
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden, kalbi sevgi ve öğretmek aşkıyla dolu değerli hocamız

Öner Gelişken, FFA kulübü sırasında rahatsızlandı ve yapılan acil müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 9 yıl önce aynı hastanede kalp nakli yapılan hocamız son zamanlarda

tekrar rahatsızlanması üzerine zaman zaman aynı hastanede tedavi görüyordu. Toplantıya isterse katılmayabileceği

kendisine bildirilmesine rağmen, kendisinin başlattığı FFA Kulübü aktivitelerine mutlaka katılmak ve arkadaşları, dostları

asistanları ile birlikte olmak arzusu ile geldiği salonda sunum sırasında rahatsızlandı. Akdeniz 

Üniversitesi yetkililerinden aldığımız bilgiye göre şu anda gerekli acil tedavisi yapılan hocamıza önerildiği gibi tekrar

kalp nakli yapılacak. Bir çok zorluğu atlatan hocamızın bu sıkıntıyı da atlatarak en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını 

diliyoruz.  

KONGRE GAZETESI
.

Sayı: 4 Tarih: 09.11.2014

Toplanan Ulusal Kongre Organizasyon Komitesi, 

hocamızın rahatsızlığı nedeniyle  tüm eğlence 

programlarını, ev sahibi şube olan Erzurum-Trabzon 

Şubesi’nin teklifini kabul ederek iptal etti.

ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ

Öner Hocamız Dr. Klancnik ile beraber

uydu sempozyumunda.



KÖŞE TOPLANTILARINA BİLE İLGİ ÇOK YOĞUNDU

4. GÜNÜNDE DE SALONLARI DOLDURMAKTA KARARLILAR

KONGREDEN KESİTLER

TOD Genel Başkanı Prof. Dr. Bora Eldem,  uydu sempozyumunda 
konuşmasını yapan Sopha Sıvaprasad’a plaket taktim etti. 

Güzel bir konferansın ardından mutluluğu gösteren bir kare.



TOPLANTI ARALARINDA GÜZEL HAVADAN YARARLANIP 

BAHÇEDE SOHBET EDİP ÇAY İÇME FIRSATINI KAÇIRMADILAR

Prof. Dr. İbrahim Koçer, Seyfettin Şentürk, Cengiz Özal, Okan Atcı ve
Yavuz Aydemir’den oluşan yayın kurulumuz gazetemizi sizlere 
ulaştırmak için 4 gün boyunca gece geç saatlere kadar büyük bir keyif 
alarak çalıştılar..................................................................................

3D büyütülmüş görüntülerini 
gördüğünüz bu lezyonları daha 
önce gördünüz mü? Tanınız 
nedir? 

“Standlardan Enstantaneler” 



Konser vermek üzere kongre merkezimize gelen ancak hocamızın ani rahatsızlığı nedeniyle  

konserin iptalini anlayışla karşılayan sayın Fatih Erkoç’a teşekkür ediyoruz. 

Öner hocamızın da iyileşmesinden sonra tekrar birlikte olmayı diliyoruz. 

TEŞEKKÜRLER FATİH ERKOÇ

Gelecek yıl İstanbul Kongre Merkezi’nde 
TOD Çukurova Şubesi’nce düzenlenecek 
olan TOD 49. Ulusal Kongresinde buluşmak
dileğiyle, hoşçakalın... 

Ulusal Kongre Organizasyon Kurulu
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