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EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Fulya GÜNŞAR
Değerli Meslektaşlarım,
Eylül ayında yeni akademik yılımızın başlangıcında karaciğer
hastalıkları açısından önemli toplantılarımız oldu. Sayın Prof.
Dr.Ulus Akarca düzenlemiş olduğu 3.Ege Hepatoloji sempozyumundan notlar paylaştı. APASL monothematic toplantısı da
İstanbulda tam bir kongre şeklinde bir çok değerli bilim insanını konuk etti. Bu önemli toplantının notlarını toplantı başkanı
sayın Prof Dr. Necati Örmeci sizler için kaleme aldı.
22.Ekimde Sağlık Bakanlığında Sağlık Bakan Yardımcısı Prof.
Dr Emine Alp Meşe başkanlığında TKAD ve VHS Derneğinin
birlikte hazırladığı Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol
programının lansmanı bir çok akedemisyenin, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, bakanlık yetkilileri, vatandaşlarımız ve basın
temsilcileri katılımı ile Ankara’da gerçekleşti. TKAD başkanımız Prof Dr Ramazan İdilman bu toplantının önemli notlarını
sizin için özetledi.
Ulu önderimiz Atatürk’ün hediyesi cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. Yılı hepimize kutlu olsun. Bu özel gün için de Sayın Dr
Eren Akçiçek bize Atatürk’ün gül sevgisini yazdı. 10 Kasım’da
yaklaşırken Atatürk’ü sevgi, özlem ve saygı ile anıyoruz.
Bu sayımızda katkısı olan tüm hocalarımıza teşekkür ederiz.
Yeni akademik yılın tüm meslektaşlarımıza sağlık başarı ve
mutluluk getirmesi dileği ile.

ÜÇÜNCÜ EGE KARACİĞER
SEMPOZYUMU’NUN
ARDINDAN...
Prof. Dr. Ulus Salih AKARCA
Ege Karaciğer Derneği, Üçüncü Ege
Karaciğer Sempozyumunu 15 Eylül
2018, Cumartesi günü, İzmir Swissotelde yaptı. İlk sene otoimmün
hastalıklar, transplantasyon ve nadir
karaciğer hastalıkları ele alınmış, geçen sene monotematik olarak karaciğer yağlanması bütün detayıyla
incelenmişti. Monotematik toplantının daha amaca yönelik
olduğunun görülmesi üzerine bu sene sempozyumumuz hepatosellüler kansere ayrıldı. Bu konunun seçilmesinin nedeni
geçtiğimiz eğitim yılında TKAD İzmir Şubesinin aylık toplantılarından birinde hepatosellüler kanser tartışılırken katılımcıların
oldukça farklı görüşlere sahip olduğunun görülmesi olmuştur.
Bunun üzerine konuyu en güncel bilgiler ışığında tartışmanın
ve bölgemizdeki merkezlerin deneyimlerini ve görüşlerini de
bir araya getirmenin uygun olacağını düşündük.
Programa bakılırsa bu sene geçen senelerden farklı olarak ülkemizin diğer şehirlerinden değerli arkadaşlarımızı konuşmacı olarak davet etmedik, konuyu sadece Ege bölgesiyle sınırlı
tuttuk. Bunun iki sebebi oldu. Birincisi, bilindiği gibi çok de-
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ğerli bilim insanı arkadaşımız Profesör
Hikmet Akkız her sene bir hepatosellüler kanser kongresi yapmaktadır. Çok
kapsamlı ve güzel bir programla birçok
bilim insanı ve hekim bu toplantılarda
bir araya gelmektedir. Bizim toplantımızın Hikmet Hocanın toplantısına bir
alternatif toplantı özelliği olmaması
için toplantıyı bölgesel tuttuk. Diğeri ve
daha önemlisi, merkezlerin bu vesileyle
torbasında neyi varsa ortaya getirmesini
ve bir kongrede bildiri sunar gibi 10 dakika içinde verilerini sunmasını istedik.
Çünkü aynı bölgede çoğu zaman da
birbirimizden habersiz yaşıyoruz. Hem
biribirimizden haberdar olmamız için,
hem de belki verileri bir araya toplayıp
çok merkezli retrospektif bir değerlendirme ve belki de yayın imkanı yaratmaya vesile olması için bu toplantıyı bölgesel yaptık.
HCC tedavisinde tıbbi tedavisi olsun,
cerrahi tedavisi olsun büyük ilerlemeler ve değişiklikler olmaktadır. Örneğin
EASL’ın bu seneki kılavuzunda rezeksiyona geniş bir yer verildiğini görüyoruz. Ama her merkezin farklı tecrübe
ve imkanlarına göre farklı yollar tuttuğu görülüyor. Girişimsel radyolojinin
dominant olduğu bizim merkezimizde
örneğin rezeksiyonun beklenenden az
yapıldığına şahitiz. Diğer merkezlerin
neler yaptığını da bu toplantı vesilesiyle
görmeyi amaçladık.
Toplantının öğleden önceki oturumlarında hepatosellüler kanserin epidemiyolojisi, patogenezi, patolojisi, taraması,
korunması, klinik ve tedavileri ele alındı.
İlimizde bulunmasına rağmen maalesef
kendisiyle çalışma şansını yaratamadığımız değerli bilim insanı Profesör Mehmet Öztürk hoca, davetimizi kabul edip
sempozyuma katıldı ve patogenezdeki
en yeni bilgileri bizimle paylaştı. Tedavide cerrahisinden, girişimsel radyolojisine gelişmeler ele alındı. Onkolojik
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tedavi ve son zamanların en gözde tedavisi radyoembolizasyon birer uydu toplantıda ele
alındı. Bölgemizdeki birçok merkezin radyoembolizasyon tedavisini yapmadığı göz önüne
alındığında, farkındalık ve bilgilenme için hepimiz için çok yararlı oturumlar oldu.
Öğleden sonraki oturumlarda Ege Bölgesindeki hem gastroenteroloji, hem cerrahi kliniklerinin HCC ile ilgili deneyimlerini dinledik. Çok iyi hazırlanmış, her türlü büyük kongrede kabul
görecek ve tartışılabilecek güzel bildiriler dinledik. Literatüre yeni veriler katacak bu derlemelerin bölgemizdeki merkezlerden yapılmış olmasından dolayı gurulandık ve ümitlendik.
Katılımların ücretsiz olması dolayısıyla asistanlarımız ve öğrencilerimizden meraklı olanların da katılımıyla 150 kişiye yakın katılımla, aktif tartışmalarla geçen öğretici, kaynaştırıcı
bir toplantıyı hep beraber gerçekleştirmiş olduk. Gelecek seneler için de bizim açımızdan
cesaret verici bir toplantı oldu.
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Prof. Dr Necati ÖRMECİ
Değerli Meslektaşlarım,
APASL Single Topic Conference’ı 2730 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbulda Swiss Otelde gerçekleştirildi.
Toplantıya Prof Dr Michael Manns,
Gyongy Szabo, Mario Rizetto, Masao Omata gibi dünyaca ünlü 35 i
yurt dışı,160 ı Ulusal konuşmacı ve
oturum başkanı olmak üzere 195
“Fakülte üyesi” katıldı. Amerikada Türkiyeyi temsil eden sayın
Prof Ahmet Gürakar ve Sayın Prof Ayşe Aytaman TKAD başkanı sayın Ramazan İdilman, TGD başkanı sayın Prof Serhat
Bor, Gastrointestinel Endoskopi Derneği Başkanı sayın Cengiz
Pata, KLİMİK derneği başkanı sayın Prof Alpay Azap konuşmacılar arasında yer aldılar. Ayrıca 25 i yabancı uyruklu geri kalanı
yerli olmak üzere yaklaşık 200 kişinin de katılımıyla yaklaşık
400 kişinin katıldığı bir toplantı oldu. Toplantıda 18 i sözlü
bildiri 42 si poster bildirisi olmak üzere 60 sunum yapıldı.

Toplantı sonunda gerek yurt dışı, gerekse yerli katılımcılardan
toplantının bilimsel aktivitesi ve sosyal programları hakkında çok olumlu geri bildirimler alındı. Uluslararası bu türden
toplantıların yaygınlaştırılması gerek arkadan gelen genç bilim insanlarımızın motivasyonu, gerekse ülkemizin tanıtımı ve
ekonomimize katkıları açısından büyük önem arz eder. Bu nedenle hepimizin üzerimize düşen görevleri özveriyle yapmanın
milli bir görev olduğuna inanıyorum.
Bu vesileyle saygılar sunarım.

Toplantının birinci gününde öğleden sonra olmak üzere Viral
Hepatitler, Endoskopi ve Transplantasyon konuları olmak üzere mezuniyet sonrası kurslar düzenlendi. Toplantının 2. ve 3.
gününde tüm gün olmak üzere özellikle viral hepatitler, NASH,
Alkolik hepatitler, Karaciğer sirozu, HCC safra yolu darlıkları
gibi temel konularda güncel tedaviler tartışıldı.
Toplantının 2. Gününde Prof Dr Hakan Şentürk’ün yönetiminde ileri endoskopik girişimsel uygulamalar ile ilgili canlı yayın
yapıldı.
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TÜRKİYE VİRAL HEPATİT
ÖNLEME ve KONTROL
PROGRAMI 2018-2023
Prof. Dr. Ramazan İDİLMAN
TÜRKİYE VİRAL HEPATİT ÖNLEME ve KONTROL PROGRAMI 2018-2023

Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı’nın 22 Ekim 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nda Sayın Bakan
Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe
tarafından tanıtımı yapıldı. Tanıtım
toplantısına programın hazırlanmasında emeği geçen çok değerli akademisyenler, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, bakanlık yetkilileri,
vatandaşlarımız ve basın temsilcileri katıldılar. Prof. Dr. Emine
Alp Meşe programın hazırlanma sürecini özetledi ve programda yer alan önemli başlıkların altını çizdi. Programın ülkemizde
viral hepatitlerin önlenmesi ve kontrolünde önemli bir rehber
olduğunu ve sahada başarılı bir şekilde uygulanması için Sağlık
Bakanlığı olarak tüm olanakları kullanacağını bildirdi. Prof. Dr.
Emine Alp Meşe programın hazırlanmasında başta akademisyenler olmak üzere emeği geçen herkese bakanlık adına teşekkür etti. Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Ayla Aydın taraANKARA-2018
fından Türkiye Viral Hepatit Önleme
ve Kontrol Programı’nın
amaçları ve stratejileri hakkında detaylı bilgi verildi.

TÜRKİYE
VİRAL HEPATİT

ÖNLEME ve KONTROL PROGRAMI
2018-2023

ANKARA-2018
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Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin an itibariyle görevde

çalışarak hazırlanmıştır. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel

olan, daha önceki dönemlerde görev yapan Yönetim Kurulu

Müdürlüğü ve bakanlığın diğer birimlerinde yer alan yetkililer

Üyeleri ve derneğimizin üyeleri Türkiye Viral Hepatit Önleme

ile birlikte ortak çalışarak bu program hazırlanmıştır.

ve Kontrol Programı hazırlanmasında aktif olarak rol almış-

Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı’nın hazır-

lardır. Bu program Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim

lanmasında ve sunulmasında katkıda bulunan tüm paydaşlara

Kurulu ve dernek üyeleri ve ile birlikte yoğun bir tempo ile

çok teşekkür ederim.

TÜRKİYE
VİRAL HEPATİT

ÖNLEME ve KONTROL PROGRAMI
2018-2023

TÜRKİYE
VİRAL HEPATİT
ANKARA-2018

ÖNLEME ve KONTROL PROGRAMI
2018-2023

ANKARA-2018
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Gülle başlayan çeşitli şarkı ve türkülerimiz ile gül kasideleri ve
gül ilahilerimiz vardır. Gül süsleri resim sanatımızın da ayrılmaz
bir parçası olmuştur. Kitap sanatımızda gül minyatürlerinin sayısız örneği vardır. Sultanların en güzel elbiselerine gül motifi işlenmiştir. Anadolu’da genç kızların hiçbir işlemesi, yazma
oyası yoktur ki gülsüz olsun.
Büyük Atatürk de bir “Tabiat Aşığı” idi. Yurdun çöl halinde
olmasından büyük ızdırap duyardı. Ankara’daki Orman Çiftliğinin yoz topraklarını ormanlık haline sokmuş olup hemen
hemen her ağaçta hakkı vardır. Çankaya’da da ağaçların dikilişini, tutuşunu, büyüyüşünü adım adım kollardı3. Atatürk
Orman Çiftliğini kurdururken bir de gülfidanlığı kurulmasını
istemiş ve Avrupa’da gördüğü renkli güllerin burada üretilmesini emretmişlerdi4.

ATATÜRK’ÜN GÜL SEVGİSİ

Atatürk bütün çiçekleri çok severdi. Sofrasını ve odasını çiçek-

Yrd. Doç. Dr. Eren AKÇİÇEK

siz görmek istemezdi. Doğadaki çiçekleri de doğada oldukları
gibi seyretmekten zevk alır, bunları asla koparmaz ve kopart-

Gül, göze ve ruha hitap eden güzel
bir çiçektir. Aynı zamanda güzeliğin
ve sağlığın sigortasıdır. Çiçekler bile
aralarında sultan seçmek isteyince
gülü layık görmüşler. Kibarlık ve aşkın sembolüdür. Bütün edebiyatlarda
sevgiliyi temsil eder. Sevgililer, “Gül
Yanaklı”, ‘‘Gül Çehreli”, “Gül Öpüşlü” olarak nitelendirilirler. Klasik edebiyatımızda vazgeçilmez
bir motif olan gül, her zaman bülbülle beraber düşünülmüştür. Hazreti Muhammed’in gülü çok sevdiği ve gülde Allah’ın
muhteşem güzelliğinin tezahür ettiğini söylediği rivayet edilir.
Yine Hazreti Muhammed’in teni gülsuyu gibi koktuğundan
mevlüt gibi dini törenlerde koku verici olarak gülsuyu kullanılmaktadır1. “Gül Peygamberimizin yüzü, Gülsuyu da tenidir”
denilir. En güzel, en sevilen şeyler güle benzetilip koklamaya
kıyılmaz. Bir asker annesine yazdığı mektupta “Bir gül destesi
olan ellerinden öperim” diye seslenir.

mazdı. Sabiha Gökçen anılarında5 çiçeğin Atatürk’ün hayatında bir tutku olduğunu, özellikle gül ve karanfili çok sevdiğini
belirtir.
Atatürk kendisine:
“Sabiha kızım... Bak, hayattayken çiçeklerimle ben kendim
meşgul oluyorum, onlara bakıyorum, baktırıyorum. Biz bakmasak baktırmasak dilleri mi var bizden su isteyecek, gübre
isteyecek, ışıklı bir yer ya da gölgelik isteyecek! Unutma nasıl
olsa kader bir gün benim de kapımı çalarak bir başka dünyaya
davet edecek... Çiçeklere bakmak, mezarıma çiçek getirmek
sana düşecek. O zaman, birkaç gül yeter de artar bile. Ama
canlı olsun, hayatiyet dolu olsun...” der.
Atatürk 1923 Mart’ında Mersin’i ziyaret eder. Hıristiyan asıllıların da çoşku ile karşıladıkları Mustafa Kemal’in üzerine Mersin
sokaklarında İsmail Habib’in6 deyimi ile madamalar kolonya
serpmişler. Atatürk bundan hoşlanmamış. Uzun süre ekonomisi yabancıların elinde olan Mersin için “Frenk kokusu olan

Aşırı bir ilgi ve bakımla büyüyen çocuklara “El bebek gül bebek büyüdü” derler. Hasta bir çocuğa da “Gül gibi soldu” diye
benzetme yapılır2. Gül halk tarafından sevilen bir çiçek olduğundan isim olarak da kullanılmaktadır. Türk kız çocuklarında
gül ve güllü adlara pek çok rastlanır.

1
2
3
4

Beşir Ayvazoğlu, Gülün Kitabı, İstanbul 1992, S.272.
Müjgan Üçer, Folklorumuzda Gül, Sivas Folkloru, Yıl 1, Sayı 2, Ocak 1976, s.3-5.
Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, Cilt I, İstanbul 1973, s.33
Yurdakul Yurdakul, Atatürk’ten Hiç Yayınlanmamış Anılar, İstanbul 1999, s119.

bir yer” demiş. Aynı gün Tarsus’a gelince kadınların evlerinin
pencerelerinden Mustafa Kemal’in üzerine gülsuyu dökmüşler. Mustafa Kemal de belirgin bir ferahlık ve sevinç görülmüş.
Bunu sezen İsmail Habib Atatürk’e:
5

6

Sabiha Gökçen, Atatürk’le Bir Ömür, Anıları kaleme alan Oktay Verel, İstanbul,
1994, s.64-65
İsmail Habib Sebük, Cumhuriyet devri yazar ve edebiyat tarihçilerinden 1892 Edremit-17 Ocak 1954 İstanbul.
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- “Paşam” demiş, “Mersin’de üzerinize dökülen kolonya

Afet İnan anlatır9:

frenkti. Tarsus’ta dökülen gülsuyu Türk” demiş. Atatürk İsmail

O’nun ilk hastalık aylarında Çankaya’da istirahat ettiği günlerden birinde idi. Keçiören’den bir dal badem bahar çiçeği getirmişlerdi. Bir vazo içinde odasına konulduğu zaman yorgun ve
hasta yüzünde bir neşe belirdi.

Habib’in bu sözünü pek beğenmiş ve öyledir anlamında başını
sallamış7.
Cumhuriyetin ilanı günlerinde İstanbul’un ünlü çiçekçisi Yorgo Sabuncakis Şehremini Nevzat Bey tarafından Ankara’ya

- “Bahar gelmiş ne güzel, dedi. Ve hemen ilave etti. Fakat bu
güzel çiçekler meyve vermeden solacak ve sade bizim birkaç
günlük göz zevkimizi tatmin edebilecek ne yazık!”

getirildi. Gazi Sabuncakis’ten Ankara’da bir hafta içinde bir
çiçekçi dükkânı açmasını istedi. Sabuncakis için böyle bir işyeri
açmak o kadar kolay değildi. Henüz kocaman bir yangın yeri

Atatürk’ün son hastalık günlerinde hasret çektiği yer bir çam
ormanı olmuştur. Kendisine hediye edilmiş ormanlık ve çayırlık
olan bir tabloya uzun uzun bakardı.

olan kasaba kılıklı bu Anadolu kentinde çiçeği kime satabilirdi? Ankara’da o tarihlerde doğru dürüst bir manav bile yoktu.
İstanbul’da da kurumlaşmış tek çiçekçi kendisiydi. Bu kaygısını

Afet İnan’ın belirttiğine göre10:

açıkça dile getirdi.

- “Bana memleketimizin ormanlık güzel yerlerinden tanıdıklarını anlat, oralara gidelim, ağaçlar altında dolaşabileyim, basit
bir hayata kavuşalım, arzum yeşillik ve ağaçlık. Fakat yaz kış
yeşil olarak ağaçlar altında olmaktır...”

Gazi ona: “Kime çiçek satacağını soruyorsan, bana tabii…”
diye karşılık verdi. “Kimse çiçek almazsa ben hepsini alırım”
Sabuncakis’e o zamanlar Taşhan olan Ulus Meydanı’na bakan
Millet Bahçesi köşesinde yer verildi ve Ankara’nın ilk çiçekçi

Hastalığından kurtulamayacağını bilen Atatürk bu son arzusu
ile yeşilliğin ebediyetinde son uykusunu uyumak arzusunu vasiyet etmiştir.

dükkânı, Cumhuriyetle hemen hemen yaşıt olarak orada açıldı.8
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İsmail Habib Sebük, O Zamanlar 1920-1923, Ankara, 1981,s.267-278, Taha Toros,
Mazi Cenneti, İstanbul, 1992, s.273-278.
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Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, 3.Baskı, Ankara, 1981, s.25.
Afet İnan, A.g.e., s.18.
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Biraz da Gülelim...
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