




Değerli Üyeler, Asistan Arkadaşlarım,

TPRECD Bülteni 23 Nisan Özel 8. Sayı ile sizlerle yeniden 
beraberiz. 23 Nisan 1920, Türk Milleti’nin iradesini temsil 
eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk 
halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Mustafa Kemal 
Atatürk bu önemli tarihi çocuklara armağan etmiş, böylece 
millet iradesini aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarla ilişkilendirmiştir. Kurtuluş Savaşı esnasında hiç 
düşünmeden bu ülke için canını veren büyüklerimiz de geride 
kalan çocukları, yakınları, dostları hür ve özgür yaşasın diye 
bu mücadeleyi vermiştir. Bu nedenle 23 Nisan’ın çocuklara 
armağan edilmiş olması çok anlamlıdır. Halkın kendi kendini 
yönetmesi olan demokrasi rejiminin kendi içinde mevcut 
sorunları ise yine demokrasi içinde çözüm bulacaktır diye 
düşünüyoruz. Bilimin de ancak demokratik özgür ortamlarda 
üretilebileceği gerçeğinden hareketle Plastik Cerrahi 
Camiasının ve çocuklarınızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, ulusal egemenliğin daim 
olmasını diliyoruz.

Değerli Üyeler, Asistan Arkadaşlarım,

2014-2016 dönemi Yönetim Kurulu önceki dönemden 
devraldığımız işleri takip ederken, günümüzün 
gerekliliklerine uyum sağlamak için yeni alanlarda da 
çalışmalarımız başlamıştır. Ağırlık vereceğimiz yeni alanlar 
internet ortamında TPRECD olarak topluma daha çok hitap 
etmektir. İnternet bilgiye hızlı ulaşılan ama ulaşılan bilginin 
doğruluğu çoğunlukla şüpheli olan bir alan. Bununla beraber 
‘internetteyim o halde varım’ algısının artması nedeniyle, 
kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik çalışmalarımıza ağırlık 
vermek dernek olarak görevimiz haline gelmiş bulunuyor. 
Bu amaçla, öncelikle Facebook’taki sayfamızı halka yönelik 
sayfa haline çevirdik. Video sunularının yanısıra, kısa ve 
kolay anlaşılacak nitelikte kamu bilgilendirme görselleri 
hazırlayarak ilk aşama olarak Facebook ve Twitter’da 
paylaşmaya başladık. Sonrasında paylaşımlar, Pinterest 
Instagram ve benzeri diğer mecralara genişleyecektir. Kişiler 
bu paylaşımlara tıkladıklarında yeni veb sayfamızdaki 
içeriklere yönlendirilecek ve sayfamızın ziyaretçi sayısı 
artacaktır. Sayfamızın değerlenmesi, Google aramalarındaki 
görünürlüğümüzü artıracaktır. Böylece plastik rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi alanında bilgi veya hizmet almak isteyen 
kişiler doğru adrese yönlendirilmiş olacaktır.

Bir diğer üzerinde çalıştığımız konu mevcut veb sitemizin 
görselliğini artırma ve hastalarımıza özel bir köşe hazırlama 
yönünde olup veb sayfamızın son hali de nerdeyse bitmek 
üzeredir. Veb sayfasının içeriğinin güncellenmesi konusunda 
öncelikle adres-iletişim bilgileri, fotoğraf vs gibi kişisel 
verilerin güncellenmesi gerekecektir. Bu konuda sizleri ayrıca 
bilgilendireceğiz. Kamu bilgilendirme görseli olabilecek 
fikirlerinizi bize gönderebilirsiniz. Uygun bir format verip 
sosyal medyada paylaşabiliriz. Bu konuda yaratıcı fikirlerinizi 
bekliyoruz.

Öbür taraftan Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, 
Tıpta Uzmanlık Kurulu düzeyinde temaslarımıza devam 
ediyoruz. Yeni Yönetim Kurulu olarak, Sağlık Bakanlığı’nı 5 

kez, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Müdürlüğü’nü’ 2 
kez ziyaret etmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde SGK 
yetkililerinin daveti üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Genel 
Müdürlüğü’ne tekrar görüşmeye gideceğiz. 

Görüşmelerde anlatılan ana konu başlıkları:

• Plastik Cerrahi alanında yetkin olmamasına rağmen 
halkı yanıltacak biçimde ünvan kullanan ve uzmanlık 
alanı dışında faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik 
bildirimler, 

• Ameliyatlarımızda kullanılan bazı malzemeler (sütürler, 
meme implantı, yüz implantları…) için firmalara 
ödenen fiyatların çok düşürülmesi nedeniyle, firmaların 
ürünlerini kamu hastanelerine, üniversite hastanelerine 
satamaması dolayısıyla meme onarımı gibi bazı 
ameliyatların durma noktasına gelmesi,  

• Estetik cerrahi ameliyatlarının başka branşlar tarafından 
farklı kodlar altında ücretsiz yapılarak devletin zarara 
uğratılması ve bu hastalarda oluşan yeni deformitelerin 
tekrar plastik cerrahlar tarafından düzeltilmek zorunda 
kalınması, 

• Başka branşların yapmak istediği rekonstrüktif 
ameliyatların sağlık kurul raporu ile ödenmesi ve 
bu kurulda plastik cerrahların yer alması gerektiği 
konusunda teklif, 

• Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nın yan dal 
olarak düzenlenmesi durumunda sorunların daha kolay 
aşılacağı ve bu alanın önünün açılacağı konusundaki 
görüşlerimiz, 

• Ağız Diş ve Çene Cerrahı diş hekimlerine 18/03/2014 
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ile ‘’SUT 
eki Ek-2/C listesinde bulunmayan işlemler için SUT eki 
Ek-2/B listesinde yer alan işlem kodları kullanılabilir‘ 
maddesinin getirilmesiyle tıp doktorlarının yapabileceği 
bütün ameliyatları yapma ve ödeme hakkı tanıyan 
maddenin iptali istemi….

Değerli Üyeler, Asistan Arkadaşlarım,

Sorunlar olması doğaldır. Bizler sizlerin de yardımıyla 
sorunlara çözüm üretmek için çalışmalarımıza devam 
edeceğiz...

Geçen Hafta 8. Asistan Okulu’nu gerçekleştirdik…
Antalya’dan biraz yorgun ancak gelecek kuşaklardan umutlu 
olarak ayrıldık... Çocuklarımıza ve gençlere güveniyoruz..

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINIZ 
KUTLU OLSUN...

Saygılarımla 
Derya Özçelik - Genel Sekreter 
TPRECD YK Adına

GİRİŞ
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda TPRECD Yönetim Kurulu Toplantısı

TPRECD YK 2015 Kış Sempozyumu Sarıkamış Şehitlik Anıtı Ziyareti



Dr. Erdoğan KONUK
1926 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası 1945-1946 yıllarında Sağlık 
Bakanı olarak görev yapmış Dr.Sadi Konuk’tur.  Dr.Sadi Konuk’un Bursa’da özel 
bir hastanesinin oluşu, oğlu Erdoğan Konuk’u etkilemiş, tıbbı seçmesinde rol 
oynamıştır.

Erdoğan Konuk Ankara Gazi Lisesi’ni bitirmiş, girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden 1951 yılında mezun olmuştur. Aynı fakültenin Kulak Burun Boğaz 
Kliniğine asistan olmuş ve 1955 yılında KBB uzmanı olmuştur. Bu klinikte baş 
asistan olarak kalan Dr. Erdoğan Konuk 1961 yılında girdiği sınavı başararak 
“Doçent” olmuştur.

Hocası Prof. Dr. Sefa Karatay gibi güzel sanatlara merakı yüzünden plastik cerrahi 
ağırlıklı çalışmaya meylederken Prof. Dr.Halit Ziya Konuralp’in kliniğindeki genel 
plastik cerrahi girişimlerini de izlemeye başlamıştır.

Daha sonra 1956-1957 yıllarında Paris Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğine 
bilgi ve görgüsünü artırmak üzere gitmiş, Prof. Dr. A. Aubin ve özellikle Plastik 
ve Rekonstrüktif Cerrahi, Maksillofasiyal Cerrahi ve Estetik Yüz Cerrahisi ağırlıklı 
çalışan Prof. M. Aubry ve Prof. Dr. G. Jost ile çalışmış ve onların kurslarına 
katılarak sertifikalar almıştır. 

Yurda dönmüş bu konularda çalışırken estetik cerrahinin ülkemizde tanıtılmasında 
da etkili olmuştur.

1960 yılında İngiltere’ye gitmiş Oxford’da Churchill Hastanesi Plastik Cerrahi 
Merkezinde Dr. M. Peet ve Dr. Patterson’un çalışmalarına katılmış, bir süre 
sonra Kulak Burun Boğaz Kliniğine geçerek Dr. MacBeth ve Dr. Livingston’un 
çalışmalarını izlemiştir. 

Yurda dönüp Siirt Askeri Hastanesi’nde vatani görevini yapmıştır.

1961-1966 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi KBB Kliniği’nde çalışırken 
büyük ağırlığı “rinoplasti” olgularına vermiş. Bu konuda ün kazanmış, çok sayıda 
ameliyat yaparak ve yazılar yazarak estetik yüz cerrahinin tanıtılmasına katkı 
sağlamıştır.

1961 yılında kurulan Türk Plastik Cerrahi Derneği’nin kuruluş toplantılarına 
gitmemişse de Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp tarafından adı, Dr. M. Ali Uras ve 
Dr.Atilla Oymak ile birlikte listeye eklenmiştir.

1966 yılında Cerrahpaşa Kulak Burun Boğaz Kliniğinin kuruluşunda Profesör 
olarak yer almak istemiş, ancak unvan ve kadro kargaşası nedeniyle ve kendi 
isteğiyle İstanbul Tıp Fakültesi KBB Kliniğinden istifa etmiştir. 

1995 yılına kadar serbest hekim olarak çalışmalarına devam etmiş, her yıl Fransız 
Plastik Cerrahi Kongreleri ile Uluslararası kongrelere katılmış, yenilikleri izlemiştir. 
Dr.Erdoğan Konuk’un bir kızı ve bir oğlu vardır.  

Kendisini 2011 yılında sonsuzluğa uğurladık...

DUAYENLERİMİZ



Dr. Ali Nihat ÜLGEN
16 Eylül 1930’da İstanbul’da doğmuştur. Ailesi aslen Kıbrıslıdır. İlk öğrenimini  
Elazığ ve Ankara’da , ortaokulu İstanbul’da tamamlamış ve 1948 yılında İstanbul 
Erkek Lisesi’ni bitirmiş, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiştir. 1954 
yılında da İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 

Ara vermeden gittiği askerliğin ardından, uzmanlık eğitimi için İstanbul Tıp 
Fakültesi Cerrahpaşa Hastanesi III. Cerrahi Kliniği’ne başvurmuştur. Kadro 
yokluğundan gönüllü asistan olarak çalışmaya başlamıştır. O zamanlar sistem 
“fahri asistanlık” şeklinde işlemekteydi. Fahri asistanlık kanunen kaldırılınca 
uzmanlık eğitiminin ancak son yılında maaşlı kadroya geçebilmiş ve 1960 yılında 
genel cerrahi uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Sonra İngiltere gitmeye karar 
vermiştir.. İngiltere’ye gittiğinin ilk ayında genel cerrahi çalışmalarını izlemişse 
de, plastik cerrahi merkezlerini ve çalışmalarını çok daha ilgi çekici bulmuş, bu 
uzmanlık dalını seçmeye karar vermiştir. 

İlk işine Wakefield’deki Leeds Üniversitesi bağlantılı Pinderfields General 
Hospital’daki plastik cerrahi bölümünde başlamıştır. Daha sonraki yıllarda 
İngiltere’de birçok hastanede  plastik cerrahi bölümünde çalışmış ve 1966’da 
yurda dönmüştür. 

Plastik Cerrahi Uzmanlık sınavı için İstanbul Tıp Fakültesi’ne başvurmuş. 
Prof. Dr.Halit Ziya Konuralp başkanlığındaki jüri karşısında 1966’da bu sınavı 
başarmıştır. Ülkemizde bu sınavı alan ikinci kişi olarak kayıtlara geçmiştir.
Genel cerrahi uzmanlığını aldığı Cerrahpaşa’ya dönerek 1963’de kurulmuş  
olan “Plastik ve Onarım Cerrahisi” bölümüne girmiştir. Prof. Dr.Baha Sezer ve 
Dr.Akdoğan Erözbek ile beraber çalışmaya başlamıştır.

1967’de evlenmiştir.

1971’de “Genel Cerrahi Doçentlik Sınavı”nı başarmıştır. 1978’de yine Genel 
Cerrahi dalında Profesör olmuştur. Her ne kadar akademik ünvanları genel 
cerrahiden aldıysa da emekli olduğu tarihe kadar plastik cerrah olarak çalışmıştır.

Çok sayıda yerli yabancı kaynaklarda çıkan yayınların yanında  “Yanıklar ve 
Tedavileri”  adlı bir de kitabı bulunmaktadır.

1997 yılında anabilim dalı başkanlığı yapıp Ekim ayında emekli olmuştur. 
21 Kasım 2001’de kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Derneği’ne başkan seçilmiş ve uzun yıllar başkanlık yapmıştır. 

Dr.Ülgen mesleği dışında bir çok uğraşı olan bir hekimdir. Kayak, yüzme ve koşu 
yapar. 1992’de Avrasya Maratonu’nu tamamlayarak madalya kazanmıştır. Balık 
avlamak, bahçe işleri ve çiçekçilik en sevdiği uğraşları arasındadır.

Hocamızı daha uzun yıllar yanımızda görmeyi arzu ediyoruz...

DUAYENLERİMİZ



YAKLAŞAN ETKİNLİKLERİMİZ

TPRECD 37. Ulusal Kurultayı



YAKLAŞAN ETKİNLİKLERİMİZ

Derneğimizin VIII. Rinoplasti Kursu, bu yıl 21-24 Mayıs 
2015 tarihleri arasında, Acıbadem Üniversitesi Plastik, 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nın ev 
sahipliğinde, İstanbul’da düzenlenecektir. Bu kurs, 
branşımızın ana konularından biri olan rinoplasti 
konusunda hem yeni şeyler öğrenmemizi, hem de görüş 
alışverişi yapmamızı sağlayacaktır. Rinoplasti kursunun her 
sene giderek yükselen çizgisini bu sene daha öteye taşımak 
için yenilikler içeren bir program hazırladık.

Bu yılki kursumuzda ilk defa taze kadavra üzerinde 
diseksiyon yapılan bir bölüm olacaktır. “Acıbadem 
Üniversitesi CASE” de (Center for Advanced Simulation 
Education) düzenlenecek olan “Açık Rinoplasti Taze 
Kadavra Kursu” ile açık teknikle kıkırdak greftlerinden 
septoplastiye kadar rinoplastinin her aşaması beceri 
eğitimi kuralları çerçevesinde yapılandırılmış olarak 
katılımcılara uygulatılacaktır. On adet kafa üzerinde 20 
katılımcı ile limitli olacak bu kısma sadece yeni başlayan 
arkadaşlarımızın katılmasını öneriyoruz.

Gelenekselleşmiş rinoplasti kursuna ek olarak, bu yıl yüz 
germe cerrahisindeki bilgi ve becerilerimizi arttırmak için 

bir de “Taze Kadavrada SMAS Diseksiyonu Kursu” ekledik. 
Dernek Yönetim Kurulumuzun önerisi ile bu bölüme 
“TPRECD I. Yüz Estetiği Kursu” adını verdik. Önce yüzün 
cerrahi anatomisi ve SMAS teknikleri kullanılarak yapılan 
yüz germe ameliyatlarını kapsayan yarım günlük didaktik 
bir kısım planladık. Ardından taze kadavralar üzerinde 
SMAS’ın anatomik detaylarını ve cerrahisinin kritik 
noktalarını pratik yaparak görmek mümkün olacaktır. 
Bu kurs da 20 kişi ile limitli olup başlangıç seviyesindeki 
katılımcılar için daha faydalı olacaktır. Yüz Estetiği 
Kursu’nun, ileriki yıllarda daha da genişleyerek devam 
etmesini diliyoruz.

Bu yılki rinoplasti kursumuzu “Acıbadem Fulya Hastanesi” 
bünyesinde yapıyoruz. Bu sene kursta yeni bir bölümleme 
yaptık. Daha evvelki kurslara katılan asistanlarımızın 
önerisi ile kursun ilk gününe a’dan z’ye rinoplastinin 
bütün basamaklarının anlatılacağı bir “Yeni Başlayanlar 
için Rinoplasti” bölümü ekledik. Böylece yeni başlayan 
arkadaşlarımızın daha sonraki günlerde tartışılacak olan 
kavramları daha iyi anlayabileceklerini ümit ediyoruz. 
Acıbadem Fulya Hastanesi’nde gerçekleştirilecek olan iki 
“Canlı Cerrahi Sunum” dışında bu yıl yine ilk kez seçmeli 
bir “Master Classes” bölümü ekledik. Mini kurslar olarak 
düşünebileceğiniz bu bölümde yıllardır sadece rinoplasti 
ile uğraşan meslektaşlarımız, kendi tekniklerinin tüm 
detaylarını anlatacaklar ve daha küçük bir grup olduğu 
için katılımcılar onlarla bire bir interaksiyon imkanı 
bulabileceklerdir.

Bu yıl yine Dr. Barış Çakır başkanlığında yapılacak olan 
“Heykel Kursu” ile paralel olarak Dr. Derya Özçelik 
tarafından yüz estetiği ile ilgili bir “Yağlı Boya Resim 
Kursu” kısmı eklenecektir.

Bu kursun gerçekleşmesinde maddi, manevi büyük 
yardımları olan Rektörümüz Prof.Dr.Ahmet Şahin ve 
Acıbadem Fulya Hastanesi Direktörü Sayın Burcu Taner’e 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Derneğimizin bu yılki çözüm ortağı Valör Turizm ile 
gerçekleştirdiğimiz bu kursun herkes için başarılı 
geçmesini diliyorum.

Prof. Dr. Ferit Demirkan
Kurs Başkanı

VIII. Rinoplasti Kursu  21-24 Mayıs 2015



YAKLAŞAN ETKİNLİKLERİMİZ

Bu yıl dokuzuncusu yapılacak olan Balkan Plastik 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Balkan 
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 
(BAPRAS) tarafından organize edilmektedir. Derneğimiz 
de, BAPRAS ile birlikte kongreye eş-evsahipliği 
yapacaktır. Bu nedenle TPRECD olarak organizasyon 
komitesinde yer almaktayız. BAPRAS ile birlikte eş-
evsahipliği yapmamız değerli hocamız Prof Dr Ali 
Barutçu’nun gayretleri ile mümkün olmuştur. Hocamız 
daha önceki yıllarda  BAPRAS’a başkanlık da yapmıştır. 
Kongre 17-20 Eylül 2015 tarihleri arasında Selanik’te 
gerçekleştirilecektir.

Bu kongrenin; sunularımızın Balkan ülkelerindeki 
meslektaşlarımız tarafından bizzat izlenmesi, 
camiamızın bölgede lider olduğunun bir kez daha 

anlaşılması, bilgilerimizi komşularımızla paylaşmak ve 
dostluk köprüleri kurmak için uygun bir fırsat yarattığını 
düşünmekteyiz. Aşağıda yer alan kongre sayfasında 
konu başlıkları, bildiri gönderme tarihleri ve diğer 
gerekli bilgiler bulunmaktadır:

http://baprascongress2015.com/

Ayrıca Sayın Barutçu Hocamızın önerisiyle Karadeveci 
adlı seyahat firması karayolunu tercih edecek 
meslektaşlarımız için bir yolculuk organizasyonu yapmış 
bulunmaktadır. Konuyla ilgili bilgilere şu adresten 
ulaşabilirsiniz:

http://baprascongress.com/

9th Bapras Congress 2015



DUYURULAR / ETKİNLİKLER

Hacettepe Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Anabilim Dalının 50. Yılı Kutlandı
28 Şubat -1 Mart 2015 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Anabilim Dalı Kuruluşunun 50. Yılı  çok güzel hazırlanmış bilimsel ve sosyal program eşliğinde kutlandı. Ülkemizde 
plastik cerrahi biliminin oluşmasında ve gelişmesinde köşetaşı olan  Hacettepe Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ailesine 
nice nice 50 yıllar kutlamayı diliyoruz. 

Değerli Hacettepe Plastik Cerrahi Ailesi; iyi ki varsınız, iyi ki sizler bizim hocalarımız, arkadaşlarımız,
meslektaşlarımızsınız.



DUYURULAR / ETKİNLİKLER

TPRECD Kış Sempozyumu 2015

Derneğimiz tarafından her yıl düzenlenen Kış Sempozyumu bu yıl 112 kişinin katılımı ile Kars Sarıkamış Toprak 
Otel’de gerçekleştirildi.

TPRECD Başkanı Prof. Dr. Figen Özgür ve  
Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy

Kış Sempozyumu Gala eğlencesi

Donmuş Çıldır Gölü üzerinde gezintiKış Sempozyumu Başkanları  
Doç. Dr. Alper Sarı, Doç. Dr. Serhan Tuncer



BASINDAN

HABER TÜRK Canlı Yayın Dernek Başkanı Prof. Dr. Figen Özgür

16.03.2015 tarihinde Dernek başkanı Dr. Figen 
Özgür HABERTÜRK kanalında canlı yayın ile;  
 
“Gençlerde estetik yaşı ne olmalıdır?  
En çok hangi ameliyatlar talep edilmektedir?  
18 yaş altında ameliyat edilebilecek durumlar 
nelerdir? “
 
konularında bilgilendirmeler yapmıştır.

TPRECD Şiddet Mağduru Kadınların Yanında

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 
şiddete maruz kalan, şiddet görme ihtimali bulunan 
ve cerrahi müdahaleye ihtiyacı olan kadınlara yardım 
edeceğini açıkladı.

Kadınlara yönelik şiddetin endişe verici boyutlara ulaştığı 
ülkemizde , şiddet mağduru kadınlara yardım etmek 
isteyen Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Derneği (TPRECD), yeni bir projenini duyurusunu yaptı. 

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 
Yönetim Kurulu adına Dernek Başkanı Prof. Dr. Figen 
Özgür tarafından yapılan yazılı açıklamada, şiddet 

mağduru olan ve şiddete uğrama ihtimali bulunan 
kadınlara estetik cerrahi konusunda yardım yapılacağı 
belirtildi. 

TPRECD açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 
“Derneğimiz sosyal sorumluluk çerçevesinde 
şiddete maruz kalan kadınlara, kadın dernekleri ve 
tabip odalarının koordinasyonu ile destek olmayı 
amaçlamaktadır. Mesleğimiz gereği şiddet sonucu 
plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi operasyonlarına 
gereksinim duyan şiddet mağduru ya da şiddet mağduru 
olma ihtimali olan ya da tanık koruma programı 
kapsamında yer alan kadınlarımıza yardım elimizi 
uzatıyoruz.

Elbette burada asıl yapılması gereken kadınlarımızı 
her türlü şiddetten korumak ve bu tür gereksinimleri 
ortadan kaldırmaktır. Ancak takdir edersiniz ki bu ancak 
hükümet politikaları çerçevesinde gerçekleşecek sosyal 
ve yasal düzenlemeler ile mümkün olabilecektir. Biz bu 
süreçte mevcut duruma yönelik ve önemli gördüğümüz 
mesleki katkımız ile bir nebze de olsa kadınlarımızın 
yaralarını sarmayı amaçlıyoruz.”

http://www.ntv.com.tr/saglik/tprecd-siddet-magduru-
kadinlarin-yaninda,AjRVEM_SsEKWMF-C2tfpRw



BASINDAN

TPRECD Kadına Yönelik Şiddet Mağduru Kadınların Yanında Yer Alıyor

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın vahşice 
katledilmesiyle doruğa çıkan kadına şiddet konusunda 
şiddet mağduru kadınlara bir destek de Türk Plastik 
Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneğinden geldi.

Dernek yaptığı açıklamada şiddet mağduru olan 
kadınların veya tanık koruma programı kapsamına giren 
kadınların operasyonlarında destek olacağını belirtti. 
Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ülkemizde kadınlara yönelik şiddet endişe verici 
boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Neredeyse her gün bir 
kadın cinayeti ya da eşi, babası vb. tarafından şiddete 
maruz kalan bir kadın haberi almak ne yazık ki bu 
endişemizi her geçen gün arttırmaktadır.

Derneğimiz sosyal sorumluluk çerçevesinde 
şiddete maruz kalan kadınlara, kadın dernekleri ve 
tabip odalarının koordinasyonu ile  destek olmayı 
amaçlamaktadır.

Mesleğimiz gereği şiddet sonucu plastik rekonstrüktif 

ve estetik cerrahi operasyonlarına gereksinim duyan 
şiddet mağduru ya da şiddet mağduru olma ihtimali olan 
ya da tanık koruma programı vb. kapsamında yer alan 
kadınlarımıza yardım elimizi uzatıyoruz.

Elbette burada asıl yapılması gereken kadınlarımızı 
her türlü şiddetten korumak ve bu tür gereksinimleri 
ortadan kaldırmaktır. Ancak takdir edersiniz ki bu ancak 
hükümet politikaları çerçevesinde gerçekleşecek sosyal 
ve yasal düzenlemeler ile mümkün olabilecektir.

Biz bu süreçte mevcut duruma yönelik ve önemli 
gördüğümüz mesleki katkımız ile bir nebze de olsa 
kadınlarımızın yaralarını sarmayı amaçlıyoruz.

Bu konuda sesimizi duyurmak ve kadınlarımızla 
buluşmak için siz değerli basın mensuplarının da bize 
destek olacağından eminiz.”

http://www.medimagazin.com.tr/hekim/meslek-
org/tr-plastik-cerrahlardan-siddet-goren-kadinlara-
operasyonel-destek-2-14-64489.html

Bütün kadınların  kendilerini özgürce ifade edebildikleri, güven ve huzur içinde yaşadıkları, sosyal 
ve ekonomik açıdan eşit haklara sahip oldukları bir toplum, bir dünya diliyoruz...



ÜYE HABERLERİ

Profesör Olan Üyelerimiz

Dr. Erol Benlier Dr. İbrahim Canter Dr.Selma Sönmez Ergun

Dr. Avni Tolga Eryılmaz Dr. İsmail Şahin Dr. Nazan Şahin Sivrioğlu

Doçent Olan Üyelerimiz

Dr. Özlem Gündeşlioğlu

Dr. Nesrin Tan Başer Dr. Osman Enver Aydın Dr. Serdar Yüce Dr. Yakup Çil Dr. Zeynep Sevil Altuğ

Dr. Nazan Şahin Sivrioğlu

Doçent olan üyelermizi kutluyor başarılarını devamını diliyoruz

Profesör olan üyelermizi kutluyor başarılarını devamını diliyoruz



Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin yeni üyelerini tebrik eder, meslek hayatlarında başarılar dileriz.

Dr. Anıl Demiröz Dr. Arzu Türkseven Dr. Bahram Olyai Dr. Baran Kul

Dr. Bülent Demir Dr. Burak Türkyılmaz Dr. Çiğdem Demiroğlu Yakut Dr. Elif Sarı

Yeni Üyelerimiz

ÜYE HABERLERİ

Yeterlik Sınavı 17 Ekim 2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık-PDÖ Binalarında yapılmıştır.

Sınava başvuran 20  kişi değerlendirilmiş ve sınava aday olarak kabul edilmişlerdir. Bir aday sınava gelmemiş ve 19 
aday sınava alınmıştır. Sınavda 19 adaydan 18’si  başarılı olmuştur.

Kazanan arkadaşlarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz. 

Dr.Ayşe Özlem Gündeşlioğlu, Dr.Hasan Ateş, Dr.Fatma Pınar Eroğlu, Dr.Murat Bitgen, Dr.Ahmet 
Akatekin, Dr.Mustafa Akyürek, Dr.Ahmet Biçer, Dr.Emrah Kağan Yaşar, Dr.Mustafa Hasdemir, Dr.Yağmur 
Yaprak Balı, Dr.Saime İrkören, Dr.Dilgem Memmedov, Dr.Emre Hocaoğlu, Dr.Asım Uslu, Dr.Burak Erşen, 
Dr.Mehmet Can Şakı, Dr.Abdülkerim Olgun, Dr.Ramazan Güler

TPRECD 2014   Yeterlik Sınavı



Dr. İbrahim Oskul Dr. İbrahim Sağlam Dr. İlhami Oğuzhan Aydoğdu Dr. M. Nebil Selimoğlu

Dr. Mehmet Çiftçi Dr. Mehmet Sönmez Dr. Mehmet Sürmeli Dr. Mehtap Karameşe

Dr. Mürsel Çepni Dr. Neşe Kurt Özkaya Dr. Nurgül Altuntaş Dr. Ömer Bulut

Dr. Emine Çiğdem Özen Dr. Engin Öcal Dr. Ertan Erel Dr. Eşsiz Çınaroğlu

Dr. Gülay Boztosun Dr. Gülşah Uslu Yunusoğlu Dr. Hakan Tekin Dr. Hüseyin Kandulu

ÜYE HABERLERİ

Yeni Üyelerimiz



ÜYE HABERLERİ

Meslektaşlarımız Tarafından Yazılmış Kitaplar

Dr. Onur Evren Yılmaz Dr. Orhan Erbaş Dr. Osman Akdaş Dr. Ozan Aslan

Dr. Şafak Aktar Dr. Serkan Balta Dr. T. Candan Mezili Dr. Tahir Gökhan Haytaoğlu Dr. Uğur Özdemir

Yeni Üyelerimiz



KAMU BİLGİLENDİRME






