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EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Fulya GÜNŞAR
Sayın Meslektaşlarım
Ekim Ayının konuk editörü Prof. Dr. Mesut AKARSU’ya yazıları ile katkıda bulunan Prof Dr. Serhat BOR’a, Prof Dr.
İftihar KÖKSAL’a ve Uzman Dr. Ozan CENGİZ’e çok teşekkür eder, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılı, Cumhuriyet
bayramımızı gurur ve çoşku ile kutlarız. Sevgi ve saygılarımla

KONUK EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Mesut AKARSU
Sayın Meslektaşlarım
Bültenimizin Ekim sayısında 21-24 Eylül 2019 tarihinde
gerçekleşen Dünya Gastroenteroloji Derneği (WGO) ve
Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından organize edilen “Dünya Gastroenteroloji Kongresi” ile ilgili Prof. Dr. Serhat BOR Hocamızın yaptığı değerlendirme
yazısını bulacaksınız. Dünya Gastroenteroloji Kongresi
ülkemiz için önemli bir kongre idi. 95 ülkeden 2260
katılımcı ile gerçekleşti. Bilimsel düzeyi yüksek bir kongre oldu. Bu sayımızda TGD başkanımız Prof. Dr. Serhat
BOR Hocamız Dünya Gastroenteroloji kongresi ile ilgili
bilgileri içeren bir yazı kaleme aldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği (ENFEKDER) tarafından düzenlenen “Viral Hepatitlerde

Eliminasyona Doğru Toplantısı” 27-29 Eylül 2019
tarihlerinde gerçekleşti. Bu sayımızda Prof. Dr. İftihar
KÖKSAL Hocamız, Kongre sürecini, kongrede konuşulan konuları içeren bir yazı kaleme aldı. Özellikle bu
toplantıda Dünya Sağlık Örgütünün 2030 yılı hedefleri
çerçevesinde B ve C hepatitlerinin eliminasyonu ile ilgili
yapılabilecekler şeyler uzmanlar tarafından tartışılmıştır.
Son olarak ta Uzm. Dr. Ozan Cengiz BİRAZ GEZELİM:
AFRODİSİAS ve BİRAZ GÜLELİM başlıkları altında İzmir ve Ege Bölgesinde gezilip görülebilecek yerler ile
ilgili resimlere ve tarihçeleriyle birlikte bir yazı yazdı.
İlginizi çekebileceğini düşünüyorum.
			

Sevgi ve saygılarımla
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GASTROENTEROLOJİ AİLEMİZİN
DEĞERLİ ÜYELERİ

Dünya Gastroenteroloji Derneği (WGO) ve Türk Gastroenteroloji

WGO’nin kuralları gereği oturum başkanlarının sadece kayıt

Derneği (TGD) tarafından organize edilen “Dünya Gastroen-

ücretleri karşılanabilmiştir. Daha sonra yapılan görüşmeler so-

teroloji Kongresi” İstanbul’da büyük bir başarı ile gerçekleş-

nucunda Türk katılımcılarımızdan TGD üyeleri, Pediatrik Gastro-

tirilmiştir.

enteroloji, Gastrointestinal Cerrahi ve Gastrointestinal Patolog

Bundan 5 yıl önce, iki dönem önceki yönetim kurulu dönemin-

meslektaşlarımızdan kayıt ücreti alınmamıştır.

de, başta değerli hocalarımız Necati Örmeci ve Cihan Yurday-

Kongreye Orta Doğu, Kuzey Amerika, Amerika, Avrupa, Asya

dın’ın üstün gayretleri ile Ülkemize kazandırılan bu kongre daha

ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler yoğunlukta olmak üzere toplam

sonra ülkemizin içinde bulunduğu koşullar ileri sürülerek Prag’a

95 ülkeden 2260 katılımcı gelmiştir.

verilmişti. Ancak önceki Yönetim Kurulumuzun WGO ile yapılan

-

975 poster bildiri

-

10 video sunumu

-

4 Uydu

Türk ilaç endüstrisinin bir kısmının büyük desteği ile ekonomik

-

400 m2 üzerinde 67 birim stant

zorluklar aşılmıştır.

-

178 konuşmacı ile gerçekleştirilmiştir.

yoğun görüşmeleri ve girişimleri ile ülkemize geri alınmıştı.
Dünya kongresinin düzenleme aşamasında, 6 ay öncesine kadar
katılım ve bütçe yönünden büyük güçlükler yaşarken özellikle
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Değerli üyelerimiz;
Kongre öncesi yapılan anlaşma gereği mevcut gelirin TAMAMI
TGD’ye kalmıştır. Kongrenin mali detayları genel kurulumuzda
sunulacaktır. Bu kongre ülkemiz için bir onur kaynağıdır. Kongrenin ülkemize getirilmesinde ki esas gayemizin onur ve prestij
meselesi olmasına rağmen zarar edilmediği gibi karla kapatılmasından dolayı ayrıca mutluluk duymaktayız.
Türk ilaç endüstrisinden tüm mali kaynaklarını Dünya Kongresine aktarmaları istendiğinden 29 Kasım-1 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya Susesi Otel’de gerçekleştireceğimiz 36. UGH’da
endüstri desteğinin azalması beklenmektedir.
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Kongrenin düzenlenmesinde başta Cihan Yurdaydın ve WGO
Yönetim Kurulu, Sedat Boyacıoğlu, Necati Örmeci, Nurdan Tözün, TGD Yönetim Kurulu olmak üzere, emeğiyle, katkısı, katılımıyla destek veren tüm meslektaşlarımıza ve organizasyon
firması Flap Toura teşekkür ederiz.
36. UGH’da buluşmak üzere..
Saygılarımızla
TGD YÖNETİM KURULU
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VİRAL HEPATİTLERDE
ELİMİNASYONA
DOĞRU TOPLANTISININ
ARDINDAN
Prof. Dr. İftihar KÖKSAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği (ENFEKDER) tarafından
düzenlenen “Viral Hepatitlerde Eliminasyona Doğru Toplantısı” 27-29 Eylül 2019 tarihlerinde, Trabzon’un doğa harikası
Maçka Zigana’da yaklaşık 170 Gastroenteroloji ve Enfeksiyon
Hastalıkları hekiminin katılımı ile gerçekleşti. Bilimsel düzeyi son
derece yüksek olan toplantımıza konaklama tesislerindeki kısıtlılık nedeni ile katılımcı sınırlaması getirmek zorunda kaldık. Gelmek isteyen ama yer sorunu nedeni ile olumsuz cevap vermek
zorunda kaldığımız meslektaşlarımızdan özür dileriz. Toplantılar
boyunca son oturum dahil, salonları dolduran katılımcılara, konuşmacı ve oturum başkanlarına teşekkür ederiz.
Dünya Sağlık Örgütünün 2030 yılı hedefleri çerçevesinde B ve
C hepatitlerinin eliminasyonu için yapılabileceklerin ana noktasını oluşturduğu toplantımızda, tanı ve tedavideki güncel bilgiler
konunun önde gelen uzmanları tarafından ele alındı. Poster ve
sözel bildiri sunumları yapıldı.
Zigana’da otantik bir ortamda gerçekleşen toplantımız, 27 Eylül
2019 tarihinde Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşının
okunmasının ardından, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine

Toplantının ikinci günü Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Daire
Başkanı Ayla AYDIN tarafından eliminasyon için planlamalar konusunda bir konferans ile başladı. Hepatit C’li hastaların yönetimi Prof. Dr. İftihar KÖKSAL, Prof. Dr. Halis ŞİMŞEK, Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA ve Prof. Dr. Orhan ÖZGÜR tarafından yönetilen iki
ayrı panelde ele alındı. Prof. Dr. Rahmet GÜNER, Prof. Dr. Necati
ÖRMECİ Prof. Dr. Sebahattin KAYMAKOĞL, Prof. Dr. Bilgehan
AYGEN, Prof. Dr. Tansu YAMAZHAN ve Prof. Dr. Ahmet BEKTAŞ
tarafından naif hastalar, deneyimli hastalar, sirotik hastalar ve
komorbiditesi olan hastaların yönetimi ve hepatit C rehberleri
detaylı olarak tartışıldı. İlaç etkileşimleri, akılcı ilaç kullanımı ve
yan etkiler Dr. Öğr. Gör. Arif MANSUR COŞAR tarafından Prof.
Dr. Yaşar BAYINDIR ve Dr. Öğr. Gör. Arzu ALTUNÇEKİÇ’in yönettiği oturumda anlatıldı. İkinci gün ayrıca poster ve sözel bildiri
sunumları yapıldı.

Alp Meşe’nin de konuşmalarının yer aldığı açılış töreni ile başladı. Açılış töreni sırasında, Sayın Alp Meşe tarafından Türkiye
Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programına vurgu yapılarak
viral hepatitlerde eliminasyonun önemine değinildi. Prof. Dr.
Emine ALP MEŞE ve Prof. Dr. Abdülkadir DÖKMECİ’nin yönettiği
“Dünyada ve Türkiye’de Viral Hepatitlerde Eliminasyon Çalışmaları” başlıklı açılış konferansı Prof. Dr. Ulus AKARCA tarafından
verildi. İlk gün ele alınan bir diğer konu Eliminasyonda Farkındalık Çalışmaları idi. Bu oturumda hastanelerdeki Hepatit B ve C
hastalarının test sonuçlarında pozitiflik saptandığında ya da risk
grubunda ise test yapılmasına ait uyarı sistemleri Prof. Dr. Oğuz
KARABAY ve Prof. Dr. Kamil ÖZDİL tarafından ele alındı. Hep Yaşam Derneği adına konuşan Hilal ÜNALMIŞ DUDA eliminasyonda sivil toplumun rolünden bahsetti. Toplantının ilk günü, Prof.
Dr. Mehmet ARSLAN’ın Hindistan’da motosikletle tek başına
seyahati sırasında çektiği fotoğrafların görsel şöleni ile sonlandı.
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Üçüncü gün Hepatit B’li hastaların yönetimi yine iki ayrı panelde tartışıldı.
Prof. Dr. Nurcan BAYKAM, Doç. Dr.
Selma TOSUN ve Prof. Dr. Mehmet
PARLAK’ın yönettiği panellerde Prof.
Dr. Fehmi TABAK, Prof. Dr. Prof. Dr.
Ediz TÜTÜNCÜ, Prof. Dr. Fulya GÜNŞAR, Prof. Dr. Gürdal YILMAZ, Prof. Dr.
Dilara İNAN, Prof. Dr. Mustafa Kemal
ÇELEN, Prof. Dr. Hakan DURSUN ve
Prof. Dr. Remzi AKDOĞAN tarafından
hangi hastaların nasıl tedavi edileceği,
sirotik hastaların ve özel hasta gruplarının yönetimi ve rehber önerileri ele
alındı. Sözel bildiri sunumları yapıldı.
Hepatit C’nin kür olabilen bir hastalık olması nedeni ile eliminasyon için
hepatit C hastalarının belirlenmesi ve
tarama testlerinin özellikle risk grubunu oluşturan kişilere yapılması ve ilgili
hekimlere yönlendirilmesinin önemi,
hekimler arasında farkındalık oluşturulması ve erken tedavinin önemi
hepatit C oturumlarında ana noktayı
oluşturmaktaydı.
Hepatit B oturumlarında ise eliminasyonda gerek aşılamanın gerekse tedavinin önemi vurgulandı. Tedavide değişen hasta profili ve yeni yaklaşımlar
tartışıldı. Hala hekime başvurmayan ve
hastalığının farkında olmayan hastalara erişim ele alındı.
Toplantı süresince konuşmalar ve tartışmalar görevli bir medikal yazar tarafından kaydedildi. Kasım ayı içerisinde
meslektaşlarımızla tüm bilgilerin özetlenerek paylaşılması planlandı.

Konuşmacı ve katılımcılar, toplantı dışındaki saatlerde Ziganaların bol oksijenli doğasında yürüyüş yapma
imkânı buldular.
Bu toplantının gerçekleşmesinde görev alan tüm arkadaşlarımıza ve düzenleme kuruluna, konuşmacı ve
oturum başkanlarına, katılımcılara, toplantının gerçekleşmesinde koşulsuz destek veren ilaç endüstrisinin
temsilcilerine, toplantı organizasyon firması Gorgen Mice’a çok teşekkür ederiz.
Sevgi ve Saygılarımla
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BİRAZ GEZELİM:
AFRODİSİAS
Uzm. Dr. Ozan CENGİZ
Anadolu’da yollar eğer isterseniz sizi zamanın herhangi bir nok-

1960 yılında New York Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Kenan Erim buraya gelerek yaklaşık 30 yılını Afrodisias antik kentini ortaya çıkarmak için harcamıştır. Kenan Erim’in
mezarı bugün Afrodisias’ta Tetrapylon’un hemen doğusunda
bulunmaktadır. Tetrapylon antik kentin anıtsal kapısıdır ve günümüzde hala ayaktadır.

tasına götürebilir. Mesela istediğiniz tarih bundan 2000 öncesi,
aradığınız yer bir sanat merkezi ve görmek istediğiniz manzara
doğa ile iç içe bir yer ise emin olun gideceğiniz yer belli. Adını
aşk tanrıçasından alan kent sizi Karia, Lidia ve Frigia’nın tam ortasında bekliyor: Afrodisias
Aydın’ın Geyre beldesinde bir baraj açılışı için bölgeye gazeteci
olarak giden ve dönüşte yolunu kaybeden Ara Güler, bir köyden geçerken köylülerin tarihle iç içe yaşadığını görür. Köyde
yaşayan insanlar tarafından Roma sütunları ve mimari parçaları hala kullanılmaktadır. Köyde yer alan her türlü mimari yapı,
Roma dönemi eserlerini de barındırmaktadır. Tarihi lahitler bile
üzüm şırası süzmek için kullanılmaktadır ve köyün her yeri tarihi eserlerle doludur. Ara Güler, şaşkınlık içinde bu güzelliklere
baktıktan sonra köyün çeşitli yerlerinden onlarca fotoğraf çeker
ve İstanbul’a döndükten sonra bu bölgeyi araştırmaya başlar. Fakat hiçbir bilgiye ulaşamaz. Kimsenin buradan haberi olmadığını
fark eden Güler, çektiği fotoğrafları çeşitli kuruluşlara gönderir
fakat beklediği ilgiyi bulamaz. En sonunda fotoğrafları Times’a
gönderir. Times fotoğrafların renkli olanlarını çekmesini ister ve

UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda Aydın Karacasu’da bulunan Afrodisias Arkeolojik Alanı’nın UNESCO Dünya
Mirası Listesi’ne kaydedilmesine karar verildi. Antik Kent’te tapınaklar, bir antik tiyatro, bir toplanma yeri ve iki hamam bulunuyor.

Ara Güler tekrar aynı köye giderek renkli fotoğraflar çeker. Bu

1979 yılında Prof. Kenan Erim tanrıça Afrodit ve Roma İmpara-

yolla dünya basınına dağıtılan fotoğraflar bir anda büyük yankı uyandırır. Amerika’dan gelen arkeologlar Geyre’de araştırma

torluğunun ilk imparatorları olan Julia Cladius sülalesine adanmış büyük bir tapınak kompleksi bulmuştur. Yapının üzerindeki

yapmaya başladıklarında burasının Roma İmparatorluğu’na ait,

yazıtlardan binanın Sebasteion olarak adlandırıldığı anlaşılmak-

tarihi MÖ. 500’li yıllara dayanan ve ismini tanrıça Afrodit’ten

tadır. Bu tapınağın önemi, tarihte bir imparator adına yapılmış
tek tapınak olmasıdır.

alan Aphrodisias antik kenti olduğu anlar.
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Odeon; konferans salonu, konser alanı ve tiyatrodan farklı
devleti iyi bir şekilde koruyabilen bir yapıdır. Kırılan fay hatları

1960’lı yıllarının başında tiyatroyu kazmaya karar veren Prof. Dr.
Erim için en önemli sorun tiyatronun üzerinde yer alan Geyre

nedeniyle orkestranın içine kış mevsiminde su dolmaktadır. Orkestra ve tiyatro kısmı mozaikler ile süslenmiş ve heykeller şuan
müzede korunma altındadır. 1750 kişilik kapasiteye sahip olan

köyünün evleri idi. Önce eski evlerin sakinleri yeni Geyre köyünde yeni yapılan evlerine taşındılar. 1966 yılında kazıya başlandı.
Kazılar sonucu tarih öncesi ve tarih sonrası devirlerine ait tiyatro-

bu yapı konser salonu, müzikli gösteriler ve meclis binası olarak
kullanılmıştır.

nun koruma altına alınmış kısmı ve çok sayıda heykel ve kabartmalar kadar birçok değerli sanat eseri bulunmuştur.

Stadyum 262 metre uzunluk, 50 metre genişlik ve 30.000 izleyici alabilecek oturma sıralarına sahiptir. Elips plan tüm seyircilerin etkinlikleri rahat
izlemesinin sağlıyordu. Genellikle atletizm ağırlıklı
spor etkinlikleri için kullanılan stadyumlar gerektiğinde
halk oylamaları ve diğer yarışmalar içinde kullanılırdı.
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Biraz da Gülelim...
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