilde bir konuşma yapar.

“Ben bu eseri Türkiye'den getirirken oranın 
havasını suyunu, kuşunu rüzgarını, yağmurunu, 
karını getiremeyeceğimi biliyordum ama ben bu 
eseri buraya getirmeseydim, bugün Bergama'nın 
yol lar ında mıcır  olacaktı”  der ve herkes 
alkışlamaya başlar. 

Almanya'nın Berlin'de şehrinde bulunan 
Pergamon Müzesi yenileme çalışmaları nedeniyle 
2026 yılına kadar kapalıdır. Ancak müzenin hemen 
yanında kurulan “Pergamon Panaroma “isimli bir 
müzede ziyaretçi ler  adeta ant ik döneme 
götürülmekte, seyir terası şeklinde bir platform 
üzerinden ışık ve ses efektleri eşliğinde antik 
Pergamon seyredilmektedir.
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MEDYA
TÜSAD sağlık iletişiminde de öncü

Alanının en öneml� uzmanlık dernekler�nden olan TÜSAD, sağlık konularında yaptığı 
basın açıklamalarıyla gündem bel�rlemey� sürdürdü. 2021 boyunca 5 b�ne yakın haberle 
medyada en çok yer alan sağlık dernekler�nden b�r� olan TÜSAD, başta COVID-19 
olmak üzere, solunum sağlığı, ekoloj�, doğal afetler ve tütün kullanımı g�b� konularda 
kamuoyunu doğru zamanda ve doğru mecralarda b�lg�lend�rmey� sürdürdü.

EZGİ AKTAŞ

İk� yıldan fazla zamandır farklı varyantlarla ve tüm 
dünyada g�derek artan vaka sayılarıyla halen devam 
eden COVID-19 pandem�s� sürec�nde tıp ve özell�kle 
TÜSAD'ın uzmanlık alanı olan göğüs hastalıkları 
konusu önem�n� korumaya devam ed�yor. Pek çok alt 
b�leşen� bulunan solunum sağlığı konusunda, 
aj�tasyondan ve asparagastan uzak b�lg�ler�n medya 
aracılığı �le kamuoyuna ulaştırılması bu süreçte 
hayat� hale geld�. Sağlık ve �let�ş�m kavramlarını b�r 
araya get�ren ve k�tle � let�ş�m araçlarından 
faydalanarak sağ l ık  konusunda toplumsal 
b�l�nçlend�rme ve b�lg�lend�rmey� amaçlayan sağlık 
�let�ş�m�, TÜSAD'ın da her zaman, ama özell�kle de 
pandem� dönem�nde önemsed�ğ� ve üzer�nde ısrarla 
durduğu konular arasında yer aldı.

B�reysel ve toplumsal sağlık gel�ş�m�n� öncel�kl� 
konularından b�r� olarak bel�rleyen TÜSAD, 
solunum sağlığını kapsayan konularda medyayı 
düzenl� b�lg�lend�rmeye ve kend� alanıyla alakalı 

farkındalık çalışmalarına öncek� yıllarda olduğu g�b�, 
ger�de bıraktığımız 2021'de de devam ett�. Hassas 
yönet�lmes� gereken, farklı b�l�nmezl�klerle dolu ve 
özell�kle �let�ş�m kr�zler�n� beraber�nde get�ren 
koronav�rüs sürec�nde TÜSAD, 51 yıllık uzmanlık 
geçm�ş�n�n verd�ğ� b�r�k�mle açık �let�ş�m anlayışını 
ben�msed� ve doğru mesajları, doğru zamanda ve 
doğru mecralarla topluma ulaştırarak, etk�l� b�r 
�let�ş�m sürec� yönet�m�ne �mza attı. TÜSAD'ın 
kapsama alanı tab�� k� sadece COVID-19 pandem�s� 
�le sınırlı olmadığından, solunum sağlığıyla �lg�l� 
bütün konularda gündem oluşturuldu. En az 
koronav�rüs kadar toplumsal sağlığı tehd�t eden d�ğer 
göğüs hastalıkları konusunda, özell�kle de tanı ve 
tedav�ler� konusunda en net b�lg�ler�n halkla 
paylaşılması yoluyla b�l�nçlend�rme çalışmaları da yıl 
boyunca aksatılmadan sürdürüldü.

Alanındak� güncel l�teratürü yakından tak�p eden ve 
bunları açıklama ve raporlara dönüştüren 
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TÜSAD Çalışma Grupları'nın bu açıklamaları, 
düzenl� aralıklarla deney�ml� �let�ş�m ajansı 
tarafından basın açıklaması hal�ne get�r�ld�. Gururla 
söyleyeb�l�r�z k�, her açıklama etk�n medya 
kuruluşlarınca �lg�yle tak�p ed�ld�, TÜSAD'ın 
tecrübe, görüş ve öner�ler� ülken�n doğusundan 
batısına kadar m�lyonlarca okura ulaştı. TÜSAD, 
korku ve ted�rg�n etme anlayışından uzak, yapıcı, 
kanıtlı ve araştırılmış b�lg� vermey� ş�ar ed�nen, yanlış 
anlaşılmalara �z�n vermeyen b�r �let�ş�m anlayışıyla 
uzmanlığını medyada da gösterd�, referans dernek 
olma konumunu zorlu korona sürec�nde de eks�ks�z 
sürdürdü.

2021 yılı, dünyada ve Türk�ye'de öneml� gel�şmeler�n 
yaşandığı b�r yıl olarak kayıtlara geçt�. Salgın, 
ekonom�k kr�z, ş�ddet olayları, terör saldırıları, doğal 
afetler ve s�yas� kr�zler başta olmak üzere b�rçok konu 
gündem� meşgul ett�. 
TÜSAD'ın gündem�nde �se, COVID-19'un yanı sıra, 
halen önem�n� koruyan solunum hastalıkları �le 
ülkem�zde meydana gelen yangın ve sel felaketler� ve 
ayrıca Solunum 2021 Kongres� üst sıralarda yer aldı. 1 
Ocak 2021 – 7 Ocak 2022 tar�hler�n� kapsayan b�r 
yıllık süreçte, TÜSAD haberler� yazılı basında 525 
habere konu olurken, etk� alanı çok daha gen�ş olan 
d�j�tal medyada �se 4 b�n 177 haberle hedef k�tleye 
ulaştı. 
2021'�n ocak ayında TÜSAD'ın gündem�, Verem 
Eğ � t � m  ve  Prop a g an d a  Ha a s ı  n e d e n �y l e

tüberkülozda güncel durumdu. Prof. Dr. Dursun 
Tatar, haa dolayısıyla değerlend�rme yayınladı ve 
verem�n halen öldürücü b�r hastalık olduğuna vurgu 
yaparak, korunma yollarını aktardı. TÜSAD, 
koronav�rüs pandem�s� �le �lg�l� öneml� uyarı ve 
değerlend�rmeler�n� de Ocak ayı boyunca sürdürdü.
Şubat ayında, TÜSAD'ın yarım asırlık h�kayes�n� 
anlatan “B�r Solukta” k�tabının yayınlanması 
haberleşt�r�l�rken, TÜSAD İnhalasyon Tedav�ler� 
Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Can Öztürk �se, 
artan vaka sayılarına karşı uyarı yayınlayarak, mutant 
v�rüslere d�kkat çekt� ve maske kullanımı uyarısı 
yaptı. TÜSAD ayrıca bu dönemde okullar açıldıktan 
sonra vel�ler�n d�kkat etmes� gereken hususlar 
konusunda b�lg�lend�rmede bulundu.
Mart ayına gel�nd�ğ�nde, TÜSAD Başkanı Prof. Dr. 
Ülkü Yılmaz, pandem�n�n sürdüğüne vurgu yaptı ve 
düşük r�sk� tems�l eden mav� renge atıa bulunarak, 
kurallara uyma ve Türk�ye har�tasını mav�ye boyama 
çağrısı yaptı. TÜSAD ayrıca çok yüksek sev�yelere 
ulaşan vaka sayılarına d�kkat çekt� ve pandem�de 
üçüncü dalga uyarısı yaptı. Bu haberler Da�ly Sabah, 
Karar ve B�rgün g�b� etk�n yayınlarda yer aldı. Y�ne 
Mart ayında Dünya Uyku günü neden�yle açıklama 
yapan TÜSAD, pandem�den kaynaklı  uyku 
bozukluklarından dolayı her 4 k�ş�den 1'�n�n sorun 
yaşadığının altını ç�zd� ve farklı b�r soruna yönel�k 
çözüm öner�ler�n� sundu. Prof. Dr. Oğuz Köktürk'ün 
açıklamalarıyla hazırlanan haber, Sözcü, M�ll�yet ve 
Sabah g�b� ulusal yayınların yanında, tıbb� derg�lerde 
yer�n� aldı.

TÜSAD 2021'DE SAĞLIK GÜNDEMİNİ BELİRLEDİ
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N�san ayına gel�nd�ğ�nde, Türk�ye'de vaka sayıları 
artmış, kısm� kapanma kararı alınmıştı. Bu kapanma 
kararı, sağlık açısından gerekl� olsa da destek 
sağlanmadığı �ç�n çalışan kes�mde tepk� sesler� 
yükseld�. Bu konuda b�l�msel görüşler�n� basınla 
paylaşan TÜSAD, kapanma kararını olumlu buldu, 
ancak aşılanmanın hızlanması gerekt�ğ�ne, filyasyona 
gereken özen�n ver�lmes�n�n şart olduğuna ve halka 
�se ekonom�k destek sağlanmasına da�r öner�ler�n� 
paylaştı. N�san sonunda �se 18 günlük tam kapanma 
�lan ed�ld�.

Mayıs ayı, pandem�de vaka sayılarının çok arttığı, 
aynı zamanda H�nd�stan varyantının göründüğü b�r 
dönemd�. TÜSAD, H�nt varyantına karşı o dönemk� 
aşılamanın etk�s�n�n yeters�z olduğunu, ac�l önlemler 
alınması gerekt�ğ�n�n altını ç�zd�. Bu haberler Sözcü, 
Sabah ve Korkusuz g�b� yayınlarda, ayrıca yerel 
basında yer aldı. Mayıs ayında dünya çapında astıma 
d�kkat çekmek �ç�n �lan ed�len Dünya Astım Günü 
kapsamında TÜSAD, astım konusunda doğru 
b�l�nen yanlışlara d�kkat çekt�, astımın bulaşıcı 
olmadığına vurgu yaptı ve öner�lerde bulundu. Bu 
açıklama da Hürr�yet, D�r�l�ş Postası ve Sözcü g�b� 
çok okunan gazeteler başta olmak üzere b�rçok 
yayında özel haber olarak kend�ne yer buldu.

TÜSAD, pandem� dönem�nde çok c�dd� b�r sorun 
yaratan ve kafa karışıklığı yaratan çel�şk�l� 
açıklamaların yarattığı sıkıntı konusunda da b�r 
açıklama yapma gereğ� duyarak, aşıyla �lg�l� soru 
�şaretler�n� artıran söylemlerden kaçınılması 
gerekt �ğ �n �  s öy le d � .  TÜSAD' ın  May ıs  ay ı 
gündem�nde ayrıca Dünya Tütünsüz Günü yer aldı, 
TÜSAD s�garayı bırakma çağrısını y�neled�. Haz�ran 
ayında TÜSAD'ın en öneml� gündem�, Dünya Çevre 
Günü �d�. Bu özel günde TÜSAD, eko felaketler�n 
sürmes� durumunda, çevreye ver�len zararların yen� 
pandem�lere yol açacağını duyurdu. Haz�ran ayında 
basında ayrıca b�r özel habere konu olan TÜSAD, 
Fulya Soybaş �mzalı bu haberde aşı karşıtı olan

COVID-19 YÜKSELİŞE GEÇTİ, 
TÜSAD BİLGİLENDİRDİ
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 k�m� popüler doktorların yarattığı yanıltıcı etk�ye ve 
plandem�n�n toplumu etk�led�ğ�ne da�r görüş 
yayınladı.

Temmuz ayı �t�barıyla, Türk�ye'n�n gündem� yen� 
normalleşme kararları ve g�derek yayılan Delta 
varyantı oldu. Hızla yayılan tehl�kel� ve dom�nant 
varyant karşısında açıklama yayınlayan TÜSAD, bu 
varyanta karşı aşılama ve kurallara uyma çağrısı 
yaptı. TÜSAD, aşıyla alakalı toplumda en kuşku 
duyulan konu olan alerj� r�sk� ve ana�akt�k şok 
durumuna da değ�nd� ve alerj� geçm�ş� olan 
b�reyler�n aşılarını hastanede olmasını önerd�. Tat�l 
dönem�ne g�r�lmes� ve normalleşme sürec�n�n 
başlamasıyla beraber, kamuoyunu b�r kez daha 
uyaran TÜSAD, tat�le aşısız çıkılmaması yönünde 
görüş bel�rtt�. TÜSAD YK Üyes� Doç. Dr. Onur 
Turan'ın görüşler�ne yer ver�len haber, Cumhur�yet, 
M�ll�yet, Korkusuz g�b� etk�n yayınlarda, ayrıca 
Türk�ye genel�ndek� gazetelerde okurla buluştu. 
Temmuz ayının sonunda TÜSAD Başkanı Prof. Dr. 
Ülkü Yılmaz, COVID-19 bel�rt�ler�n�n �y�leşt�kten 
sonra da sürmes� anlamına gelen “Uzamış COVID” 
�le �lg�l� görüşler�n� Sözcü'nün deney�ml� sağlık 
ed�törü Nazan Doğaner �le paylaştı.

Ağustos ayı, Türk�ye maalesef günlerce süren ve 40'a 
aşkın şeh�rde etk�s�n� sürdüren, orman varlığını 
y�t�rmen�n yanında b�r sağlık tehd�d�ne de dönüşen 
orman yangınlarıyla sarsıldı. TÜSAD, yangının 
solunum s�stem�yle alakalı etk�ler� konusunda çok 
öneml� uyarılar yaptı. Bu konuyla �lg�l� basın 
açıklaması da basında gen�ş yankı buldu ve TÜSAD 
uzmanlık alanıyla alakalı b�r kez daha referans 
kurum oldu. Ağustos ayının sonunda, vaka sayıları 
tekrar yüksel�şe geçt� ve eğ�t�m�n yüz yüze sürmes� 
�ç�n karar alındı.  TÜSAD Çocuk Göğüs Hastalıkları 
Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan ve 
TÜSAD İnfeks�yon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. 
Berna Kömürcüoğlu, 6 Eylül'de başlayacak eğ�t�m 
öğren�m dönem� önces�nde öğrenc�, vel� ve okul 
personel�n�n aşılanması 

SAĞLIK TEHDİDİNE DÖNÜŞEN 
YANGINLAR GÜNDEME OTURDU
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öner�s�n� yaptı, ayrıca düzenl� tarama yapılması 
gerekt�ğ�n� �lett�. Bu haber de çok etk�l� yayınlarda 
gen�ş şek�lde hedef k�tleye ulaştı.

Eylül ayında, başlayan eğ�t�m dönem�n�n de etk�s�yle 
TÜSAD'ın öncel�kl� gündem� çocuk sağlığıydı. 
Hürr�yet'ten Fulya Soybaş, krup �le karışan gr�p ve 
COVID-19'u ele aldığı özel haber�nde TÜSAD 
İnfeks�yon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna 
Kömürcüoğlu'nun görüşüne yer verd�. Eylül ayının 
b�r d�ğer başlığı �se, sıkça başka akc�ğer hastalıklarıyla 
karıştırılan IPF �d�. Dünya IPF Haası kapsamında 
açıklama yapan TÜSAD, erken tanının ve ayırıcı 
tanının IPF �ç�n hayat� önem taşıdığını aktardı. 
Eylül'de ayrıca Dünya Akc�ğer Günü gündemdeyd� 
ve TÜSAD gr�p, boğmaca, zatürre ve COVID-19 g�b� 
hastalıklardan korunmada aşılamanın önem�ne b�r 
kez daha d�kkat çekt�.

KASIM’DA TAKVİM YOĞUNDU, 
ARALIK’TA OMICRON KONUŞULDU

Ek�m ayında vaka sayıları yen�den artışa geçt�ğ�nden, 
TÜSAD b�r kez daha aşı uyarısını y�neled�. Ek�m 
ayının en öneml� gündem� �se, d�j�tal yapılması kararı 
alınan Solunum 2021 oldu. Vaka sayıları günlük 80 
b�n� bulunca, TÜSAD ortak b�r kararla kongrey� 
d � j � t a l  or t am a  t a ş ı d ı ğ ı n ı  duy u rdu .  B a s ı n 
açıklamasında �se, kongre �le �lg�l� b�lg� ver�ld� fakat 
daha da öneml�s�, artan vakalara yen�den �lg� çek�ld�. 
Kasım ayı �se, art arda pek çok özel gün olması 
neden�yle basın �let�ş�m� açısından yoğun geçt�. Prof. 
Dr. Ülkü Yılmaz’ın Akc�ğer Kanser� Farkındalık Ayı 
�ç�n yaptığı ve bu t�p kanserden korunmak �ç�n 
elektron�k s�gara dah�l her t�p tütün ürününden uzak 
tutma çağrısı yaptığı açıklamanın ardından, sırasıyla 
12 Kasım Dünya Zatürre Günü ve 17 Kasım Dünya 
KOA H  Gü nü  � ç � n  � l g � l �  ç a l ı ş m a  g r upl ar ı 
b�lg�lend�rme yaptı. Bu dönemde TÜSAD, basında 
gen�ş yankı bulan ortak b�r v�deo çalışmasında da yer 
aldı. Türk�ye Akc�ğer Kanser� Derneğ� (TAKD) �le 
b�rl�kte Nobel’�n desteğ�yle hazırlanan v�deoda, 
“Mazeret ve bahaneler� bırakın, sevd�kler�n�z �ç�n 
s�garayı bırakın” davet� yaptı. 
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2022 yılı �ç�n �let�ş�m planlarını gözden geç�ren 
TÜSAD, yen� yıla 68 yıldır h�zmet veren Ankara 
Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanes�'n�n Keç�ören 
Eğ�t�m Araştırma Hastanes�'ne bağlanma kararından 
ger� dönülmes� çağrısıyla başladı. Verem Eğ�t�m ve 
Propaganda Haası neden�yle yayınlanan açıklama 
da Ocak ayının �k�nc� basın paylaşımı olurken, bu 
açıklamada Prof. Dr. Dursun Tatar, verem�n öneml� 
b�r enfeks�yon hastalığı olduğunu ve COVID-19 
neden�yle tedav�de aksamalar yaşanab�ld�ğ�n� 
gündeme get�rd�, korunma ve tedav� yollarını aktardı.

Söz konusu çağrı, yazılı basında gen�ş yankı buldu, 
ay r ı c a  Tü r k �ye’n � n  e n  ç ok  � z l e n e n  h ab e r 
kanallarından b�r� pr�me t�me olmak üzere, 
CNNTürk’te farklı zaman d�l�mler�nde yayınlanan 4 
haber bülten�nde �zley�c�yle buluştu.

26 Kasım tar�h�nde �lk kez duyurulan Om�cron, zaten 
gündemden düşmeyen COVID-19’u b�r kez daha üst 
sıralara taşıdı. Bu zamana dek görülen varyantlar 
arasında en bulaşıcısı olan Om�cron konusunda 
TÜSAD uyarılarını kamuoyu �le paylaştı, aşıya b�r 
kez daha d�kkat çekt�. Aralık ayında, �k� özel haber 
çalışmasına �mza atıldı.  Malatya Turgut Özal 
Ün�vers�tes� öğret�m üyeler� Dr. Ayşegül Altıntop 
Geçk�l, Doç. Dr. Erdal İn, Dr. Nurcan Kırıcı Berber, 
Dr. Gürkan Kavuran ve Malatya Eğ�t�m ve Araştırma 
Hastanes� 'nden Uzm. Dr. Mahmut Şah�n’�n 
gel�şt�rd�ğ�  yapay zekâ yazılımıyla �lg�l� haber, Sabah 
ve etk�l� b�l�m derg�ler�nden Herkes İç�n B�l�m 
Teknoloj�’de �k� ayrı röportajla duyuruldu.

TÜSAD YENİ YILA HIZ KESMEDEN BAŞLADI
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Bütün dünyada etk�s�n� ve er�ş�m�n� g�derek artıran 
d�j�tal medyada TÜSAD, etk�n görünürlük sağladı. 
Yukarıda özetlenen konularda yayınlanan TÜSAD 
açıklamaları, 4 b�n 177 d�j�tal haber portalında okurla 
buluştu. AA, TGRT Haber, Gazete Vatan, B�anet, 
Sözcü, Med�magaz�n, Wİnally, B�anet, Sağlık News, 
Sözcü.com.tr, Sabah.com.tr, Mora Derg�s�, Beyaz 
Haber Ajansı, Doktorunuz.tv, Gıda2000, B�rgün.net, 
M�ll�yet.com.tr, Hürr�yet.com.tr TÜSAD haberler�n� 
duyuran portallardan yalnızca bazılarıydı. Ulusal ve 
yerel pek çok haber portalında TÜSAD mesajları 
gen�ş ölçekte okurla buluştu. TÜSAD'ın uzmanlığı, 
kurumların hedef k�tles�yle etk�l� ve nokta atışı 
�let�ş�m kurmasına olanak sağlayan d�j�talde de 
kend�n� etk�n şek�lde gösterd� ve sağlık alanında 
topluma en uygun mecralardan ulaşmayı başardı ve 
d�j�tal medyadak� varlığını da güçlend�rd�.

DİJİTALDE TÜSAD GÜNDEM BELİRLEDİ
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