


30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun..

Zafer Bayramı, 1922 yılında 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni (Büyük Taarruz) anmak için kutlanan 
bayramımızdır. Yokluklar içindeki milletimizin bağımsız yaşamak için verdiği haklı ve onurlu direnişi sonucunda kazandığı en 
büyük zaferidir. Bu yıl 93. yıldönümüdür. 1922 yılında işgal birliklerinin ülke sınırlarını terketmesi daha sonra gerçekleşse de, 
30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir. Büyük Taarruz ile zafere giden yol açılmış, 
ardından Cumhuriyetimiz kurulmuş, ancak var olma mücadelemiz sonlanmamıştır, günümüzde de devam etmektedir.

Anadolunun tarihi ve kültürü ise sadece bizim değil bütün insanlığın tarihi ve kültürüdür. İnsana değer veren, insanı yücelten 
anadolu kültürünün mirascısı Türkiye, binlerce yıllık geçmişe dayanan zengin uygarlıkların yaşadığı güzel ülkemizdir. Bu 
bağlamda insanlığın tarihsel-kültürel mirasının korunması ve geleceğe aktarılması konusunda evrensel sorumluluklarımız 
bulunmaktadır. İçinde insani değerleri, doğaya  saygıyı barındırmayan teknolojik ilerlemenin, atom bombası örneğinde olduğu 
gibi, insanlara ve tüm canlılara yönebileceğine bütün dünya tanıklık etmiştir.

Şimdi üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız, ağır aksak işlese de demokrasiden bahsedebildiğimiz ülkemiz bizlere başta 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere atalarımızın emanetidir. Dün ve bugün bizlere yaşanabilir bir ülke 
bırakmak için yaşamını ortaya koyan şehitlerimizin, gazilerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Emaneti korumak, geliştirmek ve dünya döndükce yaşatmak umuduyla..
 
Derya Özçelik

Genel Sekreter
TPRECD YK Adına
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23 Mayıs 2015 TPRECD Yeterlik Kurul Toplantısı
Dr Murat Topalan, Dr İbrahim Vargel, Dr Serdar Gürel, Dr Derya Özçelik, Dr Koray Coşkunfırat, Dr Eksal Kargı, Dr Figen Özgür, 
Dr Sühan Ayhan, Dr Özay Özkaya Mutlu 

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı, 19 Haziran 2015 tarihinde İstanbul Hilton Hotel’de gerçekleşti.
Dr. Cenk Demirdöver, Dr. İbrahim Vargel, Dr. Figen Özgür, Dr. Sühan Ayhan, Emine Kayabal, Dr. Özay Özkaya Mutlu, Dr. Derya Özcelik, 
Dr. Cemil Tugay, Dr. Koray Coşkunfırat.



DUAYENLERİMİZ

Dr. Güler Gürsu
31 Ağustos 1932 tarihinde Ankara’da doğmuştur. İlk , orta ve lise eğitimini Ankara’da 
tamamlamış, Mart 1957’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Daha sonra Amerika’ya gidip Baptist Memorial Medical Center’da (Jacksonville-Florida) önce 
“rotating intern” programını ve sonra 1 Temmuz 1958 - 1 Temmuz 1959 tarihleri arasında da 
“Straight Surgical İnternship” programını tamamlamıştır.
 Temmuz 1959- Temmuz 1961 tarihleri arasında New York’da “Beth-Israel Medical Center’da 
genel cerrahi ihtisasını tamamlamış, 1961’de “Mount Sinai Tıp Fakültesi’nde plastik cerrahi 
eğitimine başlamıştır.

1963’de tamamladığı plastik cerrahi uzmanlık eğitimini o yıl genel cerrahi süresinde çıkan 
yeni uygulama nedeniyle bir yıl daha uzatmak gerekmiş, 1963-1964 Ekim ayına kadar 13 ay 
süreyle Dr. Julius Jacobson’ın yanında “deneysel mikrocerrahi” yapmıştır (Bu süre içerisinde 
“sinir anostomozları” ve “Hiperbarik oksijenasyonun uzun pediküllü tüplerde dolaşım üzerine 
etkisi” başlıklı iki proje ile tamamlamıştır.)

1963’de Washington D.C.’de yapılan 3. IPRS Dünya Kongresinde ilk defa Halit Ziya Konuralp, 
Cihat Borçbakan ve yazılarından tanıdığı Esat Toksu ile karşılaşmıştır. Bu kongrede Dr. R. 
Millard ile tanışmış ve aynı yıl içinde onunla Jamaika’ya gitmiş, iki hafta süresince “Dudak 
Onarımı” ameliyatlarını asiste ederek Dr Millard’ın yöntemini kavradığını belirtmektedir. 
Anılarında o zaman için çok yeni olan, kalça kemiğinden “Kompozit-greftle Mandibula 
Rekonstrüksiyonu” ameliyatında da bulunarak ilginç deneyimlerle New York’a döndüğünü 
ifade etmektedir.

Ekim 1964’de New York’da “Elmhurst General Hospital”da, plastik cerrahi ve acil şefi olarak 
çalışmaya başlamış, ancak bu göreve 3 ay süre devam edebilmiş ve İhsan Doğramacı hocanın 
teklifini kabul ederek Hacettepe Tıp Fakültesi’nde plastik cerrahiyi kurmak üzere 13 Ocak 
1965’de Türkiye’ye dönmüştür. Daha sonra “Hiperbarik Oksijenizasyon” adlı tez ile de “genel 
cerrahi uzmanlık sınavını başarmış, 7 Mart 1965’de Hacettepe’deki görevine atanmıştır. (Bu 
bölüm ülkemizin çağdaş plastik cerrahinin “düzenli eğitim programı”nı uygulayan ilk bağımsız 
kliniği olmuştur). Bu tarihten sonra Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fizik Tedavi ve 
Hemşirelik Yüksek Okullarında öğrencilere plastik cerrahi dersleri verdiğini, 1970’den sonra 
da bölümünde uzmanlık sonrası programları başlattığını ifade etmektedir.

Sayın Gürsu 22 Kasım 1969’da “plastik cerrahi” adıyla doçentlik sınavını başaran ilk kişidir. 
Jürisinde Halit Ziya Konuralp, Baha Sezer, Cihat Borçbakan, Bedii Gorbon, Hüsnü Göksel yer 
almıştır. (Deneysel olarak yanık yaratıp Werhoff boyası ve “punch” biopsi kullanarak yanık 
derinliğinin derecesini saptayan bir çalışmayı tez olarak sunmuş, sözlü ve uygulamalı sınav 
aşamalarını tamamlayıp “Plastik Cerrahinin dünü, bugünü ve yarını” adlı dersi vermiştir.

1966’da tüm dünyada 33 kadın plastik cerrahın olduğunu belirten Sayın Gürsu 1967’de 
“Uluslararası Soroptimist Derneği”nin aracılığıyla Fransız kadın plastik cerrahların adına 
kurulmuş “Suzan Noel Vakfı”nın ilk bursunu kazanan kadın cerrah olmuştur. (Bu bursla önce 
Paris’te 3 ay süre ile Dr.J. Doufermental, R. Moully, ve Morel-Fatio ile genel plastik cerrahi ve 
R. Tubiana ile El cerrahisi çalışmalarını izleme ve Fransızca dersleri alma fırsatını yakaladığını 
belirtiyor).



DUAYENLERİMİZ

Paris’ten sonra İngiltere’ye geçerek Oxford’a gidip 
daha önceden eğitimi sırasında tanıştığı Dr. Eric Pitt’in 
yanında 3 hafta kalmış, onun damak ameliyatları için 
uyguladığı tekniği yakından izleme şansını bulmuştur. 
Sayın Gürsu’nun bu konuya özel ilgisini gören Dr. Pitt’in 
önerisi üzerine, Avrupa’da birçok merkezi gezmiştir. 
(Kopenhag’da o zamanın efsanevi dudak ve damak 
anomalileri üstadı Dr.Fogh Anderson’u ve daha 
sonra İşveç’te Karolinska Enstitüsünde Dr.P almer ve 
arkadaşları, Uppsala Üniversitesinde Prof. Tord Skoog 
ve nihayet Götoborg Üniversitesi’nde Prof. Bengt 
Johanson’u ziyaret etmiştir).

Bu ziyaretler sonrasında yurtta kalmaya karar vermiştir. 
Bunda yurt sevgisinin ön planda olduğu kadar Avrupa 
merkezlerinden bazılarını ziyaret ettikten sonra 
Türkiye’de çok şey yapabileceğine inanması da rol 
oynamıştır.

Roma’da 1967’de yapılan 4. IPRS Kongresine katılmış, 
“Median Cleft Deformities” adlı bir bildiri ile “İstatistical 
analysis of 172 surgical Repair of Cleft Lip&Palates with 
Millard’s Procedure” ve “Rare Nasal Deformities” adlı 
posterleri sunmuştur.

Sayın Gürsu, derneğin 1961’de kurulmasına karşın 
ancak 1968’de yapılabilen ilk ulusal kongrenin de genel 
sekreteridir. Ankara’da Büyük Ankara Oteli’nde yapılan 
kongreye davet ettiği Dr.Skoog’un renk kattığı ve bir genç 
üyemiz için derneğimize ilk bursu verdiğini heyecanla 
anlatır. Daha sonraki 3 ulusal kongremizde de genel 
sekreterlik görevini sürdürmüştür. (II. Kongre- İstanbul 
Hilton Oteli 1970, III. Kongre-Ankara Büyük Ankara Oteli 
1972, IV. Kongre –İzmir Büyük Efes Oteli 1974).

1972-1974 yılları arasında “East Virgina Medical 
School’da “Residency Training Programme” ve “deneysel 
cerrahi laboratuarı” sorumlusu olarak görev almış, 
Temmuz 1974’de yurda dönmüş, Kasım 1974’de de 
profesör olmuştur.

1985 yılında, Dünya Sağlık Örgütünün” (WHO) 
Kopenhag’daki Avrupa Merkezinde Eksper Danışman 
olarak “Avrupa’da Kaza Epidemiyolojisi” konulu bir 
araştırma yapmak üzere görevlendirilmiştir. (1981 
yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü ile yürüttüğü “ 
Kazalar ve sebep oldukları morbiditeler”le ilgili yoğun 
çalışmaları nedeni ile bu göreve uygun görülmüş, bu 
çalışmanın sonunda da Türkiye “WHO Colloborating 
Center for Prevention of Accidents and Injuries” 
direktörü olarak atanmış ve bu görevi emekli olana kadar 
sürdürmüştür).

1986 yılından itibaren değişik bakanlıklara da danışman 
olarak hizmet vermiştir (Sağlık, Turizm ve Devlet 
Bakanlıkları).

7 Mayıs 1990 tarihinde ise “Estetik Plastik Cerrahi 
Derneği”miz kurulmuş, Dr. Gürsu kurucu üye olarak yerini 
almıştır. (Bu dernek I. Bilimsel toplantısını 15-17 Mayıs 
1997 tarihleri arasında Güler Gürsu’nun başkanlığında , 
Ege Özgentaş’ın bölge başkanlığında Manavgat’da Sol-
Kamelya Tatil Köyü salonlarında yapmıştır. Ağırlıklı konu 
“Saç Restorasyonu” olmuştur. Daha sonraki toplantılar 
sırasında ISAPS’ın eğitim kursları olarak yer alan ve 
çok sayıda ünlü yabancının yer aldığı etkinliklerde 
gerek başkan ve gerekse düzenlemelerde Dr Gürsu’nun 
emekleri yadsınamaz).

1989 yılından başlayarak üst üste her kongrede ISAPS 
Yönetim Kurulunda değişik kademelerde yer almış, 1997 
yılında Brezilya’nın Sao-Paulo kentinde yapılan ISAPS 
Dünya Kongresinde “President Elect” olarak seçilmiştir. 
(Bu görevin iki önemli noktası olduğunu vurguluyor 
kendisi; birincisi ISAPS’in 25 yıllık tarihinde ilk defa 
bir “kadın” başkan seçmesi, ikincisi ise Avrupa kıtasını 
temsilen bir dünya kongresine ev sahipliği yapmasıdır 
diye vurguluyor ve bu başarıyı ülke adına kazanılmış , Türk 
Plastik Cerrahi camiasını bir bütün olarak onurlandıran 
bir gelişme olarak hatırlamalıyız, diyor)

Sayın Gürsu’nun gayreti ile ülkemizde 26-29 Mayıs 
2002’de İstanbul Lütfü Kırdar Kültür Merkezi 
salonlarında gerçekleştirilen ISAPS’in Dünya Kongresini 
ilk defa üstlenmiş, bu kongrede ISAPS Başkanı olarak 
görevini tamamlamıştır. Bu Kongrede Prof. Dr. Halit Ziya 
Konurlap Onursal Başkan, Prof. Dr. Güler Gürsu Kongre 
Başkanı olarak yer almışlardır.

Sayın Gürsu 1999 yılında üniversitedeki görevinden 
emekli olmuşsa da plastik cerrahinin ulusal ve uluslararası 
etkinliklerindeki katkılarını sürdürmüştür. Dr. Gürsu 
halen ISAP’ın hemen her etkinliğinde onursal görevler 
yüklenmeye devam etmektedir.

Dalımızın geleceği açısından önemli bir konu olan; Avrupa 
Birliği için yapılan “Estetik Girişimlerde Standartizasyon” 
konulu TC-472 numaralı Uluslararası Teknik Komitede 
Full Üye olarak 4 yıldır Türkiye’yi temsilen görev 
almaktadır.

1989’da yapılan VI. Avrupa ve V. Asya Pasifik Kongrelerinin 
ise yaşamında özel yeri olduğunu belirtmektedir.

Hacettepe Tıp Fakültesi’ndeki görevi sırasında “tıbbi etik” 
dersleri vermiş, Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun yürütücü 
genel sekreterliğini yapmış ve bu kurulda üye olarak yer 
almıştır.

Değerli hocamız bilgisiyle, vizyonuyla bizlere ışık 
tutmaktadır. Kendisini uzun yıllar daha aramızda görmek 
istiyoruz.



DUAYENLERİMİZ

Dr. Ayhan Konuralp
1930 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Doktor olan babasının görev yaptığı  Adana’da 
ilkokulu bitirmiş, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da Galatasaray Lisesi’nde yatılı öğrenci 
olarak tamamlamıştır.

İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1959 yılında bitirmiş, ardından aynı fakültenin II. Cerrahi Kliniği’nde 
uzmanlık eğitimine başlamıştır. Bu Klinik amcası Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp’in başkanı 
olduğu klinik olduğundan bir yandan da plastik cerrahi alanında geniş bir deneyim şansını 
yakalamıştır.

“MelanotikTümörlerde Endikasyon ve Cerrahi Tedavi” konulu tezi hazırlayarak 1964’de girdiği 
sınavı başarıyla tamamlamış ve “Genel Cerrahi Uzmanı”olmuştur.

Askerlik hizmetini yedek subay olarak 1964-1966 yılları arasında Gelibolu Askeri Hastanesi’nde 
yapmış, askerlik sonrası tekrar İstanbul Tıp Fakültesi II. Cerrahi Kliniği’ne dönmüş ve uzman 
asistan olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

“Uzun Üreter Defektlerinin Fonksiyon Kazandırılmış Otojen Ven Greftleri ile Tamiri” konulu 
tez çalışması sonrası girdiği sınav aşamalarında başarılı olmuş, 18 Nisan 1974 tarihinde  
“Üniversite Doçent”i olmuştur.

Fakültede yeniden düzenlenen kurallarla “Plastik Cerrahi Kürsüsü”nün kurulması üzerine 
fakülte kurulunun onayı ile kadrosu ile birlikte bu kürsüye geçmiştir. 12 Haziran 1975 
tarihinde doçent kadrosuna atanmıştır.

25 Haziran 1975 tarihinde kürsünün adı “Plastik Rekonstrüktif Cerrahi” olmuş, çalışmalarına 
burada devan eden Dr. Ayhan Konuralp 14 Temmuz 1980’de profesör kadrosuna atanmıştır.

Genel Cerrahi Sonrası tüm çalışmalarını Plastik Cerrahide yapmış olduğundan 1984 
yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının çıkardığı “bir defaya mahsus” geçici bir madde 
uyarınca çalışmaları incelenip kendisine “Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi” uzmanlık belgesi 
de verilmiştir. Uzmanlık diploma No: 22039/1984(8489)’dur. Bu maddeden yararlanan iki 
hekimden biridir.

20 Eylül 1982 ile 24 Ekim 1984 tarihleri arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış, daha 
sonra 7 Kasım 1995 tarihinde tekrar Anabilim Dalı Başkanlığına seçilmiştir.

Bir kız babası olan Dr. Konuralp’in yabancı dili Fransızcaydı. Orta derecede de İngilizce 
bilmekteydi.

Hastalığı sebebiyle 6 Ekim 1996 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.

Rahmetli Konuralp’i plastik cerrahi bilimine yaptığı katkılar nedeniyle saygıyla anıyoruz..
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Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin Değerli Üyeleri,
 
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği yönetim Kurulu olarak son zamanlarda bir taraftan 37. Ulusal 
kurultayımız için hazırlıklarımız devam ederken bir taraftan da camiamızı ilgilendiren genel bazı konularda tüm 
üyelerimizin fikrini almak üzere “Olağanüstü Genel Kurul” yapılmasına karar verdik.
Olağanüstü Genel Kurulda konuşulması ve karara bağlanmasını istediğimiz konular şunlardan oluşmakta:
 
*Yönetim Kurulu teşkili ve işleyişi ile ilgili değişiklikler:  Bildiğiniz gibi Aday önerme kurulunun çıkması ile tüzüğümüzde 
bazı değişiklikler oldu. Göreve başvuru şeklinde olan yönetim kurulu seçimi biraz muallakta kalıyor. Acaba göreve 
başvuru kalmalı mı konusunu oylamaya açmak istiyoruz. Yönetim kurulu üye sayısı 9 mu kalmalı,  7 ye düşmeli mi? 
Gene Yönetim kurulu görevleri üst üste 2-3 dönemden fazla yapılmamalı gibi konuları oylamanıza sunmak isteriz.  
 
* Onursal üyelik ve belli yaş üstü üyelerin aidat ve Kongre katılım ücretleri ödeme konusundaki  çelişkili durumun 
çözülmesi konusu bulunmaktadır. Tüzüğümüzde Onursal üyeler ve 75 yaşını dolduran üyeler aidat vermek zorunda 
değildir yazar. Başka bir genel kurul kararı bulunmamaktadır. Ancak 2008 yılında bir yk kararı  “  Kongrelerimize 
TPRECD üyesi olmayan plastik cerrahların daha yüksek ücretlerle katılması,  67 yaşın üstündeki üyelerin  kayıt ücreti 
ödememelerine ve bu konuların tartışma gurubundan duyurulmasına”, şeklinde alınmıştır. Bu iki karar birbirine biraz 
ters düşmekte ve karışmaktadır. Buradaki çelişkili durumun düzeltilmesi amaçlanmıştır.
         
* Tüzüğümüzde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bilim ve sanatına önemli katkıları olan kişilere “Onursal Üye” 
unvanı verilebilir şeklinde bir madde yer almaktadır. Amerikan Plastik Cerrahinin değerli üyelerinden biri olan Dr. A. 
John Persing, Hacettepe  Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Dr. Emin Mavili 
ve Dr. Figen Özgür tarafından ‘onursal üye’ unvanı için önerilmiştir.  Dr. A. John Persing, Virginia Üniversitesinde 
1988-1992 yılları arasında Kraniyofasyal Cerrahi ve Kafa kaidesi bölümlerinin direktörü olarak çalışmış ve 1992 den 
bugüne de Yale Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. 
Kendisi değerli bir bilim insanı olup, hayat felsefesini herkesin daha iyi bir hayatı hak ettiği üzerine kurmuş ve 
kendini hastaların yaşam kalitesini arttırmak için rekonstrüktif ve estetik uygulamalar yapmaya adamıştır. Klinik 
olarak kraniyofasyal deformiteler, vasculer  malformasyonlar ile yüz ve vücut bölgesindeki kozmetik girişimler ile 
ilgilenmektedir. Ayrıca güzel sanatlara da çok düşkün olup resim yapmakla da uğraşan A. John Persing, 200 den fazla 
kongreye davetli konuşmacı olarak katılmıştır, indeksli dergilerde 140 dan fazla yayını,  70 kitap bölümü yazarlığı 
vardır ve 40 dan fazla bilimsel derneğin üyesidir. Amerikan Plastik cerrahi Derneğinin  geçmiş dönem başkanı olup, 
o dönemde yılın klinisyeni ödülünü almıştır. Onun sayesinde Hacettepe Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Anabilim Dalı ile Yale Üniversitesi-Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı arasında Araştırma 
görevlisi değişim programı başlamış olup, karşılıklı rotasyon yapılmaktadır. Bu nedenlerle  Emin Mavili ve Figen Özgür 
tarafından önerilen  Dr. A. John Persing, Derneğimiz yönetim kurulunca onursal üyeliğe uygun bulunmuştur. Ancak 
tüzüğümüz gereği olarak genel kurulda oylamaya sunulup salt çoğunluğun olumlu oyunu alırsa kendisine kongrede 
bu unvan verilecektir.  

Aynı zamanda Figen Özgür ve İbrahim Vargel tarafından önerilen ve Dernek Yönetim Kurulu tarafından onursal 
üyeliğe uygun bulunan Dr. Atilla Oymak için de salt çoğunluğun olumlu oyunu alırsa kongrede bu unvan kendisine 
verilecektir.   
 

YAKLAŞAN ETKİNLİKLERİMİZ
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*Dernek logomuz: Bildiğiniz gibi derneğimizin aslında çok güzel bir logosu var. Ancak bu logo yıllar öncesi tasarlandığı 
için vektörel değil, sadece fotoğraftan oluşuyor. Yani zamanımızın teknolojisine göre uyarlanması gerekmekte. Yıllar 
içerisinde de ismimize eklenen harfler logo üzerine yerleştirilmiş ve  biraz karışıklık oluşmuş.
 
Vektörel logo hazırlanması işlemi logonun sil-baştan yapılması demek olduğu için acaba bu arada logomuz ile ilgili 
gereken değişiklikler varsa, yapsak mı diye düşünmekteyiz. Bu arada 50. yılımızda eski logomuzun etrafına zeytin 
dallarının  eklenmesi ile oluşturulan şık bir 50. yıl logomuz var. Aslında bu logo da 50. yılımıza ait ve sadece o yıl 
kullanılması gereken bir logo ama,  görsel olarak hoş olduğu için 4 yıldır zaman zaman kullanılmakta. Diğer taraftan 
günümüzde logo ile uğraşan uzmanlar logonun çok basit ve net olması gerektiğini, ilk bakışta anlatmak istediğini 
çağrıştırması gerektiğini, mümkün olduğunca yazı vs içermemesi gerektiğini, yazıların yanına ayrıca yazılabileceğini 
söylemekteler. 
 
Şimdi bütün bunlardan sonra logo ile ilgili vermemiz gereken karar:
 
-En eski hali ile yani hitit heykeli ve üzerindekiler aynen kalsın, bu haliyle vektörel olsun.
-En eski hali yani hitit heykeli kalsın ama üzerindeki harfler vs kalksın, bu haliyle vektörel olsun.
-Hitit heykeli ve zeytin dalları eklenmiş haliyle kalsın, bu haliyle vektörel olsun.
-Tamamen yeni bir vektörel logo yapalım.
-Tamamen yeni bir logo ve slogan bulalım.
-Eski hali de olsa slogan ekleyelim.

TPRECD Olağanüstü  Genel Kurulu, 4 Eylül 2015 Cuma günü günü Saat 13:00’de Ankara’da Dernek merkezinde; 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde 13 Eylül 2015 Pazar günü saat 13:00’de Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Büyük 
Konferans Salonu’nda çoğunluk şartı aranmaksızın aşağıda yazılı gündem ile yapılacaktır.

Dernek üyelerimize saygılarımızla duyurulur.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği  Yönetim Kurulu
 
Gündem:

1. Açılış ve yoklama
2. Divan heyetinin seçimi
3. Tüzükte yapılacak değişiklikler:
Bilimsel işler sorumlusunun yanında yazan ibaresinin (Plastik Cerrahi Okulu Sekreteri ) kalkması
Plastik Cerrahi Asistan Okulu’nun  isimin değiştirilmesi
Yönetim Kurulu üyelik döneminin üst üste  2 yada 3 dönemden fazla olmaması
Yönetim Kurulu Görevlerine  başvuru sistemi hakkında görüşülmesi 
Yönetim Kurulu  üye sayısında eksiltme  yapılması
Görevden ayrılma ve çıkarılma şartlarının belirlenmesi.
Onursal üyelik ve belli yaş üstü üyelerin aidat ve kongre katılım ücretleri ödeme  konusundaki  çelişkili durumun 
çözülmesi ,
4. Onursal Üyelik verilmesi için teklifte bulunulan Dr. Atilla Oymak ve  Dr. A. John Persing için oylama yapılması
5. Dernek Logosunun güncellenmesi   konusu 
6. Dilek ve temenniler
7. Kapanış

YAKLAŞAN ETKİNLİKLERİMİZ
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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 bilimsel program yer 
almaktadır:

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)

9. BAPRAS Kongresinde komitelerde 
görev alan ve davetli konuşmacıların 
listesi şöyledir:

Kongre Başkanı: 
Konstantinos Manos – Greece

IPRAS Başkanı:
Marita Eisenmann-Klein – Germany
ESPRAS Başkanı:
Andreas Yiacoumettis – Greece

Avrupa- Akdeniz Yangın 
Felaketleri ve Yanık Konseyi  - 
MBC Başkanı: 
Bishara Atiyeh – Lebanon

Mikrocerrahi Derneği Avrupa 
Federasyonu (European 
Federation of Societies for 
Microsurgery) - Genel Sekreteri:
Alexandru V. Georgescu – Romania

Organizasyon Komitesi:

Başkan:
Konstantinos Manos - Greece

Eş-Başkan:
Ali Barutçu – Turkey
 Miodrag Colic – Serbia 

Sekreter:
Osman Enver Aydin – Turkey 

Sayman:
Leonidas Pavlidis – Greece

Üyeler:
M. Sühan Ayhan – Turkey
Strahil Efremov – Bulgaria 
Athanasios Exadaktylos – Greece 
Goran Lazovic – Serbia
Marijan Novakovic – Serbia 
Mihail Skerlev - Bulgaria

Ali Teoman Tellioğlu – Turkey 
Vladimir Vassilev – Bulgaria

Lokal Düzenleme Komitesi: 

Başkan:
Konstantinos Manos – Greece

Sekreter:
Elias Athanasopoulos – Greece

Üyeler:
Georgios Champas – Greece
Fotis Demertzis – Greece
Alexandros Dionyssopoulos – Greece 
Periklis Foroglou – Greece
Athina Lavrentieva – Greece 
Andreas Mouratidis – Greece 
Glykeria Pantazi – Greece
Sophia Papadopoulou – Greece 
Antonis Papaconstantinou – Greece 
Ioannis Varnalidis – Greece
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Bilimsel Komite:

Başkan:
Efterpi Demiri – Greece

Eş-Başkan:
Efstathios Lykoudis – Greece

Üyeler:
Dimitrios Dionysiou – Greece
Alexandros Dionyssopoulos – Greece 
Zlata Janjic – Serbia
Adnan Menderes – Turkey
Roman Romanski – Bulgaria
Nikolaos Papadopoulos – Greece 
Leonidas Pavlidis – Greece Georgia-
Alexandra Spyropoulou – Greece Nenad 
Stepic – Serbia
Zekeriya Tosun – Turkey
Yolanda Zaykova – Bulgaria 

Onursal Komite
Bishara Atiyeh – Lebanon
Ali Barutçu – Turkey
Nuri Çelik– Turkey
Nazım Çerkeş – Turkey
Miodrag Colic – Serbia
Marita Eisenmann - Klein –Germany 
Alexandru V. Georgescu – Romania 
Andreas Yiacoumettis – Greece 
Hans Holmstrom – Sweden
Jefta Kozarski – Serbia
Georgia Koulermou – Cyprus
İsmail Kuran – Turkey
Davor Mijatovic – Croatia
Wayne Morrison – Australia
Milomir Ninkovic – Germany
Figen Özgür – Turkey
Derya Özçelik – Turkey
Branislav Pantelic – Serbia
Tina Palmieri – USA
Othon Papadopoulos – Greece
Sinikka Suominen – Finland

Katherine Vlastou - Greece
Katharina Russe  – Austria R
ado Zic – Croatia

BAPRAS Yönetim Kurulu:

Yuri Anastasov – Bulgaria 
Ioanna Fragkou – Greece 
İsmail Kuran – Turkey 
Marijan Novakovic – Serbia 
Figen Özgür – Turkey 
Derya Özçelik – Turkey 
Michail Tarabe – Greece 
Daniel Yankov – Bulgaria

Davetli Konuşmacılar:
Hakan Ağır – Turkey
Yuri Anastassov – Bulgaria 
Bekir Atik – Turkey
Bishara Atiyeh – Lebanon 
M. Sühan Ayhan- Turkey 
Ali Barutçu – Turkey 
Ozan Bitik – Turkey
Zisis Boukouvalas – Greece
Barış Çakır– Turkey
Mert Calis – Turkey
Burcu Çelet Özden – Turkey
Nuri Çelik – Turkey
Nazım Çerkeş – Turkey
Miodrag Colic – Serbia
Efterpi Demiri – Greece
Dimitrios Dionysiou – Greece
Erhan Eryılmaz – Turkey
Pericles Foroglou – Greece
Alexandru V. Georgescu – Romania
Hans Holmstrom – Sweden
Zlata Janjic – Serbia
Despina Kakagia – Greece
Georgia Koulermou – Cyprus
Jefta Kozarski – Serbia
İsmail Kuran – Turkey
Eugenia Kyriopoulos – Greece
Athina Lavrentieva – Greece

Goran Lazovic – Serbia
Efstathios Lykoudis – Greece
Davor Mijatovic – Croatia
Wayne Morrison – Australia
Milomir Ninkovic – Germany
Marijan Novakovic – Serbia
Derya Özçelik – Turkey
Figen Özgür – Turkey
Tina Palmieri – USA
Nikolaos Papadopoulos – Greece
Othon Papadopoulos - Greece
Antonis Papaconstantinou – Greece 
Leonidas Pavlidis – Greece
Radmilo Roncevic – Serbia
Katharina Russe - Wilflingseder – 
Austria Michael Stampos – Greece
Nenad Stepic – Serbia Georgia-
Alexandra Spyropoulou – Greece 
Sinikka Suominen – Finland
Önder Tan – Turkey
Ali Teoman Tellioğlu – Turkey
Zekeriya Tosun – Turkey
Katherine Vlastou - Greece
Theodoros Voukidis – Greece
Andreas Yiacoumettis – Greece
Rado Zic – Croatia 

Konular:

Rekonstrüktif Meme Cerrahisi
Mikrocerrahi
Estetik Cerrahi
Baş ve Boyun Cerrahisi
El Cerrahisi
Alloplastik İmplantlar
Laser
Konjenital Anomaliler 
Pediatrik Plastik Cerrahi 
Tumor Cerrahisi Yanık
Yüz Gençleştirme
Alt Ekstermite Rekonstrüksiyonu
Lenfödem
Kronik Ülserler

9th Bapras Congress 2015 (17-20 Eylül 2015)
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Rinoplasti Kursu Canlı Cerrahi (3 Ekim)

03 Ekim 2015 tariginde sayın hocamız Prof. Dr. Onur Erol tarafından Hacettepe Tıp Fakültesinde canlı 
olarak gerçekleştirilecek Rinoplasti Kursu yapılacaktır. Canlı yayına veb sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.  
 
http://www.plastikcerrahi.org.tr/estetik-cerrahi-651-Rinoplasti-Kursu-(Canli-Cerrahi).html
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TPRECD 37. Ulusal Kurultayı (4-7 Kasım 2015)
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Türk-Alman Plastik Cerrahi Derneği Kongresi (13-14 Kasım)

Her yıl bir öncekinden daha güzel bir programla düzenlenen Türk-Alman Plastik Cerrahi Derneği Kongresi bu yıl 13-14 
Kasım 2015 tarihlerinde Berlin'de gerçekleştirilecektir.  Türk-Alman Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Op Dr Mehmet 
Atila Türkiye'deki meslektaşlarımızı da Almanya'ya kongrelerine davet etmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

GT    PSA
German Turkish
Plastic Surgery Association
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Keyfi uygulama olan ikamet zorunluluğu iptal edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşuna 30 dakika mesafede ikamet etmesini 
şart koşan genelge Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada iptal edildi.
 
2012/31 sayılı genelge ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarında mesai saatleri dışında da hizmetine ihtiyaç duyulabilen 
sağlık personelinin, normal ulaşım şartlarında 30 dakika içinde sağlık kuruluşunda bulunmasını sağlayacak şekilde 
ikamet etmesinin zorunlu olduğu, bu zorunluluğa aykırı hareket edenlerin ilgili mevzuatına göre idari ve disiplin 
işleminin yapılacağı belirtilmişti.
 
Bir gece yarısı çıkartılan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmanda Kararname ile getirilen ikamet mecburiyeti, dava konusu genelge ile hayata geçirilmişti.
 
663 sayılı KHK’nın ikamet mecburiyetini düzenleyen hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.
 
Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada Danıştay 15. Daire tarafından verilen kararda, AnayasaMahkemesi’nin 
iptal kararıyla Genelge’nin dayanağının kalmadığı saptandıktan sonra, anayasal haklardan olan yerleşme ve seyahat 
özgürlüğünün kullanımının taşıdığı öneme de dikkat çekilerek 2012/31 sayılı genelgenin iptaline karar verilmiştir.
 
Bu Kararla Sağlık Bakanlığı’nın keyfi uygulamaları arasında yer alan ikamet zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.
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Muayenehanelerde Yapılabilecek İşlemlere Yönelik Yazısı 
Nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na Dava Açıldı

Değerli Üyeler,
 
İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 22.6.2015 gün 
ve 1006 sayılı yazısı uyarınca muayenehanede lazer ve benzeri işlemlerin yapılamayacağı bildirilmiş, bu tür işlem 
yapılması halinde yaptırım uygulanacağı ifade edilmiştir. Benzer gerekçelerle bazı üyelerimize daha önceki tarihlerde 
benzer bildirimde bulunulması nedeniyle (Ek Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapılmış ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü 
hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Genel Müdürlüğün son yazısı ile taleplerimizin dikkate alınmadığı ve yargı 
kararlarına aykırı işlemlerde ısrar edildiği görülmektedir.
 
Dernek olarak, 14 Temmuz 2015 tarihinde işlemin iptali istemiyle Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde E.2015/1960 
sayılı dosya ile dava açılmıştır. Gelişmelerden sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
 
Konu ile ilgili dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

http://www.plastikcerrahi.org.tr/estetik-cerrahi-616-Muayenehanelerde-Yapilabilecek-Islemlere-Yonelik-Yazisi-
Nedeniyle-Saglik-Bakanligi%E2%80%99na-Dava-Acildi.html
 
Saygılarımla.
 
Derya Özçelik
Genel Sekreter
TPRECD YK Adına 
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 2. Saç Ekimi Kursu Gerçekleştirildi

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ev sahipliğinde düzenlenen 
Saç Ekme Kursu 25 Temmuz 2015 Cumartesi ve 26 temmuz 2015 Pazar  günleri gerçekleştirildi.  Plastik cerrahi  
doktorlarına yönelik düzenlenen kurs kapsamında Dr. Sacit Karademir tarafından önce saat 09.00-10.00 arasında 
41 dersanesinde FUE yöntemiyle saç ekimi uygulaması teorik olarak anlatıldıktan sonra pratik uygulama olarak bir 
hastaya FUE yöntemiyle saç ekimi işlemi yapıldı.  
 
İkinci gün ise kaş-sakal-bıyık gibi alanlara FUE yöntemiyle ekim ve farklı donör saha kullanımları anlatıldıktan sonra 
bu tür hastalara gene ameliyathanede ekim uygulaması gerçekleştirildi.
 
Etkinlik, web sayfamız üzerinden canlı olarak üyelerimize ulaştırıldı.
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 2. Saç Ekimi Kursu Gerçekleştirildi
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Bilateral Orbita Medializasyonu Canlı Ameliyat Yayını Gerçekleştirildi

6 Temmuz 2015 Pazartesi günü saat 08:30’da Hacettepe Üniversitesi 
Ameliyathanesinde Prof. Dr. İbrahim Vargel tarafından Hipertolerizm’i olan  bir   
hastaya “Bilateral Orbita Medializasyonu” uygulanmıştır.
 
Üyelerimiz, ameliyatı derneğimizin veb sayfasından  şifre ile canlı olarak 
izleyebilmiştir.

Canlı Ameliyat Yayını Gerçekleştirildi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalının kuruluşunun 50. Yıl 
etkinlikleri dahilinde Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin web sayfası üzerinden yapılan ve ülkedeki 
tüm plastik cerrahlar ile paylaşılan mezuniyet sonrası eğitim faaliyetimizde iki canlı cerrahi gerçekleştirilmiştir. Bu 
olgulardan ilki tek taraflı total dudak damak yarığı onarımına bağlı maksiller retrüzyonu olan hasta olup LeFort I 
osteotomi  sonrası akut distraksiyon ile maksiller yeniden konumlama, oklüzal splint ile intermaksiller fiksasyon ve 
ardından maksiller tespit  gerçekleştirilmiştir. 

İkinci olgu ise travmatik nazal deformiteye bağlı  sağ nazal kemikte konveksite artışı olan bir hasta olup dorsal hump 
redüksiyonu sonrası konveksite artışı olan nazal kemiğe kaudal transfers osteotomi yapılmış ve lateral osteotomiler 
sonrası dorsal estetik çizgiler restore edilmiştir. 

Her iki olgu da kendi içinde özgün uygulamaları gerektiren olgular olup paylaşımı, eğitim faaliyetlerimiz adına camiamız 
için bir kazanım olmuştur.

Doç. Dr Ersoy Konaş
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Sayın Serdar Eren Tarafından Gerçekleştirilen Meme Küçültme 
(Santral Pedikül) Ameliyatı Canlı Olarak Yayınlanmıştır

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  Plastik 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 
50. yıl etkinlikleri kapsamında 24 Haziran 2015 
tarihinde Sayın Dr. Serdar Eren meme küçültme 
cerrahisi ile ilgili bir konferans vermiş ardından 
da santral pediküllü meme küçültme ameliyatı 
gerçekleştirmiştir. Ameliyat üyeler tarafından 
şifre ile bağlanarak dernek veb sayfamızdan 
canlı ve de interaktif olarak izlenebilmiştir.  
100’ün üzerinde üyenin yayına bağlanarak 
ameliyatı izlediği belirlenmiştir. 

Op. Dr. Serdar EREN 
 
21 Eylül 1954 Ankara doğumludur. 1977 de İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 
Fakültesini bitirdikten sonra, Köln St. Agatha-Hastanesi Cerrahi Kliniğinde cerrahi 
asistanlığına başlamış, seksenli yıllarda estetik-plastik cerrahi eğitiminin yanı sıra 
ikinci bir uzmanlık alanı olan el cerrahisi ve rekonstrüktif mikro-cerrahi konusunda 
da eğitimini tamamlamıştır. Köln-Merheim Hastanesi Plastik Cerrahi ve Ağır Yanık 
Merkezin de el cerrahisi ve mikro-cerrahi dalının kurulmasını sağlamış, Aachen 
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Yanık Cerrahisi ve Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrahi 
Bölümünün yardımcı Başhekimliği ve Köln St. Agatha Hastanesi Plastik Cerrahi/El 
Cerrahisi Bölümü Başhekimliğini yapmıştır. Bu yıllarda kendi kliniğini kurma kararı 
veren Dr. Eren 2003 yılından 2010 yılına kadar Köln MediaPark Hastanesinde 
Estetik-Plastik Cerrahi Merkezi Yöneticiliğini yapmıştır. 2010 senesinde Acıbadem 
Sağlık Merkezinin çabaları sonucu Türkiye’ye geri gelmiş ve o zamandan beri Serdar 
Eren Sağlık ve Estetik Merkezini (SESEM), bu grubun Maslak hastanesinde kurarak 
anavatanında hizmet etmektedir.
 
Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, el ve mikro cerrahisi alanlarında çok 
kapsamlı, uzun yıllara dayalı deneyime sahip olan Dr. Eren, özellikle estetik yüz ve 
göğüs cerrahisi (estetik ve tümörden sonra rekonstrüktif göğüs cerrahisi) ve vücut 
şekillendirme ameliyatları (optimize body-lifting amacıyla uygulanan kombine 
müdahaleler) alanlarında kendi geliştirmiş olduğu ameliyat teknikleriyle uluslararası 
bilimsel alanda hak ettiği yere ve üne sahiptir. Alman Plastik Cerrahlar Birliği, Alman 
Estetik-Plastik Cerrahlar Birliği ve birçok ulusal ve uluslararası ihtisas derneklerinin 
üyesi olan Dr Eren, Almanyada ve ülkemizde estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi 
eğitimi alan genç cerrahlara yarattığı eğitim olanakları ile konusundaki deneyimini 
de aktarmayı sağlamıştır.
 
Serdar Eren plastik cerrahi biliminin ruhsal ve sanatsal yönlerini psikoanalitik bakış 
açısı ile gündeme getiren önemli bir felsefenin temsilcisidir. Tüm bu yoğun çalışma 
temposuna rağmen çok sevdiği uçurtma sörfü ve kar sörfü sporlarına yaz kış zaman 
ayıracak kadar da spor tutkunudur.
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Eurasian 2015 gerçekleştirildi

Türk Estetik Plastik Cerrahi Derneği’nin düzenlediği 7. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Kursu ve 3. İstanbul İleri 
Düzey Rinoplasti Kursu, 19-21 Haziran 2015 Tarihleri arasında İstanbul Hilton Convention Center’da gerçekleştirildi.
 
Birçok estetik cerrahın, katılımcılara kendi teknikleri ile ilgili sunumlar yaptığı organizasyonda, katılımcılara aynı 
zamanda invaziv olmayan workshop eğitimleri de verildi. 20 Haziran’da etkinliğe davet edilen Plastik Estetik Cerrahlar, 
canlı cerrahi uygulamaları gerçekleştirdiler.
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Ankara Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi

13 Haziran 2015 saat 09:00-12:00 saatleri arasında Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ankara 
Bölge Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Konferans salonunda gerçekleştirilen “Ortognatik Cerrahi ve Çeneye 
Yönelik Estetik Girişimler” konulu bölge toplantısında, Çene ve Ortognatik Cerrahi konusunda bilgilendirici sunumlar 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Asistan doktor katılımının  önceki toplantılara göre daha yüksek olduğu organizasyon, sitemiz üzerinden canlı yayınla 
da üyelerimize ulaştırılmıştır.
 
Organizasyonda emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
 
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu
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1. Saç Ekimi Canlı Cerrahi Kursu Gerçekleştirildi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 
(TPRECD) ve  Sakaraya Üniversitesi (SAU) Tıp Fakültesi 
Plastik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 1. 
Saç Ekimi Canlı Cerrahi Kursu 6 Haziran 2015 tarihinde 
Sakaraya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Merkez Ameliyathanesinde başarıyla gerçekleştirildi. 
Kursa Türkiye’nin çok farklı köşelerinden plastik cerrahlar 
katıldı. Ordu, Bitlis, Karabük, Van, Batman, Trabzon,  
İzmit, Düzce, İstanbul ve Ankara’dan gelen plastik 
cerrrahlar saç ekimi konusunda bilgi ve deneyimlerini 
artırdılar.

Kurs esnasında bir hastamıza FUE yöntemiyle 4200 adet 
greft uyguladık.  Kurs ameliyathanede vaka başında 
gerçekleştirildiğinden katılımı 15 kişi ile sınırlamamız 
gerekti.  Meslektaşlarımız vakanın her aşamasını 
izleyerek hatta zaman zaman ameliyata iştirak ederek 
bu konudaki bilgi ve deneyimlerini artırdılar. Branşımızın 
ana konularından birisi olan saç ekimi cerrahisini 
öğrenmek isteyen meslektaşlarımız için kurslarımıza 
devam etmeyi düşünüyoruz. Saç ekimini ülkemizde 
maalesef doktor bile olmayan kişiler çok uygunsuz 
koşullarda gerçekleştirmektedir. Bu hastalarımızın 
sağlığını tehlikeye atan bir hale gelmiştir. Konuyu tam 
bilmeyen yetkililer saç ekiminin güzellik salonlarında 
yapılabileceğini sanmakta ve bu tür yerlerin açılışına üst 

düzey yetkililer bile katılmaktadır. Saç ekimi en az 4-5 
saat süren ciddi bir ameliyattır. Kullanılan malzemelerin 
her ameliyatta olduğu gibi steril olması gerekir. 
Kullanılan lokal aneztesi dozu kontrolsüz düzeyde 
verilirse hastanın yaşantısı bile tehlike altına girer.  Bu 
tür şikayetler Derneğimize ulaşmaktadır. En son olarak 
yapılan şikayetlerin içinde Emekli Polis Memurunun, 
Emlakçının saç ektiği, Hepatit C olan Arap bir hastaya 
kullanılan aletlerin steril edilmeden bir diğer hastaya 
kullanıldığı gibi vahim örnekler yer almaktadır. Bu tablo 
ülkemize yakışmamaktadır.  Biz genç plastik cerrahların 
da saç ekimini en iyi şekilde öğrenip saç ektirmek isteyen 
kişilere sağlıklı bir hizmet verilmesini istiyoruz.  
 
Kursumuzun kapanış yemeği ise Sapanca Gölü kenarında 
gerçekleştirildi, gelen misafirlerimiz Sapanca Gölü’nün 
ve çevresinin güzelliğine yağmur yağmasına rağmen 
hayran oldular. 

Kursumuzun gerçekleşmesinde maddi, manevi 
yardımları olan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Elmas’a, Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr Ramazan 
Akdemir’e,Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Yakup Tomak’a 
ve Ameliyathane Yöneticisi Doç Dr Ali Fuat Erdem’e  
TPRECD olarak bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
 



DUYURULAR / ETKİNLİKLER

1. Saç Ekimi Canlı Cerrahi Kursu Gerçekleştirildi
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CEN Estetik Cerrahi Hizmetlerindeki Standartları Yayınladı

CEN Estetik Cerrahi Hizmetlerindeki Standartları yayınlamış bulunmaktadır. CEN, Avrupa Standardizasyon 
Komitesi, Estetik Cerrahi Hizmetleri ile ilgili yeni Avrupa Standartlarını yayınladığını bildirmekten memnun 
olduğunu belirtti. Bu standartların estetik cerrahi hizmetlerindeki kaliteyi iyileştirmede, hasta güvenliğini 
ve memnuniyetini  artırmada ve komplikasyon riskini azaltmada faydalı olması beklenmektedir. TPRECD 
olarak Avrupa Standardizasyon Komitesi, Estetik Cerrahi Hizmetleri ile ilgili yeni Avrupa Standartları 
kitapcığını elde etmiş bulunuyoruz. Konu üzerinde çalışmalara Yönetim Kurulu olarak başladık ve sizleri 
bilgilendirmeye devam edeceğiz. Avrupa Standardizasyon Komitesi Türkiye temsilcisi Sayın Güler Gürsu 
Hocamıza CEN toplantılarına giderek konuya yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

Aşağıda CEN tarafından yapılmış konuyu anlatan bir basın bildirisi yer almaktadır.

CEN Basın Bildirisi

Brüksel, 20 Ocak 2015

Estetik cerrahi grişimleri ile ilgili pazar son yıllarda hızla büyümüştür. Seyahat olanaklarının her bütçeye uygun 
seçenekte sunulması, estetik cerrahi ile ilişkili medikal turizmin internet aracılığı ile yapılır hale gelmesi karşımızda 
bir realite olarak durmaktadır. Bu nedenle, hastaların yurtiçinde veya yurdışında güvenli bir biçimde estetik cerrahi 
girişimleri olabileceklerine duyulan güven ihtiyacı ve de hastaların tam olarak bilgilendirildiklerinden emin olmak 
artan bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Yeni Avrupa Standartları (EN 16372) fiziksel görünümünü değiştirmek isteyen hastalara cerrahi hizmet sunmak için 
gerekli standartları belirlemektedir. Bu yeni Standartlar, estetik cerrahi uygulayıcıları tarafından verilen hizmetlerle 
ilgili öneri ve gereksinimleri belirtmektedir. Bu öneriler; etik ve pazarlama, hastalara sunulan bilgilendirme düzeyi, 
cerrahın yeterliği, konsultasyon prosedürü, klinik ortamın gereklilikleri, ameliyat sonrası takip gibi bir çok farklı açıdan 
konuyu ele almaktadır.

Yeni Avrupa Standartları (EN 16372), 'Aesthetic Surgery and Aesthetic Non-surgical Medical Services' (CEN/TC 403) 
ile ilgili olarak 2010 yılında kurulan CEN Proje Komitesi tarafından geliştirilmiştir. Bu Komitede, standartlarda tüketici 
haklarını temsil eden ANEC gibi paydaşların yanısıra, Cen Üyeleri tarafından aday gösterilen uygulayıcılar da yer 
almaktadır.

Yeni Avrupa Standartları (EN 16372), CEN tarafından 2014 yılı Ekim ayında resmi olarak tanınmış ve standartların son 
versiyonu 17 Ekim tarihinde tüm CEN üyeleri (Ulusal Standardizasyon Ünitesi) için hazır hale getirilmiştir. 2015 yılını 
Haziran ayı sonu gelmeden  bu standartların 33 Avrupa ülkesinde CEN Üyeleri tarafından ulusal düzeyde yayınlanması 
planlanmışdır.
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CEN Estetik Cerrahi Hizmetlerindeki Standartları Yayınladı

Proje Komitesi CEN/TC 403 Viyena’dan (Avusturya) Dr Johann Umschaden tarafından yönetilmektedir. Dr Umschaden 
Plastik, Estetik and Rekonstrüktif Cerrahi uzmanıdır. Dr Umschaden ‘Yeni Avrupa Standartları, hastalar için estetik 
cerrahi hizmetlerinde yüksek düzey kaliteyi tanımlamakta ve optimal hasta güvenliğini sağlamaktadır’ şeklinde 
açıklama yapmıştır. 

Estetik Cerrahi Hizmetinde Avrupa Standartlarını geliştiren projeyi başlatan kişilerden biri olan  Belçikalı Plastik Cerrah 
Ivar van Heijningen, Dr Umschaden’e katılmaktadır. Ivar van Heijningen ‘Avrupa Standartları, Avrupa’da ülkeler arası 
sınır kavramının değişmesine bağlı sınırlarda yaşanan hareketlilik de göz önüne alındığında, sağlık sunan servisler için 
bir kılavuz olacaktır’ demektedir.

Dr van Heijningen şöyle devam etmiştir: ‘Hastalar ister kendi ülkelerinde veya yurtdışında tedavi olsun, güvenli bir 
ortamda kompetan uygulayıcılar tarafından tedavi edilmeyi ve de tedavileri ile ilgili olarak, riskleri dahil, yeterli biçimde 
bilgilendirilmeyi beklerler. Bu beklentiler Estetik Cerrahi Hizmetlerinde yeni Avrupa Standartları tarafından ifade 
edilerek tanımlanmıştır.’ Aynı zamanda Belçika’nın ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) Ulusal 
Sekreteri olan Dr van Heijningen ‘Bazı Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri estetik cerrahi ile ilgili spesifik düzenlemelere 
sahip bulunmaktadır, ama çoğu AB ülkesinde herhangi bir düzenleme yoktur. Bu aradaki boşluk, hem uygulayıcıların 
hem de hastaların menfaati için Avrupa Standartları tarafından artık kapatılacaktır‘ diye eklemiştir.

CEN/TC 403’ün başkanı Dr Johann Umschaden’e göre “Bazı Avrupa Birliği üye ülkelerinde estetik cerrahi ile ilgili 
spesifik düzenlemeler bulunsa bile, bunların bazıları hijyen, teknik konular veya risk analizi açısından yetersizdir. 
Estetik Cerrahideki kaza raporu ile ilgili yeni tarihli çalışmalar; açık, kapsayıcı, multi-disipliner, ve kanıta dayalı geniş 
kapsamlı Avrupa Standartlarının önemine vurgu yapmaktadırlar.    

ANEC adına konuşan, Stephen Russell, ANEC Genel Sekreteri söyle konuşmuştur: “ANEC, EN 16372’nin yayınlanmasını 
menuniyetle açıklamaktadır. ANEC gelişimi esnasında standartlarda tüketici (sağlık hizmeti alan kişi) ile ilgili 
gereklilikleri içermek için çalışmıştır. Biz standartları tüketici memnuniyeti açısından değerlendirdik. Her geçen gün 
estetik tedavi için yurtdışına seyehat eden hasta sayısı arttığından, Avrupa’nın her yerinde estetik cerrahi hizmet 
sağlayıcıları için süreklilik arz eden yüksek standartları teşvik etmek giderek önemli hale gelmektedir.’ 

Sayın Russell’a göre, yeni Avrupa Standartları (EN 16372), hizmet alıcıya, yasal olarak bu konuda düzenlemesi olmayan 
ülkelere gittiğinde bir güvence olacaktır.

CEN Proje Komitesi ‘Estetik cerrahi ve estetik non-invazif (non-surgical) tıbbi hizmetler’ (CEN/TC 403); non-invazif 
(non-surgical) tıbbi prosedürler (prEN 16844) için hali hazırda ayrı bir  Avrupa Standartları geliştirmektedir.

www.cen.eu/work/areas/services

Çeviren: Derya Özçelik                             

Derya Özçelik
Genel Sekreter

TPRECD YK Adına



BASINDAN

Plastik Cerrahlar SEAH’ta Buluştu
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Derya Özçelik, saç ekiminin ciddi bir ameliyat olduğunu 
söyleyerek uygun koşullarda ve bu işin eğitimin almış 
doktorlar tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekti.

SAÜ Tıp Fakültesi ve Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Derneği (TPRECD) tarafından düzenlenen  1. 
Saç Ekimi Canlı Cerrahi Kursu 6 Haziran Cumartesi günü 
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Merkez Ameliyathanesinde gerçekleştirildi.

SAÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde düzenlenen kursa, 
Türkiye’nin çok farklı köşelerinden plastik cerrahlar 
katıldı. Ordu, Bitlis, Karabük, Van, Batman, Trabzon,  
İzmit, Düzce, İstanbul ve Ankara’dan gelen plastik 
cerrrahlar, saç ekimi konusunda bilgi ve deneyimlerini 
artırdılar.

Kurs, ameliyathanede vaka başında gerçekleştirildi. 
15 kişi ile sınırlandırılan kursta, FUE yöntemiyle 4 bin 
200 adet greft uygulandı. Katılımcılar ameliyatın her 
aşamasını izlemenin yanında, zaman zaman ameliyata 
katılarak bilgi ve deneyimlerini artırdılar.

Kişilerin sağlığı söz konusu

Saç ekiminin ciddi bir ameliyat olduğunun altını çizen 
SAÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Özçelik, 
uygun koşullarda ve yetkin ellerde yapılmasının önemine 
dikkat çekti.

Prof. Dr. Özçelik, “Saç ekimini ülkemizde maalesef 
doktor bile olmayan kişiler çok uygunsuz koşullarda 

gerçekleştirmektedir. Bu durum, hastalarımızın 
sağlığını tehlikeye atan bir hale gelmiştir. Konuyu tam 
bilmeyen yetkililer, saç ekiminin güzellik salonlarında 
yapılabileceğini sanmakta ve bu tür yerlerin açılışına üst 
düzey yetkililer bile katılmaktadır. Saç ekimi, en az 4-5 
saat süren ciddi bir ameliyattır. Kullanılan malzemelerin 
her ameliyatta olduğu gibi steril olması gerekir. Kullanılan 
lokal aneztesi dozu kontrolsüz düzeyde verilirse hastanın 
yaşantısı bile tehlike altına girer. Bu tür şikayetler 
derneğimize (TPRECD) ulaşmaktadır. Örneğin en son 
yapılan şikayetlerin içinde emekli polis memurunun, 
emlakçının saç ektiği, Hepatit C olan Arap bir hastaya 
kullanılan aletlerin steril edilmeden bir diğer hastaya 
kullanıldığı gibi vahim örnekler yer almaktadır. Bu tablo 
ülkemize yakışmamaktadır.  Biz genç plastik cerrahların 
da saç ekimini en iyi şekilde öğrenip saç ektirmek isteyen 
kişilere sağlıklı bir hizmet verilmesini istiyoruz. Saç 
ekimi estetik amaçla yapılan bir cerrahi işlem olduğu 
için vatandaşlarımızın başvurdukları kişilerin plastik 
estetik cerrah olup olmadığını sorgulamalarında yarar 
görüyoruz. Plastik cerrahlarının isimlerini TPRECD 
internet sitesinden öğrenebilirler” şeklinde konuştu.

Kurslar Devam Edecek

Kursun çok başarılı geçtiğinin altını çizen Prof. Dr. 
Özçelik, “Branşımızın ana konularından birisi olan saç 
ekimi cerrahisini öğrenmek isteyen meslektaşlarımız için 
kurslarımıza devam etmeyi düşünüyoruz. Kursumuzun 
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  bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” 
şeklinde sözlerini tamamladı.  

Plastik Cerrahlar SEAH'ta Buluştu - Net Gaste
http://www.netgaste.com/plastik-cerrahlar-seahta-bulustu-12098h.
htm

11 ilin cerrahları Sakarya’da
http://www.sakaryayenigun.com.tr/25381-11-ilin-cerrahlari-sakarya-
da-haberi.html

Saç ektireceklere kritik uyarı
http://haber.star.com.tr/saglik/sac-ektireceklere-kritik-uyari/
haber-1035229

Saç Ekimi Yaptıracaklar Dikkat! Saç Ekimi Ciddi bir Ameliyattır…
http://www.kislacay.com/sac-ekimi-yaptiracaklar-dikkat-sac-ekimi-
ciddi-bir-ameliyattir/

Saç Ekimi Ciddi Bir Ameliyat
http://medyabar.com/haber/89063/sac-ekimi-ciddi-bir-ameliyat.aspx

Saç ekimi deyip geçmeyin
http://www.sakaryahalk.com/35149-sac-ekimi-deyip-gecmeyin-
haberi.html

 
Saç ektireceklere "güzellik merkezi" uyarısı | Trendhaber.tv
http://www.trendhaber.tv/genel/sac-ektireceklere-guzellik-merkezi-
uyarisi-h18708.html

http://www.ozgurkocaeli.com.tr/genel/sac-ektireceklere-guzellik-
merkezi-uyarisi-h272423.html

http://www.hakimiyet.com/haberleri/Prof.+Dr.+Derya+Özçelik

Saç ektireceklere 'güzellik merkezi' uyarısı
http://www.memurlar.net/haber/519293/

http://www.radikal.com.tr/sakarya_haber/sac_ektireceklere_
guzellik_merkezi_uyarisi-1375863
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IPRAS ve TTB Asistan Temsilcilerimizin asistanlıklarının bitmesi nedeniyle, derneğimize başvuran adaylar ile yapılan 
mülakat sonucunda belirlenen yeni temsilcilerimizi aşağıda sunarız.  Kendilerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar 
diliyoruz.

IPRAS ASİL ASİSTAN TEMSİLCİSİ: 

Dr. Ayça Ergan 
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği- İstanbul
Dr. Galip Gencay Üstün 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı- Ankara 

IPRAS YEDEK ASİSTAN TEMSİLCİSİ: 

Dr.Uğur Horoz 
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği –Ankara
Dr. Ahmet Demir
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı- Kocaeli
 
TTB ve TTB-UDEK ASİL ASİSTAN TEMSİLCİSİ: 

Dr. Soner Tezcan 
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği -Ankara 
Dr. Hande Akdeniz
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği –Ankara 

TTB ve TTB-UDEK YEDEK ASİSTAN TEMSİLCİSİ: 

Dr. Gökçe Yıldıran 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı –Konya
Dr. Oğuzhan Demirel 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği –İstanbul

Deneysel Proje Yarışması
Değerli Üyeler, Sevgili Asistanlar

Bu yıl ilk defa  Medtronic firması ile beraber ekte  belirtilen koşullara dayalı olarak kongre öncesi deneysel proje 
yarışması yapılacaktır. Kurultay sonrası firma ile ortak belirlenen tarihte kazanan 2 proje Medtronic Kavacık-İstanbul 
laboratuvarında araştırmayı gerçekleştirilecektir.

Proje yarışması başvuruları sonlanmış olup, başvurular bilimsel kurul tarafından değerlendirme aşamasına 
geçmiştir.

http://www.plastikcerrahikurultayi.org/proje-yarismasi.html

Proje Yarışması Jürisi
Dr.Atilla Çoruh
Dr.Tunç Şafak
Dr.Sarper Yılmaz
Dr.Yağmur Aydın
Dr.Koray Coşkunfırat

IPRAS - TTB Temsilcileri
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Değerli Üyeler,  Sevgili Asistanlarımız,

Derneğimizin her yıl düzenlediği Yeterlik Sınavı bu yıl 2 Ekim 2015  Cuma günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda   yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 28 Eylül 2015
Sınav Tarihi: 2 Ekim 2015 , Cuma Saat: 10.00
Sınav Yeri: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için aşağıdaki  bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.plastikcerrahi.org.tr/read.php?v=116 

TPRECD 2015 Yeterlik Sınavı 

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

Dr. Arif Aydın Dr. Dürdane Keskin Dr. Enver Arpacı Dr. Fatih Kabakaş

Dr. Zeynep Altuntaş

Yeni Üyelerimiz

Dr. Abdül Kerim 
Yapıcı

Dr. Hasan Güç

Dr. Tolga YenerDr. Mustafa Öksüz Dr. Ramazan GülerDr. Ömer Faruk Koçak Dr. Ömer Kokaçya



Hocamız Prof. Dr. Onur Erol ‘Rhinoplasty Society’ isimli Uluslararası 
Derneğin Başkanı Oldu

ÜYE HABERLERİ

The Rhinoplasty Society’nin Montreal- Kanada’da yapılan 14 Mayıs 2015 tarihli yıllık 
toplantısında Hocamız Sayın Prof. Dr. Onur Erol Derneğin Başkanlık görevine layık 
görüldü. 
 
Burun estetiğinde Dünyanın en önemli derneklerinden olan The Rhinoplasty 
Society kurulduğu 1996 yılından beri 19 başkan değiştirdi ve bu başkanların tümü 
Amerika’dan üye olan plastik cerrahlardan seçiliyordu. İlk defa Amerika dışında bir 
ülkeden Başkanlık görevine Sayın  Prof. Dr. Onur Erol getirildi. 
 
Amerika Birleşik Devletleri Plastik Cerrahlarının kurduğu “The Rhinoplasty Society” 
adlı derneğin başkanını ve üst düzey üyelerini  derneğimizin 50. kuruluş yılı 
etkinlikleri kapsamında 2011 yılında konuk etmiştik. Derneğimiz (TPREC) ile The 
Rhinoplasty Society” derneğinin ortak toplantısının adı  “International Rhinoplasty 
Symposium İstanbul” idi. 450 kişinin katıldığı toplantının üçte birini yabancı konuklar 
oluşturmuştu. The Rhinoplasty Society’nin  ilk başkanı Jack H. Sheen (1996-1997) 
olmuştur. Daha sonraki yıllarda görev alan 19 başkan da ABD Plastik Cerrahları 
arasından seçilmiştir. Onur Erol’un ABD dışından seçilen ilk kişi olması Türk Plastik 
Cerrahisi için gurur vericidir. Hocamız 2012-2013 döneminde Rhinoplasty Society 
Derneğinin genel sekreterliğini yürütmüştü. Türk plastik cerrahisi ve ülkemiz için 
gurur verici olan bu durum için Değerli Hocamızı kutluyor ve Rhinoplasty Society’nin 
20. Başkanı olarak yapacağı görevinde başarılar diliyoruz.
 
http://www.rhinoplastysociety.org adresinden Sayın Erol’un konuyla ilgili mesajını 
okuyabilirsiniz. 

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Tosun, Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA) üyeliğine seçildi.

Türkiye’de bilim insanı olmayı, farklı bilim alanlarında araştırmalar 
yapmayı takdir ve teşvik amacıyla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
bağlı olarak kurulan ve bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip Türkiye 
Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeliği için TÜBİTAK tarafından seçilen bilim 
insanlarının isimleri belli oldu. Selçuk Üniversitesi’nden ise üyeliğe, 
Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Tosun seçildi. Ankara’da gerçekleştirilen 
törende, Prof. Dr. Tosun, üyelik belgesini Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık’ın elinden aldı. Bu yıl Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 
Akreditasyon Belgesini alarak eğitimdeki kalitesini tescilleyen Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu üyelik büyük bir sevinçle karşılandı.

http://www.milliyet.com.tr/prof-dr-zekeriya-tosun-tuba-uyeligine-
konya-yerelhaber-896880/

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Tosun, 
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeliğine seçildi.



ÜYE HABERLERİ

Derneğimiz hukuk çalışma kurulu başkanı ve etik kurul 
üyesi Prof. Dr. R. Atilla Arıncı hocamız 2012 yılında Özyeğin 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlamış olduğu “ Sağlık 
Hukuku Tezli Yüksek Lisans “ çalışmalarını tamamlayarak 
girdiği sınav sonucunda başarılı bulunmuş ve yazmış olduğu 
tezi kabul edilerek, Sağlık Hukuku alanında tezli yüksek lisans 
hak ve ünvanını kazanmıştır.
 
Prof. Arıncı’nın yazmış olduğu tezi “Estetik Cerrahide Hekimin 
Hukuki Sorumlulukları ve Bu Sorumlulukların Eser Sözleşmesi 
Kapsamında Değerlendirilmesi” üzerinedir.
 
Değerli hocamızı kutluyor, yazmış olduğu tezinin bundan 
sonraki hukuki süreçlerimizde başvuracağımız temel bir kaynak 
olacağına inanıyoruz.

Prof. Dr. R. Atilla Arıncı Hocamız Sağlık Hukuku Alanında Tezli 
Yüksek Lisans Hak ve Ünvanını Kazanmıştır

TPRECD Eğitim Üst Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Eğitim Üst Kurulu toplantısı, 18 Haziran 2015 tarihinde, 
Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla İstanbul Hilton Hotel’de gerçekleştirilmiştir.



Prof. Dr. Hülya Aydın Emekli Oldu
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Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Kliniği’nin kurucusu Prof Dr Hülya Aydın Hocamız görev yapmakta 
olduğu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi AD’dan emekli oldu. Sayın Aydın gerek Şişli Etfal 
Hastanesi’nde gerek İstanbul Tıp Fakültesi’nde plastik cerrahinin gelişmesi 
için gece gündüz çalıştı. Öğrencilerin, asistanların gerçek bir mentoru 
oldu. Hepimize yol açtı, yolumuzu aydınlattı. Şişli Etfal Hastanesi Plastik 
Cerrahi Kliniği Hülya Aydın Hocamızın 6 yıllık emeğinin ardından, Lütfi Baş 
Hocamızın da gayretleriyle  plastik cerrahi eğitiminde ve hastaya hizmetde 
Türkiye’nin referans kliniklerinden biri oldu.  Şişli Etfal Hastanesi Plastik 
Cerrahi Kliniği yıllık ortalama 6000 ameliyat, 30 000 poliklinik sayısıyla 
büyüyerek yoluna devam etmektedir. 
 
Sayın Aydın’ın plastik cerrahi ile ilgili yazılmış 2 kitabı, çok sayıda uluslararası 
ve yurtiçi makalesi bulunmaktadır. 30 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul Tıp 
Fakültesi’nde düzenlenen emeklilik töreninde yetiştirdiği plastik cerrahların 
konuşmalarında ortak vurgu ise ‘Çınarın Gölgesinde Yetişmek’ idi.. 
 
İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi AD’dan uzman olmuş Sayın Doç. Dr. 
Burcu Çelet Özden’in, Sayın Op. Dr. Aret Çerçi Özkan’ın Hülya Hocamıza 
hitaben yazdığı Emeklilik Töreninde okudukları yazı ve şiiri, ve de Hülya 
Hocamızın kendi yazdığı şiirini yanda ve aşağıda bulacaksınız.
 
Yeni döneminde her şeyin gönlünce olmasını diliyoruz ve Hocamızın hep 
yanımızda olmasını arzu ediyoruz...

DOKTORUN HAYATI
 
Minicik ellerinde kalem tutarken
Sırtında ağır çanta yolda koşarken
Ateş gibi gözlerinle dersi dinlerken
Nasıl bir cevherdin bilemiyorum?

Yolun bilgi yoluydu hedefi uzun
Okudun çalıştın, hep uykusuzdun
Hafta sonlarını iple çekerdin
Nasıl olsa bir gün dinlenecektin.

Senin de herkes gibi düşlerin vardı
Gezmek, görmek, giymek, bilmek isterdin
Yolun istikbal yolu es geçemezdin
Nasıl olsa bir gün dinlenecektin.
 
Diploman elinde gözlerin doldu
Yıllarca kurduğun düş yoksa bu muydu?
Yaşamak zor, mutluluk hoş düşünüyordun
Bu yol henüz bitmedi, daha koş diyordun

Koşarken çok terledin, yoruldun fakat
Dosta zaman ayıramadın kalmadı takat
Ameliyat var hoca kızar der, erken giderdin
Heveslerin aklındaydı, ama onu hep ertelerdin

Tam yakalamışken yolun sonunu
Nasır tutmuş ellerin titrek ve yorgun
Bacaklarda ağrı var, yüzün de solgun
O gülücük dağıtan gözün de durgun

Dönüp baktın geriye, heey minik çocuk
Ne bonkörce harcadın, bak geçti 60 yılcık
Düşlediğin olmadı mı? Nedir bu soluk?
Dur koşma, yürü biraz, yaşamak böyle olmaz

Yıllar senin has servetin, ona da özen biraz
Sırtını koyduğunda sıcacık topraklara
Rahat ol, dinlen biraz, çık artık semalara
Yukardan hoş görünür, bak koştuğun yollara
Geride kalanlara nice mutlu yıllara

Prof Dr. Hülya Aydın

 



Prof. Dr. Hülya Aydın Emekli Oldu
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Sayın Hoca’larım, Sevgili Arkadaşlarım ve Kıymetli Hülya Hoca’m,

Bu tür törenlerde insanın kendi annesi, babası, birinci dereceden yakınları için konuşması tuhaf ve hatta ayıptır ya, 
aslında ben de böyle düşünerek Hülya Hoca’mın emeklilik töreninde kürsüye çıkmayı planlamamıştım….

Hem tuhaftır hem de zordur insanı yetiştiren, kendini bu derece yakın hissettiği biri hakkında konuşması; çünki 
anlatılacak güzel bir anı, bir kaç anekdottan çok daha fazlasıdır yaşananlar…. Siz büyürken şekillenen hayatınızdır, 

oluşumunuzdur, kişiliğinizin bir parçasıdır….O nedenle, belki de üzerinizde bu denli emeği, etkisi olan kişiler hakkında 
yapılacak bir konuşmadan çok, kendimize bakmak, şekillendirdiği kişi olarak bıraktığı mirası hakkıyla temsil etmeye 

çalışmaktır görevimiz….

Hülya Hoca’m, bir cerrah, bir kadın cerrah, hatta anne olmuş bir kadın cerrah olarak önümde her zaman model 
olmuştur. O, bir kadının hem cerrah, hem de iyi evlat yetiştirebilen bir anne olabileceğini, umutsuz anlarımda bana 

hatırlatan bir örnektir. Hayatın zorlukları karşısında zaman zaman “nasıl başedeceğim” diye paniğe kapıldığım anlarda, 
bana anlattığı, geçmişte bin beterini yaşayıp üstesinden geldiği zafer öyküleriyle “benimki de birşey miymiş?” dememe 

yol açan, aynı şekilde çok acayip bir başarı kazandığımı düşünüp acemi bir kibire kapıldığım anlarda da bunun zaten 
olması gereken doğal bir sonuç olduğunu söyleyerek hedeflerimi yükselten, bana güç veren, daha doğrusu içimdeki 

gücün farkına varmamı sağlayan bir mentor oldu Hülya Hoca’m….

En aktif, en verimli olduğu bir dönemde ayrılıyor olması, bizden sonrakilere büyük bir haksızlık… Kendimi tenzil 
ediyorum çünki eminim beraberliğimiz ömür boyu devam edecek, zira Hoca’mdan öğrenecek daha çok şeyim var… 

Kendisine , en az fakültede olduğu kadar aktif, mutlaka daha huzurlu ve sağlık dolu bir emeklilik hayatı diliyorum. Tüm 
emekleriniz için bir kez daha teşekkür ederim...

Burcu Çelet Özden
30.7. 2015

Hülya Hocam’a Hitaben…

Zor günü olur insanın,
Bastığın her adımda sıkı sıkı

Kendinden bile çok güvendiğin,
Toprak var ya dostum,

Ansızın kayar ayağının dibinden, görürsün.
Ve görürsün uçurumun dipsiz derinliğini sürüklendiğin.

Tutunacak dal ararsın, titreyen ellerini uzatıp dehşet içinde.
Ve fakat ellerinde kırılır o dalların bir çoğu

Kayarsın aşağıya şaşkınlığı içinde çaresizliğin.
Sonra bir mucizedir. İnan olur! Sırtın yaslanır

Bir ÇINAR’ın sağlam gövdesine,
Ve ilk kez bir nefes alırsın, yeniden doğmuşcasına

Bir Hülya’ya dönüşür kabusun,
Göğsündeki çarpıntı hala kalbini kopartırken senin

Bir ÇINAR’dır, kayan toprakta seni tutan
Ve sonra toprağı tutan, güçlü kökleriyle derin..

Aret Çerçi Özkan   
30.7. 2015



ÜYELERİMİZDEN

Dr. Barış Çakır ile Rinoplasti Üzerine Kahve Molası:

Yazıma uçakta başladım. Rinoplasti şu an nerede, 
nereye doğru gidiyor, kim doğru yolda kim yanlış yolda? 
Kahve molaları, hem samimi sohbetlerin yapıldığı, 
insanların fikirlerini daha rahat savunabildiği bazen 
de biraz dedikodu yapabildiği kısa molalar oluyor. 
European Workshop of Advanced Plastic Surgery 
(EWAPS) toplantısı için Bern’deydim. En son kahve 
sohbetimizi Bern’de eski Rhinoplasty Society başkanı 
Dr Antony Wolfe ile yapmıştık:

B.Ç.: Dr. Wolfe, sizce rinoplastide neler değişecek? 
Neleri konuşacağız? Rinoplastinin geleceği ile ilgili 
neler düşünüyorsunuz?

A.W.: Doğal anatomiyi daha fazla konuşacağız ve 
daha net teknikler araştıracağız. 

Dr Wolf’un da söylediği gibi, aslında çok sık 
kullandığımız bazı tekniklerden tam da memnun 
değiliz sanırım. Açık rinoplasti ameliyatının, kapalı 
redüksiyon rinoplasti ameliyatını yeneli  yıllar oldu. 
Ancak açık rinoplasti yapan cerrahlar da özeleştiri 
yapmaya başladılar. Kahve aralarında, isim vererek, 
açık rinoplasti konuşmacılarının bazılarının fazla 
agresif olduğunu sık sık dile getiriliyor. ‘Fazla mı 
greft kullanıyoruz acaba?’ denmeye başladı. Açık 
rinoplasti ameliyatı ters V ve mandal burun gibi 
deformiteleri çok azalttı, daha fazla kontrol sağladı 
ama yeni problemlere neden oldu. Yapısal rinoplasti 
tekniklerinin çok sert, bazen ağrılı burunlara neden 
olduğu konuşulmaya başlandı. Sanırım açık rinoplasti 
tekniklerin başarısı artık biraz plato çizmeye başladı. 

Cerrahlar kahve aralarında yaşadıkları problemleri 
de anlatıyorlar. En sık, uzun dönemde burunların 
değişmesinden, kanat çekintilerinden, sarkık 
kolumelladan muzdaripler. Tip cerrahisindeki dikiş 
ve greftlerden çok mutlu değiller. Ayrıca, morluğu 
azaltmak, supratip redrape kontrolü ve burun 
ucundaki gölgeleri oluşturan boşluk kesitler üzerine 
yaptığım konuşmalarım üzerine çok soru ve yorum 
alıyorum.     

Rinoplastinin geleceği ile ilgili benim yorumum 
ise, önümüzdeki zamanlarda yumuşak doku 
üzerine daha çok konuşulacak. Plastik cerrahinin 
temel konularından olan yumuşak dokular bence 
rinoplastide biraz ihmal edildi. Bence yumuşak doku 
konusuna vurgu yapan önemli plastik cerrahlar 
Türkiye’den çıktı. Dr. Ahmet Karacalar, Dr. Nazım 
Çerkeş, Dr. Ali Teoman Tellioğlu ve Dr. Emrah Aslan  
supratip yumuşak dokuları üzerine çalışmalar yapıp 
literatüre kazandırdılar. İstanbul’da yapılan Türk 
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin 
son rinoplasti kongresinin kahve molasında ise Dr. 
Kirill ile Pitanguy ligamentinin içinde geçen vasküler 
yapıları tartışıyorduk. Sohbetimizde kolumellar 
sistemden çok daha büyük bir sistemi bozduğumuzu 
konuştuk. Supratip deformitesinin, fibrosiz değil; 
dolaşım problemi ve yumuşak doku katlanması 
olabileceği konuşulmaya başlanacak belki de, 
önümüzdeki zamanlarda..

Geç dönemde burun ucu dorsum ilişkisinin 
bozulmasının ve düzensizliklerinin sebebi bu bölgedeki 
anatominin yeteri kadar anlaşılmaması olabilir. 

Rinoplastinin ihtiyaçları şöyle sıralanabilir diye 
düşünüyorum: 

• Maksimum doğal anatomi
• Hızlı iyileşme
• Burnun şeklinin çabuk oturması ve uzun dönemde 

şeklini koruması
• Yumuşak bir burun
• Sonuçları tahmin edilebilir, basit, rinoplasti 

teknikleri
• Daha kibar cerrahiye izin verecek yeni cerrahi 

aletler

Ve oturumun başladığını haber veren çan çalar….



SERGİ

Ressam: Plastik Cerrah Op Dr Nuri Battal






