




Değerli Üyeler, Değerli Asistan Arkadaşlarım,

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramınızı içten dileklerimizle kutluyoruz. 19 
Mayıs gününün gençlere ithaf edilmiş tarihi 
bir gün olması nedeniyle yazımızı sevgili genç 
arkadaşlarımıza hitaben yazmak istedik.

Sevgili Gençler; Asistan Arkadaşlarım, Yeni Uzman 
Olan Arkadaşlarım,

Plastik cerrahi asistanlık dönemime dönüp 
baktığımda birbirinden bağımsız gibi görünen 
konuların bugün ne kadar benzer olduğunu 
farkederek şaşırıyorum. Şişli Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği’nde 
yaptığım asistanlık dönemimde hergün çok fazla 
sayıda ameliyata giriyorduk; bir gün dudak-
damak yarığı, mandibula rekonstüksiyonu, diğer 
gün elde tendon transferi, amputasyon, meme 
küçültme…  O zamanlar hepsi bana ayrı bir 
dünya gibi geliyordu. Bugünse tam tersi sanki 
hepsi birbirinin aynısı.. Neden başlangıçta herşey 
birbirinden ilgisiz bağımsız gibi gelirken bugün çok 
benzer olmuşlardı? Bütün meselenin bağlantıları 
kurma ile ilgili olduğunu anlıyorum şimdi. Bir 
gün el cerrahisinde öğrendiğimiz bir detayın bir 
başka hastada fasiyal palsiyi iyileştirmede işe 
yarayacağını daha sonraları farkediyorduk. Hatta 
daha geriye gidersek geometride öğrendiğimiz 
daire çevre hesabının meme küçültmede işe 
yaradığını görüyorduk. Bağlantıları kurabilmek 
için ise bu bilgileri biliyor olmamız gerektiğini 
ancak ileriye gidince anlayabiliyoruz. Steve 
Jobs’ın bir konuşmasında söylediği gibi noktaların 
ileride nasıl birleşeceğini içinde bulunduğumuz 
zamanda anlayabilmemiz mümkün olmuyor. 
Bağlantılar geriye bakarak kuruluyor.  Şimdi 
geriye baktığımda plastik cerrahinin temel olarak 
bağlantı kurma üzerine kurgulanmış olduğunu 
düşünüyorum. Estetik cerrahide öğrendiğimiz 
bir detayı rekonstrüktif cerrahi hastamızda 
kullanabiliyoruz veya tam tersi.. Bağlantı kurma 
üzerine gelişen bu öğretinin edinilmesi uzun bir 
zaman alıyor.. Diğer disiplinlerin arzu etmelerine 
rağmen aynı ameliyatlarda benzer başarıyı 

yakalayamamalarının özünde sanırım bu durum 
yatıyor.  

Sizler plastik cerrahiyi mutlaka bir şekilde kendinize 
yakın bularak tercih ettiniz. Bilinçli olarak 
isteyerek tercih etmiş olmanız başarının temel 
koşulu. İlerde plastik cerrahi alanında yapacağınız 
yenilikleri planlarken, hastalarınızı tedavi ederken 
bugün öğrendiklerinizi sentez edeceksiniz ve bu 
sentezden yeni fikirler yeni yöntemler gelişecek.. 
Bilimin yakalayamayacağı incelikleri ise sanat 
alanında bulabilirsiniz. Cep telefonunda, araba 
tasarımında bile estetik çizgilerin arandığı bu 
çağda, sanatın inceliklerine de zaman ayırmak 
kişisel ve de mesleki gelişim açısından sizleri 
zenginleştirecektir.

Öbür taraftan çeşitli zorluklar sizleri bekliyor. 
Sağlık politikalarındaki sorunlar, yetersiz ücretler, 
yarışmacı ortamlar.. Bunların sizin içinizdeki 
gerçek isteklerin önüne geçmesine izin vermeyin. 
Unutmayınki bu problemleri belki daha da 
kötülerini başarıya ulaşan, yenilikci bir çok kişi 
yaşadı. Üzerine çıkabildiğiniz zorluklar her zaman 
sizleri daha güçlü yapacaktır.

Ve hepimize verilmiş bir yaşam var. Süreler aşağı 
yukarı belirli.. Bize ayrılmış dilim içinde kendi 
isteklerimizi gerçekleştirebilme şansımız var. 
Bunu ancak sevdiğimiz inandığımız şeylerin 
peşinden giderek, kendi sezgilerimize güvenerek 
ve bağlantıları kurarak yapabiliriz. Ve yaptıklarımız 
hiçbir zaman tamam olmayacaktır. Her zaman 
daha iyileri yapılabilir. Şimdi yapılmış olanlardan 
daha iyilerini yapacak olanlar sizlersiniz.

Sizlere güveniyoruz, yeni şeyler söyleyebileceğinize 
inanıyoruz..

Sevgilerimle

Derya Özçelik
Genel Sekreter

TPRECD YK Adına

GİRİŞ



2014 - 2016 TPRECD YÖNETİM KURULU

TPRECD Yönetim Kurulu Toplantısı, Ortaköy - İstanbul  
Cenk Demirdöver, Derya Özcelik, Sühan Ayhan, Figen Özgür, Koray Coşkunfırat, Eksal Kargı, Özay Özkaya 

TPRECD Yönetim Kurulu Toplantısı 14 Mart 2015’de Sarıkamış Toprak Otel’de saat 02.00’de devam ederken...
 Sühan Ayhan, Eksal Kargı, Figen Özgür, Özay Özkaya, Derya Özcelik, Koray Coşkunfırat, İbrahim Vargel



Op. Dr. Fehmi CÖNK
1929 yılında Afyon’da doğmuştur. 

1954 yılında Tıp Fakültesinden askeri öğrenci olarak mezun olmuştur.

Kıt’a hizmetini Eskişehir Hava Üs Komutanlığı’nda yapmıştır.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesinde önce Genel Cerrahi İhtisası yapıp 
“Çene ve Plastik Cerrahi Kliniği”nde mütehassıs asistan olarak uzmanlık 
eğitimine başlamış. Uzman olduktan sonra Ankara Hava Hastanesi’nde plastik 
cerrahi uzmanı olarak çalışmıştır.

Derneğimiz kurulduktan sonra yönetim kurullarında genel sekreterlik dahil 
değişik görevlerde bulunmuş ve kongre düzenlemelerinde etkin görevler 
almıştır.

1997 yılında emekli olmuştur. 

Sayın Fehmi Cönk 4 Ocak 1997 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. 

Kendisini saygıyla anıyoruz.

DUAYENLERİMİZ



DUAYENLERİMİZ

Prof. Dr. Namık K. BARAN
Prof. Dr. Namık K. BARAN 1931 yılında Balıkesir ili  Gönen ilçesinde doğmuş, ilk ve orta öğrenimini 
tamamladıktan sonra , 1956 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak Tıp 
Doktoru ünvanını almıştır.  Bir askeri doktor olarak, 4 yıl çeşitli kıta görevlerinden sonra Gülhane 
Askeri Tıp Akademisinde, Genel Cerrahi ve Plastik ve  Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlık eğitimlerini 
tamamlayan Dr.Baran, 1970 yılında Üniversite Doçentliği ve Ankara Üniversitesi  Senato’sunun 
kararı ile de 1977 yılında Üniversite Profesörlüğünü almış ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 
Plastik ve  Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Profesörlüğüne atanmıştır.

Profesörlük ünvanı kazanana kadar, Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki eğitimlerinin yanında, 
İşveç, Uppsala Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniği ve Yanık Merkezinde (1969) ve Doğu 
Virginia Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniği ile NAMCA Tıbbi Araştırma Merkezi (Norfolk, Virginia, 
1970-1972) çeşitli eğitim programlarına katılmış, 1972 yılında tamamladığı bir araştırma 
çalışması da Amerikan Plastik Cerrahi Derneği Araştırma Fonunun ikincilik ödülünü kazanmıştır.

1979 yılında kendi arzusu ile Türk Silahlı kuvvetlerinden ayrılan Prof. Dr. Namık K. Baran, üç 
yıl serbest hekim olarak çalıştıktan sonra, 26 Ağustos 1982’de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanlığı’na atanmış, burada da Üniversite Tıp Fakültesinde, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Anabilim Dalı’nı kurarak, Plastik Cerrahinin bütün konularını kapsayan Asistanlık eğitimini 
vermeye başlamıştır.

Altı yıllık Dekanlık görevi sırasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin gelişimi ve modern tesisler 
kazanmasında büyük rol oynayan Dr.Baran, Dekanlık sonrası 10 yıl daha Fakültesine öğretim 
üyesi olarak hizmet verdikten sonra 1998 yılında emekli olmuştur.

2003-2007 yılları arasında, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonsrüktif 
Cerrahi Anabilim Dalı  Öğretim Üyeliği görevini yürütmüş olan Dr.Baran, son yıllarda, Kazakistan 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin  gelişimi çalışmalarının koordinasyonuna da yardımcı 
olmuştur. Bu çalışmalarından dolayı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörlüğünün  başkent 
Astana’da düzenlediği bir törenle Dr.Baran’a bu Üniversitenin Fahri Profesörlük ünvanı verilmiştir. 
Bunun yanında Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde, kazalar ve mayın patlamaları nedeniyle ayak 
ve bacaklarını kaybeden vatandaşlar için protez ve Rehabilitasyon Merkezinin modern teknik 
olanaklar ile kurulmasını sağlamıştır.

Kurmuş olduğu İnterplast –Türkiye Derneği ile 1985-2006 yılları arasında Türkiye’de 59 ve diğer 
ülkelerde 44 defa cerrahi uygulama ve konferans programlarının koordinasyonlarını sağlamış ve 
5500’den fazla, çoğu çocuk olan hastanın anadan doğma veya sonradan olma hastalıklarının 
ameliyatları, hiçbir maddi karşılık beklemeden ücretsiz olarak yapılmıştır.

40 yılı aşkın meslek hayatı, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin bütün dallarında yaptığı 
başarılı ameliyatlarla dolu Prof. Dr. Namık K. Baran, evli olup (Eşi Güngör Baran) ve her ikisi de 
Profesör, Dr.Coşkun C. Baran, (Diş Hekimi, Periodontist) ve Dr.Cihat N.Baran, (Plastik Cerrah) iki 
oğlu vardır.

Kendisini uzun yıllar aramızda görmek istiyoruz.



Değerli Meslektaşlarım ve Asistan Arkadaşlarım,

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 Kursunun, ileriki yıllarda daha da genişleyerek devam 
etmesini diliyoruz.

Bu yılki rinoplasti kursumuzu “Amerikan 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. Amerikan Hastanesinde 
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



YAKLAŞAN ETKİNLİKLERİMİZ

Saç Ekimi Canlı Cerrahi Kursu  (6 Haziran 2015)
http://tprecdsacekimkursu.org/



YAKLAŞAN ETKİNLİKLERİMİZ

Ortognatik Cerrahi ve Çeneye Yönelik Estetik Girişimler 
(13 Haziran 2015)
2014-2015 öğretim dönemi  Ankara Bölge Toplantısı 13 Haziran 2015 Cumartesi 09:00-12:00 saatleri 
arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir. Konu başlığı “Ortognatik Cerrahi ve 
Çeneye Yönelik Estetik Girişimler" olarak belirlenmiştir. 

Konu Alt Başlıkları:
1. Ortognatik Cerrahi
 Cerrahi öncesi planlama
 Tek ve çift çene uygulamaları
 Sendromik vaka yönetimi
 Çene ucu şekillendirme
 Zor vakalar
2.  İmplantla şekillendirme
3. Cerrahi olmayan yöntemler

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 (17-20 Eylül 2015)



YAKLAŞAN ETKİNLİKLERİMİZ

TPRECD 37. Ulusal Kurultayı (4-7 Kasım 2015)



DUYURULAR / ETKİNLİKLER

VIII. Plastik Cerrahi Okulu

VIII Plastik Cerrahi Asistan Okulu asistanlarımızın eksik olabileceği konuları tamamlama işlevi yanı sıra aralarındaki 
iletişimi artırmak ve yeni dostluklar kurulması açısından da son derece verimli biçimde gerçekleştirilmiştir. Emeği 
geçen bütün eğitmenlerimize teşekkür ediyor saygılar sunuyoruz. 

PLASTİK CERRAHİ ve ETİK
Dr. Güler Gürsu

KARİYER PLANLAMA
Dr. Figen Özgür

PLASTİK CERRAHİDE HUKUKİ 
SORUMLULUKLAR
Dr. Atilla Arıncı
Hakim Mine Kaya - Yargıtay 3. Hukuk 
Dairesi Üyesi

KAPALI RİNOPLASTİ
Dr. Mehmet Bayramiçli
Dr. Haldun Kamburoğlu

AÇIK RİNOPLASTİ
Dr. İsmail Kuran
Dr. Ersoy Konaş

YÜZ BÖLGESİNE YÖNELİK 
MİNİMAL İNVAZİF ESTETİK 
GİRİŞİMLER VE HÜCRE 
TEDAVİLERİ
Dr. Reha Yavuzer

YÜZ BÖLGESİNE YÖNELİK 
CERRAHİ ESTETİK GİRİŞİMLER
Dr. Erhan Eryılmaz
Dr. Nuri Çelik

KRANİYOFASİYAL CERRAHİ
Dr. İbrahim Vargel
Dr. Ersoy Konaş

DUDAK DAMAK YARIKLARI 
KURSU
Dr. Figen Özgür
Dr. Zekeriya Tosun
Dr. Mert Çalış

ORTOGNATİK CERRAHİ
Dr. Emin Mavili

MAKSİLLOFASİYAL KIRIKLAR 
Dr. Derya Özçelik
Dr. İbrahim Canter

BAŞ BOYUN BÖLGESİ TÜMÖRLERİ 
VE CERRAHİSİ
Dr. Emre Aksu

MEME REKONSTRÜKSİYONU 
Dr. Sühan Ayhan (Otolog Doku İle)
Dr. Şükrü Yazar (Implant ile)

MEME KÜÇÜLTME
Dr. Ferit Demirkan
Dr. Selahattin Özmen

MEME BÜYÜTME
Dr. Reha Yavuzer
Dr. Haldun Kamburoğlu

VÜCUT ŞEKİLLENDİRME
Dr. Cemal Şenyuva

ALT- ÜST EKSTREMİTE 
REKONSTRÜKSİYONU VE 
LENFÖDEM
Dr. Murat Topalan
Dr. Berkan Mersa
Dr. Koray Coşkunfırat 
Dr. Yener Demirtaş

EL YARALANMALARI VE 
KONGENİTAL EL ANOMALİLERİ
Dr. Emre Aksu

ÜROGENİTAL PLASTİK CERRAHİ 
Dr. Eksal Kargı

DERİ TÜMÖRLERİ ve CERRAHİ 
TEDAVİSİ
Dr. Özay Özkaya
Dr. Savaş Serel

HEMANJİOM ve VASKÜLER 
MALFORMASYONLAR 
Dr. İbrahim Vargel

YARA İYİLEŞMESİ ve BAKIMI 
Dr. Mustafa Deveci

LAZER UYGULAMALARI
Dr. Eksal Kargı
Dr. Tarık Çavuşoğlu

SAÇ EKİMİ
Dr. Derya Özçelik

TIBBİ FOTOĞRAF ve VİDEO 
ÇEKİMİ
Dr. Tonguç İşken

PLASTİK CERRAHİDE TIBBİ 
BİLİŞİM (Uygulamalı)
Dr. Tonguç İşken

MECBURİ HİZMET TECRÜBELERİ 
Dr. Mert Çalış
Dr. Mustafa Kürşat Evrenos

İLETİŞİM BECERİLERİ KURSU  
(uygulamalı) 
Dr. Melih Elçin
Dr. Orhan Odabaşı

OKUL SONU SINAV

KURS SONU DEĞERLENDİRME ve 
GERİ BİLDİRİM TOPLANTISI
Dr. İbrahim Vargel
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VIII. Plastik Cerrahi Okulu



DUYURULAR / ETKİNLİKLER

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ’ DE HÜCRESEL 
TEDAVİ UYGULAMALARI VE UYGULAMA SINIRLARI

8 Mayıs 2015 Cuma günü İstanbul Bağcılar Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde, Plastik Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Kliniği tarafından hazırlıkları yapılan 
‘Plastik Cerrahi’ de Hücresel Tedavi Uygulamaları ve 
Uygulama Sınırları’ başlıklı bilimsel toplantı Türk Plastik, 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin katkıları ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya İstanbul’da değişik kurumlarda çalışan 
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah, Histolog ve 
Embriyologların yanısıra, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 
de Plastik Cerrah, Histolog ve Embriyologlar katıldı.

Multidisipliner olarak gerçekleştirilen bu toplantıda 
Hacettepe Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi, Histoloji, Embriyoloji Ana Bilim Dalları,  
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, 
Koç Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Plastik Cerrahi Klinikleri ve Liv Üniversitesi Kök Hücre 
Merkezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Histoloji ve 
Embriyoloji Ana Bilim Dalları önemli bilimsel katkılarda 
bulunmuşlardır. Toplantıda kök hücre ve diğer hücresel 
tedavilerin gelişimi,  etkinliği, güncel kullanımları ve 
geleceğe yönelik tedavi planlamaları enine boyuna 
ayrıntılı olarak tartışılmıştır. 



DUYURULAR / ETKİNLİKLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Anabilim Dalı’nın kurluşunun 30. Yılı 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Plastik Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nın kurluşunun 30. 
Yılı  olması nedeni ile ‘Estetik ve Rekonstrüktif Meme 
Cerrahisi’ konulu 2 gün sürecek (15-16 Mayıs) bilimsel 
toplantı düzenlendi.

OMÜ 40. yıl etkinlikleri kapsamında, Tıp Fakültesi Plastik 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nın 30. 
kuruluş yılı toplantısının açılışına; OMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Hüseyin Akan, OMÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi 

Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, OMÜ Tıp Fakültesi 
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir, OMÜ Tıp Fakültesi Plastik 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Kurucusu Prof. 
Dr. Ata Uysal, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

OMÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Anabilim Kurucusu Prof. Dr. Ata Uysal Hocamız 
başta olarak bütün OMÜ Plastik Cerrahi Ailesini kutluyor, 
görevlerinde başarılar diliyoruz.



DUYURULAR / ETKİNLİKLER

ANKARA BÖLGE TOPLANTISI
“Üst Ekstremite Replantasyonları” olarak belirlenen Nisan ayı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ankara Bölge 
Toplantısı, 29 Nisan 2015 tarihinde, 14.00-16.00  saatleri arasında, S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Konferans Salonu’nunda gerçekleştirilmiştir.



BASINDAN

CANLI SAÇ EKİMİ CERRAHİSİ KURSU DÜZENLENECEK
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi’nde ‘Saç Ekimi 
Canlı Cerrahi Kursu’ düzenlenecek.

SAÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 
kurs 6 Haziran Cumartesi günü Tıp Fakütesi Merkez 
Hastanesi’nde verilecek. Bu branştaki doktorlara yönelik 
düzenlenen kurs kapsamında FUE yöntemiyle saç ekimi 
uygulaması gösterilecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek kursla ilgili bilgi veren SAÜ 
Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Özçelik şunları 
söyledi: “Düzenleyeceğimiz kurs, branşımızın ana 
konularından birisi olan saç ekimi cerrahisini öğrenmek 
isteyen meslektaşlarımız için uygun bir fırsat olacaktır. 
Kurs kapsamında bir hastamıza FUE yöntemiyle 
saç ekimi uygulayacağız.  Ameliyatın her aşaması, 
hazırlıktan pansumana kadar izah edilecek. Kurs 
ameliyathanede vaka başında gerçekleştirileceğinden 15 
kişi ile sınırlamamız gerekti. Bu kursun gerçekleşmesinde 
maddi, manevi yardımları olan Rektörümüz Prof. 

Dr. Muzaffer Elmas’a, Dekanımız Prof Dr Ramazan 
Akdemir’e, Hastane Yöneticimiz Doç. Dr. Yakup Tomak’a 
ve Ameliyathane Yöneticimiz Doç Dr Ali Fuat Erdem’e 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kursumuzun başarılı ve 
verimli geçmesini diliyorum. 

Bilimsel Program
6 Haziran 2015, Cumartesi
10:00-10:15 Açılış
Saç ekimi plastik cerrahinin en temel 
ameliyatlarındandır.
Dr. Figen Özgür
10:15-10:30 
Saç ekiminde son yenilikler (FUE-FUT), sunu ve video.
Dr. Derya Özçelik
10:30-16:00 
FUE yöntemiyle bir hastamıza saç ekimi uygulaması 
(3500 - 4000 greft).
Dr. Derya Özçelik

Detaylı Bilgi İçin:
http://tprecdsacekimkursu.org/

http://hurriyet.com.tr/yerel-haberler/sakarya-haberleri/canli-sac-ekimi-cerrahisi-kursu-duzenlenecek_111436

http://www.radikal.com.tr/sakarya_haber/saude_sac_ekimi_canli_cerrahi_kursu-1358706

http://www.milliyet.com.tr/canli-sac-ekimi-cerrahisi-kursu-duzenlenecek-sakarya-yerelhaber-786676/

http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/5338336-saude-sac-ekimi-canli-cerrahi-kursu
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Prof. Dr. Figen Özgür “Ünvanına Sahip Çık!“ Çalıştayı
Ankara Life Röportajı
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BASINDAN



“Tıp Mesleklerinde Sınır İhlalleri” Çalıştay Sonuç Bildirgesi

1. Cerrahide çakışan alan uygulamalarında mutlaka hasta yararı ön 
planda tutulmalıdır. 

2. Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş uzmanlık diploması 
olmaksızın ve sahip olduğu uzmanlık alanı için tanımlanmış 
müfredatın dışında yapılan uygulamalar hasta güvenliği açısından 
yasal, etik açıdan uygun değildir.

3. Çakışan Cerrahi Alanlar içerisinde Plastik Cerrahi ilk akla 
gelenlerdendir. Bunun nedeni ise Plastik Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Eğitim Programında olan konuların çok geniş bir spektrum 
içerisinde olmasındandır. 

4. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi ve diğer cerrahi 
alanlardan hekimler birçok kurumda iş birliği içinde hasta yararına 
olacak şekilde çalışmaktadır. Ancak, bazı yerlerde aynı konuyla 
ilgilenen cerrahların kişisel hırsları uzlaşıyı imkânsız kılmaktadır. 

5. Ameliyat veya invaziv girişimler mutlaka “Alanın Müfredatında” 
yazılı olmalıdır. Ancak her isteyen de bunu ben yaparım diye 
müfredatına yazamamalıdır. 

6. Bir cerrahi veya invaziv girişimi, müfredatında bu organın cerrahisi 
bulunan ve komplikasyonları ile başedebilecek olan, komplikasyon 
oranı düşük olan anabilim veya bilim dalları yapmalıdır.

7. Kulak burun ve boğaz uzmanı hekimleri kendilerini “yüz plastik 
cerrahı”, ‘plastik cerrah’ ‘fasiyal plastik cerrah’ “baş boyun cerrahı” 
şeklinde tanıtmaktadırlar. Oysa Uzmanlık belgesine sahip olmanın 
koşullarının belirlendiği Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık 
Yönetmeliği’nin hükümlerine göre bu konuda uzmanlık belgesi 
almayanlar, hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve yetkisini 
kullanamazlar diye yazmaktadır. Ayrıca gerçek olmayan başkaca 
sıfatları kullanma ve duyurmaları yasaktır denmektedir. 

8. Yeni alan yaratmaya çalışan bu hekimlerin vermek istedikleri 
hizmeti zaten Plastik Cerrahlar vermektedir. Ayrıca isimlerinde 
Plastik Cerrahinin adını kullanmaktadırlar. Bu ismin kullanılma 
hakkı plastik cerrahlara aittir. Haksız bir uygulama yapılmaktadır.

9. Uzmanlık eğitim alanlarımız ve isimleri bellidir. Son zamanlarda 
yeni yeni dernekler kurulmakta ve bunlar daha sonra alan adı olarak 
kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. Derneklerin isimleri de yıllardır 
legal olarak çalışan dernekler ve/veya alanlar ile çakışmaktadır. 
Böyle alan ve derneklerin çoğuna gerçekte ihtiyaç da yoktur. 

10. Diş Hekimlerinin “Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi” unvanı yerine 
Oral Maksillofasiyal Cerrahi unvanı kullanması hem bilimsel hem 
de hukuksal olarak doğru değildir. Böylece diş hekimleri uzmanı 
olmadıkları bir alanda uzman izlenimi yaratmakta, yüz bölgesine 
yönelik girişimlerde bulunması, internet ortamında bu işlemlere 
ilişkin reklamlar yapması, konu hakkında bilgisi olmayan hastaları 
yanıltmaktadırlar. 

11. 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanunun 1. Maddesi “tababet icra ve her hangi surette olursa olsun 
hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diploma sahibi olmak 

şarttır.” demektedir. 25. maddede de “Diploması olmadığı hâlde, 
menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi 
eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar 
hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmünü 
koyarak bu konuyu tartışılmaz hale getirmiştir.

12. Aynı Yasanın 3. maddesinde tıp diploması ve uzmanlık 
belgesine sahip olmayan kişilerin cerrahi müdahale yapamayacağı, 
8.maddesinde ise Yasada belirtilen vasıfları taşıyanların genel 
olarak hastalıkları tedavi etme hakkı olduğu, ancak herhangi bir 
branşta uzman olmak ve o unvanı ilan edebilmek için uzmanlık 
belgesine sahip olmak gerekeceği belirtilerek hekimlerin genel 
olarak hastalıkları tedavi etme yetkisi olsa da bir uzmanlık alanına 
giren tıbbi uygulamaların ancak o alanda uzman olan hekimlerce 
yapılabileceği ifade edilmiştir. Bunun tek istisnası acil durumlardır.

13. Tıbbi tedavilerin o alanda uzman olanlar tarafından yapılması, 
İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin 4. Maddesinde belirtilen, sağlık 
alanında herhangi bir müdahalenin, ilgili meslekî yükümlülükler ve 
standartlara uygun olarak yapılması gerekliliğinden kaynaklıdır.

14. Ancak son zamanlarda hekimlerin yaptığı tıbbi uygulamalar 
sırasında farklı uzmanlık alanlarının aynı tıbbi uygulamaları 
yapmaları sıklıkla tartışma konusu olmaktadır. 2011 yılında yasaya 
eklenen Ek 14. Maddenin 3. Fıkrası “Uzmanlık dallarının eğitim 
müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel 
uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi Tıpta Uzmanlık 
Kurulunca belirlenir.” demektedir.

15. Yani bir tıbbi uygulamanın bir hekim tarafından 
uygulanabilmesinin için aldığı eğitimin müfredatında bulunması 
gerekmektedir. TUK tarafından yapılan çalışmaların tamamlanması 
bu gerekçeyle büyük önem arz etmektedir. Ancak unutulmamalıdır 
ki bilimin ve teknolojinin hızlı değişimleri göz önünde bulundurularak 
müfredata göre hekimlik uygulama alanları ile görev ve yetkileri 
dinamik bir şekilde gözden geçirilmelidir.

16. Meslek icrasında yetki ve sorumluluk sorununa eğitim bilimi 
bakış açısıyla bakacak olursak klasik formül şöyledir: “meslek erbabı 
almış olduğu eğitim çerçevesinde yetki ve sorumluluk sahibidir”. 
Tıp mesleğinde alınan eğitimin dokümante edildiği ve referans 
alınabilecek metin müfredattır. Madem ki yetki ve sorumluluğun 
çerçevesini alınan eğitime diğer bir deyişle müfredata göre 
belirleyeceğiz müfredatın önemi daha da artacaktır. 

17. Ülkemizde Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından 96 uzmanlık 
dalında 900’e yakın akademisyen ile yürütülen müfredat geliştirme 
ve standart belirleme sistemi (TUKMOS) aracılığı ile üzerinde 
çalışılan uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatları bu 
konuda önemli bir eksikliği giderecektir. Ancak Çekirdek Eğitim 
Müfredatı yetki ve sorumlulukların “alt sınırını” belirleyecektir. 
Sahadaki çatışmalar ne yazık ki yetki ve sorumlulukların “üst sınırı 
hakkında olduğu için” müfredat yoluyla bu çatışmalara çözüm 
üretmek mümkün “görünmemektedir”. Yine de çözüme giden 
yolun ya da yollardan birinin müfredat geliştirme sistemi üzerinden 
geçecektir.  



“Tıp Mesleklerinde Sınır İhlalleri” Çalıştay Sonuç Bildirgesi

18. Biz hekimler yeryüzünün en eski, en saygın, en hassas ve insana 
en yakın mesleğini icra etmekteyiz. Biz hekimlerin ve mesleğimizin 
saygınlığı, ancak kendi kendimize mesleğimize, unvan ve komşu 
uzmanlık alanlarının sınırlarına gösterdiğimiz itina, çaba ve saygıyla 
artacak ve sürekli gelişen bilime yer açacaktır. Tababetimize, tabip 
odamıza ve uzmanlık derneklerimize sahip çıkalım.

19. Gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemeliyiz. 1928’den kalan 
yamalı referans kanun, günümüz uzmanlık ve çalışma alanlarının 
çok katmanlı sorunlarını çözemedi, çözemiyor, çözemeyecek. Bu 
çözümsüzlük, kaçınılmaz olarak uzmanlık alanları arasında sınır 
ihlallerinin giderek artmasına ve uygulamalı sağlık hizmetlerinde 
bir kaosa neden olmakta. Önlemler alınmaz, gerekli düzenlemelere 
gidilmezse (ki bu görev devletin birincil koruyucu sağlık hizmetlerine 
girer) giderek artan bu kaotik durumdan en çok zarar görenler 
gömleğin son iliğindeki hastalar olacaktır. 

20. Tıbbi uygulamalar, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki hekimlerin 
o zamanki sağlık koşulları içerisinde sergiledikleri yaratıcı tedavi 
ve girişimlere “bir takdir ve övgü diliyle” sanat eseri olarak 
değerlendirilmemelidir.

21. Tıbbi uygulamalar komplikasyonlara açık, bilimsel eğitim, 
deneyim, disiplin ve öğrenme süreçlerinden geçerek uygulanabilen 
ve uygulayıcısını hukuki, idari ve etik kodlarla sınırlayan girişimlerdir. 
Uygulamanın sanat düzeyinde (state of art) yapılması, ne 
yapılan işi sanat eserine, ne de uygulayıcıyı sanatçı unvan ve 
payesine yükseltebilir. Tıbbi işlemler, bu nedenle eser statüsünde 
değerlendirilemezler. Sanatsal eserlerde komplikasyon, kanama ve 
ölüm kavramları yoktur. Bu kavramsal yanlış düzeltilmeli ve doktorun 
tanrısallaştırılmasına yol açan mistik, ilahi yakıştırmalardan 
kaçınılmalıdır. İlk kod, bu nedenle sanatçıları değil doktorları bağlar: 
Önce zarar verme !

22. Sınır ihlalleri ile ilgili en önemli motivasyon kaynakları; popüler 
olma, yurt dışı emsaller ve ekonomik rant arayışı olarak gözükmektedir. 
Tüm bu özelliklere ulaşmak için en sık kullanılan enstrüman hırs, 
çalışma alanı ise sınır ihlalleridir. Yurt dışından kopyalanan örnekler 
maalesef, ülkemiz ve etik gerekliliklere uymamakla beraber, içi 
boşaltılan ve güncellenemeyen “yetersiz tanım ve kavramlar” 
nedeniyle kendilerine çalışma alanı bulabilmektedirler. Ekonomik 
getirisi olmayan bir alanda sınır ihlallerine rastlanmaması gerçeği, 
yapılan ihlallerin gerekçesinin de açık, somut bir belgesidir.

23. Sınır ihlali, bir etik ihlal sorunudur. Etik duyarlılık sahibi tüm 
meslektaşlarımızın, meslek ve çalışma etiği kriterlerini, belirleme, 
benimseme, işletme, yansıtma, koruma ve aktarma sorumlulukları 
olmalıdır.

24. Unvan gaspı, bir etik sorunudur. Uzmanlık sonrası alınan yüksek 
lisans diploması bile bir uzmanlık alanında unvan kullanılması için 
yeterli görülmemektedir (Danıştay, 5. Daire, Esas No: 2009/3912, 
Karar No: 2011/8134).

25. Uzmanlık ve yeterlilik tanımı yenilenerek güncellenmeli, 
çıta asgari yeterlilikten en iyiye çekilmelidir. Bu güncellemenin 
merkezine, uzmanlığın bir donanım (bilgi, beceri, tutum, davranışlar 

ki bu özellikler asgari yeter koşullardır) kadar, en önem ve öncelikli 
olarak; ani, beklenmeyen, öngörülemeyen durumlarla (yan etki, 
komplikasyon) karşılaşıldığında bu koşullarla etkin baş edebilme 
becerisi, çözüme götüren “anahtar enstrümanlar” bularak 
kullanabilme ve bu bütünsel yeterliliğe sahip olma eklenmelidir.

26. Sağlık hizmeti veren bir uzman, her konuda her şeyi bilen, her 
alanın uzmanı, hastalıkların efendisi, şifacı, guru rolünden ziyade, 
“sınırlarını bilen”, nerede duracağını bilen, önce zarar verme ilkesiyle 
çalışan, eğitimini alarak uzman olduğu konuda iddiasını ortaya 
koymaktan çekinmemekle beraber uzman olmadığı konularda 
uzmanmış gibi görünmeden hastasını “o alanın uzmanına” 
yönlendirebilecek kadar güvenilir, sınırlarına hakim, meslektaşlarına 
saygılı, yaşatarak işlettiği etik kodlara sahip olan kişidir. Tüm 
uzmanların bu çalışma standartlarında çalışmalarını sağlamak, 
denetlemek, planlamak, yönlendirmek, düzenlemek ve bu amaçla 
bilgilendirmeler yapması devletin asli,  geçiştirilemez, ertelenemez 
ve sürdürülebilir misyonu olmalıdır.

27. Sağlık hizmeti, “hizmette sınır yoktur” sloganı gibi finans ve 
bankacılık sektörünün kapitalist araç ve reklamları ile çalışamaz. 
Sağlıkta, uygulamada ve hizmette “sınır olmalıdır”. Sınırlar bu 
nedenle ihlal edilmemeli, yine bu nedenle korunmalıdır.

28. Sunulan sağlık hizmeti, restoranlardaki “Açık büfe” gibi dileyenin 
dilediği kadar sınırsızca yararlanabileceği, alabileceği, tüketeceği 
bir ürün değil, aksine “Alacarte” menüsü olan bir hizmet olmalıdır. 
Ne alındığı, ne kadar alındığı, nasıl alınacağı, kim tarafından 
verileceği, ne zaman alınabileceği, fiyatı, içeriği, güvenliği belli olan 
ve yenilenen bir menü. Bu menünün toplumsal talepler ve gelişen 
yeniliklerle çeşitlendirilerek güncellenmesi ise bir zorunluluktur. 
Sınırsız, kontrolsüz tüketen bir toplumdan, ihtiyacı kadar ve güvenlik 
sınırları içinde tüketen bilinçli bir topluma değişerek dönüşmeliyiz. 
Menü belirleme yetkisi, elde ettiğimiz unvanlara ve sınırlarımıza 
sahip çıkarak sağlanabilir.

29. İnsan haklarının en temel öğelerinden biri olan sağlık alanında, 
tanıtım kuralları da bu gerekçeyle önemli farklılıklar içermektedir. 
Sağlık alanında tanıtım kuralları, tüm mevzuat ve hasta hakları 
birlikte değerlendirilemediği için Reklam Kurulu kararlarına da 
yansıyan çok sayıda sorun yaşanmaktadır.

30. Hekimler, sağlık hizmeti sunarken ticari kaygı güdemezler. Bu 
hekim sorumluluğunun ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı sorumluluk, 
hekimin görev yaptığı sağlık kuruluşu için de geçerlidir. Reklam ise 
ticari amaç güden bir duyuru yöntemi olup, sağlık alanında reklamın 
yaratacağı olumsuz etkileri öngören yasa koyucu, bunu yasaklamayı 
uygun görmüş ve bunu mümkün olan en açık bir biçimde kaleme 
almıştır.  

31. Bu mevzuatın net olarak verdiği bilgi; Hekimler ve sağlık 
kuruluşlarının reklam yapmalarının bütünüyle yasaklandığı, 
yayınlatabilecekleri ilanların ise çok katı bir çerçeve ile sınırlandığıdır.

Çalıştay Başkanı 
Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu
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