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SALONLAR DOLDU TAŞTI
17 SALONDA AYNI ANDA YAPILAN BİLİMSEL AKTİVİTELERE HEKİMLERİMİZ BÜYÜK BİR İLGİ GÖSTERDİ

Kongrenin ikinci gününde zengin bilimsel içerikli toplantılara ilgi yoğundu. Katılımcılar salonların tamamını doldurdu.

Özellikle katarakt ve glokom birim aktiviteleri başta olmak üzere
Tüm salonlardaki aktivitelere yoğun bir ilgi gözlemlendi

Sözlü sunumların 17:30 a alınması
hedeﬁne ulaştı
Daha önceki yıllarda diğer aktivitelerle birlikte aynı anda
yapılması nedeniyle yeterince izleyici çekemeyen sözlü
sunumlar bu yıl saatlerindeki değişiklik ile istenen katılımcı
seviyesine ulaştı. Böylelikle tebliğ sahipleri katılmak
istedikleri bilimsel programa katılabildiler.
Kalabalık bir katılımcı grubuyla çalışmalarını paylaşmanın
onurunu yaşadılar.

ŞUBEMİZİN KURUCUSU
PROF. DR. ZEKİ ÇIKMAN
Bu yıl TOD Erzurum-Trabzon Şubesi tarafından
düzenlenen Türk Oftalmoloji Derneği'nin 48. Ulusal
Kongresi'nde anılmadan geçilmemesi gereken bir
isim: Dr. Zeki Çıkman
Doğuda, Atatürk Üniversitesinde uzun süre hizmet
veren ve geçirdiği üzücü bir kaza sonucu şu anda
görevini icra edemese de oftalmoloji alanına sağladığı
katkılarıyla hiç unutulmayacak. Yetiştirdiği uzmanların
ile anıyorlar.

İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan Erzurumlu Dr. Zeki Çıkman, ihtisasını 1971- 1974 yılları arasında
Erzurum'da tamamladı. İhtisasının ardından İngiltere Moorﬁelds'te şaşılık üzerine bilgi ve tecrübesini
arttırmak üzere çalıştı.
Dr. Çıkman o dönemlerde göz ameliyatlarında kullanılan ve yurt dışandan ithal edilen Criyo Cihazını,
makine tamircisi olan babasının atölyesinde edindiği tecrübe ile geliştirerek ve 10 da 1 ﬁyatına mâl ederek
Erzurum’da seri imalata geçti. O dönemlerde tüm göz hekimlerince ve kadın doğum uzmanlarınca da bu cihaz
kullanıldı. Ayrıca biyomikroskop ve sinoptofor cihazını da atölyesinde yerli olanaklarla yapmayı başardı.
Kendisinin önemli eserleri arasında:
Göz anatomisi, embriyolojisi, ﬁzyolojisi, ﬁzyopatolojisi ve şaşılıkla ilgili yazılmış göz kitapları
“Folklorumuzda ve Edebiyatımızda Göz” isimli edebi eseri ve basılmış çok sayıda bilimsel makalesi mevcuttur.

ERZURUM-TRABZON ŞUBE GECEMİZ
Sanatçılar dinletileri ile büyüledi

Gecenin başlangıcında Fransız ve İtalyan bestekarların meşhur eserlerini icra eden
Azeri devlet sanatçıları Feride Mammadova ve Hakikat Muharremova Klasik Müzik
hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Azeri sanatçıların dinletilerinden sonra sahne alan TRT Erzurum Radyosu Sanatçılarından Aysun Gültekin ve Mehmet Çalmaşur
seslendirdikleri yöreye özgü eserlerle dinleyenleri kendilerine hayran bıraktılar. Mehmet Çalmaşur’un hikayelerini anlattığı eserlerle
başlayan program; Aysun Gültekin’in güçlü sesi, izleyicilerle bütünleşen sunumu ve mütevazı davranışlarıyla katılanların bitmesini
istemediği bir geceye dönüştü.

Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Bora Eldem ve TOD Erzurum-Trabzon Şube Başkanı
Prof. Dr. İbrahim Koçer gecenin anısına sanatçılara plaket ve hediye takdim ettiler.

Güncel bilgi ve teknolojilerin paylaşıldığı standlardaki aktiviteler büyük ilgi gördü.

Tüm seansları dolan cerrahi simülasyon kurslarına katılan
hekimlerimiz risk almadan uzman eğiticiler eşliğinde
katarakt ve vitreo retinal cerrahi deneyimlerini geliştirme
fırsatı yakaladılar.

Kapalı mekanda doğada olduğumuzu hissettiren “doğa dostu”
stand için teşekkürler.

Erzurum ekibi ile birlikte kadayıf dolmasını test eden Başkan, dolmanın
Oftalmologların damak zevkine uygun olduğuna ve dağıtılmasına
karar verdiler.
Kadayıfçı Muammer Usta’nın gecemiz için ekibi ile birlikte
Erzurum’dan getirip kongre merkezinde taze olarak hazırlayıp
sundukları kadayıf dolmaları için kendilerine teşekkür ederiz.

