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6 ŞUBAT 2023: ÜLKE 
TARİHİNİN KARA GÜNÜ

Kasım 2022'de yapılan Olağan Genel 
Kurul'dak� seç�m �le görev� devralan 
MYK'mız, yoğun b�r tempo �le 
çalışmalarına başladı. Yepyen� 
umutlarla g�rd�ğ�m�z 2023 yılı ne 
yazık k�,  6 Şubat Deprem� �le b�zlere 
çok büyük b�r acı yaşattı. TÜSAD 
a�les� olarak bu zor dönemde 
halkımızın ve ülkem�z�n yaralarını 
sarması �ç�n el�m�zden gelen�n en 
�y�s�n� yapmaya çabalıyoruz.

TÜSAD A�les�'n�n saygıdeğer üyeler�, 2022-2025 Dönem� 
Merkez Yürütme Kurulu (MYK) adına hep�n�z� saygı �le 
selamlamak �ç�n bambaşka b�r yazı kaleme almıştım. 2023 
yılının b�ze, a�leler�m�ze, ülkem�ze, dünyamıza �y�l�kler 
get�rmes�n� d�lerken, ne yazık k� 6 Şubat 2023'de sabaha karşı, 
ülkem�z�n tar�h�nde benzer�ne rastlanmayan, hep�m�z� der�n b�r 
üzüntüye boğan fac�ayla sarsıldık. Kahramanmaraş merkezl�, 10 
�l�m�z� etk�leyen ve onb�nlerce �nsanımızın yaşamını y�t�rmes�ne 
neden olan deprem felaket� �le hep�m�z sözlere dökülemeyecek 
yıkım yaşadık. Y�t�rd�ğ�m�z canlar, anılar, tar�h�n tanığı, 
meden�yet�n beş�ğ�yken yok olan güzel�m şeh�rler telafis� 
�mkansız der�n �zler bıraktı. Yaklaşık 15 m�lyon nüfusu etk�leyen 
b�r felaket�n �zler�n� s�lmek olanaksız, Türk�ye yaralarını tüm 
vatandaşlarıyla b�rl�kte saracak, ancak h�ç b�rşey esk�s� g�b� 
olmayacak. Öncel�kle bu büyük afe�e hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza rahmet, tüm ülkem�ze sabır ve başsağlığı 
d�l�yorum.

>> Dr. Şule Akçay
TÜSAD Başkanı

YENİ MYK’DAN MESAJLAR SOLUNUM 2023’E DOĞRU  SAĞLIKTA ŞİDDETİN HUKUKİ BOYUTU

13 Şubat 2023 kayıtlarında bu büyük afet neden�yle ne yazık k� 
81 hek�m arkadaşımız da yaşamını y�t�rm�şt�r. Bölgede kurtulan 
hek�m arkadaşlarımız �se, kend� kayıplarının yasını tutmayı 
erteley�p, depremzede yaralıların zorlu yaşam mücadeles�ne 
destek olmayı, sağlık h�zmet� vermey� sürdürmekted�r.  
Depremden hemen sonra yayınladığımız mesajda, afet 
bölgeler�nde yaşayan, ev�n� ya da a�les�n� kaybetm�ş hek�mlere ve 
sağlık çalışanlarına  b�r an önce destek sağlanması ve ps�kososyal 
durumları gözet�lerek �z�nl� sayılması, yerler�ne depremden 
etk�lenmeyen bölgelerden ek�pler görevlend�r�lmes� çağrısında 
bulunmuştuk. Bu çağrımız halen geçerl�l�ğ�n� korumaktadır. 
N�tek�m bölgede gönüllü çalışmak üzere kurumlarına başvuru 
yapan hek�m ve sağlık çalışanı l�stes�n�n çok gen�ş olduğunu 
b�l�yoruz.



Yayın Sekreter�
Ş�ma Kılıçarslan

Özlem Yavuz

Bu zor dönemde ülkem�z�n yaralarını sarması ve 
kalkınması �ç�n el�m�zden gelen�n en �y�s�n� 
yapacağımızı b�r kez daha vurgularken, mesleğ�m�zle 
�lg�l� yapılması gereken, öncel�kler�m�z� değ�şt�ren, pek 
çok �ş olduğunu da b�l�yoruz.

Müşerref Şule Akçay

Muzaffer Onur Turan

Sev�nç Sarınç Ulaşlı 
Özgür Batum

Şule Taş Gülen
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Felaket�n büyüklüğü karşısında, sadece ülkem�z�n resm�/özel kurumları, k�ş�ler� 
değ�l çok sayıda dünya ülkes� de afetzedelere yardım �ç�n seferber olmaktadır. 
Ülkem�z�n solunum alanındak� en büyük uzmanlık derneğ� olarak, bütün meslek� 
b�r�k�m ve tecrübem�zle afet bölges�nde bulunan üyeler�m�z�n, hek�m dostlarımızın 
ve halkımızın yanında olmak �ç�n b�z de çabalıyoruz. Yen�den ayağa kalkış sürec�nde, 
b�rl�k, beraberl�k ve dayanışma �ç�nde yaraları sarmak �ç�n hep�m�z özver�yle 
çalışıyoruz. Bu zor dönemde ülkem�z�n yaralarını sarması ve kalkınması �ç�n 
el�m�zden gelen�n en �y�s�n� yapacağımızı b�r kez daha vurgularken, mesleğ�m�zle 
�lg�l� yapılması gereken, öncel�kler�m�z� değ�şt�ren, pek çok �ş olduğunu da b�l�yoruz.
Solunum Aktüel'�n 2023'de yayınlanacak bu �lk sayısına coşku h�ssederek yazdığım 
yazıyı, tam basılacakken başımıza gelen fac�a �le değ�şt�rd�m. Felaket�n büyüklüğü �le 
yüzler�m�zdek� gülümsemeler soldu, enerj�m�z� y�t�rd�k. Derneğ�m�z�n umutlarımızı 
yeşertmede küçük b�r dokunuş sağlaması beklent�s�yle y�ne de �lk yazımdan sevg�l� 
üyeler�m�zle b�r bölüm paylaşmak da �sted�m. 

Mesleğe �lk adım atan b�r hek�m, meslek� geleceğ� �le �lg�l� �dealler bel�rler, hayaller 
kurar. Çalışma hayatındak� bar�yerler çoğu kez hek�m�n �ç�ndek� bu �stek ve azm� 
törpüler. Mot�vasyonunu y�t�rmeden çalışab�lmes� �ç�n ülken�n sağlık ortamının ve 
çalıştığı sağlık kurumunun �kl�m� çok öneml�d�r. Ne yazık k�, son yıllarda salgın 
mücadeles� başta olmak üzere çok sayıda sorun moda tab�r�yle “tükenm�şl�k” gel�şen 
hek�m sayısını artırdı. Her türlü olumsuzluğa rağmen, b�zler� destekleyecek, mot�ve 
edecek b�r çalışma ortamına olan �ht�yacı derneğ�m�z�n karşıladığını düşünüyorum. 
Gönüllü olarak h�zmet verd�ğ�m�z derneğ�m�z� köklü b�r çınara benzet�r�z. Gel�şm�ş 
kurumsal alt yapısıyla, kurucu üyeler�n oluşturduğu ve görev alan yönet�m 
organlarının koruduğu �kl�m� �le TÜSAD, üyeler�ne mükemmel b�r b�l�msel eğ�t�m 
ortamı yaratmaya çabalamaktadır. Derneğ�m�z ç�çeğ� burnunda as�stanından 
kıdeml� uzmanına kadar gen�ş yelpazedek� tüm üyeler�n�n meslek� yönden 
desteklenmes�n� amaçlayan çok sayıda eğ�t�m etk�nl�ğ�ne �mza atmaktadır. Ulusal 
uzmanlık dernekler�n�n tümü aynı amaçla çalışmaktadır ama derneğ�m�z�n genç 
üyeler�n� yönet�m organlarına hazırlamak ve b�l�msel üret�m� artırmak üzere 
oluşturduğu “Genç Akadem�syenler Kurulu; GEAK” derneğ�m�z�n üretkenl�k 
�vmes�n�n daha da yükselmes�n� sağlamaktadır. Bu anlamda Olağan Genel 
Kurullar'dak� MYK seç�m�nde, ülkem�z coğrafyasını gen�ş olarak kapsaması da 
hede�enerek, genç akadem�syenler aday göster�lmekted�r.
Kasım 2022'de yapılan Olağan Genel Kurul'umuzdak� seç�m, üyeler�m�z�n yüksek 
katılımıyla demokrat�k b�r şek�lde gerçekleşm�ş ve tümü genç üyelerden oluşan yen� 
MYK görev� devralmıştır. Elbe�e deney�ml� akadem�syenler�n yıllar �ç�nde 
b�r�kt�rd�ğ� tecrübeler�nden yararlanmak ve gelenekselleşm�ş dernek kültürünü 
sürdürmek de gerekl�d�r. B�z de yen� MYK üyeler� olarak bu �k� yaklaşımı 
harmanlayarak derneğ�m�z� aldığımız noktadan daha �ler�ye taşımak �ç�n yüksek 
mot�vasyonla çalışıyoruz. 
Emeğ�n ve üretkenl�ğ�n önemsend�ğ�, l�yakat�n öncelend�ğ� b�r ortamda çalışmak 
adalet duygusunu güçlend�r�yor. Hep�m�z farklı kurumlarda farklı streslere maruz 
kalıyoruz. Sağlık s�stem�nde yaşanan bel�rs�zl�kler ve aksamalara rağmen, nez�h ve 
köklü b�r dernekte gönüllü olarak çalışmak, temposu ağır olsa b�le, moral�m�z� ve 
toleransımızı yükselt�yor. Bu kadar onurlu b�r görev� üstlenmem�z� destekleyen s�z 
değerl� üyeler�m�ze şahsım ve arkadaşlarım adına tekrar teşekkür ed�yor, saygılar 
sunuyorum.



>> Dr. M. Onur Turan

TÜSAD, CUMHURİYET'İN 100. YILINA HAZIR

Hem ülkem�z hem de TÜSAD �ç�n farklı alanlarda mücadelelerle 
geçen 2022 yılının ardından yen� b�r yıla taze umutlarla 'merhaba' 
ded�k. 2023 yılının �lk Solunum Aktüel'� �le s�zler� selamlıyoruz. 
Bu yıl aydınlanmanın ve çağdaşlığın kapılarını ulusumuza açan 
Türk�ye Cumhur�yet�'n�n kuruluşunun 100. yılı olması 
dolayısıyla farklı ve özel b�r anlama sah�p. B�r asırlık süre b�r 
devlet �ç�n kısa b�r süre sayılab�l�r. Kurucu önder�m�z Mustafa 
Kemal Atatürk ve değerl� çalışma arkadaşlarının a�ığı adımlarla 
ve hayata geç�rd�ğ� devr�mlerle başlayan ülkem�z�n çağdaşlaşma 
sürec�n�n, bugün bayrağı devralan eğ�t�ml�, modern ve çalışkan 
vatandaşların katkılarıyla b�z� daha umutlu b�r geleceğe 
taşıyacağına �nancım tam.

Hep�n�z�n b�ld�ğ� üzere, SOLUNUM 2022 ardından yapılan 
genel kurulda alanında Türk�ye'n�n en büyük uzmanlık derneğ� 
olan TÜSAD'ı Türk�ye'n�n 100. kuruluş yılında tems�l edecek 
yen� yönet�m seç�ld�. 2022 – 2025 dönem� �ç�n başkanlık görev�n� 
Prof. Dr. Müşerref Şule Akçay üstlend�. Öncek� Başkan Ülkü 
Yılmaz, Başkan Yardımcısı Ceng�z Özdem�r, Genel Sekreter M. 
Onur Turan, Sayman Celal Satıcı �le Nazan Şen, Yusuf Aydem�r, 
Ayper� Öztürk, Sev�nç Sarınç Ulaşlı, Özgür Batum, Şule Taş 
Gülen ve S�nem Sökücü de derneğ�m�z�n yen� Merkez Yönet�m 
Kurulu'nda yer alan �s�mler oldu. 53 seney� ger�de bırakamaya 
hazırlandığımız bu dönemde bayrağı devralmış olmanın gururu 
ve mutluluğu �ç�nde görev�m�ze başladık.

2023'ün �lk sayısında başkanımız Prof. Dr. Şule Akçay, 
okurlarımızla genç üyeler�n katılımıyla daha da güçlenen yen� 
dönem �ç�n duyduğu heyecanı aktarıyor ve TÜSAD'ın geleceğe 
dönük planlarından bahsed�yor. Akçay, “Yen� MYK üyeler� 
olarak gençl�k enerj�s�yle TÜSAD'ın kökü dernek kültürü ve 

deney�ml� akadem�syenler�n y ı l lar �ç�nde b�r�kt�rd�ğ� 
tecrübelerle derneğ�m�z� aldığımız noktadan daha �ler�ye taşımak 
�ç�n yüksek mot�vasyonla çalışıyoruz” mesajını paylaşarak, 
derneğ�m�z�n önümüzdek� dönemde mükemmel b�l�msel ortamı 
sürdürmek �ç�n eğ�t�m faal�yetler�ne devam edeceğ�n�n 
müjdes�n� ver�yor.  

Bu sene alanımızın b�l�msel açıdan en değerl� kongreler�nden b�r� 
olan Solunum Kongreler�'n�n 45'�nc�s�n� gerçekleşt�rmeye 
hazırlanıyoruz. Günler SOLUNUM 2023'e doğru hızla akarken, 
bu sayımızda SOLUNUM 2022'ye da�r en akılda kalan anları 
s�zlerle b�rl�kte hatırlamak �sted�k. Gerçekleşen 71 b�l�msel 
oturumuyla, kurs ve eğ�t�m programlarıyla, büyük �lg� çeken 
“Sağlıkta Ş�ddet Sarmalı” panel�yle ve Retrobüs ve İskender 
Paydaş Orkestrası g�b� etk�nl�klerle renklenen sosyal programıyla 
tam anlamıyla b�l�msel şölene dönen kongrem�zle �lg�l� yazıyı 
kongrem�zden anları hatırlayarak okuyacağınıza em�n�m.

SOLUNUM 2022'y� başarıyla ger�de bıraktık ve ş�md� geleceğe 
hazırlanma zamanı. B�ld�ğ�n�z üzere TÜSAD, b�r sonrak� 
kongreye daha b�r öncek� devam ederken başlar. SOLUNUM 
2023 �ç�n planlamalar, çalışmalar çoktan başladı b�le. Kongre 
Başkanlığını Prof. Dr. Güntülü Ak'ın, B�l�msel Kom�te 
Başkanlığını �se Prof. Dr. Ceng�z Özdem�r'�n üstlend�ğ� genç b�r 
ek�p, solunum uzmanlığına Cumhur�yet'�n 100. yılına yakışır b�r 
kongre hed�ye etmek �ç�n canla başla çalışıyor. SOLUNUM 
2023'te b�zler� neler bekled�ğ�n� bu sayımızda bulacaksınız.

Anlamlı b�r dönemde görevler�n� yürütecek olan yen� Merkez 
Yönet�m Kurulu üyeler�m�z önümüzdek� sürece da�r d�lek ve 
umutlar ını  s �z ler le  pay laşırken,  TÜSAD'ın b� l �msel 
faal�yetler�n�n bel kem�ğ� olan çalışma gruplarımız da planlarını 
aktardıkları yazılarıyla bu sayımızda karşınızda. 

Sağlıkta ş�ddet, halen Türk�ye'de çözüme kavuşturulmamış b�r 
sorun. Hek�mlere ve sağlık çalışanlarına yönel�k ş�ddet neden�yle 
mesleğ�m�z� yapmakta zorlanıyor, ha�a yet�şm�ş uzmanlarımızı 
daha �y� b�r gelecek umuduyla yabancı ülkelere g���kler� �ç�n 
kaybed�yoruz. SOLUNUM 2022'de yoğun �lg� çeken “Sağlıkta 
Ş�ddet Sarmalı” panel�nde gen�ş şek�lde ele aldığımız konuyu 
Solunum Aktüel'e de taşımak �sted�k ve Avukat Mustafa Güler �le 
mevzuatı ve hukuk� kapsamı konuştuk. Bu yazıyı mutlaka 
okumanızı öner�r�m. 

Solunum Aktüel'de emekl� olan hocalarımızla röportajlar 
yapmak �ç�n yen� b�r çalışma başlatıyoruz. Amacımız kuşaklar 
arası deney�m aktarımına b�r katkı sağlamak. İlk röportajımızda 
Prof. Dr. Mec�t Süerdem'� ağırladık. Değerl� hocamızın meslekte 
geç�rd�ğ� uzun yıllardan süzdüğü deney�m ve aktarımları hep�m�z 
�ç�n oldukça z�h�n açıcı. Solunum Aktüel'�n yen� yıldak� �lk 
sayısını �lg�yle okuyacağınızı umuyorum.

3

Editörden



Uzunca b�r aradan sonra yen�den fiz�ksel ortamda gerçekleşen TÜSAD'ın 44. 
Kongres�'n�n bu yılk� teması, teknoloj� çağından es�nle “yıldız” olarak 
bel�rlenm�şt�. SOLUNUM 2022, temasına ve “Aynı saatte, aynı ş��rde, aynı satırda, 
yıldızlar eşl�ğ�nde buluşalım” sloganına uygun b�r şek�lde gerçekleşt�. F�z�k� 
buluşmanın yanı sıra onl�ne olarak da ulaşılab�len kongre, 225 uzman konuşmacısı 
�le b�nlerce hek�me, oturumları, kursları ve renkl� sosyal programı �le akıllarda 
kalan b�l�msel b�r deney�m sundu.

KONGREAktüel

Türk�ye Solunum Araştırmaları Derneğ�'n�n (TÜSAD) 
44. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kongres� SOLUNUM 
2022, b�r �lk� gerçekleşt�rerek Kıbrıs'ta 5-10 Kasım 
tar�hler� arasında ulusal ve uluslararası konukların 
yoğun katılımıyla gerçekleşt�. Hazırlıkları bütün b�r 

sene boyunca süren kongrem�z, gerek solunum 
konusunun farklı başlıklarını detaylıca ele alan b�l�msel 
oturumları gerekse �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve tem�z enerj� g�b� 
konulara d�kkat çeken �lg�nç sosyal programıyla 
katılımcılardan tam not aldı. 
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SOLUNUM 2022'NİN ARDINDAN:

Aynı saa�e, aynı şiirde, aynı sa�rda
yıldızlar eşliğinde buluştuk



Kongren�n en �lg� çek�c� oturumlarından b�r�, 6 
Kasım'da Prof. Dr. Can Öztürk moderatörlüğünde 
gerçekleşen, Adnan Menderes Ün�vers�tes� Gel�ş�m 
Ps�koloj�s� Anab�l�m Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet 
Şak�roğlu ve Avukat Mustafa Güler'�n konuşmacı 
olarak katıldığı “Sağlıkta Ş�ddet Sarmalı” oturumu 
oldu. Ps�koloj� �le bağlantısını kurarak konuyu ele alan 
Doç. Dr. Mehmet Şak�roğlu, hek�mlere ve sağlık 
çalışanlarına yönel�k ş�ddet�n temel�nde toplumsal 
olarak artan ö�e hal� olduğuna d�kkat çekt�.  “Ö�e 
duygusu engelleneb�l�r m�?”, “Ö�e yönet�leb�l�r m�?”, 
“Ö�en�n d�ğer duygular ve ş�ddetle �l�şk�s�”, 
“Mağdurun travmat�k olay sonrası tepk�ler�” g�b� 
başlıklar altında konuyu akıcı b�r şek�lde ele olan 
Şak�roğlu, sadece “ö�e” olarak dışavuran b�r duygunun 
altında kıskançlık, utanç, �nc�nm�şl�k, korku, kaygı, 
değers�zl�k, çares�zl�k, umutsuzluk, tükenm�şl�k, 
haksızlık, hayal kırıklığı, anlaşılmamak, redded�lmek 
g�b� pek çok neden bulunab�leceğ�ne d�kkat çekt�.

SAĞLIKTA ŞİDDET SARMALI OTURUMU 
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

SOLUNUM 2022'n�n başkanlığını üstlenen Prof. Dr. 
Nazan Şen, “Muhteşem b�r ek�ple b�r yıl boyunca 
büyük heyecan duyarak her detayını ayrı b�r özenle 
hazırladığımız kongrem�z,  gerek b�l�msel gerekse 
sosyal programıyla TÜSAD'a yakışır şek�lde başarıyla 
tamamlandı” d�yerek kongrey� özetlerken, B�l�msel 
Kom�te Başkanı Doç. Dr. Sev�nç Sarınç Ulaşlı �se 
“B�l�msel �çer�ğ� zeng�n ve solunum alanının en güncel 
konularına değ�nen kongrem�zde değerl� çalışmalar 
meslektaşlarımızla paylaşılırken, alanımızın önde gelen 
uzmanlarıyla b�r araya geld�ğ�m�z, özgürce tartıştığımız 
örnek b�r b�l�msel ortamın da tadını çıkarmış olduk” 
mesajını paylaştı.

71 BİLİMSEL OTURUM GERÇEKLEŞTİ
Teması �ç�nde bulunduğumuz ve geleceğ�m�z� 
şek�llend�recek olan teknoloj� çağına atı�a “yıldız” 
olarak bel�rlenen SOLUNUM 2022 boyunca gerek 
salonlarımızda gerek kongre �ç�n hazırlanmış 
görseller�m�zde gezegenler� ve yıldızları s�mge olarak 
kullandık. Katılımcıların prat�k eğ�t�mler�ne katkıda 
bulunan kurs ve workshop programları �le başlayan beş 
günlük SOLUNUM 2022 maratonu, başta S�r�us 
olmak üzere farklı salonlarda gerçekleşen toplam 71 
b�l�msel oturumla devam e��. Türk�ye'den 208, 
yurtdışından �se 17 uzman konuğumuzu Kıbrıs'ta 
ağırlamanın mutluluğunu yaşadığımız kongrede, 
gerçekleşen 40 panel, 8 olgu, 5 m�n� konferans, 3 b�lg� 
güncelleme, 2 karşıt görüş, 4 ed�tör masası, 1 olgu 
konsey oturumu ve 8 uydu sempozyumunda solunum 
alanıyla �lg�l� en son gel�şmeler b�l�m�n parlak ışığı 
altında tartışılmış oldu.
ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSU 
Kongren�n sosyal programında alanımızı yakından 
�lg�lend�ren çevre ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� konusunu �lg�l� 
s�v�l toplum kurumlarının katkısıyla gündeme 
get�rmeye çalıştık. Temasını yıldız olarak bel�rled�ğ�m�z 
ve gezegenlerle s�mgeleşt�rd�ğ�m�z SOLUNUM 2022 
boyunca güneş enerj�s� başta olmak üzere çevrec� enerj� 

kaynaklarını destekley�c� paylaşımlarda ve 
b�lg�lend�rmelerde bulunduk. “Karbonsuz Kongre” 
projes�n� hayata geç�rm�ş olan derneğ�m�z, sağlıklı 
çevre konusundak� mesajlarını SOLUNUM 2022 
boyunca katılanlarla paylaştı. Solunum sağlığının çevre 
ve hava k�rl�l�ğ� ve �kl�m kr�z� konularıyla olan d�rekt 
�l�şk�s� göz önüne alındığında, TÜSAD'ın bu konudak� 
sözcülüğü bundan sonrak� kongrelerde de devam 
edecek.

Oturumda Avukat Mustafa Güler sağlıkta ş�ddet�n 
hukuksal boyutunu anla�ığı son derece �lg� çek�c� b�r 
sunum gerçekleşt�r�rken, konuyu hasta-hek�m �l�şk�s�, �ş 
yapma b�ç�mler�ndek� farklılık, öğren�m sürec�ndek� 
değ�ş�m g�b� farklı açılardan ele aldı. Sunumunda 
d�kkat çek�c� ver�ler de paylayan Güler �le bu sayı �ç�n 
özel olarak yaptığımız röportajı bu sayımızda 
okuyab�l�rs�n�z.
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HİBRİT MODELE İYİCE ALIŞTIK

Pandem� dönem�nde hızlı b�r şek�lde gündel�k 
hayatımıza ve �ş yapış süreçler�m�ze �y�ce dah�l olan 
h�br�t model, uzakları yakın eden ve sınırları ortadan 
kaldıran �mkanlar sunması neden�yle son b�rkaç 
kongrem�z, d�j�tal platforma da taşındı. SOLUNUM 
2022'n�n Kıbrıs'tak� fiz�ksel kısmını tamamladıktan 
sonra kongre katılımcıları b�l�msel ve sosyal programın 
tüm bölümler�ne  www.solunumd�j�tal2022.com
adres�nden rahatlıkla ulaşab�ld�. 31 Aralık 2022'ye 
kadar açık kalan platformdan kongrem�zde gerçekleşen 
bütün oturum ve etk�nl�klere er�ş�m sağlandı.

2021 yılında �lk defa gerçekleşt�r�len, bu yılk� 
kongrede de devam e��r�len “Ed�tör Masası” 
oturumunda en�ne boyuna değerlend�r�len 16 
sözlü sunum arasından “D�kkat Çeken 
Araştırmacı Ödülü” ne layık görülen 
araştırmacılar ''BT Tabanlı Rad�om�cs, Küçük 
Hücrel� Dışı Akc�ğer Kanser�nde PD-L1 
Mutasyon Varlığını Bel�rlemede Non�nvaz�v B�r 
B�yobel�rteç Olab�l�r M�?'' 'konulu çalışması �le 
Gökhan Kocaman, “Mal�gn Plevral Sıvıların 
Ayırt Ed�lmes�nde Kl�n�k ve Radyoloj�k 
Bel�rteçler'' konulu çalışması �le Fatmanur 
Korul, “Akc�ğer Nodüller�nde Mal�gn�te 
Olasılığı: Mevcut Algor�tmaların Uygunluğu ve 
Yen� B�r Ulusal Algor�tmanın Gel�şt�r�lmes�'' 
konulu çalışması �le Hasret G�zem Kurt, 
“Mepol�zumab �le Tedav� Ed�len Ağır Eoz�nofil�k 
Astımlı Hastalarda Gerçek Yaşam Ver�ler�n�n 
Değerlend�r�lmes�” konulu çalışması �le Hale 
Ateş, “Mal�gn ve Ben�gn Plevral Efüzyonun 
Ayrımında Kl�n�k, Toras�k Ultrasonografi ve 
Plevral Sıvı Parametreler�n�n Rolü” konulu 
çalışması �le Ayshan Mammadova, “Göğüs 
Cerrah�s�nde Yapay Zeka: Yoğun Bakım 
İht�yacının Opt�m�zasyonunda Yen� B�r Dönem” 
konulu çalışması �le G�zem Özçıbık Işık, 
“KOAH Alevlenme Tanısıyla Yatırılan Hastalarda 
Per�fer�k Kan Eoz�nofil Düzey�n�n Hastalığın 
Prognozu Üzer�ne Etk�s�“ konulu çalışması �le 
Hasan Furkan Avcı oldu.

EN BAŞARILI BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Olgu Konsey'�nde hakemler�n değerlend�rmes� 
sonucunda “Pulmoner Endarterektom�n�n Uyku 
İl�şk�l� Solunum Bozukluklarına Etk�s�” b�ld�r�s� 
�le F�dan Lay�jova ödül alırken, Poster Sunum 
B�ld�r� Ödülü'nü ''Akc�ğer Nak�l Hastaları, A�leler� 
ve Normal Popülasyonda Organ Bağışı 
Farkındalığı, Tutum ve Davranışları” konulu 
çalışması �le Fatmanur Çel�k Başaran kazandı.  

Abd� İbrah�m B�l�m Ödülü kategor�s�nde “Kron�k 
Obstrükt�f Akc�ğer Hastalığında COVID-19 
Enfeks�yonuna Bağlı Morb�d�te ve Mortal�te �le 
İl�şk�l� Faktörler” konu başlığı �le Esra Ertan 
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Sözlü Sunum Ödüller�n� �se 'OSAS'da 
Kard�yovasküler Hastalıkları Öngörmede NoSAS 
Skorunun Önem�'' konulu çalışması �le Handan 
İnönü Köseoğlu, ''Sıçanlarda Deneysel 
Pulmoner Kontüzyon Model�nde Farklı Tedav� 
Modal�teler�n�n Akc�ğer Hasarı ve In�amatuar 
Yanıt Üzer�ne Etk�ler�n�n Değerlend�r�lmes�'' 
konulu çalışması �le Mustafa Kuzucuoğlu, 
“Küçük Hücrel� Olmayan Akc�ğer Kanser�nde T2 
Tümörün Komşu Loba Sınırlı İnvazyonu T3 
Hastalığa Benzer B�r Sağkalıma Sah�pt�r” konulu 
çalışması �le Ahmet Üçvet aldı. 

TÜSAD Kongreler�'n�n ve solunum alanının en 
prest�jl� ödülü olan “Prof. Dr. Mel�ha Terz�oğlu 
B�l�m Ödülü” �se D�ffüz Parank�mal Akc�ğer 
Hastalıkları ve Pulmoner Vasküler Hastalıklar 
alanında yaptığı “�e Impact of Us�ng D�fferent 
Age-adjusted Cutoffs of D-d�mer �n the D�agnos�s 
of Pulmonary �romboembol�sm” konulu 
çalışmasıyla Melahat Uzel Şener'�n oldu.

Yazar üçüncü, ''EBUS-TBİA �le Tanı Konulan 
Granülomatoz Lenfaden�tler�n Kl�n�k Seyr�” konu 
başlığı �le Hasret G�zem Kurt �k�nc�, ''T1-3N2 
Küçük Hücrel� Dışı Akc�ğer Kanserl� Olgularda 
Sağ Kalıma Etk� Eden Faktörler: Çok Merkezl� 
Çalışmanın Uzun Dönem Sonuçları” konu başlığı 
�le Pınar Akın Kabalak b�r�nc� seç�ld�.

http://www.solunumdijital2022.com


SOLUNUM 2022'de özell�kle gençler�n en 
eğlend�ğ� gece 6 Kasım oldu d�yeb�l�r�z. 6 
Kasım'da gerçekleşen Retrobüs konser�, 
hep�m�z�n kalb�nde yer eden eserlerle 
d�nley�c�ler�n� geçm�şe b�r yolculuğa çıkardı. 
Retrobüs, herkes�n eşl�k e��ğ� şarkılarla açık 
havada unutulmaz b�r gece yaşatırken, pop-rock 
tarzında müz�k yapan grubun kurucusu ve aynı 
zamanda sol�st� olan Fırat Şahverd� ve d�ğer grup 
üyeler� Murat Yerden �le Ozan Çet�ner büyük 
alkış topladı.

Kongren�n sosyal programının görkeml� kapanışı 
�se 7 Kasım'dak� İskender Paydaş ve 
Orkestrası'nın muhteşem performansı eşl�ğ�nde 
oldu. Aranjör ve müz�k d�rektörü olarak 
N�lüfer'den Nazan Öncel'e, Harun Kolçak'tan 
Aşkın Nur Yeng�'ye, Ajda Pekkan'dan Sertab 
Erener'e yaptığı çalışmalardan şarkılarına aş�na 
olduğumuz İskender Paydaş, orkestrasının genç 
üyeler� �le b�rl�kte d�nley�c�ler�ne eğlencel� b�r 
gece yaşa�ı. 

B�rb�r�nden değerl� görüşler�n, b�l�msel 
araştırmaların ve b�lg�n�n paylaşıldığı oturumların 
ardından katılımcılar b�rb�r�nden key��� 
etk�nl�kler�n yer aldığı sosyal programla hem 
eğlend� hem de bütün b�r yılın yorgunluğunu a�ı. 

5 Kasım'da Oktay Koşar ve Seçk�n Süerdem, 
performansları �le büyük takd�r topladı. Prof. Dr. 
F�l�z Koşar'ın eş� Oktay Koşar �le Prof. Dr. Mec�t 
Süerdem'�n oğlu olan Seçk�n Süerdem, 
profesyonel performansları d�nleyenlerden tam 
puan aldı.
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SOSYAL PROGRAM BİRBİRİNDEN 
EĞLENCELİ KONSERLE RENKLENDİ

SOLUNUM 2022'n�n değerl� �çer�ğ�n� 
güçlend�ren öneml� b�r faktörde yurtdışından 
gelen konuşmacıları oldu. B�rb�r�nden öneml� 
oturumlarda, güncel ver�ler� ve bakış açılarını 
paylaşan konuşmacılarımız şu �s�mlerden oluştu:

KATILIMCILAR YURTDIŞINDAN GELEN 
KONUŞMACILARLA  FARKLI BAKIŞ 
AÇILARI EDİNDİ

●   Atul Mehta

●   Ayshan Mammadova

●   Carla Lamb

●   Debbie Levine

●   Fabien Maldonado

●   Kaid Darwiche

●   Michael Loebinger

●   Stavros Konstan�nides

●   Stefano Aliber�

●   Sudish Murthy

●   Todor Popov

●   Torsten Gerriet Blum



Kongre Komitesi olarak “SOLUNUM 2023 nasıl bir kongre olmalı?” sorusundan 
yola çıkarak, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır ve  katılımcılarımıza “iyi ki 
katıldım” diyeceği bir kongre için çalışmalarımızı ivedilikle sürdürüyoruz.

KONGREAktüel

>> Dr. Güntülü Ak
SOLUNUM 2023 Başkanı
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Ka�lımcıların “İyi ki ve her zaman Solunum Kongreleri” 
diyeceği bir SOLUNUM 2023 planlıyoruz

CUMHURİYETİN 100. YILINA YAKIŞAN BİR KONGRE:

“SOLUNUM 2023 nasıl bir kongre olmalı?” 
sorusundan yola çıkan Kongre Komitesi olarak, 
kongremizin tüm katılımcıların “iyi ki katıldım” diyebi-
leceği bir kongre olsun istedik. Eğer bir katılımcı yeni 
bilgiye ulaşabilir, hasta yönetimindeki bilgi ve bece-
risini ar�ırabilir, kendisinin ve meslektaşlarının yaptığı 
çalışmaları tartışabilir, yerli ve yabancı bilim insan-
larıyla bir araya gelerek gelecek planlaması yapabilir, 

özlük haklarını birlikte savunabilir, arkadaşlarıyla 
sosyal ortamlarda hoşça vakit geçirirse “İyi ki ve her 
zaman Solunum Kongresi' diyebilir diye düşündük. 
Her yıl aynı nosyonla yola çıkan ve çıtanın gi�ikçe 
yükseldiği solunum kongrelerinden birini 
gerçekleştirmenin kolay olmayacağını biliyorduk. Bu 
nedenle çalışmalarımıza ivedilikle başladık.

İlk toplantımızı SOLUNUM 2022 sırasında yüz yüze 
gerçekleştirdik ve “Göğüs Hastalıklarında Gelecek” 
teması ve “Cumhuriyetin izinde, Bilimin ışığında, 
Tükenmeyen nefesle!” sloganıyla yola çıktık. 



SOLUNUM 2023'e yaraşır bir bilimsel program için 
tüm ekip özverili bir şekilde çalışmaktayız. Daha önce 
olduğu gibi bu kongremizde de tüm üyelerimize hitap 
eden oturumlar dışında akademik seviyesi yüksek 
oturumların yer aldığı ayrı bir salonumuz olacak. 
Önceki yıllarda Mavi Salon, Sirius Salonu olarak 
isimlendirilen bu özel salonun adı bu yıl Cumhuriyet 
Salonu olacak. İlerleyen günlerde ana konu 
başlıklarının bir kısmının yer aldığı web sitemizde 
bilimsel program detaylarını sizlerle paylaşacağız. 

AKADEMİK OTURUMLAR 
CUMHURİYET SALONU'NDA

ULUSLARARASI DERNEKLERLE 
İŞ BİRLİĞİNE DEVAM
Dünyaya açılmak, uluslararası camiada görünür olmak 
ve iş birliği yapmak ülkemizin akciğer sağlığını 
iyileştirmemizi ve bilim dünyasında yerimizi almamızı 
sağlıyor. Bunun bilinciyle genç meslektaşlarımızı iş 
birliği yaptığımız derneklerle bir araya getirmeyi 
hede�iyoruz. Bu amaçla CHEST, ERS, ESTS, WABIP 
ile beraber düzenlenecek ortak oturumlarda akciğer 
sağlığını konuşacağız.

9

Kongremiz, ülkemizin cennet köşesi Antalya'da 
Starlight Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 
Bilimsel programımızı yazdan kalma günlerde deniz 
kenarında sosyal programlarla tamamlayacak ve 
böylece kışa hep birlikte pozitif bir enerji ile 
gireceğiz.Hep birlikte “İYİ Kİ VE HER ZAMAN 
SOLUNUM KONGRELERİ” diyebilmek için hepinizi 
SOLUNUM 2023'e bekliyoruz.

Üyelerimizden gelen beklenti anketi ve çalışma 
gruplarının önerilerinin alınmasının ardından 
SOLUNUM 2023 resmî web sitesi 
h�ps://solunum2023.solunum.org.tr/ adresiyle yeni 
yılın ilk günlerinde siz değerli üyelerimizin ziyaretine 
açıldı. 

Türk Milleti hayata Cumhuriyet ile tutundu. Bu 
bilinçle paylaşımlarımızı Cumhuriyet'in ilk gününden 
günümüze kadar geçen her 10 yılına damga vuran bilim 
insanlarının tanıtımı ile taçlandıracağız. 

Bilgi tartışıldıkça ve paylaşıldıkça anlam kazanır ve 
insanlığa faydalı olur. Bu nedenle sizlerin bildirilerini 
kongremizde sunması ve tartışmaya açması ülkemiz ve 
dünya akciğer sağlığı için kıymetli. Son yıllardaki bildiri 
düzeyi dikkate alınarak oluşturulan editör masası 
oturumları devam e�irilecek. Bildirilerinizi 
sabırsızlıkla bekliyoruz. Kongremize gösterilen ilgi ve 
çaba karşılıksız kalmayacak ve çalışmalarınız ödüllerle 
hak e�iği değere ulaşacaktır. 

https://solunum2023.solunum.org.tr/


SOLUNUM 2023 ORGANİZASYON 
KOMİTESİ
Komitemiz; Başkan Prof. Dr.  Güntülü Ak, 
Kongre Sekreteri Doç. Dr.  Burcu Yormaz, 
Bilimsel Komite Başkanı Doç. Dr. Cengiz 
Özdemir, Bilimsel Komite Sekreteri Doç. Dr. 
Celal Satıcı ile gelecek vaat eden genç 
meslektaşlarımız Ahmet Atlı, Damla Serçe Unat, 
Melahat Uzel Şener, Kadir Canoğlu, Sezgi Şahin 
Duyar, Özlem Soğukpınar, Pelin Pınar Deniz, 
Ayşe Coşkun Beyan, Nazan Erbaş Kanat ve 
Çağla Koç'tan oluşmakta olup ilk toplantısını 
Kasım ayındaki SOLUNUM 2022 sırasında yüz 
yüze gerçekleştirdi. 

TÜSAD'DAN CUMHURİYET'iN 
100. YILINA ÖZEL VİDEO SERİSİ
TÜSAD, 45. Yıllık Kongresi SOLUNUM 
2023'ün hazırlıklarını sürdürürken 
Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşılmasına büyük 
katkıları olan bilim insanlarını yeniden 
hatırlatmak ve isimlerini onurlandırmak 
amacıyla yeni bir video serisi yayınlamaya 
başladı. Bu özel seride yeni Türkiye 
Cumhuriyeti'nin bilimsel serüvenine damga 
vuran kişi ve olaylar 10'ar yıllık dönemler 
halinde tanıtılacak.
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SOLUNUM 2023'e kadar paylaşımı düzenli 
aralıklarla devam edecek video serisinin ilki, 
yılbaşından hemen önce yayınlandı. 
“Cumhuriyet, dünya bilimine ve tıbbına yön 
veren nice bilim insanı yetiştirdi” mesajıyla 
başlayan ilk videoda; Mustafa Kemal'in yakın 
çalışma arkadaşı ve Hıfzıssıhha Enstitüsü 
Kurucusu Dr. Re�k Saydam'ın yanı sıra, Türk 
akademisinde profesör unvanını alan ilk kişi 
olan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 
Dermatoloji Kürsüsü 'nü kuran ve Behçet 
hastalığının tanımlanmasını sağlayan Hulusi 
Behçet,  Türkiye'de çağdaş matematiğin 
yerleşmesini sağlayan Prof. Dr. Kerim Erim, 
Türkiye'de ilk modern akıl ve ruh sağlığı 
hastanesinin kurucusu Ord. Prof. Dr. Mazhar 
Osman,  cumhuriyetin ilk kadın kimyageri ve 
kimya mesleğinin ülkemizdeki ilk kadın öncüsü 
olan Prof. Dr. Remziye Hisar yer aldı.



CUMHURİYETİN GÖLGESİNDE, BİLİMİN İZİNDE, TÜKENMEYEN NEFESLE:

'Göğüs Hastalıklarında Gelecek'
SOLUNUM 2023'ün konusu olacak

KONGREAktüel

Cumhur�yet�m�z�n 100. yılını kutlayacağımız bu anlamlı yılda düzenleyeceğ�m�z 
SOLUNUM 2023'te özgür ve b�l�msel b�r ortamda “Göğüs Hastalıklarında Gelecek” 
konusunun ele alınacağı kapsayıcı b�r kongre �ç�n hazırlanıyoruz. Kurs ve 
workshoplarla başlayacak olan b�l�msel programımız kapsamında uluslararası 
konuşmacıların katılımıyla b�l�msel şölene dönüşecek oturumlarla alanımızın 
geleceğ�n� �lg�lend�ren konuları en�ne boyuna değerlend�receğ�z.

>> Dr. Ceng�z Özdem�r
SOLUNUM 2023 B�l�msel Kom�te Başkanı

Bu yıl ''buluşma noktamız'' d�ye tanımladığımız, göğüs 
hastalıkları cam�asının en köklü derneğ� olan 
TÜSAD'ın düzenled�ğ� ve merakla beklenen 
kongreler�m�z�n 45'�nc�s�n� gerçekleşt�receğ�z. 
Organ�zasyon Kom�tes� olarak, 4-7 Kasım 2023 
tar�hler� arasında Starl�ght Kongre Merkez� Antalya'da 
yapılacak olan SOLUNUM 2023'ün hazırlıklarına hızla 
başladık. Kongrem�z�n Cumhur�yet�n �lanın 100. yılına 
da denk gelm�ş olması b�zler� oldukça heyecanlandırdı 
ve bu anlamlı yıla yakışan b�r kongre programı �le s�z 
değerl� üyeler�m�z�n karşısına çıkmak �ç�n 
sabırsızlanıyoruz. 

B�r asrı ger�de bırakırken Cumhur�yet�m�z�n b�ze 
kazandırdıklarının farkında olarak özgür ve b�l�msel b�r 
ortamda s�zler �ç�n “Göğüs Hastalıklarında Gelecek” 
temalı b�r kongre hazırlamayı amaçladık. Dünyanın 
karşı karşıya olduğu �kl�m kr�z�, yoksulluk, küresel 
pandem�ler, doğal afetler, savaşlar ve göçler 
�nsanoğlunun sağlıklı yaşamını tehd�t eder duruma 
geld�. Ama �nsanın zorluklar karşısında akıl ve b�l�m� 
kullanarak çözüm arama çabası, d�j�tal çağın sağladığı 
olanaklar ve b�l�m�n her şeye rağmen umudu besleyen 
�lerley�ş� b�zler� karamsarlıktan kurtarıp, geleceğe daha 
güvenl� bakmamıza olanak sağlıyor. Bugünü kavrayıp 
geleceğ� planlamak �ç�n el�m�zdek� en güvenl� 
dayanağın b�l�m olduğunun farkında olarak 
“Cumhur�yet�n Gölges�nde, B�l�m�n İz�nde, 
Tükenmeyen Nefesle!” başlığıyla göğüs hastalıklarında 
geleceğ� tartışacağız.

11



PRATİK EĞİTİMLER
DENEYİMLİ KONUŞMACILAR
Kongrem�z 4 Kasım 2023 tar�h�nde kurslarla başlayıp, 
5-7 Kasım 2023 tar�hler� arasında da ana program �le 
devam edecek. Kurslar, her yönü �le göğüs hastalıkları 
hek�mler�n�n �ht�yaçlarına yönel�k ''prat�k eğ�t�mler�'' 
�çeren, katılımcıların b�rb�r�nden deney�ml� konuş-
macıların tecrübeler�nden faydalanacağı programlardan 
oluşacaktır. Hem kurslar hem de kongre programı �çer�-
s�nde farklı başlıkları �çeren workshop'lar �le güncel 
göğüs hastalıkları alanının prat�k eğ�t�m �ht�yacını 
kapsayıcı b�r program hazırlamaktayız. As�stan 
hek�m�nden sahada h�zmet sunan göğüs hastalıkları 
uzmanına kadar gen�ş b�r katılımcı grubun �lg�s�n� 
çekeceğ�n� düşünüyoruz.

Kongrem�z�n ana programı 5-6-7 Kasım 2023 
tar�hler�nde, 3 gün boyunca aralıksız ve yoğun akışıyla 
b�r b�l�msel şölene dönüşecek. Bu program kapsamın-
da daha öncek� yıllarda olduğu g�b� s�z değerl� katılım-
cıların �stekler� doğrultusunda güncelleme oturumları, 
olgu oturumları ve yüksek akadem�k düzeyl� oturum-
lar yer alacaktır. Bu amaçla ülkem�zden ve yurtdışından 
b�rçok b�l�m �nsanını kongrem�zde m�safir edecek ve 
katılımcılarla deney�mler�n� paylaşmalarına olanak 
sağlayacağız. Bu yıl kongre temamızda da vurguladı-
ğımız g�b� geleceğ�m�ze yön verecek olan b�lg�y� özel 
b�r salonda, 'Cumhur�yet Salonu'nda' tartışacağız. 
Güncel göğüs hastalıkları tıbbını �ler�de bekleyen 
teknoloj�ler�n, sorunların ve çözümler�n tartışılacağı bu 
salonun hep�m�z�n özel �lg�s�n� çekmes�n� bekl�yoruz. 

KATKI SAĞLAYACAK
ÇALIŞMALARI BEKLİYORUZ
Kongreler�n temel amaçlarından b�r� ve belk� de en 
öneml�s� b�l�msel çalışmalarımızınaktarılması, 
tartışılması, yen� soruların oluşumuna katkı sağlaması 
ve günlük prat�ğ�m�ze yön vermes�d�r. Bu b�l�msel 
tartışma ortamını sağlamak amacı �le bu yıl da 
kongrem�zde çalışmalarınızı paylaşmanızı bekl�yoruz. 
“Ed�tör Masası” ve “Olgu Konsey�” oturumlarının, 
alanında deney�ml� akadem�syenler tarafından 
çalışmalarınızın tartışılmasına ve b�l�msel değer�n�n 
ar�ırılmasına katkı sağlayacağını düşünmektey�z. Bu yıl 
da çok sayıda çalışmaya farklı �çer�klerde ödüller 
ver�lecekt�r. TÜSAD'ın prest�jl� “Prof. Dr. Mel�ha 
Terz�oğlu B�l�m Ödülü” yanında sözlü sunu, poster ve 
olgu sunusu ödüller� �le “D�kkat Çeken Araştırmacı 
Ödülü” de ver�lmeye devam edecekt�r.

Kongren�n yoğun b�l�msel programı yanında hazırlanan 
farklı sosyal program alternat��er� �le b�r arada olmaya, 
sohbet etmeye, eğlenmeye ve hasret g�dermeye de 
devam edeceğ�z. TÜSAD Kongreler� Organ�zasyon 
Kom�teler� tarafından düzenlenmekle b�rl�kte, aslında 
�ş�n mutfağında derneğ�m�z�n çalışma grupları, 
şubeler�, GEAK ve �l tems�lc�l�kler� görev almakta ve 
kongrem�z bu �şb�rl�ğ�yle güzelleşmekte, s�z değerl� 
katılımcılarımızla da anlam kazanmaktadır. 
S�zler� 45. Yıllık Kongrem�z-SOLUNUM 2023'te 
ağırlamaktan büyük b�r mutluluk ve onur duyacağız. 
Hep�n�z� ''Cumhur�yet�n gölges�nde, B�l�m�n �z�nde, 
Tükenmeyen nefesle'' akc�ğer sağlığını �y�leşt�rmek �ç�n 
b�rl�kte çözümler bulmak üzere SOLUNUM 2023'e 
bekl�yoruz.
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GÜNCELAktüel

Türk�ye Solunum Araştırmaları Derneğ�'nde (TÜSAD) 
geçen yılın en öneml� gündem maddeler�nden b�r� de 
yen� Merkez Yönet�m Kurulu'nun bayrağı devralması 
oldu. TÜSAD'da 2022 - 2025 dönem� �ç�n seç�len yen� 
yönet�m kurulunda başkanlığı Prof. Dr. Müşerref Şule 
Akçay üstlend�. Yoğun b�r gündem ve hızlı b�r tempo 
�le çalışmalarına başlayan yen� MYK, 
Cumhur�yet�m�z�n 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılı 
�ç�n b�r d�z� çalışmayı gündem�ne aldı. Başkanlık 
bayrağını Prof. Dr. Ülkü Yılmaz'dan devralan Prof. Dr. 
M. Şule Akçay, “Bu b�r bayrak koşusu. Yen� yönet�m 

TÜSAD 2023 yılına Şule Akçay
başkanlığındaki yeni MYK ile başladı

olarak derneğ�m�z�n mo�osunda olduğu g�b� 
'Tükenmeyen Nefesle' hep daha �ler�ye doğru 
koşacağız” ded�. Öncek� Başkan olarak yen� yönet�mde 
yer�n� alan Prof. Dr. Ülkü Yılmaz da, “TÜSAD olarak 
b�rl�kte çalışma kültürü ed�nm�ş b�r derneğ�z. Bugüne 
kadar olduğu g�b� bundan sonra da TÜSAD olarak 
meslek� gel�ş�m�n sürdürülmes�ne ve toplumun akc�ğer 
sağlığının korunmasına yönel�k çalışmalarımız aynı 
hızla devam edecekt�r” d�ye konuştu. TÜSAD'ın yen� 
MYK üyeler� �se Solunum Aktüel okurları �ç�n şu 
mesajları verd�:

Türk�ye Solunum Araştırmaları Derneğ� (TÜSAD), Cumhur�yet�m�z�n 100. yılını 
kutlayacağımız 2023 yılına Prof. Dr. Şule Akçay başkanlığındak� yen� Merkez 
Yönet�m Kurulu (MYK) �le g�rd�. SOLUNUM 2022 Kongres�'n�n ardından yapılan 
genel kurulun ardından Prof. Dr. M. Şule Akçay başkanlık görev�n� Prof. Dr. Ülkü 
Yılmaz'dan devralarak, çalışmalarına başladı.
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2022-2025 dönem�nde Merkez Yönet�m Kurulu'nda 
Genel Sekreter olarak görev üstlenen Prof. Dr. Onur 
Turan, paylaştığı mesajda şunları söyled�: “TÜSAD 
Yönet�m Kurulu'ndak� (MYK) görev�ne devam eden ve 
dernek sekreterl�ğ� g�b� onurlu ama zor b�r görev� alan 
b�r üye olarak,  tüm okuyucularımıza saygılarımı sunar, 
2023 yılının b�zler ve a�leler�m�z �ç�n sağlıklı, mutlu ve 
huzurlu geçmes�n� d�ler�m. Pandem�n�n ağır yükünü 
omuzlarımızda her an h�sse��ğ�m�z zorlu b�r yönet�m 
kurulu dönem�n� ger�de bıraktık. Bu sürec�n 
zorluklarını en çok yaşayanlar sağlık çalışanları oldu ne 
yazık k�. Kend�m�z�n, a�lem�z�n, hastalarımızın sağlığını 
korumak dışında, pandem�n�n yıpratıcı ps�koloj�k baskı 
ve başta hek�mler üzer�nde uygulanan negat�f 
yaklaşımlar, hek�m haklarının �y�leşt�r�lmemes� ve 
sağlık çalışanlarına uygulanan ş�ddet b�zler� daha da 
zorladı. Başka ülkelerde hek�ml�k yapmaya başlayan ve 
buna karar veren çok sayıda meslektaşımız oldu. Bu 
noktada dernek olarak üyeler�m�ze her yönden destek 
olarak öneml� b�r �ş başardığımızı düşünüyorum. 
Üyeler�m�ze bazen ses, bazen de onlarla tek yürek 
olarak b�rl�k olduk. Bu dönemde TÜSAD olarak, 
üyeler�m�ze hem oluşturduğumuz b�l�msel eğ�t�m 
ortamı, hem de sorun çözmeye yönel�k yaklaşımlarımız 
�le bu sürec� �y� yöne��ğ�m�z� düşünüyorum. 
Derneğ�m�z, yen� başlayan as�stanlardan tutun da, uzun 
süred�r sahada olarak görev yapan göğüs hastalıkları 
uzmanına, akadem�syen�ne kadar ulaşmayı başarab�len, 
eğ�t�m desteğ�n� etk�n b�r şek�lde vereb�len b�r dernek 
olmuştur ve bu �lkel� ç�zg�s�n� sürdürmeye devam 
edecekt�r. Derneğ�m�z�n genç üyeler ve tecrübel� 
hocalarımızın harmanlandığı yönet�m kurulu eşl�ğ�nde, 
b�l�me ve mesleğ�m�z�n doğrularına h�zmet etmeye 
devam edeceğ� b�r gerçekt�r. Genç akadem�syenler� 
barındıran GEAK, özell�kle yen� görev yapmaya 
başlamış as�stanların eğ�t�m�n� hede�eyen as�stan 
kampları, uzmanların b�lg�ler�n� güncelled�kler� 
akadem� toplantıları �le her kes�mden üyem�ze h�tap 
etmeye devam edecekt�r. Bu zorlu yolda b�zler� yalnız 
bırakmadığınız �ç�n değerl� üyeler�m�ze teşekkür eder, 
h�zmet aşkı �le s�zlere faydalı olab�lmek �ç�n çalışmaya 
devam edeceğ�me, edeceğ�m�ze söz ver�r�z. 

alanında çalışan meslektaşlarımızın b�l�msel ve 
akadem�k gel�ş�m�ne katkı sağlayan en büyük ve köklü 
ulusal dernekt�r. Yen�l�klere açık, demokrat�k, her b�r 
üyes�ne değer veren ve et�k değerler� �lke ed�nm�ş böyle 
öncü b�r derneğ�n merkez yönet�m kurulunda �k�nc� 
kez yer alıyor olmaktan büyük mutluluk ve gurur 
duyuyorum. MYK üyes� olarak bu dönem çalışma 
grupları ve koord�nasyon kurulları koord�natörlüğü 
görev�n� yürüteceğ�m. Derneğ�m�z çatısı altında 17 
çalışma grubu ve 2 koord�nasyon kurulu derneğ�n d�ğer 
organları �le �let�ş�m ve sıkı b�r �ş b�rl�ğ� �ç�nde 
çalışmakta, alanlarındak� b�l�msel gel�şmeler� 
üyeler�m�zle paylaşmaktadır. Bununla b�rl�kte 
akadem�k anlamda �lerlemek �steyen genç 
meslektaşlarımızdan oluşan GEAK grubu �le çok 
merkezl� çalışmalar yapmaktadır. Çalışma grupları ve 
koord�nasyon kurulları akc�ğer sağlığı ve hastalıkları �le 
�lg�l� özel gün ve ha�alarda basın b�ld�r�ler� 
yayınlamakta, yaptıkları sunumlarla halkın 
b�lg�lenmes�ne de katkıda bulunmaktadır. Yapılan tüm 
bu etk�nl�kler, g�derek hızlanan uluslararası dernek �ş 
b�rl�kler� �le daha da güçlenmekted�r.  Çalışma grupları 
ve koord�nasyon kurulları TÜSAD yen� MYK 
dönem�nde de ek�p ruhuyla, et�k �lkeler doğrultusunda, 
sevg� ve saygı çerçeves�nde b�l�msel çıtayı yükseltmek, 
derneğ�m�z�n tanınırlığını ar�ırmak �ç�n çalışmaya, 
üretmeye devam etmey� hede�emekted�r.”

Mesajına “50 yıllık b�r çınar olan Türk�ye Solunum 
Araştırmaları Derneğ�, Türk solunum tıbbını hep 
b�rl�kte, tükenmeyen nefesle ve daha �ler�ye götürmek 
amacıyla yen� yönet�m kurulu �le çalışmalarına devam 
ed�yor. Yen� yönet�m kuruluna seç�lm�ş olmanın büyük 
onurunu bana yaşatan derneğ�m�z�n tüm üyeler�ne 
teşekkürler�m� sunuyorum” d�yerek başlayan Prof. Dr. 
Yusuf Aydem�r,  düşünceler�n� şöyle aktardı: 
“Ülkem�z�n her alanda �lerlemeye �ht�yacı var. Bu 
alanların en önde gelenler�nden b�r�s� de b�l�m. Öncek� 
yönet�m kurulumuz, mükemmel çalışmaları �le 
derneğ�m�z�, sadece alanında değ�l, ülkem�zdek� en 
öneml� meslek dernekler� arasına konumlandırdı. 
Amacımız, s�zler�n de desteğ� �le Türk göğüs 
hastalıkları b�l�m�n� uluslararası arenada söz ed�l�r hale 
get�reb�lmek. Bu v�zyon doğrultusunda uzmanlık 
öğrenc�ler�n�n eğ�t�m�ne katkıda bulunmak 
öncel�ğ�m�z.  As�stan kampları, Solunum 365 eğ�t�m 
portalı, web�narlar, onl�ne olgu tartışmaları �le eğ�t�mde 
fırsat eş�tl�ğ�n� destekl�yoruz. “Araştırma Tekn�kler�, 
İstat�st�k ve B�l�msel Makale Yazma” Kursu �le genç 

TÜSAD yönet�m�ne �k�nc� kez seç�len Prof. Dr. Nazan 
Şen, şu değerlend�rmey� yaptı: “TÜSAD ulusal akc�ğer 
sağlığının �y�leşt�r�lmes�ne ve göğüs hastalıkları 
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araştırmacılara �stat�st�k ve çev�r� desteğ� h�zmet� 
vermey�, Genç Akadem�syenler Kurulu (GEAK) �le de 
çok merkezl� çalışma yapma �mkanı sunarak b�l�m 
�nsanlarımızın hem yet�şmes�ne katkıda bulunmayı 
hem de uluslararası arenada başarılı çalışmalar arasında 
yer alab�lmeler�ne destek olmayı hede��yoruz. Sahada 
çalışan uzmanlarımızın beklent�ler�n�, gerek özlük 
hakları alanında gerekse meslek� akadem�k �ht�yaçları 
konusunda, b�l�yor ve destekl�yoruz. Ülkem�z�n Sağlık 
pol�t�ka üret�c� ve uygulayıcıları �le, meslek alanımızın 
sorunlarını ve �y�leşt�r�lmes� gereken alanları paylaşıyor 
olmaya devam edeceğ�z. Tüm meslektaşlarımızın, 
arkalarında -destekler�yle- güçlü b�r meslek örgütü 
olduğunu ve haklarını korumak adına çalışmalar 
yapacağımızı b�lmes�n� �st�yoruz. Büyük b�r b�l�msel 
fest�val havasında geçen kongreler�m�zde, gerek 
çalışmalarını sunma anlamında gerek de b�lg�ler�n� 
güncelleme alanında akadem�k heves� olan her üyem�z� 
desteklemeye devam edeceğ�z. SOLUNUM 2023 
kongrem�ze çalışmalarınızı heyecanla bekl�yoruz. 
Halka yönel�k b�lg�lend�rme ve sağlık eğ�t�m� 
faal�yetler�m�z�, podcastler�m�z� ve sosyal ağlarda 
çalışmalarımızı daha da artırmayı hede��yoruz. 
Desteğ�n�zle daha güçlü b�r TÜSAD olarak, 
tükenmeyen nefesle büyümeye devam ed�yoruz. 
Sağlıkla, b�l�mle ve b�z�mle kalmaya devam ed�n�z..

ÖZTÜRK: BAYRAĞI DAHA İLERİ 
TAŞIMAYA GAYRET EDECEĞİZ

Doç. Dr. Yusuf Aydem�r arkadaşım �le b�rl�kte göğüs 
hastalıkları alanına yen� adım atmış genç 
meslektaşlarımıza derneğ�m�z� tanıtarak üye olmalarını 
sağlamak, böylece ulu b�r çınar olan TÜSAD'ın daha da 
dallanarak büyümes�ne katkıda bulunmaya 
çalışacağım. Bu büyük sorumluluğu heyecanla ve 
gururla yapmaya çalışacağım. Tüm göğüs hastalıkları 
meslektaşlarımı alanında ulu b�r çınar olan TÜSAD'ın 
b�r dalı olmaya davet ed�yorum.”

Yen� Merkez Yönet�m Kurulu'nun en genç üyes� olan 
Doç. Dr. Celal Satıcı, “Cumhur�yet�m�z�n 100. 
yıldönümü olan bu öneml� senede göğüs 
hastalıklarının en köklü derneğ� TÜSAD'ın b�r parçası 
olmak ben�m �ç�n çok öneml� b�r onur kaynağı” derken, 
şunları söyled�: “Çok değerl� hocalarımızdan bayrağı 
devralıp yen� ek�b�m�zle b�rl�kte uyum �ç�nde çalışarak 
derneğ�m�z� daha da yukarıya taşımak �ç�n el�m�zden 
gelen� yapacağız. Bu öneml� yılda derneğ�m�z�n göz 
bebeğ� olan Solunum 365'te yen�lenerek büyümeye 
devam ed�yor. Bu platformun �ç�nde bulunan göğüs 
hastalıkları alanında güncel olarak sunulan teor�k 
dersler�n yanına 'Araştırma Planlama ve Temel 
İstat�st�k' kursunu ekled�k. TÜSAD olarak uzmanlık 
alanımızda temel b�r eks�kl�k olarak gördüğümüz 
konulara yönel�k 3 aşamalı eğ�t�m programını 
meslektaşlarımızın kullanımına sunduk. İlk bölümü 
Solunum 365'te, d�ğer bölümler� �se yüz yüze yapılacak 
olan ve her yıl tekrarlamayı planladığımız programımız 
sayes�nde çok sayıda göğüs hastalıkları hek�m�ne 
ulaşarak, alanlarında öncü b�l�msel çalışmalar 
yapmalarına destek olacak b�lg� ve becer�ler 
kazandırmayı amaçlıyoruz. Makalen�n başından 
sonuna yazarın �ş�n �ç�nde olduğu, yazıyı yönlend�rerek 
yolundan sapmadan, planlandığı şek�lde l�mana 
yanaştırdığı ürünler ortaya çıkarması çok öneml�d�r. 
Ancak bu şek�lde yazıların b�l�msel kıymet� artarak, 
alana yön veren çalışmalar ortaya koymak mümkün 
olab�l�r. Bu çalışmaların ortaya çıkması �ç�n de ver�ler�n 
anal�z�n�n araştırmayı planlayan yazar tarafından 
yapılması, yazının planlandığı g�b� �lerleyerek 
sonuçlanmasını sağlar. Bu sebeple hek�mler�m�z�n 
araştırma planlamanın yanı sıra �stat�st�k b�lg�s�n�n 
ar�ırılması gerekt�ğ�ne �nanıyoruz. Yoğun �lg� gören ve 
sınav �le kurs�yerler�m�z� bel�rled�ğ�m�z kursumuzun 
her yıl tekrarlanması planlanmış olup, katılamayan 
hek�mler�m�z�n her yıl başvurab�leceğ�n�, bununla 
b�rl�kte solunum 365'te mevcut olan teor�k v�deolara 

“Göğüs hastalıkları alanında en köklü ve en büyük 
dernek olan TÜSAD'da 9. Dönem Merkez Yönet�m 
Kurulu üyes� olarak seç�lm�ş olmak meslek hayatımdak� 
şu ana kadar yaşadığım en büyük onur ve mutluluk” 
d�yen Doç. Dr. Ayper� Öztürk, şu değerlend�rmey� 
yaptı: “Görev�m�z� devraldığımız sek�z�nc� dönem 
merkez yönet�m kurulu üyeler� değerl� hocalarımıza 
dernek adına yapmış oldukları olağanüstü çalışmaları 
neden�yle buradan da teşekkür etmek �ster�m. Yola 
çıktığımız bu sürec�n b�zden öncek� dönemlerde de 
olduğu g�b� b�r bayrak yarışı olduğunun farkındayız; bu 
b�l�nçle, değerl� hocalarımızdan tesl�m aldığımız 
bayrağı daha da �ler�ye taşımaya tüm gücümüzle gayret 
edeceğ�z. TÜSAD 9. Dönem MYK 'da 2022-2025 
yılları arasında derneğ�m�z�n d�ğer s�v�l toplum 
kuruluşları �le �l�şk�ler�n� yürütmekle görevlend�r�lm�ş 
bulunmaktayım. Göğüs hastalıkları alanındak� ya da 
d�ğer alanlardak� s�v�l toplum kuruluşları �le �let�ş�m 
kurarak sağlıkta ve özell�kle alanımızda 
'sorunlar,çözümler,yen� projeler' g�b� konuları yakından 
tak�p ederek s�zlerle paylaşmaya çalışacağım. Ayrıca 
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YENİLENEREK BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK



�sted�kler� zaman ulaşarak b�lg�ler�n� tekrar 
edeb�lecekler�n� hatırlatmak �ster�z. Katılmaya hak 
kazanan üyeler�m�z �le bu akadem�k şölende görüşmek 
d�leğ�yle..”

'b�z' d�yerek, daha da büyüyerek ve çok daha fazla 
k�ş�ye ulaşmaya çalışarak, derneğ�m�z�n faal�yetler�n� 
duyurmaya çalışacağım. Gururluyum, mutluyum, 
heyecanlıyım ama en öneml�s� bu büyük sorumluluğun 
farkındayım. Tüm yönet�m kurulunda k� hocalarıma ve 
sosyal medya ve �let�ş�m grubunda çalışan emekç� 
arkadaşlarıma teşekkür ed�yor ve kolaylıklar 
d�l�yorum.”

Sözler�ne “Göğüs hastalıkları alanında en köklü ve en 
büyük dernek olan Türk�ye Solunum Araştırmaları 
Derneğ� (TÜSAD) 9. Dönem Merkez Yönet�m Kurulu 
Üyes� olarak seç�lm�ş olmanın haklı ve �nanılmaz 
mutluluk ver�c� b�r gurur kaynağı” d�yerek başlayan 
Doç. Dr. Şule Taş Gülen, şunları aktardı:  “8. dönem 
merkez yönet�m kurulu üyeler� değerl� hocalarımızdan 
öyle güzel b�r noktada bayrağı tesl�m aldık k�; bu görev 
mutluluk kaynağı olduğu kadar aynı zamanda c�dd� b�r 
sorumluluk bunun da farkındayım. Kocaman b�r çınar 
g�b� alanımızda b�z hek�mler� sah�plenen, b�l�msel ve 
sosyal olarak her zaman desteklemey� hedef almış olan 
derneğ�m�z�n sosyal medya ve �let�ş�m sorumlusu 
olarak görevlend�r�lm�ş bulunmaktayım. 2022-2025 
yılları arasındak� dokuzuncu dönem görev�m� 
meslektaşım Doç. Dr. Özgür Batum hocam �le 
yürütüyor olacağız. Teknoloj�n�n ve �let�ş�m�n 
�nanılmaz b�r hızla �lerled�ğ� günümüzde dünyada ve 
ülkem�zde gel�şen alanımızdak� gerek akadem�k 
gerekse sosyal alanda k� yen� b�lg�ler�, derneğ�m�z�n 
düzenled�ğ� b�l�msel kongreler�, sempozyumları, 
kursları veya etk�nl�kler� ve duyuruları s�zlere en doğru 
ve en hızlı şek�lde �let�yor olmayı amaçlıyoruz. Tab�� k� 
bunu tek başımıza yapıyor olab�lmek çok zor, ha�a 
�mkansız. Bu aşamada arka planda tüm bu sosyal 
medya ve �let�ş�m ağını ören, önce b�rb�r�m�zle sonra da 
s�zlerle �let�ş�m�m�z� sağlayan kocaman ve çok çalışkan 
b�r ek�p var. TÜSAD olarak sosyal medya �le olan 
paylaşımlara (Instagram, Facebook, Tw��er ve 
YouTube) çok önem vermektey�z. Buradan hem 
hek�mler�m�z� hem de halkımızı b�lg�lend�r�c� 
paylaşımlar yapmaktayız ve bu dönem de bu durumun 
artarak devam etmes�n� amaçlıyoruz. Duyurularımızın 
bu alanlardan çok hızlı, çok gen�ş k�tlelere ulaştığının 
farkındayız. Bu dönem de özell�kle YouTube kanalımız 
Solunum TV üzer�nden hem halkımızı hem de gerek 
as�stan gerekse uzman hek�mler�m�z� b�lg�lend�r�c� ve 
eğ�t�c� v�deo ser�s�ne başlıyor olduğumuzun da 
müjdes�n� vermek �ster�m. V�deo ser�m�z “Nefes 
Aldıran V�deolar” olarak karşınızda olacak. 
Derneğ�m�z�n yen� dönem yönet�m kurulunda göğüs 
hastalıkları adına derneğ�m�z vasıtasıyla 'ben' demeden 

Cumhur�yet�n 100. yılında görev alan b�r yönet�mde 
üye olmanın kend�ler� �ç�n büyük anlam taşıdığını 
vurgulayan Doç. Dr. Özgür Batum, şunları d�le get�rd�: 
“5 - 10  Kasım 2022 tar�h�nde yapılan 44. TÜSAD 
Uluslararası Katılımlı Kongres� SOLUNUM 2022'de 
2022-2025 dönem� merkez yönet�m kurulu seç�mler� 
yüksek katılımı �le gerçekleşt�. Başkanımız Prof. Dr 
Şule Akçay önderl�ğ�nde. Genç, d�nam�k b�r ek�p 
olduk. Bayrağı devraldığımız b�r öncek� yönet�m 
kurulunun  pandem� dönem�ndek� zorluklara rağmen 
yaptıkları öneml� ve göğüs hastalıklarının gel�ş�m�ne 
ışık tutan �şler�n� görerek yen� projeler ve üretmeye 
ş�md�den başladık. TÜSAD koca b�r çınar ve ben de bu 
çınarın gölges�nde olmaktan gurur duyuyorum. Ayrıca 
Cumhur�yet�m�z�n 100. yılında merkez yönet�m 
kurulunun b�r parçası olmak da bu gururu katbekat 
ar�ırıyor. Değerl� göğüs hastalıkları alanında çalışan 
meslektaşlarımızın tüm �stekler�n� karşılayacak, 
alanında en yetk�n hocalarımızın eng�n deney�mler� �le 
katkı sağlayacakları öneml� projelerde buluşmak üzere.”

TÜSAD 2022-2025 YILI 
MERKEZ YÖNETİM KURULU

●   Şule Akçay (Başkan)
●   Ülkü Yılmaz (Önceki Başkan)
●   Cengiz Özdemir (Başkan Yardımcısı)
●   M. Onur Turan (Genel Sekreter)
●   Celal Sa�cı (Sayman)
●   Nazan Şen (Üye)
●   Yusuf Aydemir (Üye)
●   Ayperi Öztürk (Üye)
●   Sevinç Sarınç Ulaşlı (Üye)
●   Özgür Batum (Üye)
●   Sinem Sökücü (Üye)
●   Şule Taş Gülen (Üye)

16

BATUM: ŞİMDİDEN YENİ PROJELER 
ÜRETEN DİNAMİK BİR EKİP OLDUK

TAŞ GÜLEN: TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM
ALANLARINDA GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAĞIZ



GÜNCELAktüel

TÜSAD 44. Yıllık Kongres� SOLUNUM 2022, 5-10 
Kasım 2022 tar�hler� arasında Kıbrıs’ta b�l�msel şölene 
dönüştü ve yoğun katılım �le gerçekleşt�. Kongrem�z 
sırasında b�l�nd�ğ� üzere 2022-2025 dönem� Yönet�m 
Kurulu seç�mler� yapıldı. B�zler sosyal medya ve 
�let�ş�m sorumluları olarak görev yapacak olmaktan 
dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Bu öneml� görev, 
TÜSAD’ın s�z değerl� üyelere ve paydaşlara daha �y� 
tanıtılması, �let�ş�m süreçler�n�n gel�şt�r�lmes� ve 

TÜSAD’ı alanımızda referans noktası konumuna get�ren �let�ş�m faal�yetler�n� 
güçlend�rerek devam ett�rmey� amaçlarken, derneğ�m�z�n sah�p olduğu d�j�tal 
varlıkların etk�s�n� gen�şlet�p büyütmey� hedefl�yoruz. Bunu yaparken üyeler�m�zle 
�let�ş�m� güçlend�r�p, aynı zamanda bütün sosyal paydaşlarımıza ulaşab�lmey�  
amaçlıyoruz.

>> Dr. Şule Taş Gülen
>> Dr. Özgür Batum

b�l�m�n ışığında daha �y� �şler yapab�lmek adına b�r 
köprü aslında. 2023 yılı �çer�s�nde yürüteceğ�m�z 
�let�ş�m çalışmalarımızı bunun farkında olarak 
planladık.

TÜSAD’ın üyelere ve paydaşlara daha �y� tanıtılması, 
�let�ş�m süreçler�n�n gel�şt�r�lmes� ve b�l�m�n ışığında 
daha �y� �şler yapab�lmek adına öneml� b�r araç olarak 
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Yeni dönemde TÜSAD’ın  sahip olduğu
dijital varlıkların  etkisini ar�racağız

TÜSAD İLETİŞİM SORUMLULARI:



gördüğümüz �let�ş�m çalışmalarımızın yol har�tasını bu 
farkındalıkla ç�zd�k. Yen� dönemde �let�ş�m 
faal�yetler�m�z� yen� projelerle devam e��rmey�, 
üyeler�m�ze yönel�k �let�ş�m çalışmaları yapmayı ve 
aynı zamanda �y�, paylaşılab�l�r �çer�klerle derneğ�m�z�n 
d�j�tal varlıklarının etk�s�n� gen�şletmey� hede��yoruz.

Bu hede�er�m�z doğrultusunda d�j�talde paylaşılab�l�r 
ve kal�tel� �çer�k üret�m�ne ağırlık verecek, üye 
�let�ş�m�m�z� daha da güçlend�recek ve sosyal medyayı 
merkez�ne alan özel �let�ş�m projeler�n� hayata 
geç�receğ�z. 

B�z de bu sorumluluğun farkında olarak kolları sıvadık 
ve �let�ş�m ek�b�m�zle b�rl�kte �k� yıldır çok başarılı b�r 
şek�lde devam eden podcast ser�ler�ne aynı hızla devam 
ed�yoruz. Bunun yanı sıra bu yıldan �t�baren YouTube 
kanalımızda her ay olmasını planladığımız “Nefes 
Aldıran B�lg�ler” v�deolarımız olacak. Bu platformda 
halkımızı solunum hastalıkları açısından 
b�l�nçlend�recek kısa eğ�t�c� b�lg�ler vermey� ve 
hatırlatmalar yapmayı, kafa karıştıran konulara açıklık 
get�rmey� amaçlıyoruz.

Ayrıca göğüs hastalıkları as�stan ve uzmanlarının 
�lg�s�n� çekeb�leceğ�n� düşündüğümüz vaka tartışmaları 
�le akadem�k v�deolarla karşınızda olmayı hede��yoruz. 
“TÜSAD B�l�msel” olarak ayrı b�r ser� olarak 
planladığımız akadem�k v�deolarda farklı olgularla 
karşınıza geleceğ�z ve s�z�n de yorumlarınız sonrası 
uzmanı �le b�lg�lend�rmeler yapacağız. Sosyal medya 
hesaplarından tüm web�narlarımızı, yüz yüze 
kurslarımızı ve TÜSAD Akadem� duyurularını hızlıca 
aktarmaya devam edeceğ�z. 

Bu yıl 4-7 Kasım tar�hler� arasında Antalya’da 
gerçekleşt�receğ�m�z SOLUNUM 2023 hazırlıkları tüm 
hızıyla devam etmekte. Kongrem�z gerçekleşene kadar 
gerekl� tüm duyuruları hızlıca paylaşarak s�zler� 
b�lg�lend�receğ�z. 

Değerl� üyeler�m�zle b�rl�kte akt�f olarak çağın 
get�rd�kler�ne ayak uyduran, çağdaş, b�l�m�n ışığında 
“Tükenmeyen Nefesle” mo�omuzla �lerlemeye devam 
edeceğ�z.
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YOUTUBE KANALIMIZA YENİ İÇERİKLER



GÜNCELAktüel

Bu yıl Cumhur�yet�m�z�n 100. yılını kutlayacak olmamız b�z� Atamızın �z�nde ve 
b�l�m�n ışığında çok çalışmaya ve üretmeye mot�ve ed�yor. Yen� yılda derneğ�m�z�n 
b�ze sağladığı �mkanlar sayes�nde b�l�msel b�lg�y� üret�p paylaşmaya devam 
edeceğ�z.

Yen� yıl her zaman �nsanda yen� umutlar doğurur. Yen� 
göreve başlamış olan TÜSAD Ankara Şubes� Yönet�m 
Kurulu da yen� yılda faal�yetler�ne hız kesmeden devam 
ed�yor.  Alanımızdak� b�l�msel gel�şmeler� üyeler�m�zle 
paylaşmayı hede�ed�ğ�m�z b�l�msel toplantılarımızın �lk 
�k�s�n� gerçekleşt�rd�k. “Subsol�d Nodüller�n Yönet�m�” 
ve “IPF'de Güncelleme” başlıklı bu toplantılarımıza 
meslektaşlarımızın �lg�s� ve olumlu ger� dönüşler� 
b�zler� mutlu e��. 

>> Dr. Evr�m Eylem Akpınar

2023'ün öneml� b�r özell�ğ� de Cumhur�yet�m�z�n 100. 
yılı olması. Bu da b�zler� Atamızın �z�nde ve b�l�m�n 
ışığında çok çalışmaya ve üretmeye mot�ve eden çok 
öneml� b�r etken. Yen� yılda derneğ�m�z�n b�ze sağladığı 
�mkanlar sayes�nde üretmeye ve paylaşmaya devam 
edeceğ�z. Umudumuz hep taze, b�rl�kte güçlüyüz!

Atatürk Sanatoryumu Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes� 
�le �ş b�rl�ğ� hal�nde gerçekleşt�rmeye başladığımız 
�nterst�syel akc�ğer hastalıkları ve akc�ğer kanser� �le 
�lg�l� olgu örnekler� paylaşımı ve tartışmasının ön 
planda tutulduğu aylık toplantılarla b�l�msel 
faal�yetler�m�z� güçlend�rd�k.

Yıl boyunca b�l�msel akt�v�teler�m�zle üyeler�m�ze 
ulaşmaya, günlük prat�kte ve akadem�k çalışmalarında 
yanlarında olduğumuzu h�sse��rmeye devam edeceğ�z.

19

100. yılda Atamızın izinde  daha çok 
üretecek  ve paylaşacağız

TÜSAD ANKARA ŞUBESİ:



TÜSAD İZMİR ŞUBE:

2023 yılında 6 toplan� ve bir kurs
gerçekleş�rmeyi planlıyoruz

GÜNCELAktüel

TÜSAD İzm�r Şubes� olarak, yen� dönemde yen� yönet�m�m�zle göreve başladık. 
Pandem� sonrasında yüz yüze toplantılara başlamanın heyecanını yaşadığımız bu 
dönemde toplam altı toplantı ve b�r kurs gerçekleşt�rmey� planlıyoruz. Bu 
etk�nl�klerde göğüs hastalıkları konusunda en son yen�l�klere yer verecek ve günlük 
hayatta sıklıkla karşılaştığımız sorunları ve çözümler� tartışmaya açacağız.

>> Dr. Berna Kömürcüoğlu

2022-2023 yılının �lk toplantısını “İnters�t�syel Akc�ğer 
Hastalığı Güncelleme” başlığı altında gerçekleşt�rd�k. 
İnterst�syel akc�ğer hastalığında en tartışılan konuları 
olg u sunumlar ı  eş l �ğ �nde konular ında uzman 
hocalarımızdan d�nled�k ve tartıştık. Çok yoğun 
katılımlı b�r toplantı oldu ve özell�kle as�stan doktorların 
yoğun �lg�s� b�zler� çok sev�nd�rd�.

TÜSAD İzm�r Şube olarak, yen� eğ�t�m yılına büyük b�r 
şevkle başladık. Bu dönemde Dr. Berna Kömürcüoğlu 
Başkan, Dr. Günsel� Balcı Sekreter, Dr. Onur Yazıcı �se 
Sayman olarak görev yapacaktır. Bu sene yen� yönet�mde 
MYK'ya seç�len arkadaşlarımız yer�ne Dr. Pınar Ç�men 
ve Dr. F�l�z Güldaval şube yönet�m�nde üye olarak yer 
aldı.

TÜSAD İzm�r Şube olarak, pandem� sonrasında yüz 
yüze toplantılara başladığımız b�r dönemde üyeler�m�zle 
b�rl�kte olmaktan dolayı çok heyecanlı ve sev�nçl�y�z. 
2022- 2023 dönem�nde göğüs hastalıkları konusunda en 
son yen�l�klere yer vermey� ve d�ğer yandan günlük 
haya�a sıklıkla karşılaştığımız sorunları ve çözümler� 
konusunda uzman konuşmacılarımız ve as�stanlarımızla 
b�reb�r tartışarak �nterakt�f olarak sunmayı planladık. 
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İk�nc� toplantımızda “Pulmoner H�pertans�yon Tanı ve 
Tedav�s�” konusu ayrıntılı olarak tartışıldı. Ege 
Ün�vers�tes� Kard�yoloj� Kl�n�ğ�'nden Prof. Dr. Meral 
Kayıkçıoğlu ve SBU İzm�r Suat Seren Göğüs Hastalıkları 

Gelecek ayk� toplantımızda “Astımda B�yoloj�k Ajan 
Tedav�ler�n� Nasıl Planlıyoruz ve Tak�p Ed�yoruz?” alt 
başlığını y�ne olgular üzer�nden tartışmayı planladık. Bu 
seney� altı toplantı ve b�r kurs �le tamamlamayı 
hede��yoruz.  Gerek konuşmacı olarak gerek �nterakt�f 
katılımları �le destek veren tüm öğret�m üyes�, uzman ve 
as�stanlarımıza teşekkür ed�yoruz. 

Hastanes�'nden Doç. Dr. Sam� Den�z konu anlatımları 
�le, As�stan Dr. Sena D�kmenoğlu da olgu sunumuyla 
oturumu zeng�nleşt�rd� ve ayrıntılı olarak tartışıldı. 
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GÜNCELAktüel

Akc�ğer Kanser� Çalışma Grubu olarak sürekl� güncellenen akc�ğer kanser� 
alanında yürüteceğ�m�z çalışmalar �ç�n yol har�tamızı oluşturduk. Akadem�k 
anlamda değerl� b�lg�ler sunmayı amaçladığımız bu dönem�n �lk etk�nl�ğ�nde 
evreleme dend�ğ�nde akla �lk gelen uzmanlardan b�r� kabul ed�len Dr. Ramon Ram� 
Porta'yı Şubat ayında meslektaşlarımızla buluşturacağız.

>> Dr. Pınar Akın Kabalak
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AKCİĞER KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU:

Amacımız; güncel gelişmelerle birlikte ilerlemek 
ve bilgi üretmek

Nanopart�küller�n Akc�ğer Kanser�nde Tanıdak� Yer� ve 
Lenf Nodu Evrelemes�nde PET-CT Radyom�k Anal�z” 
üzer�nde durduk.

Akc�ğer Kanser� Çalışma Grubu olarak, mortal�te ve 
morb�d�tede öneml� yer� olan, tanı ve tedav� 
yaklaşımları açısından gel�ş�m� hızla süren bu alanda 
b�rl�kte üretmek ve �lerlemek arzusu �ç�ndey�z. Çalışma 
grubu üyeler� olarak �lk toplantımızı derneğ�m�z�n yıllık 
kongres�nde, d�ğer�n� �se onl�ne platformda 
gerçekleşt�rerek toplumsal, meslek� ve akadem�k alanda 
yol har�tamızı oluşturduk.

Akc�ğer kanser�nde b�lg�ler�n hızla güncellend�ğ� bu 
dönemde, 9. TNM evrelemes�n� konuşmayı amaçladık. 
Akc�ğer kanser�nde evreleme dey�nce �lk akla gelen 
�s�m olan Dr. Ramon Ram� Porta'yı Şubat ayı �ç�nde tek 
k�ş�l�k konferans olarak düzenleyeceğ�m�z web�nar 
programımıza davet e��k ve olumlu cevap aldık. 

İlk olarak “Akc�ğer Kanser�nde Gelecek” başlığıyla 
l�teratür paylaşımı yaptık. L�teratür paylaşımında 



Cumhur�yet�m�z�n �lan 
ed�l�ş�n�n 100. Yılında 
düzenlenecek olan TÜSAD 45. 
Yıllık Kongres� SOLUNUM 
2023'ün hep�m�z�n heyecanla 
bekled�ğ� çok özel b�r kongre 
olacağından h�ç şüphem�z yok. 
B�l�msel program oturumları 
�ç�n güncel, farklı bakış 
açılarının b�rl�kte sunulduğu, 
mult�d�s�pl�ner yöntemler�n ve 
d�ğer çalışma gruplarıyla 
�şb�rl�ğ� �ç�nde olacağımız 
oturum öner�ler�nde bulunduk. 
Ş�md�den bu oturumlarda 
buluşacak olmanın heyecanı 
�ç�ndey�z.

Akc�ğer kanser� tanıdan 
tedav�ye her geçen gün kend�n� 
güncelleyen, farklı bakış açıları 
�le gel�ş�p yen�lenen b�r 
mal�gn�ted�r. Teknoloj�k 
gel�şmeler her alanda olduğu 
g�b� sağlıkta da görülmekte ve 
bu gel�şmeler akc�ğer 
mal�gn�tes�ne farklı b�r boyut 
katmaktadır. Çalışma grubu 

olarak bu gel�şmeler� yakından tak�p ed�p 
�novat�f bakış açılarını meslektaşlarımız �le 
paylaşmak, b�rl�kte öğrenmek, gel�şmek ve 
b�rl�kte üretmek çalışma grubumuzun ana 
amaçları arasındadır.  Hep b�rl�kte daha b�l�msel, 
daha aydınlık, daha güçlü yarınlara �lk günkü 
heyecanla…

Hep�m�z �ç�n hala en değerl� öğren�m yollarından olan 
yüz yüze eğ�t�m konusunda �se çok t�t�z davrandık. 
Lokal kurs planımızda bu defa “ Erken Evre Akc�ğer 
Kanser�nde Mult�d�s�pl�ner Yaklaşım” olacak. Tanı, 
cerrah� tedav�de m�n�mal �nvaz�v yaklaşım, sublobar 
tekn�kler�n uygulanma end�kasyonu, cerrah� dışı tedav� 
yaklaşımları, ol�gometastat�k hastalıkta cerrah� 
tedav�n�n yer� ve lokal �ler� hastalıkta cerrah� seçenekler 
başlıkları altında b�r kurs planladık. 

Çok merkezl� çalışma yaparak hem toplumsal olarak 
ülkem�z ver�ler�ne ulaşmayı hem de akadem�k anlamda 
daha güçlü ver�ler sunmayı hede�ed�k. “Akc�ğer 
Kanser� ve Tüberküloz B�rl�ktel�ğ�nde Akc�ğer 
Kanser�n�n Prognozu” başlıklı çok merkezl� b�r çalışma 
planı yaptık. Bu çalışma kapsamında ülkem�zde hala 
öneml� b�r enfeks�yon hastalığı olan tüberküloz �le 
akc�ğer kanser� b�rl�ktel�ğ� durumunda her evre ve 
hücre t�p�ne göre tedav� yaklaşımı ve prognost�k 
sonuçları araştırmayı amaçladık.  
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Akciğer Kanseri Çalışma Grubu

●      Melahat Uzel Şener (Sekreter)
●  Özgür Batum (Üye)    

●  Nazan Erbaş Kanat (Üye)    

●      Pınar Akın Kabalak (Başkan)

●  İlteriş Türk (Üye)    



GÜNCELAktüel

Çalışma grubumuz, 2023 yılı �ç�nde astım hastalığı ve tedav� konusunda b�r d�z� 
�lg� çek�c� akt�v�te planladı. Cumhur�yet�m�z�n 100. yılını da kutlayacağımız 
SOLUNUM 2023'te konuşulmak ve tartışılmak üzere astım konusunda farklı konu 
başlıkları öner�ler�nde bulunduk. Bu yıl Dünya Astım Günü �ç�n oldukça �lg� çek�c� 
b�r konuğumuzu ağırlamak adına çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.

>> Dr. Kurtuluş Aksu

Astım ve Alerj� Çalışma Grubu olarak, 2023 yılı 
�çer�s�nde yapmayı planladığımız akt�v�teler�m�z� 
s�zlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Cumhur�yet�m�z�n 100. yılını da kutlayacağımız 
TÜSAD 45. Yıllık Kongres�'nde “Astım ve Çevre” 
başlığı adı altında “Değ�şen Dünyada Alerj�k Solunum 
Yolu Hastalıklarındak� Artış” ana başlığı �ç�nde “İkl�m 
Değ�ş�kl�ğ� ve Astım' ve “V�ral İnfeks�yonlar ve Astım” 
konuları planlanmaktadır. “Astımı Neden Kontrol 
Edem�yorum ve Tedav� Planlarken Nelere D�kkat 

Etmel�y�m?” başlığında “Astımda Tanıyı Nasıl 
Koymalıyım?”, “Tedav� Kullanmakta Olan Astımlı 
Hastada Tanının Doğrulanması” ve “Astım Tedav�s�nde 
Algor�tm�k Yaklaşım: Ne Zaman Basamak Çıkalım? Ne 
Zaman Basamak Düşel�m?” başlıklarının konuşulması 
planlanmaktadır. 
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As�m konusunu detaylıca ele alacak çalışmalar planladık
ASTIM VE ALERJİ ÇALIŞMA GRUBU:

Ağır astım ve b�yoloj�kler konusunda �se “Kron�k 
R�nos�nüz�t/Nazal Pol�poz Komorb�d�tes� Olan veya 
Olmayan Astımlı Hastalarda B�yoloj�k Etk�nl�k”, 



Y�ne kron�k obstrükt�f akc�ğer hastalıklarının öneml� 
b�r sorunu olduğu �ç�n özell�kle de genç as�stan 
meslektaşlarımızla konuşmak ve tartışmak �sted�ğ�m�z 
konu başlıkları; “Astımda İnhaler Tedav�ler” konu 
başlığı altında “Astım Tedav�s�nde İnhaler Tedav�ler�n 
Önem�: Hastama Hang� İnhaler C�hazı (tedav�y�) 
Önermel�y�m?' ve “D�j�tal Teknoloj�n�n Astım 
Tedav�s�ne Katkıları” dır. 

Ayrıca, SOLUNUM 2023 kapsamında “Astımda 
Alerjen İmmünoterap�” konu başlığı altında Pro/Con 
öner�m�z olarak “Alerjen İmmünoterap� (A�t) Astım 
İç�n End�ked�r” ve “Alerjen İmmünoterap� (A�t) Astım 
İç�n End�ke Değ�ld�r” başlıklarının tartışılması 
planlanmaktadır.

Cumhur�yet�m�z�n 100. yılını da kutlayacağımız 
SOLUNUM 2023'te �lg� çekeceğ�n� düşündüğümüz 
çalışma grubu kurs öner�ler�m�z �se; şöyled�r:  “Göğüs 
Hastalıkları Prat�ğ�nde İlaç Alerj�ler� 
(Kemoterapöt�kler/ Akc�ğer Mal�gn�teler� Tedav�s�nde 
Ant�tüberküloz Ajanlar/ Akc�ğer Tüberkülozu 
Tedav�s�nde, Radyokontrast Maddeler/ Pulmoner 
Embol� Tanısında, Nsa�� Kursu” ya da “2. Ağır Astım 
Kursu.” 

Kongrem�ze davet ed�lmes�n� planladığımız yabancı 
konuşmacı ve konu başlıklarının da kongrem�zde 
oldukça �lg� çekeceğ�n� düşünmektey�z. 

düşündüğümüz b�r konu ve konuğumuz olacaktır. 
Konu ve konuşmacı bel�rlenm�ş olup süreç devam 
etmekted�r.

Çalışma grubumuz ve derneğ�m�z�n genç akadem�syen 
üye grubu �le ortak oluşturduğumuz akadem�k 
çalışmalarımızın et�k onay süreçler� devam etmekted�r. 
Et�k onayları tamamlandıktan sonra çok hızlı b�r 
şek�lde ülkem�ze a�t çok merkezl� ver�ler�m�z� 
dünyamız b�l�m� �le paylaşmak arzusundayız.

As�m ve Alerji Çalışma Grubu

●      Kurtuluş Aksu (Başkan)

●      Pınar Mutlu (Sekreter)

●     Gözde Köycü Buhari (Üye)

●     Tuğba Önalan (Üye)

●      Levent Cem Mutlu (Üye)
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“B�yoloj�k İlaçlarla Anafilakt�k Reaks�yonlar” ve “Ağır 
Astımda B�yoloj�klerle Yapılan Kl�n�k Çalışmalar ve 
Gerçek Dünya Kanıtları” konu başlıklarının tartışılması 
planlanmıştır.

Olgu oturumu öner�m�z �se; “Astım Ayrıcı Tanı Olgu 
Örnekler�” ve “Astımın Eşl�k E��ğ� Eoz�nofil�k Akc�ğer 
Hastalıkları Olguları (KEP, ABPA vs.)” olacaktır.

2023 yılının Şubat ayında TÜSAD Akadem� onl�ne 
toplantısında yapılmasını planladığımız olgu konsey� 
konumuz; “Astımın ve Özell�kle de Ağır Astımın Eşl�k 
E��ğ� Eoz�nofil�k Akc�ğer Hastalıkları” konusunda 
olacaktır ve planlaması yapılmıştır. Bu yıl �ç�nde 
kutlayacağımız Dünya Astım Günü �ç�n �lg� çekeceğ�n� 



GÜNCELAktüel

Çocuk Göğüs Koord�nasyon Kurulu olarak, yen� dönemde okul çağındak� 
çocuklarımızın yoğun solunum yolu enfeks�yonları ve  COVID-19 sürec�yle �lg�l� 
güncellemeler� tak�p etmeye ve meslektaşlarımızı b�lg�lend�rmeye devam 
edeceğ�z. D�ğer çalışma gruplarıyla ortak çalışmalar yürütmek de bu dönemdek� 
amaçlarımız arasında yer alıyor.
>> Dr. Ayşe Tana Aslan

ÇOCUK GÖĞÜS KOORDİNASYON KURULU:

Yeni dönemde çocuk akciğer sağlığıyla ilgili
diğer çalışma gruplarıyla ortak çalışacağız

Çocuk Göğüs Koordinasyon Kurulu

●    Ayşe Tana Aslan (Başkan)

●    Sevgi Pekcan (Sekreter)

●    Mehmet Köse (Üye)

●    İsmail Zafer Ecevit (Üye)

●    Tuğba Ramaslı Gürsoy (Üye)
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TÜSAD Çocuk Göğüs Koord�nasyon Kurulu olarak, 
Cumhur�yet�m�z�n 100. yılını kutladığımız 2023'te hep 
b�rl�kte b�l�mle beraber olduğumuz, b�lg�m�z�n ar�ığı, 
ülkem�z�n ve dünyanın daha �y� olduğu b�r yıl d�l�yoruz.
Okul çağındak� çocuklarımızın yoğun solunum yolu 
enfeks�yonları ve etk�s�n� değ�şen varyantları �le devam 
e��ren COVID-19 sürec�n� yakından tak�p etmeye 
devam ed�yoruz. Çocukların kend� sağlıklarının yanı 
sıra beraber oldukları er�şk�n ve yaşlı b�reylerle akc�ğer 
sağlığı açısından etk�leş�mler� ve okul ortamlarında 
alınacak önlemlerle �lg�l� b�ld�r�ler�m�z� yapmaya devam 
edeceğ�z. Halk sağlığını etk�leyen konularla �lg�l� 
öner�ler�m�z devam edecekt�r.  

K�st�k fibroz�s, pr�mer s�l�yer d�sk�nez�, �nterst�syel 
akc�ğer hastalıkları ve tüberküloz g�b� hastalıklara 
er�şk�n yaşa çocukluk çağında tanı konulmuş çocukların 
tedav� süreçler�n�, derneğ�m�z�n çalışma grupları ve 
koord�nasyon kurullarıyla b�rl�kte değerlend�rmey� 
kend�m�ze amaç ed�nd�k. D�ğer çalışma gruplarımızla 
gerek solunum kongreler�nde gerek akadem� 
toplantılarımızda b�r arada olmayı amaçlıyoruz.  

SOLUNUM 2023'te koord�nasyon kurulumuz 
tarafından tartışılması planlanan güncel konular 
şunlardır:

● Çocukluk Çağı İnters�syel Akciğer Hastalıkları 
(ChILD) ile İlgili Tanısal Yaklaşımlar ve 
An�fibro�k Tedavilerin Yerinin Tar�şılması

●    Pulmoner Hipertansiyon Hastalarında İzlem
● Romatolojik Hastalardaki Biyolojik Ajan 

Kullanımı
● Pektus Deformiteleri

K�st�k fibroz�s, pr�mer s�l�yer d�sk�nez�, �nterst�syel 
akc�ğer hastalıkları ve tüberkü-loz g�b� hastalıklara 
er�şk�n yaşa çocukluk çağında tanı konulmuş çocukların 
tedav� süreçler�n�, derneğ�m�z�n çalışma grupları ve 
koord�nasyon kurullarıyla b�rl�kte değerlend�rmey� 
kend�m�ze amaç ed�nd�k. D�ğer çalışma grupla-rımızla 
gerek solunum kongreler�nde gerek akadem� 
toplantılarımızda b�r arada olmayı amaçlıyoruz.  



GÜNCELAktüel

D�füz Parank�mal Akc�ğer Hastalıkları Çalışma Grubu, 
TÜSAD 44. Yıllık Kongres� SOLUNUM 2022'de yen� 
yönet�m�n� bel�rled�. Yürütme Kurulu'nda Başkan 
Oğuzhan Okutan, Sekreter N�lgün Yılmaz Dem�rc� ve 
üyeler Funda Coşkun, Berna Akıncı Özyürek, Ceyda 
Anar görev aldı. 

Hastalarımızla �lg�l� tecrübeler�m�z� meslektaşlarımızla paylaşarak, gerçek yaşam 
ver�ler�yle l�teratüre katkı sağlamak amacıyla çok merkezl� çalışmalar planlayarak 
yen� dönemde örnek b�r çalışma grubu olmayı planlıyoruz. Parank�mal akc�ğer 
hastalıklarını gündemde tutmak ve güncel b�lg�ler� düzenl� olarak paylaşmak �ç�n 
çalışmalarımızı devam ett�receğ�z.

>> Dr. N�lgün Dem�rc�

Çalışma Grubu olarak, Ocak 2023'te TÜSAD Akadem� 
�le b�rl�kte günlük prat�ğ�m�z� meşgul eden �lg�nç b�r 
�nterst�syel akc�ğer hastasıyla Olgu Konsey� formatında 
b�r web�nar yapacağız. Parank�mal Akc�ğer Hastalıkları 
�le �lg�l� güncel l�teratürler�m�z� Şubat 2023 ve Mayıs 
2023'te meslektaşlarımız �le paylaşacağız. 

27

DİFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU:

Alanımızı gündemde tutmak için çalışmalar yapacağız



Y�ne TÜSAD Akadem� �le tanıdan tedav�ye her 
yönüyle “Progres�f Pulmoner F�broz�s”� konu alan, 
sahadak� meslektaşlarımıza d�rekt temas etmey� arzu 
e��ğ�m�z dest�nasyonlarda kurslar yapmayı planlıyoruz. 

B�r TÜSAD geleneğ� hal�ne gelen, alanında b�r �lk olan 
ve bu yıl 6.sını düzenleyeceğ�m�z İPForum Sempoz-
yumu'nu y�ne oldukça anlamlı b�r tar�hte ve anlamlı b�r 
dest�nasyonda Mayıs 2023'te Samsun'da gerçekleş-
t�receğ�m�z �ç�n ayrıca mutluluk duyuyoruz. S�zlerden 
bu çok özel sempozyumu ş�md�den ajandalarınıza 
kaydetmen�z� r�ca ed�yoruz. Çok �lg� çekecek b�r kurs 
programı �le başlayacak sempozyumumuz, b�rb�r�nden 
değerl� ulusal ve uluslararası konuşmacıların yer alacağı 
b�l�msel programla devam edecek. Her yıl olduğu g�b� 
bu yıl da meslektaşlarımıza b�ld�r�ler�n� sempozyumu-
muza göndereb�lecekler�n�, ş�md�den planlamalarını 
ona göre yapmalarını da hatırlatmak �ster�z. 

Cumhur�yet�m�z�n 100. yılına denk gelen TÜSAD 45. 
Yıllık Kongres� SOLUNUM 2023'te b�rb�r�nden güzel 
ve güncel b�lg�lerle �d�yopat�k pulmoner fibroz�s, 
granülomatöz akc�ğer hastalıkları ve romatoloj�k 
hastalıklar başta olmak üzere parank�mal akc�ğer 
hastalıkları �le �lg�l� akadem�k oturumlar, güncelleme 
oturumları ve olgu oturumları ve yoğun �lg� göreceğ�n� 
düşündüğümüz farklı forma�a �k� kurs �le b�l�msel b�r 
şölen gerçekleşt�rmey� arzu ed�yoruz. 

Çalışma grubu olarak kend� hastalarımızla �lg�l� 
tecrübeler�m�z� paylaşmak, gerçek yaşam ver�ler�m�zle 
l�teratüre katkı sağlamak amacıyla çok merkezl� olarak 
planladığımız çalışmalarımıza da yen� dönemde �vme 
kazandırarak örnek b�r çalışma grubu olmayı 
planlıyoruz. Üyeler�m�zden de her türlü araştırma ve 
çalışma öner�ler�n� bekled�ğ�m�z�, koord�nasyon dah�l 
her türlü paylaşıma açık olduğumuzu özell�kle 
vurgulamak �ster�z.

D�füz Parank�mal Akc�ğer Hastalıkları Çalışma Grubu, 
oldukça gen�ş b�r hastalık yelpazes�n�n yer aldığı 
parank�mal akc�ğer hastalıklarını gündemde tutmak ve 
güncel b�lg�ler� meslektaşlarımıza en doğru ve hızlı b�r 
şek�lde ulaşmasını sağlamak amacıyla bayrağı 
devredene kadar çalışmalarını devam e��recek.

Difüz Parankimal Akciğer

Hastalıkları Çalışma Grubu

●          Oğuzhan Okutan (Başkan)

●          Nilgün Yılmaz Demirci  (Sekreter)

●          Funda Coşkun (Üye)

●          Berna Akıncı Özyürek (Üye)

●          Ceyda Anar (Üye)
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GÜNCELAktüel

Yaşlanan dünyamızda geleceğ�n en öneml� gündem 
maddeler�nden b�r�s�; yaş almanın gerek fizyoloj�k 
gerekse hastalık boyutları. Ger�atr� Çalışma Grubu 
olarak, bu durumun b�l�nç ve sorumluluğu �le hareket 
ed�yoruz. Geçen dönemde olduğu g�b� çalışma 
grubumuzun TÜSAD çatısı altında 2023 yılı �çer�s�nde 
planladığı b�rçok akadem�k ve sosyal etk�nl�k projes� 
mevcu�ur. 

Geleceğ�n en öneml� gündem maddeler�nden b�r�s� olacak yaş almanın fizyoloj�k 
ve hastalık boyutları konusunda 2023 yılında akadem�k ve sosyal etk�nl�k projeler� 
planlıyoruz. Temel hedefim�z� �se yaşlılık ve yaşlılardak� solunumsal sorunlar �le 
�lg�l� ver�ler�n saptanmasında öncülük etmek, çalışmalarımızı her geçen yıl daha 
�ler� boyutlara taşımak olarak bel�rled�k.

>> Dr. Serap Duru

Ger�atr�k hastalarda pnömon�, kanser, pulmoner 
tromboembol�, İPF, KOAH ve astım g�b� tak�p ve 
tedav�ler�nde güncelleme gerekt�ren hastalıklarda 
derleme yazıları hazırlanması planlanmaktadır. Güncel 
l�teratür sunumları �le bu hastalıkların tanı ve 
tedav�ler�nde karşılaşılan sorunlarla �le �lg�l� olgu 
sunumları yapılması hede�enmekted�r.
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GERİATRİ ÇALIŞMA GRUBU:

Hedefimiz, yaşlılıktaki solunumsal sorunlarla
ilgili verilerin saptanmasına öncülük etmek



Her yıl kutlanan 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Ha�ası'nda 
sağlıklı yaşlanma ve yaşlılarda görülen solunum 
problemler� �le �lg�l� onl�ne sem�ner gerçekleşt�r�lmes�, 
medya üzer�nden mesajlar yayınlanması düşünülmek-
ted�r. Ger�atr�k hastalarda sık karşılaştığımız solunum-
sal problemler�n palyat�f bakım ün�teler�nde yönet�m� 
�le �lg�l� mult�d�s�pl�ner web�nar yapılması 
gündem�m�zded�r. 

Derneğ�m�z�n 45. Yıllık Kongres�'nde ger�atr�k 
solunum hastalıklarında güncelleme, vaka takd�mler�, 
et�k sorunlar �le �lg�l� sunumlar ve kurs yapılması 
planlanmaktadır. Kırılgan b�r yaşlı hastanın fiz�ksel, 
z�h�nsel, duygusal, fonks�yonel ve sosyal açılardan 
bütüncül olarak değerlend�r�leb�lmes� de farklı çalışma 
grupları ve uzmanlık alanlarının koord�nasyonunu 
gerekt�r�r.

Bu arada d�ğer çalışma grupları ve uzmanlık alanlarıyla 
b�rl�kte ger�atr�k hastalar �le �lg�l� ortak akadem�k çok 
merkezl� çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. Ek 
olarak ger�atr�k hastalarda akc�ğer hastalıklarında tanı 
ve tedav� yaklaşımı konularında halka yönel�k 
podcastler hazırlanmasının toplumu b�l�nçlend�rmek 
adına oldukça yaralı olacağını düşünmektey�z.

Sonuçta geçen dönemlerde �lg� çekt�ğ�n� 
düşündüğümüz Instagram ve Zoom üzer�nden 
�nterakt�f katılımlı ger�atr�k hastalardak� akc�ğer 
sorunları �le �lg�l� sunumlarımıza devam etmek 
�st�yoruz. Çalışma grubumuzun temel hedefi yaşlılık ve 
yaşlılardak� solunumsal sorunlar �le �lg�l� ver�ler�n 
saptanmasında öncülük etmek ve çalışmalarımızı   her 
geçen yıl daha �ler� boyutlara taşımaktır.

Geriatri Çalışma Grubu

●      Serap Akçalı Duru (Başkan)

●      Tuğçe Şahin Özdemirel (Sekreter)

●      Ali Fidan (Üye)

●      Arzu Ertürk (Üye)

●      Ayşe Bahadır (Üye)
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GÜNCELAktüel

Kasım ayında yapılan seç�mlerle bayrağı b�r öncek� 
yürütme kurulundan devraldık. TÜSAD G�r�ş�msel 
Pulmonoloj� Çalışma Grubu olarak, yen� dönemde de 
son dönemde çıkmış ve g�r�ş�msel pulmonoloj� alanın-
da etk�l� olmuş l�teratürler� paylaşmaya, olgu konseyle-
r�nde �lg�nç vakalar üzer�nden g�r�ş�msel yaklaşımları 
tartışmaya ve konunun mentoru hocalar �le uzman 
oldukları konularda deney�mler�n� paylaştıkları d�j�tal 
oturumlara devam edeceğ�z.

Hedefim�z, gel�şmekte olan g�r�ş�msel pulmonoloj� alanındak� gel�şmeler� 
yakından tak�p ederek, TÜSAD üyeler� düzenl� olarak paylaşmak ve bu alanda yen� 
gel�şmelere �mza atmak. Bu amaçla yıl boyu düzenleyeceğ�m�z kursların yanı sıra 
“Yoğun Bakımda Bronkoskop�” k�tabımızı da hazırlıyoruz. Bu arada  25 Şubat'ta 
Prof. Dr. Al� Musan�'n�n katılımıyla gerçekleşecek sempozyuma katılımlarınızı 
bekl�yoruz.

>> Dr. S�nem Ned�me Sökücü

L�teratür paylaşımlarımızın �lk�n� Ocak ayı başında Dr. 
Ömer Ayten'�n özetleyerek b�zlerle paylaştığı 
�nterst�syel akc�ğer hastalığında transbronş�yal 
kryob�yops� uygulamalarında günümüzde gel�nen 
durumun değerlend�r�ld�ğ� b�r ed�toryal �le yaptık. 
Bunlar dışında çalışma grubu olarak 2023 yılı 
�çer�s�nde yapmayı planladığımız akt�v�teler�m�z� 
s�zlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
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GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU:

Alanımızdaki gelişmeleri takip ederek
literatür paylaşmayı sürdüreceğiz



G�r�ş�msel Pulmonoloj� Çalışma Grubu olarak; 
TÜSAD Akadem� �le b�rl�kte planlanan �lk lokal 
kursumuz “Endobronş�yal Ultrasonografi ve Toras�k 
Ultrasonografi Kursu”, Malatya'da Aralık ayında Prof. 
Dr. Levent Dalar ve Prof. Dr. Erdal İn'�n başkanlığında 
yoğun katılımla ve katılımcıların yüksek 
memnun�yet�yle tamamlandı. Yüz yüze olan ve prat�k 
kısımda b�reb�r eğ�t�m ver�len bu kursumuzda katılımcı 
sayısını sınırlandırmak zorunda olduğumuz �ç�n 
meslektaşlarımızın yoğun taleb�ne cevap veremed�k. 
Sahadan gelen yoğun talep değerlend�r�ld�ğ�nde bu 
başarılı kursu Türk�ye'n�n dört b�r yanına taşımayı 
planladık.

Pandem� önces� geleneksel hale gelen “Bronkoskop� 
Tekn�syenl�ğ�” kurslarına bu dönem yen�den 
başlıyoruz. İlk�n� Doç. Dr. Ayper� Öztürk başkanlığında 
Ankara Keç�ören Sanatoryum Atatürk Göğüs 
Hastalıkları ve Göğüs Cerrah�s� Eğ�t�m ve Araştırma 
Hastanes�'nde yapıp, sonrasında da çalışma dönem�m�z 
boyunca sırayla dört büyük eğ�t�m araştırma 
hastanes�nde devam e��rmey� planlıyoruz.

Bu dönem b�rçok k�tap projem�z de mevcut. Bu 
projelerden �lk�; konu hakkında kend� d�l�m�zde kaynak 
olmadığı g�b� İng�l�zce l�teratürde de detaylı 
değ�n�lmeyen b�r konu olan yoğun bakım hastalarında 
bronkoskop� konusunda olacak. “Yoğun Bakımda 
Bronkoskop�” k�tabı hal� hazırda yazarlarda olup, son 
düzenlemeler�n sonrasında yıl ortasına kadar 
yayınlanacağını umuyoruz.

Bu dönem uluslararası derneklerle olan ortak 
projeler�m�ze de devam edeceğ�z. Bunların �lk� WABIP 
Intervent�onal Pulmonology Inst�tue (IPI) �le ortak 
gerçekleşt�r�lecek olan sempozyum. Bu kapsamda Prof. 
Dr. Al� Musan� �le b�rl�kte Prof. Dr. Levent Dalar ve 
Doç. Dr. Ceng�z Özdem�r'�n organ�zasyonuyla �lk 
kursu gerçekleşt�r�yoruz. 25 Şubat Cumartes� günü L�v 
Hastanes� Vad� İstanbul'da gerçekleşecek bu kursta 
WABIP �n önde gelen hocaları ve Türk�ye'de bu �şe 
yıllarını verm�ş hocaların ortak sunumlarıyla g�r�ş�msel 
bronkoskop�ye �nternasyonel yaklaşımları göreceğ�z. 
Bu toplantı uluslararası katılımlı olacağı �ç�n sınırlı 
sayıda ayrılmış yer mevcut. Bu �nternasyonel toplantı 
�ç�n tüm meslektaşlarımızın katılım başvurularını 
bekl�yoruz.

Özet olarak, g�r�ş�msel pulmonoloj� gel�şmekte olan b�r 
alan ve b�z G�r�ş�msel Pulmonoloj� Çalışma Grubu 
Yürütme Kurulu olarak, bu gel�şmeler� yakından tak�p 
ed�p tüm TÜSAD üyeler� �le paylaşmaya, beraber 
gel�şmeye ve alanımızda yen� gel�şmelere �mza atmaya 
devam edeceğ�z.

Girişimsel Pulmonoloji Çalışma Grubu

●      Sinem Nedime Sökücü (Başkan)

●       Ayperi Öztürk (Sekreter)

●      Ömer Ayten (Üye)

●      Ayşe Elif Küpeli (Üye)

●      Cengiz Özdemir (Üye)

32



GÜNCELAktüel

TÜSAD 44. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongres�'nde 
çalışma grupları ve Göğüs Cerrah�s� Koord�nasyon 
Kurulu (GCKK) seç�mler� gerçekleşt�r�ld�. Kongreye 
katılan ve TÜSAD'ın tüzüğü gereğ� GCKK üyes� olan 
göğüs cerrahları tarafından son derece demokrat�k ve 
hoşgörülü b�r ortamda yen� Göğüs Cerrah�s� 
Koord�nasyon Kurulu üyeler� bel�rlend�. 

Göğüs Cerrah�s� Koord�nasyon Kurulu olarak;  mult�d�s�pl�ner çalışma �lkes� �le 
yen�l�kç� ve göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahları arasında b�l�msel b�r köprü 
olarak pek çok yen� çalışmaya �mza atmayı �st�yoruz. 45. Solunum Kongres� �ç�n 
de, öner�ler�m�z� düzenleme kuruluna sunduk.

>> Dr. Ayten Kayı Cangır

Göğüs Cerrah�s� Koord�nasyon Kurulu, gelecek dönemde 
mult�d�s�pl�ner yaklaşım �le “web�nar”, bölgesel toplantı 
ve kurs düzenleme hazırlıklarına başlarken 45. Solunum 

GCKK, �lk toplantısını kongrede gerçekleşt�rd�. Bu 
toplantıda öncek� GCKK yönet�m�ne başarılarından 
dolayı teşekkür ed�ld�. Toraksın cerrah� hastalıklarının 
büyük b�r çoğunluğu mult�d�s�pl�ner çalışmayı gerekt�r�r. 
Göğüs Hastalıkları uzmanlık alanı bu d�s�pl�nler�n 
başında yer alır, bu nedenle göğüs hastalıkları uzmanları 
�le göğüs cerrah�s� uzmanları arasında sıkı b�r �şb�rl�ğ� ve 
ortak b�r d�l olması hasta yönet�m� açısından öneml� ve 
değerl�d�r. Yen� GCKK bu anlayış �le TÜSAD çatısı 
altında gerçekleşt�r�lecek etk�nl�kler bu bakış �le 
planlayacağı bu �lk toplantıda d�le get�r�ld�.

İmmünoterap� hakkında l�teratür sunumları, küçük 
hücrel� akc�ğer kanser�nde cerrah�, VATS rezeks�yonda 
perop kompl�kasyon yönet�m�, solunum rezerv� kısıtlı 
hastaya yaklaşım g�b� olgu sunumları, b�yopr�nt�ng ve 
med�ast�nal evrelemede değ�şenler g�b� �lg� çek�c� 
konularda alanında öncü yabancı konuşmacılarla 
çevr�m�ç� konferans bu konuların başlıcalarıdır.

Kongres� �ç�n de öner�ler�n� kısa sürede hazırlayarak, 
kongre düzenleme kuruluna sundu. Söz konusu 
toplantılar �ç�n konu bel�rlen�rken günlük kl�n�k sorunlar 
yanı sıra yen�l�kler ve gelecek bakışı �le konular bel�rlend�.

Göğüs Cerrah�s� Koord�nasyon Kurulu, mult�d�s�pl�ner 
çalışma �lkes� �le yen�l�kç� ve göğüs hastalıkları ve göğüs 
cerrahları arasında b�l�msel b�r köprü olarak yen� pek çok 
çalışma yapmak �steğ� ve d�leğ�nded�r.

Göğüs Cerrahisi Koordinasyon Kurulu:
     Ayten Kayı Cangır (Başkan)● 
     Hakkı Ulutaş (Sekreter)● 
     Serkan Yazgan (Üye)● 
     Gökhan Kocaman (Üye)● 
     Bahar Ağaoğlu Şanlı (Üye)● 
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Bilimsel bir köprü olarak çalışacağız
GÖĞÜS CERRAHİSİ KOORDİNASYON KURULU:



GÜNCELAktüel

Kasım ayında Solunum 2022 Kongres�'nde yapılan 
seç�mlerde görev alan TÜSAD İnfeks�yon Çalışma 
Grubu, �lk toplantısını gerçekleşt�rd�.  Çalışma 
grubumuz Başkan Dr. Emel Ceylan, Başkan Yardımcısı 
Dr. Berna Eren Kömürcüoğlu, Sekreter Dr. N�gâr 
D�r�can ve üye olarak da Dr. Hur�ye Berk Takır ve Dr. 
Günsel� Balcı olarak faal�yetler�ne başladı. Çalışma 
alanımız ülkem�zde en sık görülen sağlık sorunlarından 
olan solunum yolları enfeks�yonları olması neden�yle 

Ülkem�zde en sık görülen sağlık sorunlarından olan solunum yolları 
enfeks�yonları alanındak� b�l�msel gel�şmeler� yakından tak�p ederek sahada 
çalışan meslektaşlarımızın eğ�t�m�ne destek olmayı amaçlıyoruz. TÜSAD 
İnfeks�yon Çalışma Grubu olarak, Yen� dönemde solunum s�stem� 
enfeks�yonlarıyla �lg�l� k�tap projes�n� hayata geç�rmen�n yanı sıra d�ğer gruplarla 
çok merkezl� çalışmalar yürütmek amaçlarımız arasında yer alıyor.
>> Dr. Berna Kömürcüoğlu

özell�kle pandem� sürec�nde öneml� b�r �ş yükü 
yaratmıştır. Bu b�l�nçle hem b�l�msel gel�şmeler� 
yakından tak�p etmek hem de sahada çalışan 
meslektaşlarımızın eğ�t�m�ne destek olmayı amaçladık.

Dünyada 2020 yılından ber� yaşanan COVID-19 
pandem�s� sürec�nde her yaştak� k�ş�ler�n solunum yolu 
v�ral enfeks�yonlarından etk�leneb�leceğ� görülmüştür. 
Daha öncek� yıllarda sadece kış sezonunda ortaya 
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İNFEKSİYON ÇALIŞMA GRUBU:

'Solunum Sistemi Enfeksiyonları' kitabı için
 hazırlıklar başladı



çıkab�len solunum yolunun v�ral enfeks�yonlarından 
farklı olarak pandem�ye yol açan koronav�rüsün tüm yıl 
boyu hastalığa neden olab�ld�ğ� ortaya çıkmıştır. 
Normalleşme dönem�nde maske, mesafe ve h�jyen 
korunma yöntemler�n�n uygulanması zorunluluğu 
ortadan kalktıktan sonrak� dönem ve akab�nde 2023 
yılı kış sezonu başlangıcında RSV ve İn�uenza v�rüsler� 
�le b�rl�kte görüleb�len koronav�rüs (SARS-CoV-2) 
enfeks�yonları kl�n�k tabloyu karmaşık hale get�rm�şt�r.  

Çalışma grubumuz, 12 Kasım Dünya Zatürre 
Günü'nde basın b�ld�r�s� ve sonrak� dönemde medyada 
ve yayın organlarında topluma yönel�k b�lg�lend�rme 
etk�nl�kler� gerçekleşt�rm�şt�r.  Bunun yanı sıra 23 
Kasım 2022 tar�h�nde TÜSAD Akadem� ve Enfeks�yon 
Çalışma Grubu �ş b�rl�ğ� �le d�j�tal ortamda ve büyük b�r 
katılımla “Olgu Konsey�” toplantısı gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
(bknz. 
h�ps://www.�nstagram.com/p/ClGbNzotfw1/?�gsh�d=M
DJmNzVkMjY)

Çalışma grubumuzla d�j�tal ortamda 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z toplantılarda gelecek çalışmalar 
konusunda görüş alışver�ş�nde bulunduk. Bu toplantı 
sonunda önümüzdek� dönemde bölgesel kurslar 
yapmayı planlıyoruz. 

Akadem�k çalışmalar �ç�n GEAK ve d�ğer çalışma 
gruplarının katılımı �le ulusal çapta çok merkezl� 
çalışmalar yürütmey� arzu ed�yoruz. Yoğun bakım 
çalışma grubu �le çok �laca d�rençl� enfeks�yonların 
tedav�s� konularında mult�sentr�k b�r çalışma planlama 

aşamasındayız. D�ğer çalışma gruplarından alanımızla 
�lg�l� �ş b�rl�kler�ne açık olduğumuzu bel�rtmek �ster�m.

Cumhur�yet�m�z�n 100. yılında gerçekleşt�r�lecek 
SOLUNUM 2023 - 45. Yıllık Kongre'de küresel sağlık 
sorunları göz önünde bulundurularak çalışma 
grubumuz alanındak� öncel�kl� konular 
değerlend�r�lm�şt�r. 

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu

●     Emel Ceylan (Başkan)

●      Berna Eren Kömürcüoğlu (Başkan Yardımcısı)

●      Nigâr Dirican (Sekreter)

●      Huriye Berk Takır  (Üye)

●      Günseli Balcı (Üye)
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Benzer solunum semptomları �le başvuran hastalarda 
kaynak neden tahm�n ed�lemed�ğ� �ç�n olası kl�n�k 
tablodan her 3 v�rüsün de sorumlu olması r�sk� �le karşı 
karşıya kalınmıştır ve adeta üçlü ep�dem� yaşanmaya 
başlanmıştır.

B�r öncek� çalışma dönem�nde planladığımız ancak 
pandem� sonrası yoğun çalışma koşullarında 
gerçekleşt�remed�ğ�m�z en öneml� projem�z b�r 
solunum s�stem� enfeks�yon k�tabı oluşturmaktı. Bu 
dönemde k�tap projem�z� hayata geç�rmey� planlıyoruz. 
Solunum s�stem� enfeks�yonlarına çok yönlü yaklaşımla 
zeng�nleşt�receğ�m�z �çer�klerle k�tabımız �ç�n 
hazırlıklara başladık.

Sağlık alanında solunum yolu hastalıklarının 
önlenmes�, tanı konulması ve tedav�s� konularını 
kapsayan gel�şmeler� öncel�klend�rerek ve ülkem�z 
�ht�yaçlarına göre konular bel�rlenm�şt�r. Küresel �kl�m 
değ�ş�kl�ğ� ve göçler�n solunum hastalıklarına etk�ler�, 
ant�b�yot�kler ve akc�ğer m�krob�yatasına etk�ler�, 
solunum enfeks�yonlarında tedav�ye d�renç sorunu ve 
yen� ant�b�yot�kler, yaşlı hastada enfeks�yonlar ve kl�n�k 
seyr�, bağışıklığı yeters�z hastalarda etken spektrumu, 
kl�n�k ve tedav�ler �le sorunlar konuları günlük prat�kte 
meslektaşlarımız �le �lg�l� konuşmak ve tartışmak 
�sted�ğ�m�z konulardır.

https://www.instagram.com/p/ClGbNzotfw1/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/ClGbNzotfw1/?igshid=MDJmNzVkMjY
https://www.instagram.com/p/ClGbNzotfw1/?igshid=MDJmNzVkMjY


GÜNCELAktüel

Kron�k solunum yolu hastalıkları tedav�s�nde, hemen 
her hastada kullandığımız �nhaler c�hazların, hastalar 
tarafından doğru kullanımının önem�n� hep�m�z 
b�l�yoruz. Ancak ülkem�z de dâh�l olmak üzere, hatalı 
kullanım oranlarının çok yüksek olduğunu, saygın 
uluslararası derg�lerde yayınlanan araştırmalardan da 
b�l�yoruz. B�r farmako-etken madde, ne kadar 
mükemmel olursa olsun, akc�ğerlere 
ulaştırılamadığında tedav� başarısından söz ed�lemez. 
Bu öneml� alanda faal�yetler yürüten, meslek dernekler� 
arasında �lk ve tek olan, İnhalasyon Tedav�ler� Çalışma 
Grubu seç�mler� yapıldı ve yen� yönet�m kurulu olarak 
heyecanla çalışmalarımıza başladık.

 İnhalasyon Tedav�ler� Çalışma Grubu olarak; hek�mlere ve hastalara yönel�k 
eğ�t�mler planlayarak �nhalasyon tedav�ler�nde uyumu artırmak öncel�kl� 
hedefim�z olacak.

Öncek� dönemlerde mükemmel çalışmalara �mza atan 
çalışma grubumuzun yönet�m kurulundak� değerl� 
hocalarımıza teşekkür ed�yoruz. Çıtayı o kadar 
yüksel��ler k�, �ş�m�z gerçekten zor. 

mektubumuzu tüm eğ�t�m kurumlarına göndermey� 
planladık. İlaveten, a�le hek�mler�ne “İnhalasyon 
Tedav�ler�” eğ�t�m� ver�lmes� �ç�n çalışma grubumuzdan 
b�r üyem�z�n a�le hek�ml�ğ� kongreler�ne katılarak 
sunum yapması konusunda tavs�ye yazısı göndermey� 
�st�yoruz.

Çok merkezl� b�r çalışmayı planladık ve yakın zamanda 
hasta alımına başlayacağız. SOLUNUM 2023 
Kongres�'n�n “gelecek” temasına uygun, çok fütür�st�k 
ve sofist�ke sunumlar planladık. Kongrem�ze tüm 
üyeler�m�z bekl�yoruz.

Yen� dönemde yürütücülüğünü Mec�t Süerdem 
hocamızın yaptığı “İNTEDA 2” çalışmasını ve uzman 
hek�mlere yönel�k “İnhalasyon Tedav�ler�” k�tabını 
yayınlamayı planlıyoruz. “İnhalasyon Tedav�ler�” 
konusunun Tıp ve Hemş�rel�k Fakülteler�nde eğ�t�m 
müfredatına eklenmes� konusunda tavs�ye 

Hem hek�m hem de hasta eğ�t�m�ne yönel�k 
çalışmalarımızla, �nhalasyon tedav�ler�ne uyum 
başarısını artırmak hedefim�zle sürdürdüğümüz 
çalışmalarımıza destek olmaya bekl�yoruz.

İnhalasyon Tedavileri Çalışma Grubu

●   Yusuf Aydemir (Başkan)

●   Burcu Yormaz (Sekreter)

●   Mecit Süerdem (Üye)

●   Celal Sa�cı (Üye)

●   Dilek Ergün (Üye)
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İNHALASYON TEDAVİLERİ ÇALIŞMA GRUBU:

Hedefimiz eği�mlerle inhalasyon tedavilerine uyum

>> Dr. Yusuf Aydem�r



GÜNCELAktüel

TÜSAD KOAH Çalışma Grubu'nun 2023 yılı �ç�n 
planladığı akt�v�teler� s�zlerle paylaşmak �st�yoruz. 4-7 
Kasım 2023 tar�hler�nde Antalya'da düzenlenecek olan 
TÜSAD 45. Yıllık Kongres�'nde KOAH başlığı altında 
planladığımız konu başlıkları şu şek�lded�r: “Tedav�s� 
Zor KOAH” konu başlığıyla, özell�kle semptom ve 
alevlenmeler�n kontrolü sağlanamayan hasta grubunda 
uygulanab�lecek tedav� yaklaşımlarını tartışmayı 
düşünüyoruz. 

KOAH Çalışma Grubu olarak, Cumhur�yet'�n 100. yılını da kutlayacağımız 
SOLUNUM 2023'te KOAH konusundak� tedav� yaklaşımlarını detaylıca ele 
alacağımız oturum ve paneller planlamaktayız. Kongre boyunca KOAH konulu 
oturumlara davet edeceğ�m�z Türk ve yabancı konuşmacılar da �lg�nç 
paylaşımlarıyla b�zlerle olacak. 
>> Dr. Muzaffer Onur Turan

GOLD 2023'te gruplamada yer�n� alan E grubu 
hastalarının tartışılacağı “E Grubu KOAH Hastalarına 
Yaklaşım” adı altında b�r panel düzenlemey� de 
hede�emektey�z. Non-farmakoloj�k tedav� 
yaklaşımlarından b�r�s� olan “Pulmoner 
Rehab�l�tasyon” �le �lg�l� de Pulmoner Rehab�l�tasyon 
Çalışma Grubu �le ortak b�r panel düzenleme �steğ� 
�çer�s�ndey�z.

hastalıkları uzmanlarına yönel�k b�r toplantıya 
kongrede yer vermek �st�yoruz. KOAH'ta güncel ve 
popüler b�r konu olan “Erken KOAH” �le �lg�l� b�r 
oturum hazırlığımızın olacağını da b�ld�rmek �ster�z.

Son dönemde tedav� protokolündek� yer� çok tartışılan 
�nhale kort�kostero�dlerle (İKS) �lg�l�, “KOAH 
Tedav�s�nde İKS'n�n Yer�” adlı, özell�kle göğüs 

Cumhur�yet�m�z�n 100. yılını da kutlayacağımız 
kongrem�zde, KOAH oturumlarında yer alacak Türk ve 
yabancı konuşmacıların ve güncel KOAH konu 
başlıklarının s�zlerde �lg� uyandıracağını 
düşünmektey�z. 

KOAH konusunda yen� projeler ve planlanmalardan 
önümüzdek� Solunum Aktüel sayılarında bahsetmey� 
sürdüreceğ�z.

KOAH Çalışma Grubu

●       Muzaffer Onur Turan (Başkan)

●       Nalan Ogan (Sekreter)

●       Esra Ertan Yazar (Üye)

●       Burcu Arpınar Yiğitbaş  (Üye)

●       Mukadder Çalıkoğlu (Üye)
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KOAH’ı her yönüyle ele alacağız
KOAH ÇALIŞMA GRUBU:



GÜNCELAktüel

Türk�ye Solunum Araştırmaları Derneğ� 44. Yıllık 
Kongres� SOLUNUM 2022'de Meslek� ve Çevresel 
Solunum Hastalıkları ve İş Sağlığı Çalışma Grubu yen� 
yönet�m� Başkan Doç. Dr.  Ayşe Coşkun Beyan, 
Sekreter Uzm. Dr.  Gülden Sarı ve üyeler Doç. Dr. 
Cebra�l Ş�mşek, Uzm. Dr. Nur Şafak Alıcı, Uzm. Dr. 
Adem Koyuncu olarak bel�rlend�. B�r öncek� dönemde 
olduğu g�b� unvanlarımızdan bağımsız olarak Çalışma 
Grubu Yönet�m Kurulu ve tüm üyeler�m�z �le el ele 
güzel �şler yapmayı hede��yoruz. B�r öncek� başkan 
Uzm. Dr. Nur Şafak Alıcı ve yönet�m kurulundak� 
arkadaşlarımıza çok teşekkür eder�z.  

SOLUNUM 2022'de görev�ne başlayan yen� yönet�m olarak alanımızla �lg�l� 
çalışmalarımızı TÜSAD üyes� meslektaşlarımızla �şb�rl�ğ� �ç�nde sürdüreceğ�z. 
Hedefim�z, çalışan ve güvenl�ğ� ve �nsana yakışır çalışma hayatı �ç�n hem göğüs 
hastalıkları hem de �ş ve meslek hastalıkları uzmanlığımızın verd�ğ� sorumlulukla 
her etk�n roller almak olacak.

>> Dr. Ayşe Coşkun Beyan

Çalışma grubu olarak, 2023 yılı �ç�nde TÜSAD 
Akadem� �le beraber COVID-19 �le b�rl�kte mesa�m�z�n 
ayrılmaz b�rer parçası hal�ne gelen solunum 

Y�ne TÜSAD Akadem� �le �şyer� hek�ml�ğ� 
uygulamalarında hek�m arkadaşlarımızın çok 
zorlandığı b�r konu olan Solunum Fonks�yon Test� 
(SFT) hakkında teor�k ve en az yarım gün prat�k 
uygulamayı �çeren ve derneğ�m�z�n sert�fikalandıracağı 
b�r kurs düzenlemek �st�yoruz. Bu kurs, organ�zasyon 
kolaylığı bakımından önce İzm�r'de yapılacak, gelen 
taleplere göre gel�şt�r�lecekt�r. 

Cumhur�yet�m�z�n 100. yılına denk gelen TÜSAD 45. 
Yıllık Kongres� SOLUNUM 2023'de de çalışma 
grubumuzu �lg� çek�c� oturumlar �le tems�l etmey� 
hede�ed�k. SOLUNUM 2022'de yoğun �lg� gören 
malul�yet konularının yanında alanımızın ne kadar 
zeng�n b�r uğraşı alanı olduğunu gösterecek oturumlar 
�le şaşırtıcı ve d�kkat çek�c� konuları tartışmayı 
hede�ed�k. 

Akadem�k çalışmalar konusunda �se bu sene �ç�nde en 
az b�r tane çok merkezl� b�r araştırmanın başlatılmasını 
ve �ş ve meslek hastalıkları uzmanları dışında d�ğer 
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MESLEKİ VE ÇEVRESEL SOLUNUM HASTALIKLARI VE İŞ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU:

Alanımızla ilgili farkındalığı ar�rmayı hedefliyoruz

koruyucuların (FFP2 VE FFP3 maskeler vs.) 
kullanımı, tem�zl�ğ�, bakımı ve az  b�l�nen b�r konu 
olarak uyumu (fit test) konularını tartışmayı 
planlıyoruz. Hedef grubumuz göğüs hastalıkları 
as�stanları ve uzmanları başta olmak üzere sağlık 
çalışanları, �şyer� hek�mler� ve yardımcı sağlık 
personeller�d�r. 



Çalışma grubumuzun mult�d�s�pl�ner yapısı gereğ� 
Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı 
ve SGK kurumu g�b� �ş sağlığı alanında ulusal kurum ve 
kuruluşların yönetmel�k hazırlığı ve danışmanlık 
talepler�nde çalışma grubumuzun her zaman olduğu 
g�b� layığı �le tems�l ed�lmes� konusunu çok 
önems�yoruz. 2022 yılında başlayan ve SGK Emekl�l�k 
H�zmetler� Da�res� tarafından yürütülen “Çalışma 
Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Tesp�t İşlemler� 
Yönetmel�ğ� Göğüs Hastalıkları Bölümü” güncelleme 
çalışmalarına çalışma grubumuzu tems�len Uzm. Dr. 
Adem Koyuncu katılmaktadır. Kurul üçüncü toplantısı 
tamamlamış ve Mart 2023 tar�h� �ç�n yen� toplantısını 
planlamıştır. 

Çalışan sağlığı ve güvenl�ğ� konularında ve �nsana 
yakışır çalışma hayatı �ç�n hem göğüs hastalıkları hem 
de �ş ve meslek hastalıkları uzmanlığımızın verd�ğ� 
sorumluluk �le her zaman etk�n roller alacağız. Bunlar 
sadece b�rkaç başlık… Yapılacak çok �ş var. Bu 
mot�vasyonla b�zler her türlü eleşt�r�, destek, öner� ve 
�şb�rl�ğ�ne açığız…
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Mesleki ve Çevresel Solunum 

Hastalıkları  ve İş Sağlığı Çalışma Grubu
●       Ayşe Coşkun Beyan (Başkan)

●      Gülden Sarı (Sekreter)

●      Cebrail Şimşek

●      Nur Şafak Alıcı

●      Adem Koyuncu

uzman arkadaşlarımız tarafından görece az b�l�nen 
meslek� göğüs hastalıkları konusunda farkındalığı 
artırmayı hede��yoruz. Üyeler�m�zden de her türlü 
araştırma ve çalışma öner�ler�ne açık olduğumuzu 
özell�kle vurgulamak �ster�z. 

Çalışma grubu olarak, özell�kle sahada �ş ve meslek 
hastalıkları uzmanları tarafından konulan meslek astımı 
tanılarının standard�zasyonunda rehber doküman 
�ht�yacı olduğunu b�lmektey�z. Bu nedenle hem �ş ve 
meslek hastalıkları uzmanları hem de göğüs hastalıkları 
uzmanları olarak meslek astımı tanı ve tedav�s� 
alanındak� son rehberler� derleyerek sahanın 
kullanımına sunmayı amaçlıyoruz. 



GÜNCELAktüel

TÜSAD'ın 44. Yıllık Kongres� SOLUNUM 2022 
sırasında yapılan çalışma grubu seç�mler� �le önümüzdek� 
3 yıl süres�nce Plevra Çalışma Grubu yürütme kurulunda 
görev alacak �s�mler bell� oldu. Prof. Dr. Den�z Köksal 
başkan, Prof. Dr. Sevda Şener Cömert sekreter, Prof. Dr. 
Ak�f Turna, Doç. Dr. Ülkü Aka Aktürk ve Uzm. Dr. 
Makbule Özlem Akbay üye olarak çalışma grubumuzda 
görev aldı.

Sık görülen b�r kl�n�k problem olan plevra hastalıklarının yönet�m�n� uluslararası 
düzeye çıkararak standard�ze etmek, b�l�m�n ışığında plevra hastalıklarının tanı ve 
tedav�s�ne katkı sağlamak, bu konuda araştırmalar yapmak ve �nsanlığa bu alanda 
h�zmet etmek çalışma grubumuzun hedefler� arasında yer alıyor. Plevral 
hastalıkları gündemde tutmak amacıyla 2023 yılında kurslar, sem�nerler ve onl�ne 
toplantılar planlayarak faal�yetler�m�z� sürdüreceğ�z.
>> Dr. Den�z Köksal

b�l�m �nsanlarının da katkılarıyla ses get�recek oturumlar 
planlıyor, en güncel ve kanıta dayalı b�lg�ler� 
meslektaşlarımıza aktarmayı hede��yoruz.

Çalışma Grubu olarak hede�er�m�z� şöyle sıralayab�l�r�z: 
Sık görülen b�r kl�n�k problem olan plevra hastalıklarının 
yönet�m�n� ülkem�zde uluslararası düzeye çıkararak 
standard�ze etmek, plevra hastalıklarının tanı ve 
tedav�s�ne b�l�m�n ışığında katkı sağlamak, araştırmalar 
yapmak ve böylel�kle �nsanlığa h�zmet etmekt�r.

Yen� yürütme kurulu geleceğe da�r planlama ve 
faal�yetler�ne hemen başlamıştır. Cumhur�yet�m�z�n 
kuruluşunun 100. yılında gerçekleşt�r�lecek olan 
SOLUNUM 2023 Kongres� �ç�n konu öner�ler�m�z� 
oluşturarak organ�zasyon kom�tes�ne �le��k. Yabancı 

TÜSAD'ın öneml� b�r akt�v�tes� olduğunu 
düşündüğümüz “Güncel Solunum” paylaşımlarına destek 
ver�yor ve alanımızla �lg�l� en güncel ve öneml� makaleler� 
s�zlerle paylaşmayı planlıyoruz. 
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 kurslar, sem�nerler ve 
onl�ne toplantılar planlayarak çalışmaya devam edeceğ�z.

Plevra Çalışma Grubu

    Deniz Köksal (Başkan)●  

    Sevda Şener Cömert (Sekreter)●  

    Akif Turna (Üye)●  

    Ülkü Aka Aktürk (Üye)●  

    Makbule Özlem Akbay (Üye)●  
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PLEVRA ÇALIŞMA GRUBU:

 Hedefimiz tanı ve tedavi sürecine katkı sağlamak



Pulmoner Vasküler Hastalıklar Çalışma Grubu olarak, yen� dönemde güncel 
b�lg�ler�n sahada çalışan değerl� uzmanlarımıza en doğru ve gen�ş �çer�kl� şek�lde 
ulaşmasını sağlamak �ç�n kurslar, bölgesel toplantılar ve web�narlar planlayarak 
pulmoner vasküler hastalıklarının tanı ve tedav�s�ne katkı sağlamayı ve bu alanda 
b�l�msel araştırmalar yürütmey� hedefl�yoruz.

>> Dr. Sev�nç Sarınç Ulaşlı

Yen� kurulan çalışma grubumuzun hede�er� arasında; 
pulmoner vasküler hastalıklarının tanı ve tedav�s�ne katkı 
sağlamak, pulmoner vasküler hastalıklarının yönet�m�n� 
ülkem�zde uluslararası düzeye çıkarmak ve çok merkezl� 
araştırmalar yapmak yer alıyor.  Yürütme kurulumuz 
önümüzdek� dönem �ç�n akadem�k faal�yetler�ne başladı. 
TÜSAD'ın eğ�t�m �ç�n çok öneml� akt�v�teler�nden 
TÜSAD Akadem� toplantılarına ve “Güncel Solunum” 
paylaşımlarına destek ver�yor ve alanımızla �lg�l� en güncel 
ve öneml� makaleler� s�zlerle paylaşmayı planlıyoruz.

Pulmoner Vasküler Hastalıklar Çalışma Grubu olarak, 
güncel b�lg�ler�n sahada çalışan değerl� uzmanlarımıza en 
doğru ve gen�ş �çer�kl� şek�lde ulaşmasını sağlamak �ç�n 
kurslar, bölgesel toplantılar ve web�narlar planlayarak 
çalışmaya devam edeceğ�z.
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GÜNCELAktüel

Pulmoner Vasküler Hastalıklar Çalışma Grubu olarak; 
TÜSAD'ın  44. yıllık kongres� SOLUNUM 2022 
sırasında yapılan çalışma grubu seç�mler� �le görev� 
üstlend�k. Önümüzdek� 3 yıl süres�nce Pulmoner 
Vasküler Hastalıklar Çalışma Grubu Yürütme Kurulu 
olarak Prof. Dr. Sev�nç Sarınç Ulaşlı Başkan, Prof. Dr. 
Evr�m Eylem Akpınar Sekreter, Prof. Dr. Erdal İn, Doç. 
Dr. Aysun Şengül ve Doç. Dr. Ebru Şengül Şeref Parlak 
üye olarak çalışmalarımızı sürdüreceğ�z.

Cumhur�yet�m�z�n kuruluşunun 100. yılında 
gerçekleşt�r�lecek olan SOLUNUM 2023 Kongres� �ç�n 
kurs ve konu öner�ler�m�z� oluşturarak kongre 
organ�zasyon kom�tes�ne �le��k. Yurt dışından davet 
etmey� planladığımız b�l�m �nsanlarının da katkılarıyla 
güncel ve kanıta dayalı b�lg�ler� meslektaşlarımıza 
aktarmayı hede��yoruz. 

Pulmoner Vasküler Hastalıklar Çalışma Grubu

●     Sevinç Sarınç Ulaşlı (Başkan)

●     Evrim Eylem Akpınar (Sekreter)

●     Erdal İn (Üye)

●     Aysun Şengül (Üye)

●     Ebru Şengül Şeref Parlak (Üye)

PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU:

Güncel bilgileri en geniş kitleye ulaş�racağız



GÜNCELAktüel

TÜSAD Solunum Rehab�l�tasyonu Çalışma Grubu 
olarak, SOLUNUM 2022'n�n hemen ardından 2023 
yılı hede�er�n� bel�rlemek üzere toplantılar 
gerçekleşt�rerek, fik�r alışver�ş�nde bulunduk ve 
bel�rled�k. Çalışma grubumuzun temel hede�er�; 
ülkem�zde pulmoner rehab�l�tasyon farkındalığının ve 
pulmoner rehab�l�tasyon uygulamalarına er�ş�m�n 
artırılmasıdır. Bu kapsamda ülkem�zdek� durumun 
tesp�t�, toplumda pulmoner rehab�l�tasyon 
farkındalığın ar�ırılması, sağlık çalışanları arasında 

Çalışma grubumuzun temel hedefler�; ülkem�zde pulmoner rehab�l�tasyon 
farkındalığının ve pulmoner rehab�l�tasyon uygulamalarına er�ş�m�n 
artırılmasıdır. Bu konuda gerçekç� b�r yol har�tası ç�zmek adına ülkem�z�n 
pulmoner rehab�l�tasyon alanındak� konumunu ortaya koyan gen�ş kapsamlı b�r 
anket planlıyoruz.

>> Dr. Gaz� Gülbaş

Pulmoner rehab�l�tasyona er�ş�m�n ar�ırılab�lmes� �ç�n 
gerçekç� b�r yol har�tası ç�zeb�lmen�n öncel�kle mevcut 
durumun tesp�t ed�lmes�nden geçt�ğ�n� 
düşünmektey�z. Bu bağlamda çalışma grubu olarak, 
ülkem�zde pulmoner rehab�l�tasyon uygulayan 
merkezler�n�n sayısı, bu merkezlerde görev alan 
personel�n sayısı ve uzmanlık alanları, merkezler�n 

farkındalığın artırılması ve eğ�t�m konuları üzer�nden 
çalışmalarımızı yürütmey� planlamaktayız.
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SOLUNUM REHABİLİTASYONU ÇALIŞMA GRUBU:

Durum tespi� için kapsamlı bir anket hazırlığındayız



pulmoner rehab�l�tasyon h�zmet� sunma yöntemler� ve 
merkezler�n donanımları hakkında b�lg� sah�b� 
olmamızı sağlayacak kapsamlı b�r anket hazırlığı 
�çer�s�ndey�z. Bu anket�n �lg�l� meslek mensuplarına ve 
mümkün olduğunca çok kuruma ulaştırmayı 
hede��yoruz. Elde ed�lecek ver�ler�n �ncelenmes� 
net�ces�nde tesp�t edeceğ�m�z sorunlara yönel�k çözüm 
öner�ler� gel�şt�receğ�z. 

2023'te Solunum 365'ten mümkün olduğunca ver�ml� 
şek�lde faydalanab�lmey� amaçlıyoruz. 2022 yılında 
Solunum 365'e eklenen “Pulmoner Rehab�l�tasyon 
End�kasyonları Ve Hasta Değerlend�rme”, “Alan 
Testler� ve KPET” ve “Egzers�z Eğ�t�m�” modüller�ne 
güncel ve yen� modüller�n eklenmes� �ç�n çalışmalar 
yapacağız. 

Ayrıca pulmoner rehab�l�tasyonun sorunları ve 
adalets�z ücret uygulamaları hakkında Türk Toraks 
Derneğ� ve Akc�ğer Sağlığı ve Yoğun Bakım 
Derneğ�'n�n Solunum Rehab�l�tasyon Çalışma 
Gruplarıyla görüşmeler�m�z devam etmekted�r. 

Toplumda pulmoner rehab�l�tasyonun farkındalığının 
artırılması amacı �le hastalara ve halka yönel�k kısa 
sürel� b�lg�lend�r�c� �çer�kler oluşturularak, 
derneğ�m�z�n sosyal medya organlarında 
yayımlanmasını planlamaktayız. Ayrıca, her yıl olduğu 
g�b�, mart ayında “Pulmoner Rehab�l�tasyon Ha�ası” 
kapsamında basın b�ld�rges� hazırlamak ve basın ve TV 
kanallarında röportajlar �le yer almak konusunda 
çalışmalar gerçekleşt�receğ�z. 

Yen� dönemde Solunum Rehab�l�tasyonu Çalışma 
Grubu olarak, eğ�t�m ve b�lg�lend�rme faal�yetler�n�n 
ar�ırılmasını hede�emektey�z. TÜSAD bünyes�ndek� 
d�ğer çalışma grupları (özell�kle KOAH, D�füz 
Parank�mal Akc�ğer Hastalıkları, Ger�atr� ve F�zyoloj� 
çalışma grupları ve Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 
Cerrah�s� koord�nasyon kurulları) �le ortak web�narlar 
düzenleyerek hek�mler ve sağlık çalışanları arasında 
pulmoner rehab�l�tasyon farkındalığını artırmayı 
amaçlıyoruz. 

Ayrıca derneğ�m�z�n yayın organlarında pulmoner 
rehab�l�tasyon �le �lg�l� güncel l�teratür, kılavuz ve b�lg� 
paylaşımları da yapacağız. Mart ayında “Pulmoner 
Rehab�l�tasyon Ha�ası”nda ve yıl �çer�s�nde farklı 
bölgelerde pulmoner rehab�l�tasyon kursları 
düzenleyeceğ�z. Ek olarak, pulmoner rehab�l�tasyon 
kapsamında tedav� ve değerlend�rme amacı �le 
kullanılab�lecek çok çeş�tl� tekn�k ve yardımcı c�hazlara 
da�r workshoplar gerçekleşt�rmek de planlarımız 
dah�l�nded�r. 

Köklü derneğ�m�z�n Solunum Rehab�l�tasyonu 
Çalışma Grubu olarak yen� döneme heyecanla 
başlıyoruz ve hede�er�m�z� gerçekleşt�rmek �ç�n tüm 
gücümüzle çalışıyor olacağız.

Solunum Rehabilitasyonu Çalışma Grubu

●     Gazi Gülbaş (Başkan)

●     Seda Tural Önür (Sekreter)

●     Nurhan A�lla (Üye)

●     Buket Akıncı (Üye)

●     Melih Zeren
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Aynı zamanda Solunum Rehab�l�tasyonu Çalışma 
Grubu olarak derneğ�m�z�n Genç Akadem�syenler 
Grubu �le çok merkezl� çalışmalar gerçekleşt�rmey� 
planlamaktayız. 



GÜNCELAktüel

TÜSAD Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu olarak, 
2023 yılı �çer�s�nde yapmayı planladığımız 
akt�v�teler�m�z� s�zlere sunmak ve bu yılı hep b�rl�kte 
yen� b�lg�lerle geç�rmey� umut ed�yoruz. 

Uykuda solunum bozuklukları alanıyla �lg�l� tanı, tedav� ve tak�pte gel�şt�r�len 
yen�l�kler� meslektaşlarımızla paylaşmak amacıyla 2023 yılı boyunca ve özell�kle 
de SOLUNUM 2023'te pek çok akt�v�te, kurs ve etk�nl�k planladık.  Yıl �çer�s�nde 
ayrıca güncel uyku tıbbında yen� ufuklar açan �k� araştırmayı üyeler�m�zle 
paylaşacağız. 

>> Dr. As�ye Kanbay

son yapılan araştırmalar ışığında s�zlere sunmayı 
planlamaktayız. Obstrükt�f Uyku Apne Sendromu'nun 
(OUAS) önlenemez b�r sonucu olan oks�dat�f süreç, 
h�poks� ve adrenerj�k akt�vasyon m�krob�yatamızı nasıl 
etk�l�yor konusunu hep b�rl�kte d�nleyeceğ�z. Y�ne aynı 
oturumda OUAS ve KOAH'ın ortak patofizyoloj�k 
b�leşen� tüm gece boyu aralıklı h�poks� olup hang� 
olgularda bu durumu tedav� etmel�y�z başlığını 
konuşup tartışacağız. 

Cumhur�yet�m�z�n 100. yılına g�rd�ğ�m�z ve bu coşkuyu 
hep beraber kutlayacağımız TÜSAD 45. Yıllık 
Kongres�'nde alanımızla �lg�l� öneml� konuları 
paylaşacağız. Uykuda solunum bozuklukları tedav�s�n�n 
kard�yometabol�k ve s�n�r s�stem�nde yaptığı etk�ler� 
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UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU:

Uyku �bbında ufuk açan gelişmeleri izliyoruz 



Göğüs hastalıkları alanında uykuda tıbbı başından ber� 
teknoloj� �le �ç �çe olan ve teknoloj�k gel�şmelere en açık 
alanımızdır. Geçen yıl olduğu g�b� bu yıl da uyku 
tıbbının dününü bugününü ve geleceğ�n� b�rb�r�nden 
güzel konu başlıkları �le ele alacağız. Tanı, tedav� ve 
tak�pte gel�şt�r�len yen�l�kler� meslektaşlarımızla 
paylaşacağız. “Hastane dışında yapılacak uyku test�n�, 
laboratuvar şartlarında yapılan uyku test� kadar doğru 
sonuçlandırmayı standartların ötes�nde hang� 
parametreler� kullanarak yapab�l�r�z?” konusunu 
b�l�msel kanıtlar doğrultusunda sunmayı 
planlamaktayız.

Çalışma grubu olarak,  SOLUNUM 2023'te çok 
d�nam�k b�r kurs yapmayı planladık. Günün �lk 
yarısında kısa b�r teor�k eğ�t�mden sonra küçük gruplar 
hal�nde tamamen prat�ğe yönel�k öneml� başlıkları 
b�reb�r kurs�yerler�m�zle çalışacağız. T�trasyon, 
raporlama ve daha b�rçok öneml� konu ayrı ayrı 
masalarda gerçek olgu kayıtları üzer�nden 
kurs�yerler�m�ze çok deney�ml� eğ�tmenler tarafından 
anlatılacaktır.

Her yıl olduğu g�b� bu yılda Dünya Uyku Günü'nün 
kutlandığı Mart ayında o yıla a�t uyku günü sloganı 
temasında b�r b�ld�r� yayınlamayı ve b�r web�nar 
yapmayı planladık. Yıl �çer�s�nde y�ne �k� kez güncel 
uyku tıbbında yen� ufuklar açan �k� araştırmayı 
üyeler�m�zle paylaşacağız. 

Poz�t�f havayolu basıncı tedav�s�ne uyum veya tedav�ye 
rağmen olumsuz sonuçlar tüm dünyada olduğu g�b� 
ülkem�zde de b�r sorun. Tedav�ye rağmen uykululuk 
hal�n�n devam etmes� bu sorunlardan b�r�s�.  Uyku 
hastalıkları konusunda deney�ml� uzmanların bu 
konuda tak�p e��kler� olguları çözümler�yle b�rl�kte her 
yönüyle kongre katılımcıları �le paylaşmayı hede�ed�k. 

Rehber ve l�teratür güncellemeler� her çalışma 
grubunda olduğu g�b� b�zde de çok öneml�. Son yıl 
�çer�s�nde yapılmış öneml� ses get�r�c� makaleler� tüm 
üyeler�m�zle paylaşmayı düşündük. Avrupa Solunum 
Derneğ� Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma 
Grubu'nun bell� aralıklarla yayınladığı rehberlerden 
PAP tedav�s� dışı tedav� seçenekler�n�n OUAS'ta 
etk�nl�ğ� �le �lg�l� son yayınlanan rehber� öneml� 
noktaları �le aktarmayı planladık. Y�ne aynı oturumda 
COVID-19 pandem�s�nden etk�lenen olguların uzun 
dönemde uyku üzer�ne etk�ler�n� aktaran b�r konuşma 
başlığı yer alacaktır. 
D�ğer çalışma grupları �le ortak b�r oturumda 
preoperat�f değerlend�rme ve postoperat�f tak�b�n 
öneml� noktalarına değ�neceğ�z. Bu oturumda b�z�m de 
çalışma grubu olarak payımıza düşen ''Uykuda 
Solunum Bozukluklarında Preoperat�f Değerlend�rme 
ve Postoperat�f Bakım'' başlıklı konuşma �le uykuda 
solunum bozukluğu olan hastalarımızda amel�yat 
sürec�nde mortal�tey� ve morb�d�tey� azaltacak 
stratej�ler� tartışmayı planladık.

Cumhur�yet�m�z�n 100. yaşına g�rd�ğ� bu yıl b�rl�ğ�m�z� 
ve beraberl�ğ�m�z� konu alan çok güzel b�r şarkıya söz 
olan “İzm�r ben�m Van ben�m, şeref ben�m şan ben�m” 
�s�ml� parçada �sm� geçen, ülkem�z�n güzel b�r 
köşes�nde bahar ayında b�r kurs yapmayı planladık. 
Tamamen olgulara yer vereceğ�m�z ve konsey tadında 
geçecek kursumuz �ç�n ş�md�den çok heyecanlıyız. 

Çalışma grubu olarak oldukça deney�ml� üyeler�m�z�n 
desteğ� doğrultusunda derneğ�m�z�n genç akadem�syen 
üye grubu �le ortak oluşturduğumuz pek çok akt�v�te 
(toplantı, k�tap, araştırma makales� vb.) 
planlanmaktadır.  Göğüs hastalıkları b�l�m dalını daha 
�y� noktalara taşımak �ç�n b�z�mle olacak yen� 
üyeler�m�zle akt�v�teler�m�zde tanışıp daha da 
güçlenmek ve b�r gün bayrağı onlara devretmek 
�st�yoruz.

Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu

●     Asiye Kanbay (Başkan)

●     Şerife Savaş Bozbaş (Sekreter)

●     Sema Saraç (Üye)

●     Hüseyin Lakadamyalı (Üye)

●     Duygu Özol (Üye
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Tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen COVID-19 pandemisi nedeniyle son 
üç yılda göğüs hastalıkları araştırma görevlileri ve yoğun bakım yan dal araştırma 
görevlilerinin yoğun eğitimleri olumsuz etkilendi. Bu nedenle düzenleyeceğimiz 
kurslarda pratik eğitimlere özellikle önem vereceğiz.

>> Dr. Fatma Yıldırım

Derneğimizin son yapılan 44. Uluslararası Katılımlı 
Yıllık Kongresi SOLUNUM 2022'de yapılan 
seçimlerde Yoğun Bakım Çalışma Grubu Başkanı Doç. 
Dr. Fatma Yıldırım, Sekreteri Uzm. Dr. Kazım Rollas ve 
üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Pervin Hancı, Uzm. Dr. Derya 
Hoşgör ve Uzm. Dr. Nilgün Alptekinoğlu Mendil 
seçildi. Hepimizin göğüs hastalıkları ve yoğun bakım 
uzmanı olduğu çalışma grubumuz oldukça motive 
şekilde görevi devraldı.
Çalışma grubu olarak, önümüzdeki yıl içerisinde 
faydalı kurs ve seminerler yapmayı planlıyoruz. Tüm 

dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen COVID-19 
pandemisi nedeniyle geçen son üç yıl içerisinde yoğun 
bakım çalışma grubu üyeleri üzerine düşen görevin 
ağırlığı ve zorlu çalışma şartları nedeniyle büyük 
oranda sahada görev yaptı.  Pandeminin bulaşıcılığı ve 
yoğun bakımlardaki yoğunluk nedeniyle son üç yılda 
göğüs hastalıkları araştırma görevlileri ve yoğun bakım 
yan dal araştırma görevlilerinin yoğun bakım eğitimleri 
olumsuz etkilendi. Bu nedenle yüz yüze yapacağımızı 
kurslarımızda pratik eğitim, programın önemli parçası 
olacak. 
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Kurslar eği�m programının önemli bir parçası olacak
YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA GRUBU:



Derneğimiz GEAK grubu ile birlikte ''Göğüs 
Hastalıkları Eğitim Programında Yoğun Bakım 
Rotasyonu'' başlığı ile rotasyonunun genel olarak nasıl 
yapıldığı, yeterliliği ve verimliliği ile ilgili yaklaşık 300 

İlk olarak 21 Ocak 2023'te Ankara'da non-invaziv ve 
invaziv mekanik ventilasyon ve yüksek akış nazal 
“Oksijen Tedavileri Uygulama Kursu”nu 
gerçekleştireceğiz. Kursumuzu Eylül ayında Mersin ve 
yıl içerisinde talep olduğu takdirde diğer illerde 
tekrarlamayı planlıyoruz. Ayrıca, ilkini Mayıs ayı 
içerisinde Edirne'de yapmayı planladığımız “Toraks 
Ultrasonogra� (USG)” ve “Yoğun Bakımda Girişimsel 
İşlemler” kursumuzun, giderek kullanımı artan 
USG'nin hem yataklı servis hem de yoğun bakımda 
araştırma görevlilerinin kullanımı için öğrenim fırsatı 
sunacağını düşünüyoruz. Kursumuzu Aralık 2023'te 
İzmir'de de yapmayı planlıyoruz. 

Çalışma grubu olarak, editörlüğünü Doç. Dr. Fatma 
Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Pervin Hancı'nın yaptığı 
“Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) Tanı ve 
Tedavi Rehberi” kitabı için derneğimiz Merkez 
Yürütme Kurulu'ndan onay alındı. Bölüm ve yazar 
çalışmaları tamamlanarak davet mektupları gönderildi. 
SOLUNUM 2023'ye yetiştirilmesini planlıyoruz

Çalışma grubu olarak, editörlüğünü Doç. Dr. Fatma 
Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Pervin Hancı'nın yaptığı 
“Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) Tanı ve 
Tedavi Rehberi” kitabı için derneğimiz Merkez 
Yürütme Kurulu'ndan onay alındı. Bölüm ve yazar 
çalışmaları tamamlanarak davet mektupları gönderildi. 
SOLUNUM 2023'ye yetiştirilmesini planlıyoruz.

Dünya Sepsis Günü kapsamında Eylül 2023'te bir 
bildiri hazırlayıp yayınlayarak göğüs hastalıkları 
araştırma görevlileri ve uzmanları başta olmak üzere 
tüm hekimlerin sepsisin erken tanınması, erken 
tedavisi ve önlenmesi konusunda farkındalık 
çalışmaları yürüteceğiz. TÜSAD Akademi bünyesinde 
Şubat ayı içerisinde ARDS klinik pratik rehberini; 
kasım ayı içerisinde sepsis rehberini literatür özeti 
programında özetlemek ve hekimlerin faydalanacağı 
tablolarla sunmayı amaçlıyoruz. 

araştırma görevlisinin katılımının sağlanacağı bir anket 
çalışması yapmayı planlıyoruz. Sonuçlarını 
SOLUNUM 2023'e yetiştirerek çalışmanın sonunda 
ülkemiz genelinde göğüs hastalıkları araştırma 
görevlilerinin yoğun bakım rotasyonlarının 
verimliliğini artırmak için neler yapılabileceğini 
tartışmak istiyoruz. 

Yoğun Bakım Çalışma Grubu
   Fatma Yıldırım (Başkan)● 

   Kazım Rollas (Sekreter)● 

   Pervin Hancı (Üye)● 

   Derya Hoşgör  (Üye)● 

   Nilgün Alptekinoğlu Mendil (Üye)● 
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TÜSAD Akademi, SOLUNUM 2022'de seçilerek göreve başlayan TÜSAD Akademi, 
ilk günkü heyecanıyla üyelerimizin mesleki gelişimleri için çalışmaya ve üretmeye 
başladı. Üyelerimizin ve çalışma gruplarımızın talepleri doğrultusunda tüm 
Türkiye'yi kapsayacak toplantıları içerecek yıllık eğitim faaliyetlerimizi planladık.

>> Dr. Güntülü Ak

TÜSAD Akademi, ilk günden bu yana aynı heyecanla 
üyelerimizin mesleki gelişimleri için çalışmaya ve 
üretmeye devam ediyor. SOLUNUM 2022 sırasında 
Merkez Yönetim Kurulu ile birlikte TÜSAD Akademi 
Yürütme Kurulu da değişti. Prof. Dr. Güntülü Ak 
başkanlığında Prof. Dr. Nazan Şen, Prof. Dr. Muzaffer 
Onur Turan, Doç. Dr. Celal Satıcı, Doç. Dr. Burcu 
Arpınar Yiğitbaş, Doç. Dr. Burcu Yormaz, Doç. Dr. 
Seda Tural Önür, Doç. Dr. Yakup Arslan ve Doç. Dr. 
Pelin Pınar Deniz'den oluşan yeni Yürütme Kurulu 
çalışmalarına başladı.

çevrimiçi toplantı ile yıllık programını netleştirip MYK 
onayının ardından uygulamaya başladı. 

Önümüzdeki üç yılın bilimsel faaliyetlerini planlamak 
üzere ilk toplantısını 8 Kasım 2022 tarihinde kongre 
sırasında yüz yüze gerçekleştiren Akademi Yürütme 
Kurulu, yıl içinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin 
taslağını oluşturdu. 14 Aralık 2022 tarihindeki 

TÜSAD AKADEMİ'NİN 2023 YILI FAALİYETLERİ 
Yıllık eğitim faaliyetleri planı üyelerimizin ve çalışma 
gruplarımızın talepleri doğrultusunda akademik 
takvim dikkate alınarak çevrimiçi ve yüz yüze olacak 
şekilde yapıldı. Çevrimiçi toplantıların Temmuz-
Ağustos ayları dışındaki tüm zamanlarda her ayın 2. 
perşembesi webinar, 4. perşembesi olgu konseyi olarak 
yapılması kararlaştırıldı. Yüz yüze toplantıların ise tüm 
ülkeyi kapsaması hede�endi. Bu doğrultuda planlanan 
faaliyetlerimiz şöyle:

      Çevrimiçi toplantılar: Webinarlarda alanında 
yetkin bir yabancı meslektaşımızın İngilizce konferans 
vermesi, ardından Akademi ile çalışma grubu 
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Tüm Türkiye'yi kapsayan yıllık eği�m 
faaliyetleri planladık



temsilcisinin konuyu alanında meraklı klinisyenlerle 
tartışmaya açması planlandı. İlk webinarın konuğu 
GOLD 2023 konusunda konferans veren Alvar G. 
Agusti yoğun ilgi gördü ve izlenme rekorları kırdı. Bir 
sonraki webinar Ramon Rami-Porta ile akciğer 
kanserinde 9. Evreleme olup, ilerleyen aylarda bunları 
uyku, plevra, astım, pulmoner vasküler hastalıklar gibi 
tüm ana konulardaki webinarlar izleyecektir.

Bu kurslar genel olarak mesleki gelişime yönelik 
olmakla birlikte akademik gelişim de dikkate alınarak 
bu yıl farklı olarak “Temel İstatistik Kursu” da 
planlandı. Bu kurs için katılımcıların öncelikle 

Olgu konseylerinde bulmaca olgular yerine klinik 
pratikte sık karşılaştığımız bazen yönetiminde zorluk 
çektiğimiz olguların GEAK üyesi genç meslektaşımız 
tarafından sunulması, Akademi ve Çalışma Grubu 
temsilcisi tarafından tartışmaya açılması ve yetkin bir 
meslektaşımız tarafından literatür eşliğinde konuyla 
ilgili soru işareti bırakmayacak şekilde enine boyuna 
konuşulması ve sunu sonunda katılımcılarla birlikte 
tartışılması planlandı. İlk iki olgu pnömoni ve 
pulmoner emboli olgusu olup özellikle araştırma 
görevlileri ve uzman hekimlerin büyük ilgisini çekti. 
İlerleyen aylarda kronik hipersensitivite pnömonisi, 
eozino�lik akciğer hastalıkları, plevral sıvı, tüberküloz, 
KOAH gibi konular olgularla tartışılacaktır.
     Kurslar: TÜSAD Akademi üyelerinin talepleri 
doğrultusunda çok sayıda bölgesel kurs planladı. 
Kurslarda teorik eğitim yanında pratik eğitim de 
hede�endi. Bu kursların ilki Malatya'da Girişimsel 
Pulmonoloji Çalışma Grubu ve Turgut Özal 
Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı işbirliği 
ile gerçekleştirilen “Ebus Ve Torasik Ultrasonogra� 
Kursu” olup, rekor düzeyde katılımcı sayısına ulaştı. Bu 
kursun daha ileri boyu�a olanı WABIP ve Liv Hospital 
ile ortaklaşa İstanbul'da Şubat ayı içerisinde planlandı.
İkinci kurs Yoğun Bakım Çalışma Grubu ve Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi Gülhane Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı iş birliği ile gerçekleştirildi ve aynı 
şekilde yoğun ilgi gördü. Kontenjanın dolması 
nedeniyle kursa dahil edilemeyen meslektaşlarımıza 
kurslarımızın farklı bölgelerde tekrarlanacağı bilgisi 
verildi. Bunun dışında diffüz parankimal akciğer 
hastalıkları, uyku, tütün, akciğer kanseri, KPET, 
solunum fonksiyon testleri ve pek çok diğer 
konulardaki kursların farklı bölgelerde 
gerçekleştirilmesi planlandı.

Derneğimizin göğüs hastalıklarının temel çalışma 
alanlarında birlikte çalıştığımız hekim dışı pek çok 
üyesi de bulunmaktadır. Bunların başında girişimsel 
pulmonoloji ve solunum fonksiyon laboratuvarında 
çalışan mesai arkadaşlarımız gelmektedir. Onların da 
mesleki gelişimine katkıda bulunabilmek amacıyla bu 
iki ünitede çalışan hemşireler ve teknisyenlerimiz için 
kurslar yapılacaktır.
     Asistan Kampları:  Pandemi ile göğüs hastalıkları 
uzmanlık eğitiminde ciddi sıkıntılar oluşmuştur. 
TÜSAD Akademi bu açığı kapatabilmek adına asistan 
kampı projesini hayata geçirdi. İlki İzmir'de 
gerçekleştirilen bu proje genç meslektaşlarımızdan 
büyük ilgi gördü. Bu nedenle bu projenin tüm yurdu 
kapsayacak şekilde tekrarlanması, bir yıl gibi kısa süre 
içinde tüm araştırma görevlilerimize ulaşılması 
hede�endi. Bu yıl içinde Sakarya, Malatya, Rize ve 
Mersin'de asistanlarımızla birlikte olacağız. 

     IPForum ve diğer toplantılar:  Bunların dışında 
TÜSAD Akademi gelenekselleşmiş toplantılarını 
yapamaya devam edecektir. Bunların başından 
IPForum gelmektedir. Bu yıl IPForum özel bir tarihte 
ve yerde 19 Mayıs 2022'de Samsun'da 
gerçekleştirilecektir. Benzer şekilde ilkbaharda akademi 
kampı, sonbaharda güncelleme toplantısı ve KOAH 
toplantıları da gerçekleştirilecek olup şimdiden 
programları oluşturulmuştur.
     Yabancı Dernek Toplantıları:  Yabancı derneklerle 
olan işbirliğini üyelerimizin lehine eviren derneğimiz 
bu yıl yine heyecan verici toplantılara imza atacak. 
Bunlardan biri Avrupa- Asya Köprüsünde CHEST 
toplantısı, diğeri COPD-MED olacaktır. 

Solunum365 üzerinden teorik eğitimi tamamlamaları 
sonrasında periyodik olarak yapılması planlanan pratik 
eğitime katılmaları sağlanacaktır. İlk pratik ayağı 11-12 
Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TÜSAD Akademi Yürütme Kurulu
●    Güntülü Ak (Başkan)
●    Nazan Şen
●    Muzaffer Onur Tura 
●    Celal Sa�cı 
●    Burcu Arpınar Yiğitbaş
●    Burcu Yormaz
●    Seda Tural Önür
●    Yakup Arslan
●    Pelin Pınar Deniz
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TÜSAD GEAK; genç akadem�syenler�n göğüs hastalıkları alanında b�l�msel 
�ht�yaçlarını bel�rleyen, bu konuda b�l�msel toplantı ve çalışma projeler� oluşturan, 
b�l�msel çalışmalar yapan ve bunları yayına dönüştürmey� amaçlayan b�r oluşum. 
Göğüs hastalıkları alanında gel�ş�m hedefleyen herkes� TÜSAD GEAK a�les�ne 
davet ed�yoruz.

>> Dr. S�nem Ned�me Sökücü

Kasım ayındak� yen� Merkez Yürütme Kurulu'nun 
(MYK) göreve gelmes�yle bayrağı b�r öncek� ek�pten 
devraldık. İlk toplantımızda yen� yürütme kurulu 
seç�ld� ve enerj�k b�r ek�ple yola çıktık. Yen� Genç 
Akadem�syenler (GEAK) Yürütme Kurulu'nda şu 
�s�mler yer aldı: MYK Çalışma Grupları tems�lc�s� olan 
Prof. Dr. Nazan Şen ve MYK GEAK tems�lc�s� olan 
ben�mle b�rl�kte Prof. Dr. Yusuf Aydem�r, Prof. Dr. 
As�ye Kanbay, Doç. Dr. Onur Yazıcı, Doç Dr Sertaç 
Aslan, Doç. Dr. Eylül Bozkurt Yılmaz ve Uzm. Dr. 
Yasem�n Söyler.

TÜSAD GEAK; yurt genel�nden genç 
akadem�syenler�n üye olduğu göğüs hastalıkları 
alanında b�l�msel �ht�yaçları bel�rleyen, bu konuda 
b�l�msel toplantı ve çalışma projeler� oluşturan, b�l�msel 
çalışmalar yapan ve bunları yayına dönüştürmey� 
amaçlayan b�r oluşumdur. Kurulduğu �lk günden ber� 
merkez yönet�m kurulu ve çalışma grupları yürütme 
kurullarının destekler�yle daha da güçlenerek 
büyümeye devam etm�ş, genç akadem�syenler�n 
meslek� gel�ş�m�ne yönel�k katkı sağlayan projeler 
üretm�şt�r.
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Alanında gelişim hedefleyen herkesi 
davet ediyoruz



GEAK, TÜSAD'ın akadem�syenl�ğ� ün�vers�ten�n taş 
duvarlarının dışına çıkarma projes� olarak 2015 yılında 
hayata geç�rd�ğ�, yıllar �ç�nde gel�şen ve büyüyen bu 
a�len�n genç akadem�syenler�n�n akadem�k unvanlarını 
aldıktan sonra a�len�n mentor kısmına geçerek yen� 
gelen genç akadem�syenlere destek oldukları b�r 
projed�r. 

GEAK'ın yen� jenerasyon akadem�syenlere cam�amızın 
kıdeml� ve alanında öncü akadem�syenler� �le rahat 
�let�ş�me geçeb�lme olanağı sunması, ün�vers�te ve 
eğ�t�m araştırma hastaneler�nde kend� �lg� alanlarıyla 
�lg�l� olan hocalarla zamandan ve mekândan bağımsız 
�let�ş�m olanağı sağlaması büyük b�r fırsat. 

TÜSAD a�les�n�n yen� nesl� tems�l eden b�r dalı olduğu 
�ç�n GEAK üyes� olmak �ç�n tek şart 5 b�nden fazla 
üyeye sah�p b�r çınar olan TÜSAD üyes� olmaktır. 
Meslek� gel�ş�m� hede�eyen ve göğüs hastalıkları 
alanında akadem�k gel�ş�m arayışında olup çalışmak 
�steyen herkes� GEAK a�les�ne katılmaya bekl�yoruz.

GEAK  Yöne�m Kurulu

●     Nazan Şen 

      (Çalışma Grupları Genel Koordinatörü)

●     Sinem Nedime Sökücü 

       (GEAK Koordinatörü)

●     Onur Yazıcı (Sekreter)

●     Asiye Kanbay (Üye)

●     Sertaç Arslan (Üye)

●     Yasemin Söyler (Üye)

●     Yusuf Aydemir (Üye)

●     Ha�ce Eylül Bozkurt Yılmaz (Üye)
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Akadem�syenl�k ve hek�ml�k yolunda karşılaşılan 
engeller� aşmada büyük b�r a�le olarak hareket ed�len 
b�r oluşumdur. 

Bu şek�lde Türk�ye'n�n dört b�r yanından katılımla çok 
merkezl� çalışmaların hayata geç�r�lmes� de mümkün 
olmaktadır. GEAK üyeler� kongreler�m�zdek� 
sunumlarda, lokal toplantılarımızda, çalışma 
gruplarında görev alarak göğüs hastalıklarının 
geleceğ�n� yapılandırmaktadırlar.



GÜNCELAktüel

TÜSAD'ın Kasım ayında gerçekleşen 44. Yıllık Kongres� SOLUNUM 2022'de 
yapılan seç�mlerle derneğ�n yen� uzman ve as�stan tems�lc�ler� bel�rlend�. Ezg� 
Erdem derneğ�n yen� uzman tems�lc�s� olurken, as�stan tems�lc�l�ğ� bayrağını �se 
Al� Kıraç ve Hasan İb�ş üstlend�. COVID-19 pandem�s�, sağlıkta ş�ddet ve yet�şm�ş 
uzmanların yurtdışına göçü g�b� öneml� sorunların yaşandığı b�r zamanda TÜSAD 
bünyes�nde görev alacak hek�mler, yen� döneme da�r mesajlarını Solunum Aktüel 
okurları �ç�n verd�.

Göğüs hastalıkları alanında yarım asırdan fazla süred�r 
b�l�msel araştırma ve faal�yetler�n� sürdüren TÜSAD, 
hayat boyu öğrenmen�n esas olduğu hek�ml�k 
yolculuğunun başlarındak� uzman ve as�stan hek�mler 
�ç�n eğ�t�m kurumu m�syonunu da üstlen�yor. 

“TÜSAD çatısı altında, yen� dönemde uzman tems�lc�s� 
olarak görev almaktan heyecan duyuyorum” d�yen Ezg� 
Erdem, görüşler�n� şöyle aktardı: “. Ş�md�ye kadar 
yapılan çalışmaların üzer�ne koyarak, derneğ�m�zde 
uzmanlarımızın katkısını ar�ırmayı hede��yoruz. 
Değerl� hocalarımızın desteğ�yle b�z uzmanların 
b�l�msell�ğ�n� daha da ar�ıracağız. Önümüzdek� süreçte 
uzman doktorlarımızla yakın �l�şk�ler kuracağız. B�l�msel 
araştırma sayısının ve kal�tes�n�n artırılması yönündek� 
çalışmalarımızı sürdüreceğ�z. Hem merkez hastanelerde 
hem de per�fer hastanelerde görev yapmakta olan, göğüs 

Deney�ml� hocalarla uzman ve as�stan hek�mler arasında 
köprü görev� kurmak, genç hek�mler�n görüş ve 
�stekler�n� yönet�me aktarmak g�b� öneml� görevlere 
sah�p tems�lc�ler, SOLUNUM 2022 sırasında yapılan 
seç�mlerle bel�rlend�. Uzm. Dr. Ezg� Erdem Uzman 
Tems�lc�s� olurken, Dr. Al� Kıraç ve Dr. Hasan İb�ş de 
as�stan tems�lc�ler� olarak görev� devraldı.

2022-2025 yılları arasında görev alacak Erdem, Kıraç ve 
İb�ş, yen� döneme da�r görüş, d�lek ve beklent�ler�n� 
�çeren mesajlarını Solunum Aktüel okurlarıyla paylaştı.

hastalıkları uzmanlarımızın derneğ�m�ze katkıda 
bulunab�lmes� �ç�n gerekl� çabayı sarf edeceğ�z. Gelecek 
her türlü görüş ve öner�y� d�kkate alarak çalışmalarımıza 
devam edeceğ�z. Hem b�l�msel hem de sosyal açıdan 
uzmanlarımızın b�rb�rler�yle daha akt�f �let�ş�mde 
olab�leceğ� b�r ortam hede��yoruz. Bu süreçte daha çok 
uzman doktora ulaşarak , derneğ�m�z� daha da 
güçlend�rmeye çalışacağız. Önümüzdek� dönemde 
TÜSAD'ın başarılarının artarak devam edeceğ�ne 
�nanıyorum.”
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TÜSAD'da yeni uzman ve asistan temsilcileri 
görevi devraldı

ERDEM: UZMANLARIN KATKISINI ARTIRMAK 
İÇİN ÇALIŞACAĞIZ



Yen� dönemde as�stan tems�lc�ler� olarak TÜSAD'a 
katkıda bulunacak olan Dr. Al� Kıraç ve Dr. Hasan İb�ş 
�se şu açıklamayı paylaştı: “Göğüs hastalıkları 
alanındak� en köklü uzmanlık derneğ� olan TÜSAD'ın, 
2022'n�n Kasım ayında gerçekleşt�r�len SOLUNUM 
2022 �le göğüs hastalıkları g�b� hasta hayatında ve 
toplum sağlığında yer�n� ve önem�n� korumuş b�r dalın 
as�stan tems�lc�ler� olarak göreve başlamış 
bulunmaktayız. Yen� döneme kıymetl� as�stan 
tems�lc�ler�m�z ve yen� uzmanlarımız Dr. G�zem 
Köybaşı ve Dr. Sah�nur Aycan Alkan'dan devraldığımız 
bu görev�n ve sorumluluklarımızın b�l�nc�nde ve 
heyecanı �le başladık. Hek�mler olarak, COVID-19, 
hek�me ş�ddet, yoğun çalışma programları, as�stan 
hek�mler�m�z �ç�n yoğun nöbet ve mobb�ng g�b� daha 
sayamadığımız onlarca konu �le geçen çok zorlu b�r yılı 
ger�de bıraktık. Bey�n göçünün en yüksek sev�yelere 
çıktığı, hek�mler�n mutsuzluk ve sorunlarını d�le 
get�rmeye çalıştıkları bu dönemde, as�stan 
arkadaşlarımızın hem sesler�n� �lg�l� merc�lere �letmek, 
hem de göğüs hastalıkları g�b� muhteşem b�r dalın 
hek�ml�ğ�n� yapmanın heyecanını onlarla paylaşmak 
�st�yoruz. Yen� dönemde, yen� görev�m�zle as�stan 
hek�mler�m�z�n sesler�n� duyab�lmek, onlar �le 

akadem�k, meslek�, �dar� ve sosyal alanda görüş ve 
öner�ler�m�z� paylaşab�leceğ�m�z, çözümler üret�p 
hayata geç�reb�leceğ�m�z b�r platform oluşturmayı canı 
gönülden d�l�yoruz. TÜSAD a�les�n�n as�stan hek�m 
ayağını daha da kuvvetlend�rmek �ç�n çalışmalarımıza 
başlayacağız.”
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KIRAÇ VE İBİŞ: SESİMİZİ DUYURACAK BİR PLATFORM OLUŞTURACAĞIZ



PROFİLAktüel

Prof. Dr. Mec�t Süerdem, akadem�den emekl� olsa da 40 yıldan fazladır hek�m 
olarak h�zmet ver�yor. TÜSAD'ı TÜSAD'ı yapan başkanlardan b�r�. Halen KOAH 
Hastaları Derneğ� Başkanı olarak toplum sağlığı �ç�n çalışmalar yapıyor. Mesleğ�n� 
�lk günkü g�b� severek yapan Süerdem, “Ayakta kaldığım sürece hek�ml�ğe devam 
edeceğ�m” d�yor. Bu röportajda deney�mler�n� aktaran Süerdem, genç hek�mlere 
de çok öneml� tavs�yelerde bulunuyor.

>> N�lgün Karataş

Solunum Aktüel'de emekl� olan hocalarımızla 
röportajlar yapmak �ç�n yen� b�r çalışma başla�ık. 
Amacımız kuşaklar arası deney�m aktarımına b�r katkı 
sağlamak. İlk röportajımızda da Prof. Dr. Mec�t 
Süerdem hocamızın kapısını çaldık.

TÜSAD tar�h�nde öneml� b�r yer� olan, başkanlık 
dönem�nde çok öneml� başarılara �mza atan Prof. Dr. 
Mec�t Süerdem, 2020 yılında 39 yıllık akadem�k 
hayatını bırakarak emekl� oldu. Ancak Prof. Dr. 

Süerdem'�n artık emekl� b�r doktor olduğunu 
söyleyemey�z. Halen akt�f olarak hek�ml�k yapan 
Süerdem, “Mesleğ�m� sağlığım el verd�ğ� sürece, ayakta 
kaldığım sürece devam e��receğ�m” d�yor. Hek�ml�ğ�n 
tüm zorluklarına rağmen, dünyanın en değerl� ve en 
�t�barlı meslekler�n�n �lk sırasında yer aldığına d�kkat 
çeken Süerdem'le Solunum Aktüel okurları �ç�n key��� 
olduğu kadar b�lg� dolu b�r röportaj gerçekleşt�rd�k. 

Kend� deney�mler�n� aktarırken, genç meslektaşlarına 
da öneml� tavs�yelerde bulunan Prof. Dr. Mec�t 
Süerdem, sorularımızı şöyle yanıtladı:

1981 yılı Kasım ayında uzmanlık eğ�t�m�ne başladım. 
1985 yılı Kasım ayında g�rd�ğ�m uzmanlık sınavım 
sonrasında ün�vers�tede öğret�m görevl�s� olarak 
çalışmaya devam e��m. 1989 yılında doçent, 1995 
yılında profesör ünvanlarını aldım. Mezun olduğum ve 
doçentl�k ünvanı alana kadar çalıştığım Atatürk 
Ün�vers�tes�'nden 1990 yılında ayrılıp Selçuk 
Ün�vers�tes�'ne geçt�m. 2010 yılında Selçuk 
Ün�vers�tes� �k�ye bölündü. B�rl�kte çalıştığım �k� 
öğret�m üyes� �le b�rl�kte yen� kurulan fakülteye geçt�k. 
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PROF. DR. MECİT SÜERDEM:

Ayakta kaldığım sürece hekimliğe devam edeceğim

●  Mec�t hocam merhaba, kısa b�r süre önce çalıştığınız 
ün�vers�teden emekl� olarak, yaşamınızda yen� b�r 
sayfa açtınız. B�l�yoruz k� akt�f çalışma hayatınıza 
devam ed�yorsunuz. B�ze bu değ�ş�m sürec�n�
anlatır mısınız?



Daha sonra ek�b�m�ze dört öğret�m üyes� daha katıldı. 
İç�nde 12 yataklı yoğun bakımı olan 65 yataklı kl�n�k 
kurduk. Akadem�k hayatım, �k� aylık askerl�k h�zmet�m 
dışında 2020 Eylül ayına kadar 39 yıl kes�nt�s�z devam 
e��. Pandem� hastanes�ne dönüştürülen fakülteme 
sağlık sorunlarım neden�yle g�demed�m. Altı ay 
boyunca zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkamadım. 
B�rl�kte çalıştığım öğret�m üyeler� sağlığımı korumak 
�ç�n çalışmama �z�n vermed�ler. Pandem�n�n sona 
ermeyeceğ� net olarak anlaşılınca erken emekl� olmak 
zorunda kaldım. İk� oğlumun, gel�nler�m�n ve 
torunumun İstanbul'da yaşıyor olması neden�yle 
İstanbul'a yerleşme kararı aldık. Gelen tekl�f üzer�ne, 
2020 Kasım ayında korona hastalarını tak�p etmeme 
koşulu �le b�r özel hastanede çalışmaya başladım. 
Hastanede şahsıma göster�len saygı fakültemdek� 
konforu ve �t�barı bana aratmadı. Akt�f olarak 
mesleğ�m� devam e��rmem neden�yle kend�m� emekl� 
b�r doktor olarak h�ssetmed�m. Günde 25 �le 30 
arasında hasta muayene ed�yorum. Mesleğ�m� sağlığım 
el verd�ğ� sürece, ayakta kaldığım sürece devam 
e��receğ�m. 

Samsun T.C. Devlet Dem�ryolları'nda çalışan b�r 
memurun üç oğlundan b�r�yd�m. Çok zor şartlarda 
büyüdük ve okuduk. İlkokul öğretmen�m b�r res�m 
ders�nde ç�z�m�m� beğenerek m�mar olmamı önerm�şt�. 
Bu nedenle tüm eğ�t�m�m boyunca m�mar olma 
hayal�n� kurdum. Ancak babamın �steğ�n� kıramadım ve 
tıp fakültes� terc�h�nde bulundum. Babam ekonom�k 
nedenler �le ben� büyük şeh�rlerde okutamayacağını, 

bu nedenle Atatürk Ün�vers�tes�'n� terc�h etmem� �sted�. 
Fakat y�ne de çok zorlandı ve fakülten�n �k�nc� yılında 
tay�n�n� Erzurum'a aldırmak zorunda kaldı.  Anne ve 
babamın eğ�t�m�m �ç�n katlandıkları zorlukların ve 
fedakarlıklarının karşılığını hayaller�n� gerçekleşt�rerek 
ödem�ş oldum.      

Mesleğ�mde 42 yılımı doldurdum. Hek�m olduğum 
�ç�n çok mutluyum ve mesleğ�me çok bağlıyım. 
Hek�ml�ğ� sadece b�r meslek olarak değ�l aynı zamanda 
hob�m olarak kabul ed�yorum. Dolayısıyla günlük 
çalışma temposu �ç�nde hastalar �le kurduğum poz�t�f 
�let�ş�m ve onların bana yansı�ıkları m�nnet duyguları 
ve teşekkürler� ben�m �ç�n mutluluk kaynağı oluyor. 
Hek�m olmak tüm zorluklarına rağmen, dünyanın en 
değerl� ve en �t�barlı meslekler�n�n �lk sırasında yer 
alıyor. Bu mesleğ�n b�r üyes� olmak b�z� ve a�leler�m�z� 
en üst sev�yede gururlandırıyor. B�zlere bu kutsal 
mesleğ� kazandıran a�leler�m�ze ve devlet�m�ze 
borcumuzu �y� hek�mler ve n�tel�kl� akadem�syenler 
olarak ödemel�y�z.   

Bu sorunuza yanıt vermeden önce sevg�l� 
meslektaşlarımın aşağıdak�  metn�, kıdeml� b�r 
meslektaşları ve aynı zamanda b�nlerce hek�m ve 
onlarca uzman yet�şt�rm�ş ve mesleğ�n�n yarı zamanını 
uzmanlık derneğ�nde yönet�c� olarak çalışmış b�r 
hocalarına a�t olduğunu akılda tutarak okumalarını r�ca 
ed�yorum. Aktardıklarımı  dostlar arasında yapılmış 
olan b�r sohbet b�r dertleşme olarak kabul etmen�z� 
�st�yorum. 
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●  Kıdeml� b�r hek�m ve akadem�syen olarak genç 
meslektaşlarınıza öner�ler�n�z� anlatır mısınız?

●  Hocam çok uzun yıllardır bu meslektes�n�z. 
Hek�m olmak s�z�n �ç�n ney� �fade ed�yor, 
ne anlama gel�yor?



Mesleğ�m�z�n �t�barlı olmak, �şs�z kalmamak ve 
geç�neb�lecek kadar kazanç elde etmen�n yanı sıra 
bence çok öneml� b�r avantajı huzur ve  mutluluğu elde 
edeb�lmek �ç�n çok öneml� b�r araç olmasıdır. Eğer b�r 
hek�m n�tel�kl� tıp uygulamaları yanında hastaları �le �y� 
�let�ş�m kurab�l�r ve onların m�nnet duygularını 
kazanab�l�rse hem mesleğ�n� key�f alarak uygular hem 
de sürekl� b�r med�tasyon yaşar. Burada ben�m sık sık 
uyguladığım b�r otops�koterap� yöntem�n� anlatacağım. 

Meslektaşlarınız hakkında olumsuz konuşan 
hastalarınız olacaktır. Hastaların her söyled�ğ�ne 
�nanmayın ve söylenenler hakkında yorum yapmayın 
ve herhang� b�r d�yaloğa g�rmey�n. Gerek�rse uygun b�r 
zamanda �lg�l� hek�m arkadaşınızı arayarak olay 
hakkında kend�s�nden b�lg� alın.   

Hastalarımın muayeneler�nde ve yatan hastaların 
v�z�tler�nde zamanım elverd�ğ� sürece onlar �le 
sohbetler eder�m. Özell�kle sıkıntılı olduğum günlerde 
bu �let�ş�m� b�raz daha yoğunlaştırmaya çalışırım. 
V�z�tlerde bazen el�m� omuzlarına koyarım. Eller�n� 
tutarım. Hastalık ve tedav� merkezl� rut�n  
konuşmaların dışına çıkarak b�r dostları g�b� 
davranırım. Çoğu hastam �le kron�k rahatsızlıkları 
neden�yle yıllara yayılan dostluklar gel�şt�rd�ğ�m �ç�n 
sohbetler�m�z çok key��� olur. As�stanlarım bu 
d�yaloglara alışkındır fakat bu sohbetlere şah�t olan 
öğrenc�ler şaşkınlık �ç�nde b�z� �zlerler. Çünkü bu çok 
sık görmed�kler� b�r hoca hasta �l�şk�s�d�r. Bu nedenle 
v�z�tler�m� hem hastalarım hem kend�m �ç�n 
“med�tasyon v�z�t�” olarak �s�mlend�r�r�m. 

Hastaların başında dosya bakmam ve çok detaylı b�lg� 
almam. Hastalar, v�z��ek� kalabalığın tıp d�l�nde 
yaptıkları konuşmaları neden�yle huzursuz olab�l�rler. 
Önce konsey odasında hasta dosyalarını detaylı �nceler, 
yapılacakları not e��r�r sonra v�z�te çıkarım ve böylece 
v�z�tlerde sadece hatır sorma, sohbet yapılmış olur. 
As�stanlarım, öğrenc�ler�m ve serv�s personel� �le her 
sabah günaydınlaşır ve onların hatırlarını sorarım. Bu 
davranışlarım �le as�stanlarıma ve öğrenc�ler�me rol 
model� olmaya çalışırım. Hastalara ve tüm ek�be 
verd�ğ�m poz�t�f enerj� onlardan kat kat daha fazla 
olarak bana ger� döner. İşte bu �let�ş�m �ç huzura 
kavuşmanın, moral ve mot�vasyon depolamanın çok 
doğru b�r yolu. 

Meslektaşlarıma öneml� b�r öner�m de mümkün 
olduğu kadar hastalarını d�kkatle d�nlemeler�d�r. 
Günde 70-80 hastaya bakan b�r hek�m �ç�n bu çok 
mümkün olmasa da doğru olan budur. Umarım 
gelecekte meslektaşlarım b�r hastaya en az 20 dak�ka 
ayırab�lecekler� b�r prat�k �ç�nde çalışma olanağı 
bulurlar. 

Kısıtlı zaman d�l�mler�nde hastalarınızı muayene ed�yor 
olsanız da tedav� eğ�t�mler� �ç�n özel b�r gayret göster�n. 
Zamansızlık neden�yle anlatamadıklarınızı hastalara 
aktarmak �ç�n en sık karşılaşılan sorunlar �le �lg�l� olarak 
önceden hazırladığınız yazılı met�nler� pr�nt edeb�l�r, 
�lg�l� �nternet kaynaklarını b�r kağıda yazarak vereb�l�r 
veya uzmanlık dernekler�n�n hasta eğ�t�m kaynaklarını, 
hasta dernekler�n�n web s�teler�n� önereb�l�rs�n�z. 
İnhalasyon tedav�s� eğ�t�m� �ç�n KOAH Hastaları 
Derneğ� web s�tes� de dah�l olmak üzere çok fazla 
başvuru kaynağı var. Bunların �s�mler�n� küçük b�r 
kağıda yazarak vermek b�le hasta tedav�s�ne çok öneml� 
katkı sağlayacaktır. 

Mezun�yet sonrası eğ�t�me çok önem vermel�s�n�z. 
Bunun �ç�n her fırsatı değerlend�rmel�s�n�z. B�z�m kuşak 
eğ�t�m �ç�n çok fazla kaynağa sah�p değ�ld�. Bu nedenle 
k�taplar ve kongreler b�zler �ç�n çok çok öneml�yd�. 
Artık günümüzde çok sayıda yazılı ve görsel eğ�t�m 
materyal�ne ulaşmak çok kolay. Uzmanlık derneğ�m�z 
yönet�c�l�ğ� süres�nce üyeler�m�ze mezun�yet sonrası 
eğ�t�m verme konusunda yıllarca büyük gayret 
gösterd�k. Bazen yaptığımız toplantılara katılımın 
düşük olması ve kongreler�m�zde bazı salonların boş 
kalması her zaman ben� en çok demot�ve eden olaylar 
oldu. Konuşmacıların y�rm� dak�kalık konuşmayı 
hazırlamak �ç�n ha�alarca hazırlık yaptıklarını 
b�lmel�s�n�z. Kongreler�m�zde son gün öğleden sonra 
oturumlarının boş kalması gerçekten kabul ed�leb�l�r 
değ�l. Büyük özver�ler �le çalışan dernek yönet�c�ler� ve 
konuşmacılar �ç�n bu görünüm öneml� b�r travma 
yaratıyor. Bende çok rahatsızlık uyandıran benzer b�r 
olay da, yurtdışı kongreler�ne g�den meslektaşlarımızın 
zamanlarını kongreye katılmak yer�ne daha çok şeh�rde 
gez�nt� ve alışver�şe ayırmaları oluyor. 

İlaç firmaları �le kurulan �l�şk�lerde hek�m et�ğ�ne özen 
göstermel�s�n�z. F�rmalar �le kurduğunuz �l�şk�lere göre 
değ�l hastalarınızın yararına olacak şek�lde tedav�ler 
düzenley�n�z. Kongre gez�ler� sonrasında sponsor olan 
firmanın �laçlarını terc�h ederek hastaların kullandıkları 
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�nhalasyon c�hazlarını değ�şt�rmek tıbb� et�ğe uymayan 
b�r davranış. İnhalasyon tedav�s� alan hastaların uyum 
sağladıkları c�hazlarını değ�şt�rmek tedav�ler�nde 
aksamaya neden olab�l�r. Bunun �le �lg�l� el�m�zde 
b�l�msel ver�ler mevcut. Ayrıca firmaya göre değ�l 
hastanın özell�kler�ne göre c�haz seçmem�z gerek�yor. 
Bu konuyu yaşanmış çok sayıda deney�mler�me 
dayanarak �let�yorum. 

akadem�syen, uzman, uzmanlık öğrenc�s� ve sağlık 
çalışanları olması yılda �k� kez ulusal kongren�n 
yapılmasını mantıklı kılıyor. Uzmanlık dernekler�m�z 
tüm ülkey� kapsayacak şek�lde mezun�yet sonrası 
eğ�t�mler� planlıyor ve başarıyla yürütüyorlar. Ayrıca �k� 
derneğ�n n�tel�kl� hakeml� b�l�msel derg�s� yayınlanıyor. 

Önceden doçent olmak zordu ş�md� �se doçent 
olmamak zor. Burada öneml� olan “s�z kend�n�z� 
gerçekten b�r doçent veya profesör olarak kabul ed�yor 
musunuz?” sorusunun yanıtıdır. İsm�n�z�n önünde b�r 
akadem�k ünvanın yazılı olması h�ç öneml� değ�l. 
Aldığınız ünvanı hak e��ğ�n�z� b�lmen�z ve bunu 
�çselleşt�rmen�z öneml�. Kend�n�ze olan saygınızı 
kaybetmemek �ç�n emeğ�n�z� katmadığınız yayını 
dosyanıza koymayın ve yayınlarınızı et�k kurallar 
çerçeves�nde hazırlayın ve hak ederek akadem�k 
ünvanlarınızı kazanın. Aks� takd�rde et�k olmayan 
dosya �le ünvan kazandığınızı b�lmen�n �ç huzursuzluğu 
�le tüm meslek yaşantınızı sürdürürsünüz. 
Akadem�syenl�k basamaklarında  zaman �le yarışmayın. 
N�tel�kl� ve her zaman gurur duyacağınız b�l�msel 
çalışmaları yapmaya yoğunlaşın ve hak ederek kar�yer 
sah�b� olun.

TÜSAD ve Türk Toraks Derneğ� olmak üzere �k� güçlü 
uzmanlık derneğ�m�z var. Çok sayıda ün�vers�te, 
akadem�syen, uzman, uzmanlık öğrenc�s�ne ek olarak 
yüksek ülke nüfusu ve gen�ş coğrafyaya sah�p olan 
ülkem�zde �k� uzmanlık derneğ�n�n olması çok normal. 
Akc�ğer sağlığı �le �lg�l� branşlarda çalışan çok sayıda 

Dernekler�m�z�n ekonom�k gücü yıllık 
kongreler�m�zden elde e��ğ�m�z gel�rlerden oluşuyor. 
Kongre gel�rler� sadece �laç endüstr�s�n�n sponsorluk 
destekler�nden gel�yor. Gel�rler�m�z� üyeler�m�z�n ve 
meslektaşlarımızın eğ�t�mler� ve yüksek mal�yetl� 
derg�ler�m�z �ç�n harcıyoruz. İlaç endüstr�s� kongreler 
�ç�n her yıl bel�rl� b�r bütçe ayırıyorlar. Dernek sayısı 
ar�ıkça bu gel�r bölünüyor. Kuruluş amacı ve 
gel�rler�n�n nereye harcandığı net olmayan  bazı 
dernekler göstermel�k b�l�msel toplantı �sm� altında 
tur�st�k gez�ler yapıyorlar. Sonuçta uzmanlık 
dernekler�ne firmaların ayırdığı bütçeler bölünüyor. 
D�ğer yandan son ekonom�k kr�z neden�yle �laç 
endüstr�s�n�n kongrelere ayırdıkları bütçelerde 
kısıtlamalara g�d�ld�.  Dolayısıyla �k� uzmanlık 
derneğ�n�n gel�rler�nde öneml� azalma yaşandı.  2022 
yılı Kıbrıs ulusal kongrem�zde ekonom�k olarak çok 
zorlandık. Bu konuyu s�zlere dernekler�m�z�n 
d�nam�kler�n� aktarmak amacıyla aktardım. Uzmanlık 
dernekler� olarak s�zlerden beklent�m�z, s�zlere her 
anlamda destek olan uzmanlık dernekler�n�z� 
desteklemek ve b�lg�ler�n�z� güncellemek amaçlarıyla 
kongreler�m�ze katılmanız.    

1980 yılında mezun olduğum zaman şeh�r ve �lçe 
merkezler� dışında pek çok köy sağlık ocağında hek�m 
yoktu. Kend� �steğ�m �le Erzurum'un en uzak 
köyler�nden b�r�s� olan Tortum �lçes�n�n Uzundere 
Köyü sağlık ocağına atandım. Tek doktor olarak çok zor 
şartlar altında hek�ml�k yaptım. TUS başlamadığı �ç�n 
her bölüm kend� as�stanını torp�l mekan�zmasının 
�şled�ğ� sözde sınavlar �le seç�yordu. Sınıfımızın en 
çalışkan öğrenc�ler�nden b�r�s�yd�m. Buna rağmen 
�ntörnlük dönem�mde bana sadece Göğüs Hastalıkları 
B�l�m Dalı'nın as�stanlarından sınava g�rmem �ç�n tekl�f 
geld�. İng�l�zce sınavını �k� k�ş� geçt�k. Yazılı sınavım çok 
�y� geçmes�ne rağmen ben� almadılar. Altı ay sonra 
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●  Mesleğe başladığınız yıllar �le günümüzü 
karşılaştırırsanız, gözlemler�n�z nelerd�r? Olumlu 
ya da olumsuz ne g�b� farklılıklar gözleml�yorsunuz?



yapılan sınavda sadece ben İng�l�zce sınavını geçt�ğ�m 
�ç�n as�stanlığa kabul ed�ld�m. Ne kadar kötü b�r s�stem 
değ�l m�? Bu s�stem neden� �le hak edenler değ�l torp�ll� 
olanlar ve hocaların yakınları �sted�kler� bölümlerde 
as�stanlığa başlıyorlardı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı �ht�sas 
hastaneler� �ç�n merkez� b�r sınav �le as�stanlar 
seç�l�yordu. Soruların s�yas� yakınlığı olanlara ve y�ne 
torp�ll� olanlara ver�ld�ğ�n� b�l�yorduk. Çok çalışkan çok 
sayıda sınıf arkadaşım �ht�sas yapamadılar ve meslek 
hayatlarını prat�syen hek�m olarak sürdürdüler. Bu 
arkadaşlarım aklıma geld�kçe �nanın �ç�m yanıyor. TUS 
tüm haksızlıkları yok eden b�r s�stem olarak 
yapılandırıldı. 

Esk�den deontoloj� tüm kuralları �le vazgeç�lmez olarak 
uygulanıyordu. Günümüzde deontoloj�n�n geld�ğ� 
durum, esk� b�r hek�m ve fakültede deontoloj� dersler� 
verm�ş b�r hoca olarak ben� çok üzüyor. Empat� 
yeteneğ� zayıf ve kazanç merkezl� davranan hek�mler�n 
sayısı ar�ıkça hek�ml�k mesleğ� deontoloj�s� ve 
d�s�pl�n�nde yaralar oluşuyor. Gerçekte bu yaşananlar 
hek�m sayısının artışı ve küreselleşmen�n get�rd�ğ� 
kend� öz gelenekler�m�zden ve değerler�m�zden 
uzaklaşılmasının sonucu. B�r d�ğer üzücü olan gerçek 
�se bozulan değerler�n düzelmes�n�n çok zor olmasıdır. 
Yerleşm�ş b�r kültürün değ�ş�m� �ç�n en az üç 
jenerasyonun geçmes� gerekt�ğ� bel�rt�l�yor. Tüm 
olumsuzluklara rağmen, en soğuk �kl�mde b�le ç�çek 
açan kardelenler g�b� sorumluluk duygusu yüksek, 
çalışkan ve n�tel�kl� genç hek�mler�n yet�şt�ğ�n� görüyor 
ve geleceğe umutla bakıyoruz.      

Ancak son yıllarda devlet sınavlarında yaşananları 
d�kkate alırsak TUS sorularının da ver�leb�leceğ� 
olasılığı aklımıza gelm�yor değ�l. 

Günümüzde eğ�t�m kaynaklarına ulaşmak �ç�n sınırsız 
olanak var. B�z�m zamanımızda sadece hocalarımızın 
anla�ıkları, k�taplar ve kongrelerden eğ�t�m 
alab�l�yorduk. B�lg�sayar kullanılmadığı �ç�n sürekl� 
notlar alıyorduk. Masalarımızın üzer�nde çok sayıda 
de�er, notlar ve k�taplıklarımızda çok sayıda k�tap 
oluyordu. Çoğumuz hızlı dakt�lo kullanmayı 
öğrenm�şt�k. Günümüzde hek�mlere büyük kolaylık 
sağlayan b�r olgu �se kanıta dayalı tıp s�stem� �le çok 
yazarlı oluşturulan tanı ve tedav� rehberler�. Esk�den 
tanı ve tedav�lerde her zaman ortak d�l kullanılmıyordu 
ve çok alanda standartlar yoktu. 

İlk hek�ml�ğe başladığım 1980'l� yıllarda nüfusa göre 
hek�m sayımız daha yeterl�yd�. Hastalarımıza zaman 
ayırab�l�yorduk ve çok geç tar�hlere muayene, tetk�k 
randevuları ver�lm�yordu. Özel hastane sayısı çok azdı 
ve bu nedenle hek�mler�n büyük çoğunluğu devlet 
sağlık kuruluşlarında çalışıyordu. Günümüzde devlet 
sağlık kuruluşlarında çalışan hek�mlere özel 
muayenehane açılması yasağı get�r�lm�ş olmasına 
rağmen özel hastane sayısının çok artması neden�yle 
devle�e hek�m yeters�zl�ğ� çok c�dd� b�r sorun 
oluşturmaktadır. Aylar sonrasına ver�len tetk�k 
randevuları, doktor muayeneler�n�n beşer dak�ka �le 
sınırlı olması, kontrola g�den hastanın başka b�r hek�m 
�le karşılaşması, özel hastane sayılarının hızlı artışı, vb 
g�b� sorunlar sağlık s�stem� yönet�m�nde zamanla artan 
c�dd� sorunlar olduğunu göster�yor. 

Tıp eğ�t�m� n�tel�ğ�n�n esk�ye göre çok ger�led�ğ�n� 
görmek ben� üzen b�r başka real�te. Bunun nedenler� 
çok fazla sayıda fakülte açılması, özel tıp fakülteler�n�n 
yeters�zl�ğ�, öğrenc� sayısının artırılması, öğret�m üyes� 
n�tel�ğ�n�n düşmes� ve çok sayıda öğret�m üyes�n�n 
fakülteler�nden ayrılarak özelde çalışmaya başlaması. 
B�z�m kuşak çok �y� eğ�t�m aldı. Her bölümde tecrübel� 
ve yüksek n�tel�kl� hocalarımız vardı ve asker� b�r 
d�s�pl�n uygulanıyordu. İntörnlüğümüzde d�plomasını 
almış doktorlar g�b� sorumluluk ver�l�rd�. 
Eylül 1980 tar�h�nde mezun oldum. 12 Eylül darbes� 
sonrası uzun süre tay�nler durduruldu. Bu süre �ç�nde, 
yen� mezun b�r hek�m olarak Gümüşhane �l� 
merkez�nde muayenehane açarak geç�m�m� sağladım. 
Bu cesaret� fakültede aldığım eğ�t�m�n bana verd�ğ� 
özgüven sayes�nde kazanmıştım. As�stanlığımızın �lk 
yılında gün aşırı, �k�nc� yılında �k� günde b�r, sonra üç 
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günde b�r şekl�nde nöbet tutardık. Hemş�re sayısının 
yeters�zl�ğ� neden�yle kl�n�ğ�m�zde gece nöbetç� 
hemş�re olmazdı. Bu nedenle nöbetlerde yatan 
hastaların v�tal ölçümler�n�n tak�b� ve tedav�ler� nöbetç� 
as�stanlar yapardı. O dönemlerde d�sposable 
enjektörler olmadığı �ç�n sabaha kadar enjektör ve 
�ğneler� kaynatırdık. Ayrıca b�r görev�m�z de per�fer�k 
yaymalarda hücre sayımı yapmak ve sed�mentasyon 
ölçmekt�. S�zler�n bunları şaşkınlık �ç�nde 
okuduğunuzu düşünüyorum. Ancak bu çalışma 
tempoları hek�ml�k n�tel�ğ�m�z� çok artırdı.  

Devlet hastanes� g�b� h�zmet öncel�kl� çalışan b�r 
kl�n�kt�. Kürsünün kadrosu çok yeters�zd�. B�r b�l�m 
yuvası olmadığı �ç�n kürsü �ç�nde huzursuzluk çoktu. 
As�stanların eğ�t�mler� �ç�n gösterd�ğ�m gayretler hep 
engellend�. Çoğu zaman Atatürk Ün�vers�tes�'nden 
ayrıldığım �ç�n p�şmanlık duydum. Tek başıma d�ğer 
branşlardan öğret�m üyeler� �le b�rl�kte çalışmalar 
planlayarak profesörlük dosyamı hazırlamaya 
çalışıyordum. Bu dönem �ç�nde ben� akadem�k olarak 
mutlu edenler eğ�t�mden sorumlu dekan yardımcılığı,  
fakülte derg�s�n�n baş ed�törlüğü ve Konya Verem Savaş 
Derneğ� İk�nc� Başkan görevler�m oldu. Verem Savaş 
Derneğ� Genel Kurulu'na kabul e��rd�ğ�m b�r karar �le 
fakültem�z bahçes�ne dernek tarafından üç katlı, 100 
yataklı Göğüs Hastalıkları Anab�l�m Dalı b�nası 
yaptırdık. B�nanın g�r�ş�nde derneğ�m�z ve yönet�m 
kurulu üyeler�n�n �sm�n�n yer aldığı teşekkür plaket� 
gururum ve mutluluk kaynağım oldu. Konya'da kısıtlı 
olanaklarla ve federasyona ekonom�k olarak h�ç yük 
olmadan gen�ş katılımlı b�r ulusal tüberküloz kongres� 
düzenled�m. Bu organ�zasyonu başarmak tüm 
sıkıntıları ve yorgunluğuna rağmen ben� çok 
gururlandırdı. 2010 yılında ün�vers�te �k�ye bölündü ve 
ben ve b�rl�kte çalıştığım �k� yardımcı doçent �le b�rl�kte 
yen� kurulan fakülteye geçerek rahata kavuştuk. Kl�n�ğ� 
olması gerekt�ğ� g�b� b�r tıp fakültes� kürsüsü şekl�nde 
yapılandırdık.     

As�stanlığımın üçüncü yılında tek başıma lokal anestez� 
�le r�j�t bronkoskop� yapmaya başladım. Personel 
yeters�z olduğu �ç�n tüm hazırlığı, bronkoskop� 
odasının ve c�hazların tem�zl�ğ�n� b�zler yapardık. 
Fleks�bl bronkoskop�n�n gelmes� �le b�randa ortaçağ tıp 
model�nden yüksek teknoloj�ye geçt�k. C�hazın 
bölüme �lk geld�ğ� gün bayram havasında kutlama 
yaptık. R�j�t bronkoskop� �se çok gerekl� olduğunda ve 
yabancı c�s�m çıkarmada kullanılmak üzere çantasına 
kondu. Sonuç olarak tıp eğ�t�m� ve as�stan eğ�t�m� 
süres�nce yaşadığımız olumsuzluklar ve zorluklar b�ze 
her zaman artı değer olarak ger� döndü.    

Günümüzde alanımızda yaşanan tüm olumsuzluklara 
rağmen dünya standartlarının üstünde hek�mler�m�z 
var. Bu hek�mler�m�z yüz akımız. Yurtdışından çok 
sayıda hasta n�tel�kl� sağlık h�zmet� alab�lmek amacıyla 
ülkem�ze gel�yorlar. Sağlık tur�zm� öneml� b�r sektör 
oldu. Ancak sağlık tur�zm�n�n merkez�nde ulusal ve 
uluslararası özel sağlık sermayes� yer�ne devlet�n sağlık 
kurumları olsaydı bundan devlet�m�z yan� halkımız 
kazançlı çıkardı.        

Uzmanlık öğrenc�l�ğ� ve akadem�syenl�ğ�m�n �lk 
yıllarında TÜSAD ben�m ve ben�m yaşıtım tüm 
meslektaşlarım �ç�n b�r okuldu. Kongreden aylar önce 
çalışmalarımızın b�ld�r�ler�n�, posterler�n� ve kongre 
konuşmalarımızı hazırlamaya başlardık. D�ğer 
branşlardan arkadaşlarım �le b�rl�kte kurduğumuz 
ek�b�n çok zor şartlar altındak� çalışmaları �le n�tel�kl� 
b�r doçentl�k dosyası hazırladım ve 1989 yılında 
doçentl�k sınavında başarılı oldum. 1990 yılında gelen 
davet üzer�ne Selçuk Ün�vers�tes�'ne geçt�m. Göğüs 
Hastalıkları Anab�l�m Dalı maalesef ün�vers�te 
kürsüsüne yakışan özell�kte b�r b�l�m yuvası değ�ld�. 

TÜSAD Yönet�m Kurulu üyel�ğ�ne seç�lmem �le 
derneğ�m�z� meslek hayatımın merkez�ne otur�um. 
Kongrelerde hayranlık �le �zled�ğ�m hocalarımızın 
yer�n� b�zler almıştık. Meslek hayatı boyunca arkasında 
destek olan b�r hocası olmayan ve tüm kazanımlarını 
b�zzat çok çalışarak elde etm�ş olan Anadolu'dan b�r 
genç öğret�m üyes� olarak bu göreve seç�lmek ben�m 
�ç�n büyük b�r onur oldu. Derneğ�m�z çatısı altında 
çalışmak, üretmek ve başkanlık görevler�m� meslek 
hayatımın taçlandırılması olarak kabul ed�yorum. 
Dernek çalışmaları �ç�nde ek�p çalışmasını buldum. 
Ün�vers�tedek� boşluğu derneğ�m�z doldurmuş ve 
hayal�n� kurduğum b�l�m yuvasını derneğ�m�z çatısı 
altında bulmuştum. Bu nedenle TÜSAD ben�m �ç�n 
fakültedek� görev�m�n önüne geçt� ve tüm gücümü 
dernek çalışmalarına verd�m. Sonuçta TÜSAD'ı 
İstanbul'a sıkışmış küçük b�r uzmanlık derneğ�nden  
ülkem�z�n en güçlü uzmanlık dernekler� arasına taşıdık. 
Bu sayede alanımıza çok öneml� b�r artı değer ka�ık. 
Et�k değerlere çok bağlı, yüksek �t�barlı ve el�t�st 
yönet�m anlayışından uzak yapısı �le s�zler �ç�n üyes� 
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●  Hocam TÜSAD s�z�n uzun süre yönet�c�l�k ve 
başkanlık yaptığınız ve çok emek verd�ğ�n�z b�r 
dernek. TÜSAD'ın s�z�n �ç�n önem�n� anlatır mısınız? 



olmaktan gurur duyacağınız b�r dernek oluşturduk. 
Ş�md� �se b�zlerden sonra görev alan genç 
meslektaşlarımızın b�z�m yaptıklarımızın çok 
ötes�ndek� başarılarını hayranlık ve gurur �le �zl�yoruz.          

bulunduğu b�nlerce şeh�t�n kanı �le cumhur�yet�m�z 
kuruldu. Ülkeden kaçmayı onların anılarına yapılmış 
büyük b�r saygısızlık olarak kabul ed�yorum. Burada 
kalıp ülkem�z� bugünlere get�ren tüm olumsuzluklar �le 
el�m�zden geld�ğ� kadar savaşmalı ve eğ�t�ms�z halkı 
karanlık dünyalarından çıkarmak �ç�n aydınlar olarak 
uğraş vermel�y�z. Unutmayınız k� çok büyük b�r 
gücümüz var. Yeter k� b�rl�k ve beraberl�k �ç�nde pes 
etmeden mücadele edel�m. Emperyal�st güçler ve 
onların yerl� �şb�rl�kç�ler�ne karşı yaşanan �k�nc� b�r 
kurtuluş savaşı �ç�ndey�z. Savaş alanını bırakıp 
kaçmayalım.     

Sağlıkta ş�ddet gerçekte tüm dünyanın sorunu. B�z�m 
ülkem�zde bu sosyoloj�k sorunun değ�ş�k nedenler� var. 
Bunları eğ�t�ms�zl�k, saldırganlığa yatkın genet�k m�ras, 
ps�kolab�l toplum yapısı, sağlık h�zmet�nde aksamalar 
ve sağlık çalışanlarının hasta-hek�m �l�şk�s�nde d�kkatl� 
davranmaması olarak sıralayab�l�r�z. Son olguyu trafikte 
yaşanan kavgalar �le özdeşleşt�rmek mümkün. Son 
yıllarda sürekl� yakınlarımıza günlük konuşma d�l� �le 
“aman sakın trafikte k�mseyle tartışma yaşama ve uyarı 
yapmak �ç�n korna çalma” d�yoruz. Aynı uyarıyı “aman 
sakın hasta ve hasta yakınları �le tartışma yaşama, 
söyled�kler�n� d�nle ve sak�nleşt�r�c� yanıtlar ver” 
şekl�nde sağlık çalışanlarına yapab�l�r�z. Sağlıkta ş�ddet� 
azaltmanın en öneml� metotlarından b�r�s� �se 
ağırlaştırılmış cezalar olmalı. Yargıda yaşanan pek çok 
sorunda olduğu g�b� bu alanda da olması gerekt�ğ� g�b� 
b�r ceza s�stem� �şlet�lm�yor.   

Genç doktorların, d�ş hek�mler�n�n ve hemş�reler�n 
yurtdışına g�tmeler� konusuna gel�nce bu konuda 
ben�m bakışım olumlu değ�l. Sağlık çalışanları sayısının 
yeters�z olduğu ülkem�zde �nsanlarımızın b�zlere 
�ht�yacı var. Çalışma şartları ne kadar olumsuz olursa 
olsun ülkem�ze h�zmet etmel�y�z. Bu fak�r halk b�zler� 
başka ülke �nsanlarına tıp h�zmet� verel�m d�ye 
okutmadı. Gelecekde şartların düzeleceğ�n� umut 
ederek görev�m�z� yapmalıyız. Yüreğ� güzel ve b�ze 
sıcak duygular �le bağlı m�lyonlarca �nsanımız var. 
Ekonom�k sıkıntılar �se tüm ülken�n derd�. 
Nüfusumuzun üçte b�r� açlık sınırında yaşıyor. 
Yurtdışına g�den meslektaşlarımı yadırgamıyorum. 
Ancak yurtdışında yaşamayı hayal eden, planlayan, 
hazırlık yapan, yabancı d�l kurslarına g�den genç 
meslektaşlarımızın sayısının hızla artışı kabul ed�leb�l�r 
değ�l. Günümüzde TUS kurslarının yer�n� yabancı d�l 
kursları almış durumda. Ülkem�zde her şey b�tm�ş 
tükenm�ş değ�l.  Çok sayıda ülkede yaşanmış ve halen 
yaşanan sosyoekonom�k sıkıntıları b�z de günümüzde  
yaşıyoruz. Geleceğe umut �le bakmalıyız. Umut büyük 
b�r güçtür. İç�nde çok sayıda doktor ve tıp öğrenc�s�n�n 

O kadar çok güzel anım var k� bunların arasından 
b�r�s�n� seçmek çok zor. Gelecekte “B�r akadem�syen�n 
anıları” �s�ml� küçük b�r k�tabı kaleme alma projem var. 
Kolay okunacak bu k�tap �le zorluklarla geçen b�r 
akadem�syen�n çocukluk yıllarından �t�baren hayatı 
gençlere dersler �çerecek özell�kte olacak. Derneğ�m�z�n 
Hek�m H�kayeler� başlıklı podcast ser�s�n�n �lk 
sohbet�nde anılarımın çok küçük b�r bölümünü 
anla�ım. Ş�md� s�zlere �ç�nde hüznü ve mutluluğu 
b�rl�kte �çeren b�r anımı aktarmak �st�yorum.
1988 yılında Ankara Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Göğüs 
Hastalıkları Kl�n�ğ�'nde doçentl�k sınavına g�rd�m. 
B�l�msel dosyam çok �y� hazırlanmıştı. Bu nedenle �lk 
başvuruda yayınlarım oy b�rl�ğ� �le geçt�. Sınav odasında 
bölüm başkanı Prof.Dr. Nez�he Enacar hocamız 
d�nley�c� olarak bulunuyordu. Hocalarımın tümü ben� 
tanımıyorlardı ve salona g�rd�ğ�m anda ben� �lk kez 
görmüşlerd�. Kongrelerde hocalarımız �le sohbet etme 
olanağı bulamıyordum. Ben� onlara takd�m edecek b�r 
hocam yoktu. As�stanlığımda eğ�t�m aldığım b�r hocam 
Ed�rne Tıp Fakültes�ne geçt� d�ğer hocamız �se geld�ğ� 
Amer�ka'ya ger� döndü. Doçentl�ğe tek başıma ve d�ğer 
bölümlerden ek�p arkadaşlarım �le hazırlandım. 
Yardımcı doçentl�k dönem�mde �se TÜSAD 
kongreler�nde sadece b�ld�r� ve poster sunumu 
yapıyordum. Bu nedenle ben� d�nlem�ş olsalar da 
hatırlamadıklarına em�n�m. 
Benden önce �k� doçent adayı başarılı oldular. B�r� aynı 
kürsüde yardımcı doçent, d�ğer� �se devlet hastanes� 
uzmanı �d�. Sözlü sınavım çok başarılı geçt�. Ben 
odadan çıktıktan sonra Nez�he hocam da karar 
oylaması yapılacağı �ç�n odasına geçt� ve kor�dorda ben� 
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●  Hocam b�l�yoruz k� gel�şmekte olan b�r ülke olarak, 
Türk�ye'de hek�ml�k h�çb�r zaman kolay olmadı. 
Y�ne de güzel hatırladığınız anılar mutlaka vardır. 
Onlardan b�r�n� b�z�mle paylaşır mısınız?

●  Ülkem�zde doktor ve sağlık çalışanı olmak günden 
güne zorlaşıyor. Sağlıkta ş�ddet öneml� b�r sorun, 
çalışma şartları da öyle. Pek çok genç hek�m ya 
yurtdışına g�d�yor ya da g�tmek �st�yor. Bu konuda 
s�z ne düşünüyorsunuz? Neler demek �sters�n�z?



tebr�k e��. Kapıda en az otuz dak�ka bekled�m. Sonra 
ben� �çer� aldılar. Jür� başkanı sınavımın �y� geçt�ğ�n� 
ancak yaşımın genç olduğunu, b�r hocam olmadığını ve 
rotasyonlar yaparak deney�mler�m� artırmayı önererek 
sınavda başarısız olduğumu söyled�. Ben de teşekkür 
ederek dışarı çıktım. Asla üzülmed�m. Kend�m� sınav 
önces� bu sonuca hazırlamıştım. Kend� kend�me “Mec�t 
öneml� aşamaları geçt�n er veya geç doçent olacaksın, 
bu nedenle sınavda başarılı olamazsan dert etme” 
telk�n�nde bulunurdum. Ben daha yen� odadan 
çıkmıştım k� Nez�he hocamız odasından çıkarak sınav 
odasına g�rd�. S�tem dolu konuşmalarını kor�dorda 
duyuyordum. Sonra ben� odasına alarak tesell� e��. 
Kıdeml� ve çok saygın b�r hocamızın �lk kez bana karşı 
gösterd�ğ� yakın �lg� ben� çok mutlu etm�şt�.            

TÜSAD yönet�m�nde çalıştığım dönemde toplumda 
KOAH farkındalığının düşük olması, prevalansın 
yüksek olması, s�gara �ç�m�n�n yaygınlığı g�b�  nedenler 
�le KOAH Hastaları Derneğ�'n� kurmaya karar 
verm�şt�m. Gerçekte ş�md�ye kadar çok uzun seneler 
önce böyle b�r derneğ�n kurulmuş olması gerek�rd�. 
Başkanlık dönem�m�n b�tmes� �le yeterl� zaman bularak 
derneğ� TÜSAD ve değerl� arkadaşlarımın destekler� 
�le kurduk. TÜSAD Ankara Şubes� ofis� hasta 
derneğ�m�z�n genel merkez� oldu. Şubem�z�n sekreter� 
Ş�ma Kılıçarslan aynı zamanda hasta derneğ�n�n 
sekreterl�ğ�n� de üstlend�. TÜSAD, KOAH Hastaları 
Derneğ�'n� ekonom�k olarak destekl�yor. Bu anlamda 
uzmanlık derneğ�m�z�n değer� b�r kat daha artıyor. 
KOAH Hastaları Derneğ�'n� derneğ�m�z�n çatısı altında 
b�r çalışma grubu olarak kabul edeb�l�rs�n�z. Hasta 
eğ�t�m� KOAH tedav�s�n�n temel�n� oluşturuyor. Bu 
nedenle meslektaşlarımdan tüm hastalarına hasta 
derneğ�m�z�n �sm�n� �letmeler�n� bekl�yoruz. Web s�tes� 
�ç�nde �nhalasyon c�hazlarının eğ�t�m v�deoları da yer 
alıyor. 
Derneğ�m�z�n temel amacı toplumda KOAH 
farkındalığını artırma çalışmaları yapmak ve hastaların 
eğ�t�mler�n� sağlamak. Derneğ�m�z�n web s�tes� b�r okul 
özell�ğ�nde. 2022 yılında derneğ�m�z European 
Federat�on of Allergy and A�rways D�seases Pat�ents' 
Assoc�atıons (EFA) tam üyel�ğ�ne kabul ed�ld�. B�rl�ğ�n 
genel kurulunda oy kullanma ve yönet�me seç�lme 
hakkımız var. Önümüzdek� b�r EFA genel kurulunu 
İstanbul'da yapmayı planlıyoruz.

KOAH Hastaları Derneğ�, TÜSAD'ın alanımıza ka�ığı 
pek çok artı değerden b�r�s� oldu ve her zaman derneğ� 
ekonom�k olarak destekl�yor. F�rmalardan, nak�t para 
verme şekl�nde değ�l KOAH farkındalığını artırmaya 
yönel�k proje temell� destekler �sted�k. Fakat maalesef 
�laç endüstr�s�nden az sayıda firma dışında 
umduğumuz desteğ� bulamadık. Doğrusu bu olay 
ben�m �ç�n tam b�r hayal kırıklığı yara�ı. Solunum 
alanında faal�yet gösteren tüm firmaların az veya çok 
hasta derneğ�m�ze destek olmaları gerek�rd�. 

Konya Verem Savaş Derneğ�, TÜSAD ve KOAH 
Hastaları Derneğ� çalışmalarım �le topluma ve 
meslektaşlarıma destek olarak s�v�l toplum örgütler�nde 
çalışmanın keyfin� ve gururunu yaşadım. 

Gerçek anlamda emekl� olmadığım �ç�n tek hob�m olan 
mesleğ�me b�r özel hastanede huzurlu b�r çalışma 
ortamında devam ed�yorum. Çocukluğumdan �t�baren 
kar�katür ç�zer�m. Akadem�syenl�k hayatım �le bu 
hob�me zaman bulamadım. İPF tanısı koyduğum 
duayen kar�katür�st Raş�t Yakalı'nın teşv�kler� �le tekrar 
kar�katür ç�zmeye başladım. Ancak randevularımın 
yoğunluğu neden�yle yeter� kadar zaman 
ayıramıyorum. Ha�a sonları uzun yol b�s�klet� 
yapıyordum. Fakat b�r yıl önce k�lometrey� abartınca 
aş�l tendomumu kopardım ve böylece b�s�klet sporunu 
bırakmak zorunda kaldım. Artık ben�m �ç�n spor sadece 
yürümek ve salonlarda kas ve kard�yo egzers�zler� �le 
sınırlı kalacak.

Solunum Aktüel ek�b� olarak emekl� olan hocalar �le 
sohbet projen�ze ben�m �le başladınız. Projen�z �ç�n 
s�zler� tebr�k ed�yorum. Bu söyleş� neden�yle 
meslektaşlarım �le dertleşm�ş oldum. B�raz gevezel�k 
yaptığımın farkındayım. Umarım yazdıklarım key�f �le 
okunur ve genç meslektaşlarıma rehberl�k eder. 
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●  Hocam s�z aynı zamanda KOAH Hastaları Derneğ� 
başkanısınız. Bu derneğ�n çalışmaları hakkında da
kısaca b�lg� ver�r m�s�n�z?

●  Hocam emekl�l�k den�l�nce, b�z�m aklımıza 
ertelenen hob�ler  gel�yor. Bu süreçte hob�lere vak�t
 ayırab�ld�n�z m�? Yen� hob�ler ed�nd�n�z m�? 
Hob�lere vak�t ayırab�l�yor musunuz?



RÖPORTAJAktüel

Sağlıkta ş�ddet�n hukuk� boyutlarını, böyle b�r durumda �zlenecek prosedürü ve 
sağlıkta ş�ddet� önlemek adına alınacak tedb�rlerle �lg�l� öner�ler�n� 
konuştuğumuz TÜSAD Hukuk Danışmanı Avukat Mustafa Güler, yasal 
düzenlemeler kadar altta yatan sorunlara da d�kkat çek�yor. Güler, sağlıkta ş�ddet 
olaylarına yönel�k cezalar artırılsa b�le ş�ddet� oluşturan sebeplere odaklanmadan 
sorunun çözülemeyeceğ�n� vurguluyor.

>> Ezg� Aktaş

2020 yılından �t�baren tüm dünyada etk�s�n� gösteren 
koronav�rüs salgınıyla b�rl�kte sağlık s�stem�n�n 
üzer�ndek� yüke pandem� kaynaklı yoğunluğun da 
eklenmes�yle hek�mlere yönel�k ş�ddet olaylarında 
gözle görülür b�r artış meydana geld�. Sağlık-Sen'�n 
2021 Sağlıkta Ş�ddet Raporu'na göre, 2021 yılında 190 
ş�ddet olayı yaşandı, 316 sağlık çalışanı yıl boyunca 
ş�ddete uğradı. 2022 yılında �se bu rakam 422'ye 
yükseld�. Yalnızca COVID-19 �le mücadelede değ�l, 
halk sağlığını �lg�lend�ren pek çok hastalıkla 

mücadelede yoğun emek veren hek�mlere ve sağlık 
çalışanlarına yönel�k ş�ddet, ne yazık k� halen büyük b�r 
sorun. Hek�mler� ve sağlık çalışanlarını olumsuz 
etk�leyen, zaman zaman meslekler�n� yapamayacak 
duruma get�ren ve ha�a ülkey� terk etmeler�ne neden 
olan sağlıkta ş�ddet konusunu daha �y� anlayab�lmek 
adına TÜSAD Hukuk Danışmanı Avukat Mustafa 
Güler'�n görüşler�ne başvurduk. 

Hukuk� olarak sağlıkta ş�ddet�n tanımı; “sağlık 
�şyerler�nde hasta, hasta yakınları ya da d�ğerler�nden 
gelen, hek�mlere ve sağlık çalışanına yönel�k sözel, fiz�k� 
ya da ps�koloj�k saldırılar” olarak tanımlansa da 
Mustafa Güler'e göre; ş�ddet�n ortaya çıkmasına zem�n 
oluşturan �dar� tasarru�arın da bu kapsamda 
değerlend�r�lmes� gerek�yor. SOLUNUM 2022'de 
yaptığı konuşmas �le kongre katılımcılarını 
b�lg�lend�ren Güler, bu kez Solunum Aktüel okurları 
�ç�n sorularımıza şu yanıtları verd�:

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan Ş�ddet ve 
Sağlık Raporu'nda ş�ddet, “fiz�ksel güç veya �kt�darın 
kasıtlı b�r tehd�t veya fi�l� b�ç�m�nde b�r başkasına 
uygulanması sonucunda, maruz kalan k�ş�de 
yaralanma, ölüm ve ps�koloj�k zarara yol açması ya da 
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TÜSAD HUKUK DANIŞMANI AV. MUSTAFA GÜLER:

Sağlıkta şidde� önlemek için yasal düzenleme yetmez!

* Hek�mlere ve sağlık çalışanlarına yönel�k ş�ddet 
olaylarında son zamanlarda c�dd� b�r artış görüyoruz. 
Hukuksal açıdan sağlıkta ş�ddet kavramını, türler�n� 
ve kapsamlarını tanımlayab�l�r m�s�n�z?



açma olasılığı bulunması” durumu olarak 
tanımlanmaktadır. Ş�ddet fiz�ksel b�r saldırı olab�leceğ� 
g�b� daha yaygın olarak yaşandığı üzere sözlü veya yazılı 
b�ç�mde de gerçekleşeb�l�r. Ancak ş�ddet bunlarla sınırlı 
değ�ld�r. Sağlık h�zmetler�n�n n�tel�kl� olarak 
yürütülmes�n�n engellenmes� sonucunu doğuran ve 
ş�ddet� yaratan temel etkenler arasında sayılan �dar� 
tasarru�arın da sağlıkta ş�ddet�n gen�ş tanımında yer 
alması düşünülmel�d�r. B�r başka �fadeyle, sağlıkta 
ş�ddet�n sadece hasta ve hasta yakınlarının sağlık 
çalışanlarına yönel��ğ� ş�ddetle sınırlı olarak 
görülmemes�; bu ş�ddet�n ortaya çıkmasına veya 
sürdürülmes�ne etk� eden, örneğ�n beş dak�kada 
muayene talep eden veya sağlık çalışanlarını s�stem�n 
sorunlarının kaynağı g�b� göstererek hedef hal�ne 
get�ren, d�ğer etmenler�n de bu kavram �ç�nde 
değerlend�r�lmes� gerekl�d�r.

Sağlık h�zmetler�nde, sağlık çalışanlarına yönelen 
ş�ddet her geçen gün, n�tel�k ve n�cel�k olarak 
artmaktadır. Ölümle sonuçlanan ş�ddet vakalarından 
sonra hareketlenen çözüm bulma çabaları, bazı suçların 
ceza hükmünde n�sb� b�r artışla son bulmakta �se de 
ş�ddet�n artışını engelleyeb�len b�r sonuç 
sağlanamamaktadır.  Bu alandak� son yasal düzenleme 
de öncek�lerle aynı bakış açısıyla, ş�ddet�n sebepler� 
değ�l sonuçları üzer�nden ortaya konulan b�r bakış 
açısıyla yapılmıştır. Bu bağlamda, 27.05.2022 tar�h�nde 
yürürlüğe g�ren düzenlemelerde ş�ddet sebeb�yle sağlık 
h�zmetler�nden yararlanılmasının engellenmes� hal�nde 
ver�lecek ceza artırılmıştır. 

Ülkem�z�n de kabul e��ğ� uluslararası sözleşmeler ve 
Anayasamız uyarınca herkes�n yaşam hakkının 
korunması (m.17), sağlığının korunup gel�şt�r�lmes�n� 
�steme hakkı (m.56) ve sağlıklı ve güvenl� b�r ortamda 
çalışma hakkı (m.49) vardır. Bu haklara herkes g�b� 
hek�mler ve sağlık çalışanları da sah�pt�r. 

Sağlıkta ş�ddet�n temel çözümü, ş�ddet� yaratan 
etmenler�n saptanıp bunları ortadan kaldıracak 
düzenlemeler yapmak, tutum almaktır. Ş�ddet�n 
sebepler�ne odaklanmak yer�ne sonuçları üzer�nden 
kural tanımlamak, ş�ddet� fi�len uygulayanları 
caydırmaya yönel�k olarak önlem tasarlamak veya bu 
tür suçlarda ver�lecek cezaları artırmak sorunu 
çözmeye yetmemekted�r. Yıllardır bu yönde yapılan 
düzenlemeler�n sağlıkta ş�ddet�n artışını önleyemed�ğ� 
hep�m�z�n gözlem� ve yaşam prat�ğ� �le b�l�nmekted�r.  

Evet, söz konusu değ�ş�kl�kten daha öneml�s�, bu 
kanunda, s�stem�n sorunları neden�yle yaşanan ve 
hek�mler�n ceza ve tazm�nat sorumluluklarına neden 
olab�len meslek� olguların değerlend�r�lmes� �ç�n 
Meslek� Sorumluluk Kurulu oluşturulmuş olmasıdır. 
Yapılan düzenlemeyle, kamu veya özel sağlık kurum ve 
kuruluşları ya da vakıf ün�vers�teler�nde görev yapan 
hek�m ve d�ş hek�mler� �le eczacı ve d�ğer sağlık meslek 
mensuplarının sağlık mesleğ�n�n �crası kapsamında 
yaptıkları muayene, teşh�s ve tedav�ye �l�şk�n tıbb� �şlem 
ve uygulamalar neden�yle adl� soruşturma 
yapılab�lmes� Meslek� Sorumluluk Kurulu tarafından 
�z�n ver�lmes�ne bağlanmıştır. Aynı şek�lde, kamu 
kurum ve kuruluşları �le Devlet ün�vers�teler�nde sağlık 
h�zmet� neden�yle �dare tarafından ödenen tazm�natın, 
�lg�l� hek�m ve d�ş hek�mler� �le eczacı ve d�ğer sağlık 
meslek mensuplarına yansıtılıp yansıtılmayacağına 
(rücu ed�l�p ed�lmeyeceğ�ne) ve bunun m�ktarına, 
�lg�l�n�n görev�n�n gerekler�ne aykırı hareket etmek 
suret�yle görev�n� kötüye kullanıp kullanmadığı ve 
kusur durumu gözet�lerek Meslek� Sorumluluk Kurulu 
tarafından karar ver�lecekt�r.  

Hek�mler ve sağlık çalışanları, ş�ddet �le karşı karşıya 
kaldıklarında, öncel�kle, ac�l durumlar dışında ve 
hastaya bakab�lecek b�r başka meslektaşının olması 
hal�nde h�zme�en çek�lme hakkına sah�pt�r. Ayrıca, 
doğrudan veya çalıştığı kurumun yönet�c�ler� 
vasıtasıyla Cumhur�yet Savcılığına başvurarak ş�ddet�n 
cezalandırılması �ç�n �lg�l� fa�l hakkında ceza davası 
açılması talep ed�leb�l�r. D�ğer yandan, ş�ddet sebeb�yle 
uğradığı madd� ve/veya manev� b�r zarar olması hal�nde 
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* Ülkem�zde geçerl� kurallar arasında hek�mler�n ve 
sağlık çalışanlarının güvenl� ortamda, ş�ddete 
uğramaksızın çalışma hakkını düzenleyen maddeler
 hang�ler�, paylaşab�l�r m�s�n�z?

* 2022 yılında Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�'nde kabul 
ed�len “Sağlıkta Ş�ddet Yasası”, neler� kapsıyor? 
Bu yasa konunun çözümüne da�r yeterl� b�r adım mı?

* Bu noktada s�z�n d�kkat çekt�ğ�n�z Meslek� Sorumluluk 
Kurulu var. Bu konuyu da b�raz detaylandırır mısınız? 

* Hek�mler ve sağlık çalışanları kend�ler�ne yönel�k 
ş�ddet eylem� uygulayanlara karşı ne g�b� hukuk� 
haklara sah�p?



H�ç kuşku yok k�, sağlık h�zmetler�nde ş�ddete başvuran 
k�ş�ler en kısa sürede cezalandırılarak bu tür suçların 
�şlenmes�n�n önüne geç�lmeye çalışılmalıdır. Ancak bu 
yaklaşım tek başına yeterl� değ�ld�r. Nasıl k� uçak 
kazalarını önlemek �ç�n yasal düzenleme yapmak değ�l de 
kaza anal�z� yapılarak kazaya neden olan şeyler�n neler 
olduğu bulunmaya çalışılıyor ve bulunan nedenler 
ortadan kaldırılarak b�r daha aynı sebeple kaza olmasının 
önüne geç�lmeye çalışılıyor �se sağlıkta ş�ddet�n 
önlenmes� �ç�n de benzer b�r yöntem uygulanmalıdır. Asıl 
olarak ş�ddet�n sonuçlarına değ�l sebepler�ne 
odaklanılmalıdır. 

Sağlıkta ş�ddet�n sebepler� arasında sağlık h�zmetler�n�n 
kurgulanması ve yönet�m�ne �l�şk�n yaklaşımlar öneml� 
yer tutmaktadır. Basamaklandırılmış b�r sağlık h�zmet 
s�stem� kurmayan ve koruyucu hek�ml�ğ� öncelemeyen 
sağlık s�stem�nde, hastanın hek�me ulaşmasını temel 
hedef olarak gören yaklaşım, hek�m ve sağlık çalışanlarını 
değers�zleşt�r�len söylemlerle b�rleşt�ğ�nde sürdürülemez 
b�r sağlık s�stem�n�n yükünün büyük ölçüde hek�mlere 
yüklend�ğ� ve s�stem�n sorunlarının kaynağı olarak 
hek�m�n göster�ld�ğ� ş�ddet ortamı yaratılmaktadır. Bu 
ortam ş�ddet�n temel beslenme yer� olarak ortaya 
çıkmaktadır. Ş�ddet�n fi�len cezasızlığı sonucuna yol açan 
�dar� ve yargısal karar ve uygulamalar da 
düşünüldüğünde, ş�ddet, sağlık h�zmetler�nde ne yazık k�, 
gündel�k hayatın kanıksanan b�r parçası hal�nde varlığını 
sürdürmekted�r.

bunun karşılanması �ç�n de ş�ddet�n fa�l�ne karşı 
tazm�nat davası açılması da mümkündür.  

AV. MUSTAFA GÜLER'DEN ŞİDDETİN 
ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

1- Sağlık h�zmetler�nde ş�ddet�n öneml� b�r sorun 
olduğu kabul ed�lmel�d�r:  Her b�r ş�ddet olgusunda 
toplumsal duyarlılık harekete geç�r�lerek olay kınanmalı, 
bütün toplumsal kes�mler sağlık çalışanlarına sah�p 
çıkmalıdır. Ayrıca, güvenl�k güçler�nden yargı 
makamlarına kadar her b�r�m yüksek b�r duyarlılıkla 
ş�ddet olaylarının araştırılıp yargılamanın en kısa 
zamanda sonuçlanmasını sağlamak �ç�n çaba 
göstermel�d�r. İdare �se, her b�r ş�ddet olayını sebep 
sonuç �l�şk�ler� bağlamında ele alarak nedenler�n� 

2- Basamaklandırılmış ve sevk z�nc�r� �le 
desteklenm�ş b�r sağlık s�stem� kurulmalıdır: Ş�ddet 
üreten sebepler�n başında, çarpık sağlık s�stem� 
gelmekted�r. Mevcut s�stemde hasta, h�çb�r sınırlama 
olmaksızın, her basamakta sağlık kuruluşuna d�rekt 
olarak başvurab�lmekted�r. İy� b�r �let�ş�m kurularak 
n�tel�kl� b�r sağlık h�zmet�n�n ver�lmes�n� engelleyen bu 
yoğunluğun yönet�lmes�nde öneml� zorluk olduğu g�b�, 
sağlık sorunlarının �lk başvuruda çözümlenememes� 
yen� başvurulara ve �lave yoğunluğa da sebep 
olmaktadır. Basamaklandırılmış ve sevk z�nc�r� �le 
desteklenm�ş b�r sağlık s�stem� kurulmadan, kışkırtılmış 
taleple boğuşan �k�nc� ve üçüncü basamak sağlık 
kuruluşlarındak� yoğunluğun azaltılması mümkün 
değ�ld�r.  
3- Sağlık çalışanlarının özlük hakları yen�den 
düzenlenmel�d�r: D�ğer yandan, sağlık çalışanlarının 
erken emekl�l�k, �st�fa veya yurtdışına g�tmek suret�yle 
h�zme�en çek�lmes�n�n h�zmet kapas�tes�n� olumsuz 
etk�led�ğ� açıktır. Sağlık çalışanlarının aylık gel�rler�n�n 
yaptıkları �ş�n önem� ve ağır çalışma koşulları 
gözet�lerek bel�rlenmes�, aylığın tamamının emekl�l�ğe 
yansıyacak şek�lde düzenlenmes�, d�nlenme hakkı, a�le 
b�rl�ğ�n� koruma hakkı, atama ve nak�l haklarını da 
�çeren özlük haklarının eş�t, ad�l ve l�yakate dayanan b�r 
şek�lde yen�den düzenlenmes� gerekl�d�r. 

saptamalı, yen�den benzer b�r ş�ddet�n yaşanmaması 
�ç�n önlem almalıdır.  

4-  Sağlık h�zmetler�nden beklent� gerçekç� b�r 
şek�lde oluşturulmalıdır: Bütün bunlar yapılırken, 
sağlık h�zmetler�nden beklent�n�n gerçekç� sınırlar �ç�ne 
çek�lmes� gerekl�d�r.  Sağlık h�zmet�nde sonuç garant�l� 
b�r �ş yapılmadığı, hek�m ve d�ş hek�mler�n�n de sağlık 
sorunlarını mutlak sure�e çözme olanağına sah�p 
olmadıkları; b�l�msel sınırlar �ç�nde mümkün olan en �y� 
sağlık h�zmet�n� vermeye çalıştıkları her düzeyde etk�l� 
k�ş�ler tarafından topluma anlatılmalıdır. 
5- Sağlık çalışanlarının saygınlıkları korunmalıdır: 
Sağlık çalışanlarının saygınlığının zedelenmes�ne neden 
olan eylem ve söylemlerden kaçınılmalı; saygınlıklarını 
artıracak çeş�tl� tutumlar Devlet�n her kademes�nde 
serg�lenmel�d�r. Sonuç olarak; tek başına mevcut ceza 
kanunlarında değ�ş�kl�kler yapılması suret�yle sağlık 
h�zmetler�nde ş�ddet�n önlenemed�ğ� yaşam 
deney�mler�yle anlaşılmış olmakla sorunun temel�ne 
�l�şk�n saptamalar yapılmalı, bu yöndek� çözümler 
konuşulmalıdır.
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* Hukuk� düzenlemelere rağmen ş�ddet olaylarının 
önüne neden b�r türlü geç�lem�yor?

*Sözünü e��ğ�n�z sebepler nelerd�r? 



MEDYAAktüel

Hek�mler ve sağlık çalışanları açısından zorlu şartların devam ett�ğ� 2022 yılında, 
ülke gündem�ndek� en öneml� konulardan b�r� y�ne sağlıktı. Böyle b�r dönemde 
TÜSAD, b�r uzmanlık derneğ� olarak alanında referans kaynağı olmaya devam ett�. 
Hem meslektaşları hem de kamuoyu �le b�lg� paylaşımına değer veren TÜSAD yıl 
boyunca toplam 2.827 habere konu olurken, “Solunum TV” podcast� �le de 2022 
yılını öneml� b�r ödülle taçlandırdı. 

>> Ezg� Aktaş
2022 yılı, hek�mler ve sağlık çalışanları açısından yoğun 
b�r mücadele �ç�nde geçt�.  Ne yazık k� g�derek yükselen 
oranda artan sağlıkta ş�ddet olayları gündemden 
düşmezken, Türk�ye'n�n yet�şm�ş uzmanlarının ülkey� 
terk etmes� de en çok konuşulan konuların başında 
geld�. Pandem�, medyanın sağlık gündem�nde y�ne baş 
sırayı alırken, �kl�m değ�ş�kl�ğ� kaynaklı hava k�rl�l�ğ� ve 
asbest konusu da uzunca b�r süre haberler�n konusu 
oldu. TÜSAD �se b�r yandan kend� alanıyla �lg�l� 
konularda medyada referans kaynağı olma konumunu 
güçlend�r�p yıl sonunda toplam 2.827 habere konu 
olurken, öte yandan “Solunum TV” projes�yle de 2022 
yılını öneml� b�r ödülle taçlandırdı.

Bu doğrultuda, yılın hemen başında ülken�n en etk�l� 
haber ajansı olan Anadolu Ajansı �le özel b�r röportaj 
çalışması organ�ze ed�ld� ve TÜSAD Başkanı Prof. Dr. 
Şule Akçay, AA muhab�r� Yeş�m Sert'e COVID-19 
sürerken kron�k solunum yolu hastalarının karşı karşıya 
kaldığı r�sklere �l�şk�n açıklamalarda bulundu. 
Türk�ye'n�n en etk�l� gazeteler�nden b�r� olan Sözcü 
Gazetes�'n�n Akçay �le gerçekleşt�rd�ğ� özel haber 
çalışmasında �se, aşılamanın önem�n�n halen 
sürdüğüne özell�kle vurgu yapıldı.

Yarım asrı aşkın süred�r göğüs hastalıkları alanında 
kamuoyuna en doğru b�lg�ler� sunmayı m�syon ed�nen 
TÜSAD, yürü�üğü medya faal�yetler� sayes�nde 
toplumda güncel ve güven�l�r b�lg� veren değerl� b�r 
referans kaynağı konumunu güçlend�rerek devam 
e��rd�. 

TÜSAD, 2023 yılına yen� yönet�m� ve çalışma 
gruplarıyla taze b�r başlangıç yaptı. Başkanlık bayrağını 
Prof. Dr. Şule Akçay devralırken, yen� yıl boyunca 
sürecek �let�ş�m faal�yetler� de gerek TÜSAD'ın yen� 
döneme da�r hede�er� gerekse genel sağlık gündem� 
gözet�lerek yen�den ele alındı. Önümüzdek� yıl 
boyunca d�j�tal mecralardak� etk�nl�ğ�n� daha da 
gel�şt�recek olan TÜSAD'ın, solunum alanındak� 
uzmanlığının çok daha güçlenerek tems�l ed�lmes� 
stratej� olarak bel�rlend�.
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Solunum sağlığı önemini sürdürdü,
TÜSAD medyadaki etkisini ar�rdı



2022 yılı boyunca gerek çalışma gruplarıyla yürütülen 
�let�ş�m çalışmaları gerekse dönem�n TÜSAD Başkanı 
Prof. Dr. Ülkü Yılmaz'ın sözcülüğünde yapılan özel 
haberler, Türk�ye'n�n öneml� medya kanallarında haber 
olarak yer aldı. Böylece, TÜSAD hek�mler�n�n halk 
sağlığı korumaya yönel�k özenl� çabaları, değerl� 
�çer�klerle ülkem�z�n dört b�r köşes�ndek� vatandaşlara 
ulaştırılmış oldu.

●   2022 yılı boyunca TÜSAD yazılı medyada 412 defa 
yer aldı. TÜSAD haberler�; Hürr�yet, M�ll�yet, Sözcü, 
Karar, Akşam, B�rgün, Workshop, Kl�n�k İlet�ş�m, 
Med�Aktüel, Med�Kongre, Güneş, Korkusuz g�b� ulusal 
derg� ve gazeteler�n yanı sıra yüzlerce yerel yayında yer 
aldı.

●    TÜSAD, d�j�tal medyada toplamda 2.415 haber�n 
konusu oldu. TÜSAD haberler�ne yer veren yayınlar 
arasında Hürr�yet.com.tr, Habertürk, Sözcü.com.tr,  
Adjust Brand, Market�ng Türk�ye, Olaylara Tercüman, 
Fortune, Sağlıklı Yaşam, W�nally, Doktorunuz TV, 
Sağlık News, Gündem Sağlık, KRT, B�anet ve Ecza 
Gündem g�b� yayınlar vardı. 

●    Mayıs ayı, TÜSAD �ç�n KOAH Hastaları Derneğ� 
�le b�rl�kte hayata geç�rd�ğ� “Nefes Al Nefes Ol” 
yürüyüşünün başlangıcı olması açısından da öneml�yd�. 
19 Mayıs'ta Prof. Dr. Mec�t Süedem'�n a�ığı �lk 
adımlarla hareketlenen projen�n �let�ş�m çalışmaları bu 
ayda başlamış oldu.

●   2022, TÜSAD'ın d�j�tal medyada akt�f olarak 
yürü�üğü çalışmaların ödüllend�r�ld�ğ� b�r yıl olması 
açısından da öneml�yd�. TÜSAD'ın kend� alanında b�r 
�lke �mza atarak �let�ş�m ajansı Do Medya �le b�rl�kte 
hayata geç�rd�ğ� ve “Ses�m�z �le Her Yerdey�z” sloganı 
�le yayına aldığı “Solunum TV Podcast Ser�s�”, Türk�ye 
Halkla İl�şk�ler Derneğ� (TÜHİD) tarafından ver�len 
prest�jl� Altın Pusula Ödüller�'nde “D�j�tal İlet�ş�m 
kategor�s�nde ödül kazanarak başarısını tesc�lled�. Bu 
konu Haz�ran ayı boyunca pazarlama, �let�ş�m ve sağlık 
basınında haberlere konu oldu.

-

-

-

-
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2022'YE BAKIŞ: TÜSAD TOPLAM
2.827 HABERLE BASINDA

ÖZEL PROJELERE ÖZEL İLETİŞİM



●    Ajandasındak� konuların yanı sıra gündem� de 
yakından tak�h eden TÜSAD, 2022 yılının Ocak ayına 
ülkem�z�n sağlık h�zmetler� açısından son derece 
öneml� b�r konuya d�kkat çekerek başladı. 68 yıldır 
h�zmet veren Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları 
Hastanes�'n�n Keç�ören Eğ�t�m Araştırma Hastanes�'ne 
bağlanma kararından ger� dönülmes� çağrısı yapıldı. 
Ocak ayında Verem Eğ�t�m ve Propaganda Ha�ası 
neden�yle b�r basın açıklaması yayınlandı verem�n 
öneml� b�r enfeks�yon hastalığı olduğunu ve COVID-
19 neden�yle tedav�de aksamalar yaşanab�ld�ğ� 
vurgulandı.

-

-

●    Om�cron varyantının baskın varyant hal�ne 
gel�ş�yle COVID-19 pandem�s�nde ölüm ve hastane 
yatışı oranlarında öneml� oranda düşüş olsa da 2022 
yılında da vatandaşlar etk�lenmeye devam e��. 
TÜSAD, Ocak ayından başlayarak, yıl boyunca 
hatırlatma dozlarının önem�ne d�kkat çeken ve maske, 
mesafe ve h�jyen konusunu hatırlatan açıklamalar yaptı 
ve konunun önem�n�n unutulmamasını sağladı.

●   Şubat ayına gel�nd�ğ�nde, yüksek en�asyon ve 
elektr�ğe gelen zamlar neden�yle kullandıkları c�hazlar 
dolayısıyla büyük mağdur�yet yaşayan solunum 
hastalarının durumu, TÜSAD'ın gündem�nde baş 
sıraya yerleşt�. Bu konuda Solunum Rehab�l�tasyonu 
Çalışma Grubu'nun görüşler� basında gen�ş yer buldu.

9 Şubat Dünya S�garayı Bırakma Günü kapsamında 
TÜSAD, dünyada tütün kaynaklı 4 m�lyona yakın ölüm 
olduğuna ve solunum rahatsızlıklarına d�kkat çekt�, 
özell�kle elektron�k s�gara, narg�le g�b� ürünler�n 
zararını vurguladı.

●   Mart ayında, Dünya Uyku Günü dolayısıyla uykuda 
solunum bozuklukları konusunda kamuoyunu 
b�lg�lend�ren TÜSAD, baharın gel�ş�yle artışa geçen 
astım ve alerj� konusunda �se Posta Gazetes�'nde çıkan 
özel haber dosyasında görüşler�yle üç gün boyunca yer 
aldı.

●   N�san ve Mayıs aylarında TÜSAD, saman nezles�, 
Kuzey Afr�ka'dan gelen çöl tozları, boğmaca aşısı, 
Kanser Ha�ası dolayısıyla akc�ğer kanser� ve astım 
kontrolü konusunda b�lg� paylaşımında bulundu.
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FATURA MAĞDURİYETİNDEN
ELEKTRONİK SİGARA KONUSUNA

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI,
SAMAN NEZLESİ VE KANSER



●    2022 yılının Temmuz ayında İzm�r Al�ağa'da 
sökümü yapılacak Nae Paolo adlı Brez�lya bandıralı 
asbest yüklü gem�, uzun süre gündemde kalacak b�r 
tartışma başla�ı. Kentsel dönüşüm ya da �ş sağlığı g�b� 
açılardan daha önce defalarca asbest konusunu 
gündeme get�ren TÜSAD, asbestl� gem�n�n Türk�ye 
sınırları �çer�s�nde sökülmes� hal�nde yaşanacak sağlık, 
çevre ve �ş güvenl�ğ� r�skler�ne de d�kkat çeken 
açıklamasıyla öneml� yayınlarda yer aldı.

●   Eylül ayı geld�ğ�ndeyse, okul çağındak� çocuklar �ç�n 
alınab�lecek önlemlere değ�nen TÜSAD, 12 yaş ve 
üzer�ndek� çocukların aşılanmasının önem�ne vurgu 
yaptı.

●   Ek�m ayında Dünya Yaşlılar Günü neden�yle 
açıklama yapan TÜSAD, sağlıklı yaşlanmayı 
destekleyen modeller�n gel�şt�r�lmes� gerekt�ğ� 
vurgusunu yaptı. Kasım ayında �se Dünya KOAH günü 
dolayısıyla “Nefes�n�z�n Kıymet�n� B�l�n” mesajı ver�ld�.

●   Aralık ayında �se; Türk�ye'n�n en öneml� ekonom� 
derg�ler� arasında yer alan Para Derg�s�, özell�kle 
pandem�de satışı artan ve solunum yolu 
rahatsızlıklarında akc�ğerler� güçlend�rmek �ç�n 
kullanılan prat�k akc�ğer eksers�z c�hazı tr��olarla �lg�l� 
haber�nde hek�m görüşüne yer vermek �ç�n TÜSAD'ın 
uzmanlığına başvurdu. Bu haber dosyasına TÜSAD 
Solunum Rehab�l�tasyonu Çalışma Grubu Başkanı 
Prof. Dr. Gaz� Gülbaş'ın koord�nasyonunda Dr. Öğr. 
Üyes� Mel�h Zeren, öneml� b�lg�lerle katkı sağladı.

●   2022 yılı sona ererken, Hürr�yet Gazetes�, havaların 
soğumasıyla b�rl�kte artan mevs�msel hastalıkları ve 
kuru öksürük konusunu ele aldığı haber�nde TÜSAD 
KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Onur 
Turan'ın görüşler�ne yer verd�.

Sonuç olarak TÜSAD, 2022 yılı boyunca b�l�me ve 
kanıta dayalı b�lg�y� düzenl� olarak hem basın sözcüler� 
hem de özel günler ve gündemler ves�les�yle çalışma 
grupları aracılığıyla halka ulaştırdı.  
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TEMMUZ AYINDA ASBESTLİ
GEMİ GÜNDEME OTURDU

TÜSAD ÖZEL HABERLERLE
PARA VE HÜRRİYET'TE

Türk�ye'n�n öneml� basın kuruluşları, solunum sağlığını 
�lg�lend�ren b�r haber gündem� oluştuğunda TÜSAD'ın 
görüşünü almak üzere �let�ş�me geçt�, bu talepler büyük 
ölçüde yanıtlandı. 

TÜSAD, b�rb�r�nden öneml� mesajlarını duyurarak 
toplumda solunum sağlığına da�r farkındalığın daha da 
artmasını sağlayan lokomot�f kurumlar arasında b�r kez 
daha yer�n� almış oldu.



TEKNOLOJİAktüel

Yen� yıla g�rd�ğ�m�z günlerde, b�r anda Chat GTP tarafından yazılan met�nler,  
Lensa AI tarafından avatara dönüştürülen fotoğraflar sosyal medyada 
paylaşılmaya başladı. Böylece 2023 ün �lk trend�n�n yapay zeka olduğunu anlamış 
olduk. Gelecek senaryolarında nano teknoloj�, gen düzenleme, kuantum 
teknoloj�ler� g�b� yen� kavramlar karşımıza çıksa da 2023 ve yakın gelecek 
araştırmaları gündem�n en başına yapay zekayı koyuyor. Bu konunun detaylarını 
ve aslında heps� b�rb�r� �le �l�nt�l� 8 öneml� teknoloj�y� bu yazımızda 
okuyab�l�rs�n�z. 

>> S�nan Cem Çamözü

Son zamanların en çok konuşulan, en çok tartışılan 
konulardan b�r� yapay zeka. İng�l�zce kısaltması AI 
(Art�fic�al �ntell�gence) �le sana�an satranca, sosyal 
medyadan �ş hayatına kadar b�rb�r�nden farklı b�rçok 
alanda karşımıza çıkan yapay zeka (YZ) �nsan z�hn�n�n 
problem çözme ve karar verme yetenekler�n� takl�t 
eden b�lg�sayarları ve mak�neler� kapsıyor. Yazar, 
fütür�st ve teknoloj� danışmanı Bernard Marr,  
Forbes'te yayınlanan yazısında, 2023 yılında yapay zeka 
kullanımının öneml� ölçüde artacağını ve 
yaygınlaşacağını bel�rt�yor. Akıllı ürünlerden, akıllı 
h�zmetlerden söz ed�len yazıda; perakende pazarında 
bu durumun gerçekleşt�ğ�ne �şaret ed�l�yor. Yapay zeka 
destekl� algor�tmalar tarafından öner�len ürünler�n 
gel�şmes�n�n yanında temassız, otonom alışver�ş ve 

1YAPAY ZEKA

Akıllı telefonlarla b�rl�kte hayatımıza g�ren app 
(uygulama) kavramı, bugünlerde “super app” 
çalışmaları �le b�r �ler� boyuta taşındı. Super uygulama 

tesl�matın 2023 yılında trend olması beklen�yor. Yapay 
zeka destekl� görüntü ve konuşma tanıma, nav�gasyon 
uygulamaları, akıllı telefon k�ş�sel as�stanları, araç 
paylaşım uygulamaları ve bunlar g�b� daha pek çok 
ürün ve h�zmet�n hayatımıza g�receğ� öngörülüyor. 
Yapay zekâ pazarına �l�şk�n tahm�nler �se 2023'te 
rakamın 57 m�lyar doları aşacağı yönünde. Ha�a Ver� 
Anal�z� ve Danışmanlık ş�rket� GlobalData b�l�şsel ve 
yapay zekâ s�stemler�ne yapılan küresel harcamalarla 
b�rl�kte, sektörün 2025 yılına kadar 190 m�lyar dolarlık 
b�r hacme ulaşmasını öngörüyor.

2SÜPER UYGULAMALAR (SUPER APP)
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(super app) kavramı �lk defa 2010 yılında 
Blackberry'n�n kurucusu M�ke Lazar�d�s tarafından 
kullanılmış. Amaç b�rçok h�zmet� b�r arada barındıran 
b�r ekos�stem kurulması ve kullanıcının günlük 
hayatındak� �ht�yaçlarının tek b�r kanaldan 
sağlanab�lmes�.  Günümüzde bu �ht�yacı karşılayab�len 
uygulamalar mevcut. Bu mob�l uygulamalara talepte b�r 
artış söz konusu. Özell�kle Asya ülkeler�nde yaygın 
olarak kullanılan süper uygulamalar; ulaşım, alışver�ş, 
ödeme, �let�ş�m g�b� h�zmetler� tek b�r uygulama 
�ç�nden sunmaları neden�yle terc�h ed�l�yor. Araştırma 
ş�rket� Gartner'a göre, 2027 yılına kadar küresel 
nüfusun yüzde 50's�nden fazlası, b�rden fazla süper 
uygulamayı akt�f olarak kullanacak. Ülkem�zde henüz 
super app tanımına tamamen uygun b�r uygulama 
olmasa da, Trendyol, Get�r, Ç�çek Sepet�, Sah�b�nden, 
Heps�Burada g�b� d�j�tal alışver�ş platformlarının yanı 
sıra bazı finansal uygulamaların son b�rkaç yılda bu 
konuda öneml� adımlar a�ığını söylemek mümkün. 
Super app konusunda başarılı örnekler verecek olursak, 
Ç�n'den Wechat ve Al�pay sayılab�l�r. İlk önce sosyal 
medya uygulaması olarak mesajlaşma özell�ğ� �le ortaya 
çıkan bu uygulamalar daha sonra alışver�ş, otel 
rezervasyonu, s�nema b�let� ve para transfer� g�b� farklı 
h�zmetler� de bünyes�ne katarak uygulama alanlarını 
gen�şleş��. S�ngapur merkezl� Grab ve Endonezya 
merkezl� Go-Jek de bu konuda d�ğer öneml� örnekler 
arasında. Bu arada kısa b�r süre önce Tw��er'ı satın alan 
Elon Musk'ın da n�ha� hedefin�n bu sosyal platformu 
b�r süper uygulamaya dönüştürmek olduğu epeyce 
konuşuldu. 

3WEB 3.0, BULUT VE NFT TEKNOLOJİLERİ

İnternet�n gelecek üçüncü nesl� anlamına gelen Web3, 
henüz gel�şt�r�lmekte olan �nternet altyapısını �fade 
ed�yor. Web 3.0 kavramsal olarak; “Web s�teler�n�n ve 

uygulamaların, mak�ne öğren�m� (mach�ne learn - ML), 
büyük ver� (b�g data), merkez� olmayan teknoloj�ler 
(blockcha�n) sayes�nde sah�p oldukları b�lg�y�, �nsan 
aklına benzer b�r şek�lde �şleyeb�leceğ�” şekl�nde 
açıklanab�l�r. 2023 yılında ş�rketler blockcha�n 
teknoloj�s� daha merkez� olmayan ürün ve h�zmetler 
üre��kçe  bu alanda öneml� gel�şmeler beklen�yor. 
Bunu b�r örnekle açıklamak gerek�rse, bulut 
teknoloj�ler�n� ele alab�l�r�z. Örneğ�n, şu anda yazılı, 
görsel her türlü b�lg�y� bulu�a saklayab�l�yoruz. Bulu�a 
saklanan ver� ar�ıkça bunlara er�ş�m konusu. 
Blockcha�n teknoloj�s� kullanarak bu ver�y� 
merkez�leşt�rmezsek ve buna göre ş�frelersek, 
b�lg�ler�m�z�  hem daha güvenl� b�r şek�lde 
depolayab�leceğ�m hem de bunlara çok daha kolay 
er�ş�p, anal�z edeb�lmek �ç�n daha prat�k yollara sah�p 
olacağız. Bu alanda beklent�ler,  NFT'ler�n 
(değ�şt�r�lemez tokenler) g�derek gel�şeceğ� ve daha 
prat�k kullanımlara sah�p olacağın yönünde. Konserler 
�ç�n gel�şt�r�len NFT b�letler bu konuda �y� b�r örnek 
olacak. Forbes'e göre “NFT'ler, satın aldığımız b�rçok 
d�j�tal ürün ve h�zmetle etk�leş�m kurmak �ç�n 
kullandığımız anahtarlar olab�l�r veya d�ğer tara�arla 
�mzaladığımız sözleşmeler� tems�l edeb�l�r.” Bu arada 
bulut pazarı da büyümes�n� devam e��r�yor. 
GlobalData'ya göre küresel bulut b�l�ş�m pazarı, 
2023'ün sonunda 734 m�lyar dolar değer�nde olacak ve 
2022'ye göre yüzde 15 büyüyecek. Yapay zeka, robot�k 
teknoloj�ler, nesneler�n �nternet� ( IoT) g�b� 
gel�şmelerle b�rl�kte özell�kle kurumsal alanda bulut 
b�l�ş�m�n büyümes� beklen�yor.

4
Web 3.0 teknoloj�s�n� ele alırken değ�nd�ğ�m�z blok 
z�nc�r� (blockcha�n) teknoloj�ler�ne ayrı b�r başlıkta 
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tekrar ele alma gereğ� duyduk. Çünkü artık bu teknoloj� 
günlük hayatın b�r parçası hal�ne geld�. B�tco�n, 
Ethereum g�b� çeş�tl� kr�pto para b�r�mler�ne yatırım 
yapanların yakından b�ld�ğ� bu teknoloj�, 20 yıldan 
fazladır hayatımızda. Ver�ler� güvenl� b�r şek�lde 
depolayan ve kaydeden b�r d�j�tal de�er g�b� 
tanımlanacak blok z�nc�r� teknoloj�, önümüzdek� 
süreçte özell�kle �şletmeler �ç�n öner�l�yor. Bu teknoloj� 
sayes�nde gel�şmes� düşünülen sektörler�n başında �se 
finans sektörü gel�yor. Gartner tarafından yapılan 
blockcha�n tahm�nler�nden b�r�, bankacılık sektörünün 
2023 yılına kadar blockcha�n tabanlı kr�pto para 
b�r�mler�n�n kullanımından m�lyarlarca dolarlık �ş 
değer� elde edeceğ� yönünde. Bu arada blockcha�n 
teknoloj�s�n�n yapay zeka ve nesneler�n �nternet� 
teknoloj�ler� �le de entegre olarak farklı alanlarda 
kullanılmasının mümkün olacağı bel�rt�l�yor.

Çok daha esk� b�r kavram olmasına karşın Facebook'un 
adını Meta olarak değ�şt�rmes� �le b�rl�kte 2021'de 
gündeme oturan Metaverse, sanıldığı g�b� her şey� 
hızlıca dönüştürmed�. Ancak b�l�yoruz k�, adım adım 
sanal b�r evren kuruluyor. Sanal gerçekl�k (VR) g�b�, 
artırılmış gerçekl�k (AR) teknoloj�ler� �le b�rl�kte 
gel�şerek halen kullandığımız web teknoloj�ler�ne 
öneml� b�r alternat�f üretecek olan Metaverse, bell� k� 
2023'te de gündemdek� yer�n� koruyacak. 2023 yılı 
belk� b�r atılım yılı olmayacak ama GlobalData'ya göre, 
Metaverse'ün değer�  2025 yılına kadar 376 m�lyar 
doları bulacak. Merkez� olmayan ver�ler�n blockcha�n 
teknoloj�s� �le buluşması web3'ü b�r sonrak� evreye 
ulaştırırken metaverse evren�n�n de hızlı b�r şek�lde 

gel�şmes�, c�dd� b�r ekonom�k ekos�stem hal�ne 
bürünmes� hede�en�yor. Uzmanlar Metaverse'ün 2030 
yılına kadar küresel ekonom�ye 5 tr�lyon dolar katkı 
yapacağını öngörüyor. 2023 yılının önümüzdek� 10 
yıllık sürec� bel�rleyen temel yıl olacağının altı ç�z�l�yor. 
Metaverse �le b�rl�kte doğrudan Artırılmış Gerçekl�k 
(AR) ve Sanal Gerçekl�k (VR) teknoloj�ler�ndek� 
gel�ş�m hızı artacak. İş hayatının, ş�rket toplantılarının 
Metaverse taşınması gündemde. Bu alanda yatırımlar 
sürüyor. Bu konuda en �y� örneklerden b�r�n� 
danışmanlık ş�rket� Accenture gel�şt�rd�. Ş�rket 
tarafından oluşturulan Nth Floor adlı metaverse 
ortamı, gerçek dünyadak� Accenture ofisler�n�n 
kopyalarını �çer�yor, böylece yen� �şe alınanlar ve 
mevcut çalışanlar, fiz�ksel b�r ofiste bulunmalarına 
gerek kalmadan İK (İnsan Kaynakları) �le �lg�l� 
�ht�yaçlarını buradan karşılayab�l�yor. 

Sürdürüleb�l�rl�k konusu artık her yerde karşımıza 
çıkıyor. Görünen o k�, önümüzdek� süreçte 
sürdürüleb�l�rl�k ve teknoloj�y� daha sık yanyana 
göreceğ�z. B�lg� teknoloj�ler� (BT) h�zmetler�n�n enerj� 
ve malzeme ver�ml�l�ğ�n� artırması, hem �şletmeler�n 
hem de müşter�ler�n�n sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlayan 
çözümler �ç�nde bulunduğumuz yılın öneml� konuları 
arasında. Yapay zeka, otomasyon, gel�şm�ş anal�t�k ve 
paylaşılan bulut h�zmetler� g�b� teknoloj�ler�n devreye 
g�rmes�n�n de, sürdürüleb�l�rl�k hede�er� açısından 
önem taşıdığı bel�rt�l�yor. Araştırma ş�rket� Gartner, 
2025 yılına kadar b�l�ş�m l�derler�n�n (CIO - Ch�ef 
Informat�on Off�cer) yüzde 50's�n�n BT 
organ�zasyonunun sürdürüleb�l�rl�ğ�ne bağlı 

5 METAVERSE, AR VE VR
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6SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ 
VE YEŞİL ENERJİ



performans ölçütler�ne sah�p olacağı tahm�n�nde 
bulunuyor. Teknoloj�dek� gel�ş�m�n çevresel etk�ler� 
konuşulurken, öne çıkan konulardan b�r� de enerj�. 
Dünyamızın karşı karşıya olduğu en büyük 
zorluklardan b�r� olan �kl�m kr�z�, sera gazı, karbon 
em�syonları g�b� konuların önem�n� artırıyor. Bu 
durumda yeş�l enerj� teknoloj�ler� de g�derek önem 
kazanıyor. Rüzgar, su, güneş g�b� alanlardak� teknoloj�k 
gel�şmeler�n yanı sıra h�drojen alanındak� çalışmalar da 
oldukça d�kkat çek�c�. Sıfıra yakın sera gazı em�syonu 
üreten, yen� b�r enerj� kaynağı olarak yeş�l h�drojen 
konusunda öneml� �lerlemeler olması beklen�yor. 
Avrupa'nın �k� büyük enerj� ş�rket� olan Shell ve RWE 
bu alanda c�dd� b�r yatırımlar yapmış durumda. 
Görünen o k� teknoloj�dek� gel�şmeler, enerj� 
sektörünü de şek�llend�rmeye devam edecek. 

Moda ş�rket� Lou�s Vu��on'un New York C�ty'dek� 
mağazasının v�tr�n�nde geçen ay Yayo� Kusama'yı 
görenler, ünlü sanatçının gerçekten b�r performans 
serg�led�ğ�n� sandılar. Japon sanatçı Yayo� Kusama'nın 
fırça darbeler�n� ve m�m�kler�n� kullanarak v�tr�n 
camına ç�z�m yapan robot, aşırı gerçekç� görünüşüyle 
�lg� çekerken b�r yandan da ted�rg�nl�k yara�ı. Aslında 
bunu b�r �şaret olarak kabul edeb�l�r�z. Z�ra 2023'te 
robotların, görünüm ve yetenek açısından �nsanlara 
daha çok benzeyeceğ� söylen�yor. İnsansı robotların, 
h�zmet sektöründe kullanımının artması beklen�yor. 
Tesla'nın Opt�mus robotunun 3-5 yıla kadar kullanıma 
g�rmes� beklen�rken, rak�pler�n�n çıkması da olası. İş 
dünyasının gündem�ndek� en öneml� konulardan b�r� 
de otonom s�stemler. B�rçok fabr�kada bu konuda epey 

yol alınmış durumda. Tab� otonom s�stemler den�l�nce 
akla gelen b�r öneml� konuda sürücüsüz otomob�ller. 
Uzmanlara göre 2023 yılı �le b�rl�kte sürücüsüz araç 
alanındak� gel�şmeler daha da hızlanacak. GlobalData 
araştırmasına göre, 2020 yılında 45,3 m�lyar dolar 
sev�yes�nde olan robot endüstr�s�n�n değer�n�n  2030 
yılına kadar 568 m�lyar dolara çıkması beklen�yor. 
GlobalData tahm�nler�ne göre, sadece h�zmet robotu 
pazarı 2023'te 55 m�lyar doları aşacak. 

B�rçok farklı c�haz ve nesnen�n b�rb�rler�yle �let�ş�m 
kurmasını, ver� toplamasını ve paylaşmasını sağlayan 
b�r teknoloj� olarak yıllar önce hayatımıza g�ren 
nesneler�n �nternet� (�nternet of th�ngs - IoT), 
önümüzdek� dönemde de büyümes�n� sürdürecek. 
Özell�kle �şletmeler�n ve loj�st�k h�zmet� sağlayıcılarının 
tedar�k z�nc�rler�nde bu teknoloj�ye daha fazla 
kullanacağı öngörüsünde bulunan C�sco uzmanları, 
IoT teknoloj�s�n�n ver�ml�l�k artırıcı özell�ğ�ne d�kkat 
çek�yor. Global Data'nın öngörüsü �se 2023 yılında IoT 
pazarının 650 m�lyar dolara ulaşacağı yönünde. 
Uzmanlar bunda akıllı şeh�rler ve endüstr�yel 
uygulamalarının etk�l� olacağını bel�rt�yor. Tüket�c� 
açısından bakıldığında �se IoT teknoloj�s�n�n  akıllı ev 
teknoloj�ler�, araç bağlantıları ve g�y�leb�l�r teknoloj�ler 
gel�şmeye devam edecek. Uzmanların bu üç pazarın 
2023'te pazarın yüzde 30'una yakınını oluşturmasını 
bekl�yor.
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GEZİAktüel

Tar�h�n�n en kapsamlı restorasyonundan sonra kapılarını 
geçen yaz açan Yerebatan Sarnıcı Müzes� ha�anın her günü 
gez�leb�l�r. İstanbul'un görkeml� tar�h�n�n �zler�n� 
süreb�leceğ�m�z en öneml� kültür varlıklarından b�r� olan 
Yerebatan Sarnıcı Müzes�, suyun �ç�nden yükselen pek çok 
mermer sütun neden�yle halk arasında Yerebatan Sarayı 
olarak �s�mlend�r�l�yor. Doğu Roma İmparatoru I. 
Just�n�anus (527-565) tarafından yaptırılan bu büyük 
yeraltı sarnıcının �çer�s�nde her b�r� 9 metre yüksekl�ğ�nde 336 sütun bulunuyor. B�rb�r�ne 4.80 metre aralıklarla 
d�k�len bu sütunlar, 28 sütun �çeren 12 sıra meydana get�r�yor. Sarnıcın m�st�k atmosfer�nde her gün yaşanan bu 
muhteşem görsel şölen�n �lk seansı 09.00, son seansı �se 18.00 olarak her saat başında başlıyor ve göster�mler 
yaklaşık 10 dak�ka sürüyor. Aynı zamanda “Daha Der�ne” adlı serg�n�n de görüleb�ld�ğ� Yerebatan Sarnıcı'nda, 2 
Şubat, 9 Şubat ve 16 Şubat akşamlarında düzenlenen “N�ght Sh��: Baz�l�kanın Karanlığı” etk�nl�ğ�ne katılmak da 
mümkün.

Dünyanın en güzel seyahat rotalarından b�r� olarak 
göster�len Tur�st�k Doğu Ekspres�, kış den�l�nce akla gelen 
akt�v�teler�n�n başında gel�yor. Sadece yemekl� ve yataklı 
vagonlardan oluşan Tur�st�k Doğu Ekspres� konsept 
olarak Ankara-Kars ha�ında öneml� tar�h� ve kültürel 
şeh�rler�n de görülmes�ne olanak ver�yor. Ankara–Kars 
arasında Erz�ncan ve Erzurum'da; Kars-Ankara arasında 
D�vr�ğ�, S�vas ve İl�ç'te yaklaşık 3'er saatl�k duruş 
gerçekleş�yor. TCDD'n�n s�tes�nde yer alan b�lg�lere göre;  29 Mayıs 2019'da �lk sefer�ne çıkan Tur�st�k Doğu 
Ekspres� Ekspres�, 2021-2022 dönem�nde 62 sefer gerçekleşt�rd� ve toplam 13 b�n 544 yolcu taşındı. Bu yıl �se 
Tur�st�k Doğu Ekspres� Ankara'dan 20 Mart'a, Kars'tan 22 Mart'a kadar �şleyecek. 1.300 k�lometrel�k Ankara-Kars 
parkurunu 31 saa�e, Kars-Ankara parkurunu 30 saa�e tamamlayan ekspres trenler�n yataklı kompartımanında 2 
k�ş� seyahat edeb�l�yor. Tur�st�k Doğu Ekspres�'n�n bu dönemde 86 seferde 13 b�n 760 yolcu taşımış olacağı 
bel�rt�l�yor.

2-TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ
İLE KÜLTÜREL BİR YOLCULUK

YEREBATAN SARNICI'NDA
TARİHİNİN İZLERİNİ SÜRMEK 
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6 KEYİFLİ AKTİVİTE
Türkiye'de kış boyunca yapılabilecek



Dünyanın dört b�r yanından tur�st ağırlayan Kapadokya, b�zler �ç�n de öneml� b�r dest�nasyon. Her mevs�m� farklı 
olan Kapadokya'yı kışın z�yaret etmek �se bambaşka b�r key�f sunuyor. Kapadokya bölges� daha çok Göreme, Ürgüp, 
Avanos ve Uçh�sar beldeler� �le öne çıksa da aslında Nevşeh�r, Kırşeh�r, N�ğde, Aksaray ve Kayser� �ller�n� kapsayan 
oldukça büyük b�r bölgey� �ç�ne alıyor. Hal�yle bu bölgede yapılacak, gez�lecek, görülecek l�steler� hayl� uzayab�l�r. 
Öncel�kle Kapadokya'nın meşhur balon turlarını, kış aylarında yapmanın mümkün olduğunu da söyleyel�m. 
Göreme'den kalkan balonlarla Güverc�nl�k Vad�s�, Zem� Vad�s� ve Paşabağ Rah�pler Vad�s� başta olmak üzere 
Kapadokya'nın en güzel manzaralarını yukarıdan seyredeb�l�rs�n�z. Kapadokya'yı z�yaret etmek, b�r dünya m�rasına 
tanıklık etmek anlamına da gel�yor. Burada yer alan Göreme Açıkhava Müzes� UNESCO Dünya M�rası L�stes�'nde 
bulunuyor. M.S. 8. yüzyılda manastır yaşamına ev sah�pl�ğ� yapan bu bölgede yer alan yeraltı şeh�rler� de dört 
mevs�m z�yaret edeb�l�rs�n�z.

Çeşme Beled�yes� tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Alaçatı Ot Fest�val� mart ayının kaçırılmaması gereken 
etk�nl�kler�nden b�r�. Ege'n�n endem�k b�tk�ler�n�n hayranlarını ve lezzet düşkünler�n� b�r araya get�ren Alaçatı Ot 
Fest�val�, bu yıl 23 Mart'ta başlayıp 26 Mart'a kadar devam edecek. Her yıl sene g���kçe daha da popülerleşen 
etk�nl�ğe b�nlerce k�ş� gel�yor. Alaçatı'nın bahar tur�zm�ne büyük b�r katkı sağlayan fest�val, Ege Bölges�'n�n en 
öneml� fest�valler�nden b�r� olmuş durumda. B�rb�r�nden farklı yemek atölye ve workshop'larının yanı sıra müz�k ve 
dans göster�ler� �le de eğlencel� b�r hale dönüşen bu fest�val� kapsayan özel turlar b�le yapılıyor. Fest�val �ç�n 
Alaçatı'ya kadar g�tm�şken Efes Ant�k Kent�,Ş�r�nce ve Kuşadasını kapsayan b�r tur �le mart ayında key��� b�r tat�l 
yapmak mümkün görünüyor.
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KAPADOKYA TURUNUZU KIŞIN DA YAPABİLİRSİNİZ

ALAÇATI OT FESTİVALİ'Nİ TATİLE DÖNÜŞTÜREBİLİRSİNİZ



İzm�rl�l�ler ve �zm�r'e yolu düşenler ünlü sanatçı Ahmet Güneştek�n'�n serg�s�n� 5 Marta kadar gezeb�l�r. Güneştek�n 
Vakfı ve İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� �şb�rl�ğ� �le İzm�r Kültürpark'ta gerçekleşen "Gâvur Mahalles�" adlı 
serg�,sanatçının mübadele ana teması çevres�nde göç ve yer�nden ed�lmeler�n tar�h�ne odaklanan farklı 
d�s�pl�nlerden çalışmalarını b�r araya get�r�yor. Küratörlüğünü Şener Özmen'�n üstlend�ğ� serg�de, sanatçının 
nesneler� kullandığı tamamen mekâna özgü büyük boyutlu enstalasyonları, v�deo �şler� ve metal formları taşla 
tamamladığı heykel çalışmaları serg�len�yor. Serg�de; sanatçı Güneştek�n'�n mübadelen�n soğukluğunu ve sertl�ğ�n� 
anlatmak �ç�n taşın gücünü s�mgeleyen eser� �le göç �le çek�len acıları anlatmak �ç�n de 20. yüzyılın �lk yarısından 
kalma kullanılmış val�zler� kullanıldığı eser� oldukça d�kkat çek�yor.

75

ARTANKARA KAPILARINI 9. KEZ  9-12 MART'TA AÇIYOR

Ankaralı sanatseverler mart ayında farklı d�s�pl�nlerden sanatçıları b�r araya get�ren ArtAnkara'yı ş�md�den 
ajandasına alab�l�r. Başkent�n öneml� etk�nl�kler�nden b�r� olan 9. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı - ArtAnkara 
Internat�onal Contemporary Art Fa�r 9th Ed�t�on bu yıl kapılarını 9 Mart'ta açıyor. 12 Mart'a kadar açık kalacak 
olan fuar, Türk�ye ve yurtdışından galer�ler�, sanatçıları, sanat-severler� ve koleks�yonerler� b�r araya get�rerek 
Cumhur�yet �le b�rl�kte hem sanatın hem eğ�t�m�n öne çıktığı Ankara'yı yen�den ''Sanatın'da Başkent�'' yapmayı 
hede��yor. İlk olarak 2015 yılında yapılan ve tar�hten bu yana Ato Congres�um'da gerçekleşt�r�len ArtAnkara, 
geçen yıl 50 b�nden fazla z�yaretç� ağırlayacak.

AHMET GÜNEŞTEKİN'İN İZMİR SERGİSİ 5 MART'A KADAR GEZİLEBİLİR
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