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TGCD Haber Bülteni

Dernek yönetimimiz tarafından Türk Göğüs 
Cerrahisi Derneği Haber Bültenine editör ola-
rak görevlendirildikten sonra bu işin üstesin-
den gelebilmek için çok büyük efor sarfet-
mekteyim. Haber bülteninin hazırlanmasında 
bize hiçbir desteğini esirgemeyen Türk Gö-
ğüs Cerrahisi Derneği Başkanımız Prof. Dr. 
Mustafa Yüksel hocama katkılarından dola-
yı teşekkür ederim. 

Haber bülteni oluşturulurken meslektaşları-
mızın ilgiyle takip edecekleri sosyal içerikli 
bülten olması amaçlanmıştır. Haber bülteni 
hazırlama kurulunda bülten bünyesinde hangi 
konulara yer verilmesi gerektiği tartışılıp so-
nuca bağlandı. Bülten de değinilecek başlıca 
konu başlıkları arasında; göğüs cerrahisi he-
kimlerini ilgilendiren güncel konular, kültür-
sosyal içerikli haberler, etik sorumluluklar, 
hekim yasal hak ve sorumlulukları, teknolo-
ji ve uzmanından tecrübe ve öneriler yer al-
maktadır. Ayrıca yapılmış ve yapılması plan-
lanan kongre, panel ve diğer etkinliklerle ilgili 
ilk ağızdan haberler sizlere sunulacaktır.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Haber Bülteni 
sizin sesi ve soluğu olmak istemektedir. Bize 
haber olmasını istediğiniz her türlü görüş ve 
önerilerinizi iletebilirsiniz. Bize ulaşan haber 
niteliğinde ki tüm e-postalar haber merkezi-
miz tarafından titizlikle incelenip aboneleri-
mizle paylaşılacaktır.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Haber Bülteni 2013 yılı 
içerisinde yeni formatıyla yayın hayatına devam edecektir. 

Bugüne kadar Doç.Dr. Akif Turna Hocamın büyük gayretlerle 
çıkardığı bülteni aynı samimiyet ve gayretle farklı formatta siz 

meslektaşlarımıza ulaştırmayı amaçlıyoruz. 

E-Bülten Adı : Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 
Haber Bülteni

Paralel Ad: TGCD Haber Bülteni

Yayın Türü: E-Bülten

Yıl: 2013

Sayı: 20
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Yayın Sıklığı: Üç ayda bir yayınlanır.

E-Bülten Sahibi: Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

İletişim: Orhan Yücel, Türk Göğüs Cerrahisi 
Derneği Haber Bülteni, GATA Göğüs Cerrahisi 
AD, Ankara, E-posta: orhanycl@gata.edu.tr, 
GSM: 0530 304 2583, İş: 0312 304 5172

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü: Orhan Yücel, GATA Göğüs 
Cerrahisi AD, Ankara, E-posta: orhanycl@gata.
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Yönetim Yeri Haber Merkezi: Orhan Yücel, 
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E-Basım ve Tasarım: Ülker Bora, Derman 
Tıbbi Yayıncılık, Kartaltepe Mahallesi, Atatürk 
Bulvarı, Belediye İş Hanı, No: 9/9, Bala, Ankara, 
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Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Haber Bülteni basın meslek 
ilkelerine uymaya söz vermiştir. Türk Göğüs Cerrahisi 
Derneği Haber Bülteni Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 
üyelerine eposta yoluyla ücretsiz iletilir. E-bülten de 
yayınlanan yazı haber ve resimler ve her türlü telif hakkı 
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Haber Bülteni Yayın kuruluna 
aittir. E-bültende yayınlanan reklamlardan reklam sahipleri 
ve köşe yazılarından yazarları sorumludur. 

Editörden...
TGCD Haber Bülteni 2013’de Yeni Formatıyla



 Editörden
 TGCD Haber Bülteni 2013’de yeni formatıyla

 Güncel
5// Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Olağan Genel Kurulu Yapıldı

6// 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresine 25-28 Nisan 2013 tarihleri arasında   
 Antalya’da yapılacak.

6// 45 yaş üstü sigara içenlerde CT ile tarama projesine sağlık bakanlığından onay

7// Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu 2. Toplantısı

7// 3. MGK toplantısı 9 Şubat 2013’te Ankara Atatürk Sanatoryumunda 

7// TGCD İstanbul Şubesi 2012-2013 Sezonu İkinci Toplantısı

8// 19. ESTS kongresinden Süreyyapaşa EAH’ne seyahat bursu

8// 45. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası açıklandı 

8// Yeterlik Sınavı

8// Prof.Dr. Hadi Akay’ı Hocamızı Saygıyla Anıyoruz

9// Diyarbakır’ dan İstanbul’a

 Bilimsel Faaliyetler
11// 2013 yılı Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresine katılmının yüksek olması bekleniyor

11// II. Ulusal Göğüs Cerrahisi Hemşireliği Sempozyumu 

12// İlk “Mesleki gelişim kursu” 

12// 2. Mesleki Gelişim Kursu

13// “3rd Challenge on Chest Wall Diseases” toplantısı Rionero in Vulture’de yapıldı

14// TGCD Gaziantep Şubesi Ocak 2013 Bölgesel Toplantısı 

14// İzmir Tepecik EAH’te ve İstanbul Florans Nightingale’de VATS Kursu

14// Haziran 2013’de Travma sempozyumu

15// Farklı Bakış ile Yeniden VATS

15// Balıkesir’de Türk Göğüs Cerrahisi Derneği BaharToplantısı

 Kongre Takvimi
16// Yedinci Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 

17// 2013 Yılı Kongre Takvimi 

 Etik-Hukuk
18// Hekimlerin Yasal Sorumlulukları

 Kültür Sanat 
20// Heykellerin Öyküsü

21// Ahmet Ferudun Işık İle Sanat ve Müzik Hakkında Söyleşi

 Teknoloji 
23// Robotik Cerrahi
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Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof.Dr. Mustafa Yüksel

Genel Sekreter 
Prof. Dr. Ayten Kayı Cangır 

Mali Sekreter 
Prof.Dr. Nurettin Karaoğlanoğlu

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Olağan Genel Kurulu 4 Kasım 2012 tarihinde Ankara Üniversite-
si Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Bu toplantıda oybirliği ile seçilen yeni yönetim kurulu aşağı-
daki gibi oluştu. 

Mustafa Yüksel, Ayten Kayı Cangır, Nurettin Karaoğlanoğlu, Levent Elbeyli, H.Fevzi Batırel, Ilgaz 
Doğusoy, Fahri Oğuzkaya, Onur Genç, Şeyda Örs Kaya. 

Aynı gün yapılan yönetim kurulu toplantısında Mustafa Yüksel başkan, Ayten K. Cangır genel sek-
reter, Nurettin Karaoğlanoğlu da mali sekreterliğe getirildi.

İlk toplantılarında Göğüs Cerrahisi Akademisi, Mesleki Gelişim Kursları, Proje, araştırma ve yeni 
kaynakların belirlenmesi, Web ve internet faaliyetleri, Yayın ve kitap komitesi, Yeterlik Kurulu, 
Yurt dışı ilişkiler ve veritabanı, Hukuki idari ve özlük hakları, Anabilim dalları ve Eğitim sorum-
luları toplantılarının koordinasyonu, Çalışma grupları koordinatörlüğü, Şubelerin koordinasyonu 
gibi başlıklarda kararlar alındı.

Kasım ve Aralık aylarında İstanbul ve Ankara da yapılan Stratejik Planlama Toplantılarının so-
nuç bildirgelerinin 25 – 28 Nisan 2013’te Kervansaray Otel Lara’da düzenlenecek olan 7. Ulu-
sal Göğüs Cerrahi Kongresinde tartışmaya sunulması ve bu konuda dernek üyelerinin kararları-
nın bir konsensus ve dernek üyelerimizin geleceği ile ilgili bir strateji belgesi haline getirilme-
si amaçlandı. 

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 
Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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Türk Göğüs Cerrahisi Derneği tarafından organize edilen “Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi” bu 
yıl yedincisi 25-28 Nisan 2013 tarihleri arasında Kervansaray Otel Lara / Antalya’da yapılacak. 
Tüm göğüs cerrahisi alanında çalışan hekimleri bir araya getiren organizasyonda bilimsel ko-
nular yanında hekimlere yönelik sosyal faliyetlerde düzenlenecektir. 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi 
Kongresinde kongre başkanı Prof. Dr. Levent Elbeyli ve kongere genel sektreterliğini ise Doç. Dr. 
Ilgaz Doğusoy yapacak. 

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Türk 
Toraks Derneği,TÜSAD, AKAD ve 
TAKD ile birlikte 45 yaş üstü siga-
ra içenlerde düşük doz CT ile tarama 
projesini Sağlık Bakanlığına sun-
du. Sağlık bakanı Recep Aktağ kabul 
ettiği heyette Türk Göğüs Cerrahisi 
Derneğini temsilen Türk Göğüs Cer-
rahisi Dernek Başkanı Mustafa Yük-
sel ve yönetim kurulundan bir heyet 
yer aldı. Proje Kabul edildi. İlk pro-
je toplantısı 14 Ocak 2013 tarihinde 
marmara Üniversitesi Göğüs Cerra-
hisi AD’nda Prof. Dr.Hasan Batırel 
başkanlığında gerçekleştirildi.

7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresine 
25-28 Nisan 2013 tarihleri arasında 
Antalya’da yapılacak

45 yaş üstü sigara içenlerde 
CT ile tarama projesine 
sağlık bakanlığından onay
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6 Aralık 2012’de Marmara Üniv. Tıp Fakültesinde 2. toplantılarını yapan Yö-

netim Kurulu; TTB merkez konseyine üye verilmesi, XVIII. Tıpta Uzmanlık 

Kurultayına katılınması, TAKD ve AKAD kongrelerine katılım ve destek veril-

mesi gibi http://www.turkgoguscerrahisidernegi.org/ adresinde de görebi-

leceğiniz bir seri karar aldılar. 

9 Şubat 2013 te Ankara Atatürk Sanatoryumunda Prof. Dr. Nurettin Karaoğlanoğlu başkanlığı 
ve Doç.Dr. Ülkü Yazıcı sekreterliğinde 3. MGK gerçekleştirilecektir.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi 2012-2013 sezonu ikinci toplantısı Kadıköy Hil-
ton Double Tree Otel’inde 26.12.2012 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul’daki Göğüs 
Cerrahisi Kliniklerinden toplam 48 kişi katıldı. Toplantı başlamadan önce hoş geldiniz ikramı sı-
rasında katılımcılar samimi bir ortamda söyleşme olanağı buldular. 

Açılış konuşmasını Şube Başkanı Dr. İrfan Yalçınkaya yaptı. Bir önceki toplantının analizini ya-
pıp şube’den haberleri katılımcılarla paylaştı. Sağlık alanındaki gelişmelere dair endişelerini dile 
getirdi. 2013 kongre takvimi ve toplantılara dair bilgi sundu. Her açılış konuşmasında olduğu 
gibi şube üyelerinden beklentileri ve şubenin hedeflerini tekrarladı. Daha sonra Dr. Beste Atasoy, 
‘Göğüs Cerrahisinde Enteral Beslenme’ konusundaki bilgi ve tecrübelerini aktardı. Marmara ÜTF 
ve Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH’den çok nadir ve ilginç iki vaka sunumu 
yapıldı. Toplantı sonunda TGCD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Yüksel, ‘derneğin yeni dö-
nem stratejileri’nden kısaca bahsetti. Sonrasında katılımcılar akşam yemeğine iştirak ettiler. Bu 
toplantıda katılımcılardan beş asistana çekilişle birer kitap (mastery of cardiothoracic surgery 
2013 basımı türkçe çevirisi) hediye edildi. (İrfan Yalçınkaya, İstanbul)

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 
Yönetim Kurulu 2. Toplantısı

3. MGK toplantısı 9 Şubat 2013’te
Ankara Atatürk Sanatoryumunda 

TGCD İstanbul Şubesi 2012-2013 Sezonu 
İkinci Toplantısı 
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Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi kliniğinde, 19. ESTS kongresinde. Doç.Dr. İr-
fan Yalçınkaya ve çalışma arkadaşlarının ‘A comperative Cost Analysis 
Study of Lobectomy Performed via Video-assisted Thoracic Surgery 
and Thoracotomy’ başlıklı çalışması ve 20. ESTS kongresinde, Doç.Dr. 
Cemal Asım Kutlu ve çalışma arkadaşlarının ‘How Early Can We Disc-
harge Our Patients Safely Following A Major Lung Resection? başlıklı 
çalışması seyahat bursuna layık görülmüştür.

Göğüs cerrahisi uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlayan 3 yeni meslektaşımızın daha yeni gö-
rev yerleri belli oldu. 

Fatma İlknur Ulugün; Osmaniye Devlet Hastanesi, Gökçe Cangel; Tunceli Devlet Hastanesi ve 
Serkan Özkul; Kırklareli Devlet Hastanesine atandı.

2013 yılı 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresinde Yeterlik Genel Kurul Toplantısı ve Yeterlik Sına-
vı da yapılacaktır.

Çok erken yaşta yitirdiğimiz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Öğretim Üye-
si Prof.Dr. Hadi Akay hocamızı ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. 24 Ocak 2006 günü 
Ankara’da, 60 yaşında Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Birçok bilim adamının yetişme-
sine katkısı olmuş ve camiamızda yapmış olduğu akademik çalışmalarla anılan Prof.Dr. Hadi 
Akay anısına 25 Ocak 2013 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Türk Göğüs Cerrahi-
si Derneği Ankara Göğüs Cerrahları Ocak ayı toplantısı düzenlendi.Dernek üyelerinin yoğun ilgi 
gösterdiği toplantıda Dr Murat Şahin “Özofagus ve Özofagogastrik Bileşke Kanserinde 7. Ev-
releme Sisteminde Değişiklikler” konusunu sundu. Daha sonra Dr.Erhan Bulut, Dr.Çidem Gonca, 
Dr.Gökhan Kocaman, Dr.Mehmet Sakallı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana-
bilim Dalında opere edilen dört ilginç olguyu sundu. Bilimsel toplantının ardında hocamız Prof.
Dr.Hadi Akay sohbet toplantısında sanki aramızdaydı.

19. ESTS kongresinden 
Süreyyapaşa EAH’ne seyahat bursu

45. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü 
kurası açıklandı

Yeterlik Sınavı

Prof.Dr. Hadi Akay’ı Hocamızı Saygıyla Anıyoruz

Prof.Dr. Hadi Akay 
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Prof. Dr. Tahir Şevval Eren, Diyarbakır’dan İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne ge-
çiş yaptı. Kendi tabiriyle “eski bir medeniyetten yeni bir medeniyete geçiş” olarak 
değerlendirdi. Çok güzel hatıralarla ayrıldığı Diyarbakırı unutmasının mümkün ol-
madığı görülüyor. Prof. Dr. Eren Diyarbakırdan dönüşte neler hissettiğini kendi-
sinden öğrenelim.

Gitmek mi zor kalmak mı? 
2-3 sene önce düşünmeye başlamıştık bu trafik şehrine gitsek mi diye. 20 yıllık bir düzenimizi 
bozacaktık. Diyarbakır’ın surlarına o kadar aşina olmuştuk ki, neredeyse onlarla sohbet ediyor-
duk. Her gün Dicle nehrinin üzerinden geçerek işe gidiyordum. Köprüden geçerken bu da bura-
nın boğaz köprüsü diye düşünürdüm. Fakat diğer yandan İstanbul bizi kendine çağırıyordu, belki 
de vakti saat-i gelmişti. Son ana kadar kararsızdım. Diyarbakır’da yüzlerce hatıramız, kurulu bir 
düzenimiz ve iyi koşullarda bir çalışma ortamımız vardı. Fakat dedim ya İstanbul çağırıyordu bir 
kere. Bu arada İstanbul’dan güzel bir kısmet nasip olmuştu. Medeniyetler şehri yeni bir Medeni-
yet Üniversitesi kurmuştu. Bizim de burada kısmetimiz varmış.

Bizim için zor olacaktı, ama tebdil-i mekanda da ferahlık vardı. Hem bizim, hem de çocuklar açı-
sından bir değişikliğin faydalı olacağına inanıyorduk. Uzun vadeli düşününce İstanbul daha ağır 
basıyordu.

Fakat Diyarbakır’ daki Ulusal Göğüs cerrahisi sempozyumu da yapmamız gerekiyordu. Söz ver-
miştik, sempozyumu yapmadan nereye gidecektik. Bu nedenle İstanbul’a gitmeyi bir müddetliği-
ne geciktirdik. Sempozyumu 2011’in Kasım’ın da yaptık, kazasız belasız. Katılanlar memnun ol-
muştu. Artık yavaş yavaş ayrılma vakti gelmişti. Ama bir baktık ki birden kış bastırdı. Şimdi bu 
kışın ortasında İstanbul’a gidilir mi? ne yapacaktık, yolları da bilmiyorduk. Hele bir baharı bekle-
yelim, havalar düzelsin, önümüzü daha iyi görürüz dedik. 2012 Nisan ayının sonları Mayıs başla-
rıı havalar da düzelmişti. O sırada Mardin’den bir hastam gelmişti. Kendilerini tanıyordum. Daha 
önceden ameliyat için randevu vermişim. Tam bu sırada İstanbul’a gitme hazırlıkları yapıyor-
dum. Sizi bir arkadaşıma devredeyim dedim. Olmaz dediler. Ya burada, ya da İstanbul’da ame-

Diyarbakır’ dan İstanbul’a

Dicle Üniv.Tıp Fak. Göğüs cerrahisi kliniği’de son ziyaret (Ağustos 2012).
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liyatı yapmamı istediler. Hastayı Diyarbakır’da ameliyat etmeye karar verdik. Gidişi 2-3 hafta-
lığına tekrar erteledik. Neyse, ameliyattan sonra hastayı sağ salim taburcu ettik. Mayıs ayının 
sonları, artık gidiyordum. Bavulumu toplayıp uçağa bindim, İstanbul’a geldim. Tam İstanbul’ da 
işe başlarken bir takım problemler oldu. Gerisin geriye tekrar Diyarbakır’a dönüş yaptım. Fakat 
bu arada İstanbul yolu hala açık duruyordu. Aradan 2 ay geçti, İstanbul tekrar çekmeye başladı. 
Tekrar karar verdik bu sefer gidiyorduk. Fakat yakın çevremiz ve arkadaşlarımız Diyarbakır’dan 
ayrılmamıza razı değildi. İstanbul’da evi tuttuk, eşyaları topladık, Ağustosun sonlarında ortalık-
ta kimseler yokken, sessiz sedasız bir şekilde Diyarbakır’dan ayrılarak İstanbul’a doğru yola çık-
tık. Bu önemli bir yol ayırımı idi. Yedi bin yıllık, nice kavimlerin yaşadığı bu kadim şehirden ay-
rılıyorduk. Ağustos’un 27’sinde şiddetli bir yağmur altında akşam saatlerinde İstanbul’a ulaştık. 
Yağmur berekettir dedik. Vardığımızda yağmur kesilmişti. İlk günden yolları kaybetmeye ve ka-
rıştırmaya başlamıştım bu devasa şehirde. Eski bir Medeniyet’ten yeni bir Medeniyete (İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi) gelmiştik. İstanbul; farklı bir hayat, farklı bir yaşam tarzı, bir dünya şeh-
ri, boğaz, tarihi camiler, farklı kültürler ve trafik. İlk bir haftada 2 kez trafik cezası yedim, ara-
cım da 2 kez çekildi. Artık daha tedbirli olmam gerekiyordu. Nerde Diyarbakır’ın rahatlığı en uzak 
yer 15 dakika idi. Surlar, Kervansaray, Ulucami, Sahabeler, Hasanpaşa hanı, on gözlü köprü, ta-
rihi suriçi çarşısı, üniversite kampüsü, Dicle nehri, meyan kökü şerbeti ve suriçi’ ndeki eski çay-
cılar ve kaçak çay hepsi geride kalmıştı. İstanbul’da işbaşı yaptım. 29 ağustos 2012, yazın son 
günleri, 38 yıllık bir göğüs cerrahisi kliniğinden, 3.5 günlük yarım bir kliniğe gelip başlamıştım. 
Fakat mutsuz ve umutsuz değildim. Zorluklar ve yokluklar pek umurumda değildi, gençlik yılları-
mıza geri dömüştük. Bu durum zaman zaman hoşuma gidiyordu, bir hareket gelmişti. İşler ya-
vaş yavaş yoluna girmeye başlamıştı, bir yandan da ameliyatlara başlamıştık, Opr. Dr. Halil Tö-
züm ile birlikte. Süreyyapaşa’dan gelen rotatör asistan da bize yardımcı oluyor. Yavaş yavaş alı-
şıyorduk İstanbul’a, yolları da baya öğrendim. Anadolu yakasında bir çok yere navigasyonsuz gi-
debiliyordum artık. Ama karşısı ayrı bir şehir. Hafta sonu pazar günleri boğazda bir çay içmeden 
yapamıyoruz artık. Arada bir Diyarbakır’ da ki hatıralarımız geliyor aklımıza, fakat çayın marka-
sı değişmişti bir kere.

İstanbul Göztepe eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniğinde vizit (Ocak 2013).
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Kongre Başkanı Prof. Dr. Levent Elbeyli çok sayıda asistan ve uzman arkadaşımıza kongre katı-
lımı için Türk Göğüs Cerrahisi Derneği destek sağlanacağını bildirdi. Elbeyli, Göğüs cerrahisinin 
güncel sorunlarını tüm detayları ile birlikte değerlendirme ve tartışma fırsatı bulacağımızı düşü-
nüyoruz. Bu kongrede göğüs cerrahisinde giderek hızlanan mesleki gelişmeleri, aynı hızda iler-
leyen teknik yenilikleri ve kurslarla desteklenen toplantılarda birlikte tartışma imkanı doğacağı-
nı bildirdi.

2013 yılı Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresinde hemşire-
lerde unutulmadı. Kongre Başkanı Prof Dr Levent Elbeyli 
“Göğüs cerrahisine emek veren, her alanda bizlerin en ya-
kın ve cefakar çalışma arkadaşları hemşirelerimiz de bu 
kongrede ”II. Ulusal Göğüs Cerrahisi Hemşireliği Sempoz-
yumu” ile bizlerle olacaklar.” dedi. 

2013 yılı Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresine 
katılımın yüksek olması bekleniyor

II. Ulusal Göğüs Cerrahisi 
Hemşireliği Sempozyumu
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Türk Göğüs Cerrahisi Derneği yeni yönetimin üzerinde titizlikle çalıştığı “mesleki gelişim kursu” 
Malatya, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde başarı ile gerçekleştirildi. İlk defa dü-
zenlene kursa bölgedeki meslektaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Bunu takiben 2. “mesleki gelişim 
kursunun” 18 Ocak 2013’de Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesinde gerçekleştirildi. 3. “ Mesleki gelişim kursunun” da 9. Şubat 2013’de Atatürk 
Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılması planlandı. 

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Mesleki Gelişim Kurslarının ikincisi 18.01.2013 tarihinde Süreyya-
paşa Hastanesi Cerrahi Blok Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya ev sahipliği yapan 
Dr. İrfan Yalçınkaya, kısa bir konuşma ile konuşmacılara ve kursiyerlere hoşgeldiniz dedi. Der-
nek Başkanı Dr. Mustafa Yüksel, kursun anlam ve amacını açıkladı. Dört oturum halinde yapılan 
kurs, 08.30’da başlayıp 17.30’a kadar sürdü. Kahvaltı ikramı ile başlayan kursta, kahve araların-
da ve öğle yemeğinde konuşmacılar ve kursiyerler tanışma ve konuşma imkanı buldu. Toplam 
24 konuşmacının katıldığı kursa 24 de kursiyer katıldı. İstanbul ve çevresindeki hastanelerde ça-

lışan uzman Dr. olan kursiyerler, gün bo-

yunca güncel 24 konuyu eğitim görevlisi / 

öğretim üyesi olan 24 kişiden dinleme ve 

soru sorma fırsatı bulduktan sonra kurs 

sonunda katılım belgelerini aldılar. Doç.

Dr. İrfan Yalçınkaya “Toplantının düzen-

lenmesiyle her açıdan ilgilenen Dr. Can-

sel A. Öztürk’e, katkılarından dolayı Cel-

tis firmasına ve tüm katılımcılara teşek-

kür ederiz” dedi.

İlk “Mesleki gelişim kursu”

2. Mesleki Gelişim Kursu

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi
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“3rd Challenge on Chest Wall Diseases” top-
lantısı İtalya’nın Rionero in Vulture şehrinde 
yapıldı. Toplantıya Türk Göğüs Cerrahisi Der-
neği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel ve yö-
netim kurulu üyeleri Prof. Dr. Levent Elbeyli ve 
Doç. Dr. Ilgaz Doğusoy konuşmacı olarak katıl-
dılar. 63 akademisyenin katıldığı 2 günlük be-
yin fırtınası olarak planlanan toplantıda 30 ko-
nuşmacı kendi serilerini de sunarak göğüs du-
varı hastalıklarının bütün perspektiflerini tar-
tıştılar ve güncel tıbbın gelişmeleri konusunda 
bilimsel alışverişte bulundular. 

1. Gün 
“Patologia malformativa” panelinde Mustafa 
Yüksel; “Institutional experience on minimally 
invasive repair of pectus carinatum” konuşma-
sını yaptı. İtalya da henüz minimal invaziv P. 
Carinatum yapan klinik sayısı 1 elin parmak-
larından az olduğu ve yapılan olgu serilerinin 
çok az olması nedeni ile tartışmalar daha çok 
yabancı meslektaşlarımıza bizim sonuçlarımızı 
göstermek ve operasyon tekniklerinin anlatıl-
ması olarak devam etti.
Devam eden oturumlar “Patologia Traumati-
ca” paneli ile devam etti. Katılımcılar serileri-
ni ve özellikle travma cerrahisinde aldıkları so-
nuçları, başarılı ve başarısız sonuçlarını, trav-
malı hastaya yeni yaklaşım önerilerini sundu-
lar

2. gün
 “Functional corner” oturumunda olguların pre-
op değerlendirme yöntemleri ve elektif akci-

ğer rezeksiyonlarında oluşturulması düşünülen 
“dernekler arası konsensus” tartışıldı.
2. oturum “Patologia Neoplastica” da 11 ko-
nuşmacı ve 6 tartışmacı mevcuttu. Bu oturum-
da göğüs duvarının malign ve benign tümörle-
rinin bütün detayları, son gelişmeler ve teknik-
ler, klinik serileri eşliğinde tartışıldı.
Ilgaz Doğusoy; “Demolitive techniques for pri-
mary and secondary neoplasms” konuşmasını 
kendi serileri ve olgu sunumları ile yaptı. 
Aynı oturumda Levent Elbeyli; “En bloc resec-
tion for primary and secondary neoplasms in-
volving the chest wall” konuşmasını yaptı. 
Göğüs duvarı rezeksiyon ve rekonstrüksiyonla-
rındaki yeni gelişmeler, klinikler arasında uy-
gulanan teknik farklılıklar ve yeni rekonstrük-
siyon materyalleri sunularak, tartışmacılar ve 
katılımcılar tarafından tartışıldı.
Sn. Mustafa Yüksel Türk Göğüs Cerrahisi Der-
nek Başkanı olarak; Bu tür toplantılara katı-
lan türk göğüs cerrahlarının varlığı diğer ül-
kelerin cerrahları ile kurulabilecek dostluk ve 
profesyonel ilişkiler açısından önemli olduğu-
nu, halen ESTS, EACTS, STS, AATS üyesi olan 
veya olacak meslektaşlarımızın ulslararası ilş-
kilerinin sağlam temellere oturabilmesi için bu 
tür uluslararası toplantılara katılımların teşvik 
edilmesi gerektiğini, bunu sağlamak için der-
neğimizin elinden gelen gayreti ve katkıyı sağ-
layacağını belirtti.
Toplantını düzenleyicisi ve ev sahibi olan Sayın 
Prof. Dr. Cosimo Lequaglie ve eşinin misafir-
perverliğine de ayrıca teşekkürlerini iletti.

“3rd Challenge on Chest Wall Diseases” toplantısı 
Rionero in Vulture’de yapıldı
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Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Gaziantep Şubesi Bölgesel Toplantısı 5 Ocak 2013 tarihinde Ga-
ziantep Grand Hotel yapıldı. Toplantıda; Mediyasten kitlelerin radyolojisi (Prof. Dr Reşat Kervan-
cıoğlu), Timomada patolojik evreleme ve sorunları (Prof. Dr. Kemal Bakır), Timomada cerrahi ev-
relemenin sorunları (Doç. Dr. Maruf Şanlı) ve Cerrahi tedavi (Prof. Dr. Bülent Tunçözgür) sunuldu. 

21 Mart 2013 İzmir tepecikte Doç.Dr.Şeyda kaya başkanlığında ve 10 Mayıs 2013’de İstanbul 
Florans Nightingale’de Prof.Dr.Alper Toker başkanlığında VATS kursu düzenlenecek.

01 Haziran 2013’de İsparta Süleyman Demirel Ünüversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD. 
da Yard. Doç. Dr. Rasih Yazkan başkanlığında “Toraks Travma Sempozyumu” yapılacaktır. Sem-
pozyum sekreterliğini Afyon Kocatepe Ünüversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD. dan Yard. 
Doç. Dr. Gürhan Öz üslenecektir.

TGCD Gaziantep Şubesi Ocak 2013 
Bölgesel Toplantısı

İzmir Tepecik EAH’te ve 
İstanbul Florans Nightingale’de 
VATS Kursu 

Haziran 2013’de Travma sempozyumu
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Göğüs Cerrahisi Akademisi “Farklı bakış ile yeniden VATS” konulu paneli 10 Mayıs 2013 de İstan-
bul Ünüversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD’da gerçekleştirilecektir. Akademi sek-
reterliğini Doç. Dr. Akif Turna ve Doç. Dr. Celalettin Kocatürk yapacak. Moderatörlüğünü TGCD 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel’in yapacağı toplantıda;VATS konusunda Temel Eğitim, VATS lo-
bektomi ve VATS intratorasik akciğer dışı işlemler ana başlıkları altında sunumlar gerçekleştiri-
lecektir. Toplantı sonrası sosyal faliyet olarak aynı gün İstanbul Florence Nightingale Hastanesi 
Kafeteryasında saat 19:00 da akşam yemeği verilecektir.

Farklı Bakış ile Yeniden VATS

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Prof.Dr.Ayten Kayı Cangır ve Op.Dr.Bülent Musta-
fa Yenigün tarafından düzenlenecek olan Türk Göğüs Cerrahisi Derneği BaharToplantısı 7-8 Ha-
ziran 2013 tarihleri arasında Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde gerçekleştirilecektir. Top-
lantı düzenleme komite başkanı Prof.Dr.Ayten Kayı Cangır “Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Bahar 
Toplantısı’na tüm Türk Göğüs Cerrahisi Derneği üyeleri davetli olup programı gelecek bültende 
duyurulacaktır.”dedi.

Balıkesir’de Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 
Bahar Toplantısı Yapılacak
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7.  Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 25-28 Nisan 2013 tarihleri arasında Kervansaray Otel Lara 
/ Antalya’da yapılacaktır. Kongre başkanı Prof. Dr. Levent Elbeyli ve Kongre genel sekreteri Doç. 
Dr. Ilgaz Doğusoy katılımcılara gönderdiği davet mektubu;

Değerli Meslektaşlarımız,

7.  Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 25-28 Nisan  2013 tarihleri arasında Kervansaray Otel Lara 
/ Antalya’da yapılacaktır. İki yılda bir düzenlediğimiz bu kongremiz, sadece yüksek bilimsel niteli-
ği ve mesleki değeri ile değil, aynı zamanda hepimizi bir araya getiren sosyal özelliği ile de tüm 
göğüs cerrahisi alanında çalışan hekim arkadaşlarımızın en önemli ulusal etkinliğidir.

Bu kongremizde de göğüs cerrahisinde giderek hızlanan mesleki gelişmeleri, aynı hızda ilerleyen 
teknik yenilikleri, kurslarla desteklediğimiz toplantılarda birlikte tartışacağız. Çok sayıda asis-
tan ve uzman arkadaşımıza kongre katılımı için dernek tarafından gerekli destek sağlanacaktır.

Kongremizin bilimsel ve sosyal programını hazırlarken çalışma grubu başkanları, şube başkanla-
rı ve sahada çalışan arkadaşların önerilerine özel dikkat gösterdik. İçeriğin bilimsel yönünü art-
tırmak amacı ile yurt dışından alanındaki en iyi isimlerden bazılarının kongremize katılımını sağ-
lıyoruz.

Göğüs cerrahisinin güncel sorunlarını tüm detayları ile birlikte değerlendirme ve tartışma fırsa-
tı bulacağımızı düşünüyoruz.

Ayrıca çalışma gruplarımızın aktiviteleri ve toplantıları da kongrede yer alacaktır.

Göğüs cerrahisine emek veren, her alanda bizlerin en yakın ve cefakar çalışma arkadaşları hem-
şirelerimiz de bu kongrede ”II. Ulusal Göğüs Cerrahisi Hemşireliği Sempozyumu” ile bizlerle ola-
caklar. Birlikte tartışıp bilgilerimizi paylaşacağız.

Kongremiz sırasında Yeterlik Genel Kurul Toplantısı ve Yeterlik Sınavı da yapılacaktır. Kısacası 
zengin bilimsel ve sosyal içerikle unutamayacağımız bir kongre hazırlığı içindeyiz.

Değerli meslektaşlarımız, kongrede bütün hocalarımız ve arkadaşlarımıza görev vermeyi arzu 
ettik  fakat aktif dinleyici  katılımını arttırmak için kongreyi tek bir salonda yapmak  ağırlıklı gö-
rüş olarak benimsendi. Hepinize görev verememenin üzüntüsü içerisindeyiz. Anlayış ve hoşgörü-
nüz için  teşekkür ederiz.

Sizleri, 25-28 Nisan 2013 tarihlerinde, Kervansaray Otel Lara / Antalya’da görmeyi umar, çalış-
malarınızda başarılar dileriz.

Sağlıkla ve sevgiyle kalın.

Saygılarımızla,

Yedinci Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi

Önemli Tarihler

Online Bildiri Açılış Tarihi: 15 Ekim 2012 

Bildiri Özeti Göndermek İçin Son Tarih: 10 Mart 2013 

İndirimli Kayıt İçin Son Tarih: 03 Ocak 2013 

İndirimli Konaklama İçin Son Tarih: 03 Ocak 2013
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2013 Yılı Kongre Takvimi
2013 Yl Kongre Takvimi 

KONGRE ADI TARİH YER DEADLİNE 

ESTS 2013  
(21st European Conference on General 
Thoracic Surgery 
Birmingham, UK) 

26 – 29 MAYIS 2013 BİRMİNGHAM 
İNGİLTERE 

10 OCAK 2013 

TORAKS 2013  
(Türk Toraks Derneği'nin 16. Yllk 
Kongresi) 

3 - 7 NİSAN  2013  MARİTİM PİNE BEACH OTELİ  
ANTALYA / BELEK  

27 OCAK 2013 

IASLC 2013 
(15. world conference on lung cancer) 

27 – 30 EKİM 2013  SYDNEY 
AVUSTURALYA 

21 HAZİRAN 2013 

TAKD + AKAD ORTAK KONGRESİ 
2013 

14 – 17 MART 2013 PERİSSİA OTEL 
KAPADOKYA 

15 ŞUBAT 2013 

ERS 2013 (ERS annual congress 
2013) 
 

7 – 11  SEPTEMBER 
 

BARCELONA / İSPANYA 21 ŞUBAT 2013 

GÖĞÜS CERRAHİSİ  
7.  ULUSAL  KONGRESİ 

25-28 NİSAN  2013  KERVANSARAY OTEL 
ANTALYA / LARA   

10 MART 2013 

APSR 2013 11-14 NOVEMBER 2013 YOKOHAMA, JAPONYA * 

AATS 2013   4 – 8 MAYIS 
 2013 

MİNNEAPOLİS, MN, USA * 

TÜSAD 2013 
(35. Tüsad ulusal kongresi) 

2-6 EKİM 2013 ÇEŞME / İZMİR * 

EACTS 2013 5 – 9 OCTOBER 2013 VİYANA 
AVUSTURYA 

1 NİSAN 2013 

    

(*) Tarih henüz açklanmayan veya geçmiş olan kongreler 
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Bizler hekimlik görevini icra ederken birçok yasal sorumluluklarla karşılaşmaktayız. Bu yasal so-
rumluluklarımız ulusal ve uluslar arası birçok kanun ve yönetmelikle belirlenmiştir. Gelişen ve kü-
çülen dünyamızda yasal sorumluluklarımız dinamik bir süreç içerisindedir. Meslektaşlarımızın bu 
süreçte bilgilendirme amacıyla yasal sorumluluklarımızın bülten baskılarında yer verilmesinin 
faydalı olacağını düşünüyoruz. Her sayımızda “Etik ve Hukuk” bölümünde yasal sorumlulukları-
mızla ilgili bir konuya değinmek istiyoruz.

Yazı dizimizi oluştururken ulusal ve uluslar arası birçok kaynaktan faydalanmaktayız. Bunların bir 
kısmını aşağıda görebilirsiniz. 

Ulusal ve uluslar arası kaynaklar; 

1. TC Anayasası 17. Maddesi

2.  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

3. 818 sayılı Borçlar Kanunu

4. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

5. 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatının İcrasına Dair Kanun

6. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu

7. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu

8. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

9. 2219 sayılı Özel Hastaneler Kanunu

10. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi (19.02.1960 tarih ve 10436 sayılı Resmi Gazete) 

11. Hastak Hakları Yönetmeliği (1 Ağustos 1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete) 

12. Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği (11.05.20012 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazete)

13. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları (Türk Tabipler Birliği tarafından kabul edilip 01.02.1999 ta-
rihinde yayınlanmış )

14. Hasta Hakları Uygulama Yönergesi

15. Konuyla ilgili Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarından faydalan-
dım. 

16. Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi (Dünya Tabipler Birliği’nin 1981)

17. Avrupa’da Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi (Dünya Sağlık Örgütü, 1994)

18. Bali Bildirgesi (Dünya Tabipler Birliği, 1995)

19. Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü, 2002, bildirisini kullandım. 

Bu sayıda ele aldığımız konu “Hastanın Gizlilik Hakkı”. 

Hekimlerin Yasal Sorumlulukları
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Hekimlerin yasal sorumluluklarından olan hastanın gizlilik hakkını nasıl olması gerektiğini ulusal 
ve uluslar arası ilgili kanun ve yönetmeliklerde açıkca tanımlanmıştır. İlgili kanun ve yönetmelik-
leri göz gerdiğimizde hasta gizlilik haklarını aşağıdaki şekilde maddeleyebiliriz.

1. Kişisel verilerin gizliliği

Kişisel verilerin gizli tutulması ülkemizde hasta hakları yönetmeliği ile tanımlanmıştır. Sağlık hiz-
metinden yararlanan kişilerin sağlık durumlarına ve kişisel hayatına ait bilgilerin gizliliği esastır. 
Hasta gizlilik hakkı hem kamu hukuku hemde özel hukukta garanti altına alınmıştır. 

2. Mahremetiyetinin korunması ve saygı göstermesi

Hasta hakları yönetmeliğinde hasta bilgilerinin gizli tutulmasıyla ilgili olarak kanun ile müsaa-
de edilen haller ve tıbbi zorunluluk dışında özel ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı 
açıkca belirtilmiştir. Hasta mahremetiyetine önem gösterilmesi vurgulanmıştır. Her türlü tıbbi 
müdahalede hasta mahremetiyetinin korunmasınıa açıkca isteyebileceği ve ilgili kişininde buna 
saygı göstererek mesleğini icra etmesi gerektiği yönetmelikle ifade edilmiştir. 

3. Hasta yakınının yanında bulunmasını talebi

Hasta kendisine yapılacak müdahalelerde tıbben sakınca yok ise bir yakınının yanında bulunma-
sını talep edebilir. Hastanın aile hayatına zaruret yok ise müdahale edilmemelidir. 

4. Kişi rızası gizlilik konusundaki sorumluluğu kaldırmaz

Kişi rızasına dayansa bile hekimin gizlilik konusundaki sorumluluğu kalkmaz. 

5. Üçüncü bir şahısla bilgi paylaşılamaz 

Sağlık hizmeti verilirken elde edilen tüm bilgiler kanun ve müsaade edilen haller dışında üçüncü 
bir şahısla hiçbir şekilde paylaşılamaz. 

6. Hasta bilgi ifşası cezai sorumluluk gerektirir

Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve haklı bir sebebe dayanmayan bilgi ifşası müdahil olan perso-
nel ve diğerlerinin cezai sorumluluğunu gerektirir.

7. Eğitim faliyetlerde gizlilik hakkının ihlali durumunda kişi rızası bile göz önünde bu-
lundurulmaz

Araştırma ve eğitim amaçlı yapılan faliyetlerde hasta kimlik bilgileri rızası olmadan açıklana-
maz. Eğer toplum sağlığını ilgilendiren bir durum söz konusuysa kamuoyuna açıklama yapılabi-
lir. Söz konus hakkın ihlali durumunda kişi rızası bile göz önünde bulundurulmamıştır. 

8. İnsan kaynaklı ürünlerde de gizlilik

Hastanın kimlik bilgilerinde nasıl gizlilik çok önmeliyse bu tür verilerin alındığı İnsan kaynaklı 
ürünlerininde de gizlilik kanuni zorunluluktur.

9. Tıbbi ve cerrahi müdahale bulunması gerekenlerle yapılır

 Hastanın özel talep ve onayı dışında tıbbi veya cerrahi müdahale esnasında kişisel gizliliğe say-
gı gösterilmeli yani uygun ortamda işlem yapılmalı. Gerçekten orada bulunması gereken kişiler 
nezdinde işlem yapılmalıdır. Tedaviyle ilgisi olmayan kişiler tıbbi müdahale esnasında bulunma-
malıdır.

Orhan Yücel

Hastanın Gizlilik Hakkı
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Bir delinin akıl defteri diye bir şey vardı. Hafızamın kırıntıları arasında kalmış. Gerçek miydi yok-
sa fantezi mi bilmiyorum. Deli lafını duyunca hemen hemen hepimizde bir ürperme oluşur. Her 
köyün bir delisi vardır. Aslında kim deli kim akıllı belli değildir. 

Bu kliniğin delisi benim, herhalde. 

İnsanların birikimleri ve ilgi alanları doğrultusunda birçok ilginç yönleri ortaya çıkar. 

Kimi çok güzel türkü söyler, kimi şiir yazar, kimi heykelle uğraşır kimi de başka şeylerle. 

Bu uğraşılar bazen beceri olur bazen de eziyet (başkaları için!!!).

Ben abuk sabuk heykellerle uğraşmaya, ilkokul zamanlarımda başladım. O zamanlar çamurlarla 
uğraşırdık. Diğer arkadaşlarım araba ev gibi düzgün şekiller yaparken, ben ne idüğü belirsiz şe-
kilsiz şemalsiz cisimler yapardım. Yaptığım şekiller acayip bir şeydi, herhalde sadece benim zev-
kime uygundu. 

Heykellerin Öyküsü
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Yaptığım nesneler (belli bir şeye benzemediği için) paraşütle atlamış ancak paraşütü açılmamış, 
üzerine 4 tonluk fil oturmuş ya da yapılırken birçok yerleri unutulmuş insancık ya da yaratık fi-
gürleriydi.

Zaman ilerledi, yeni yeni birçok alışkanlıklar edindik. Ancak, abuk sabuk şekiller yapma alışkan-
lığım bir türlü değişmedi.

Son zamanlarda seramik çamuru ile tanıştım. İstediğin şekli verebiliyorsun. Şekil verdikten sonra 
yüksek ısılı fırında 8-10 saat arası pişirince gerçekten seramik gibi sert ve dayanaklı olabiliyor. 
Burada, yine abuk sabuk şekillerde olan, seramik hamurundan yaptığım ve kendi ellerimle boya-
dığım birkaç ürünü sergilemek istiyorum.

Yıllardır gömüldüğümüz tıp kitaplarını biraz dışına çıkmak kimseye zarar vermez.

Haydi, arkadaşlar, kafanızı gömdüğünüz tıptan uzaklaşın. 

İçinizdeki dürtülere biraz da olsa kulak verin.

Sedat Gürkök, GATA, Ankara

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs 
Cerrahisi Kliniğinden Doç.Dr.Ahmet Ferudun 
IŞIK ile sanat ve müzik hakkında konuştuk. 
Türk müziğinin en önemli parçasını oluşturan 
Türk Halk Müziği ve bağlama özelinde keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdik.
(Röportajı gerçekleştiren Türk Göğüs Cerrahisi Der-
neği Gaziantep Şubesi sekreteri Bekir ELMA (BE) ve 
Doç.Dr.Ahmet Ferudun IŞIK (AFI))

Ahmet Ferudun Işık İle 
Sanat ve Müzik Hakkında Söyleşi
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BE: hocam! “Sizce sanat nedir ve insanlar sa-
natla niçin uğraşırlar?” diye başlayalım.

AFI: Her şeyden önce ben bir sanat erbabı de-
ğilim. Bu işle hobi olarak uğraşıyorum. 

Bence sanat insanın kendini ifade tarzıdır. 
Tabi ki bu ifade tarzı toplumun sizde oluştur-
duğu duygu ve düşünce durumu ile de alaka-
lı. Yani ben insan durduk yerde sanatla uğraşır 
diyemem. İçinden yetişilen toplum, sanatçının 
ne olacağını ve ne ile o toplumu ifade edece-
ğini de belli eder. Sanatçı topluma, o toplumun 
kendisini gösterir, aynasıdır.

BE: Hocam, sanatın önemli bir dalı olan müzik 
hakkında ne düşünürsünüz? Müzikle alakadar 
olmanızın başlangıç noktası var mı?

AFI: Müzik insanın kendini ifade etmesinin 
en önemli dalını oluşturuyor. Müzikle alakam 
tıp ile alakamın çok öncesinde, çocukluk çağ-
larımda başlar. Çocukluğumda seslerin arka-
sından giderdim. Benim çocukluğumda sabah 
kalkar kalmaz radyo açılmış olurdu ve sabah 
saat 6’da radyodaki türkülerin tınısı ile uyanır-
dık. İçinde bulunduğum toplum, hangi yüzyıl-
da olursa olsun, hangi yönetim tarzının etki-
si altında olursa olsun kendini türkülerle ifade 
etmiş bulunan bir toplum. Yani biz millet ola-
rak sevincimizi, üzüntümüzü, öfkemizi hatta 
mizahi tarafımızı bile türkülerle dile getirmiş 
ve bugünlere getirmişiz. Dolayısıyla bu toplu-
mun içinden yetişmiş olmak türkülerin sizde iz 
bırakmış olması için yeterli bir sebep. Aslın-
da müziği genel olarak severim ama Türk Halk 
Müziğinin bende ayrı bir yeri vardır.

BE: Türk Halk Müziği denilince akla ilk gelen 
enstrüman bağlama oluyor, yanlış mı düşü-
nüyorum? Siz de bağlama ile uğraşıyorsunuz. 
Neden bağlama?

AFI: Müzik konusunda akademik bilgi biriki-
mim yok. Ayrıca bir sanat erbabı da değilim. 
Ancak bunun sebebiyle ilgili birkaç şey söyle-
yebilirim. Bir enstrümanın tercih edilmesinin 
öncelikle taşınabilir ve ulaşılabilir olması gibi 
maddi sebepleri var. Bu durumda enstrüma-
nınızı her yere götürebilirsiniz. Kullandığınız 
ya da kullanmayı düşündüğünüz müzik aleti-
nin eğitimini veren ehil kişilere ulaşabilmek de 
önemli. Bağlama bizde çok fazla kullanılan bir 
enstrüman olduğundan bunun eğitimini vere-
bilen insanlara ulaşmak da diğer enstrüman-

lara göre kolay oluyor. Tabi “neden bağlama?” 
denilince bundan daha önemli sebepler de var. 
Az önce türkünün içimizde bıraktığı izden bah-
settik. Türkü Türk müziği içinde nasıl vazgeçil-
mezse bağlama da türkü için vazgeçilmezdir. 
O türküdeki anlatılmak isteneni bazen bağla-
ma tek başına anlatabilir, yani söz olmaksızın. 
Bir de kullanılan enstrümanın ses ve tınısının 
kolay çıkarılabilir olması gibi bir durum var. 
Mesela üflemeli çalgılardan ney ve dilsiz ka-
valdan ses çıkarmak uzun uğraşlar gerektire-
bilir ve bazen hiç ses çıkarılamayabilir. Ancak 
telli çalgılar bu anlamda öğrenmesi daha ko-
lay ve bağlamanın ise ses yelpazesi çok geniş.

Biz ilkokuldayken beden eğitimi, müzik, resim 
gibi derslere önem verilirdi. Mesela müzik der-
sinde mandolin çalma mecburiyeti vardı. Ama 
bence mandolin yanlış, çünkü telleri sert ve 
Bir ilkokul çocuğu için ses çıkarmak zor. Daha 
sonraları flüt çalınmaya başlandı. Yine de ço-
cukluk çağında okulda sanatla tanıştırılmak is-
tenmesi güzel bir şeydi. Şu an böyle bir 

şey görmüyorum. Çocuklar mutlaka bir müzik 
aleti öğrenmeye çalışmalı diye düşünüyorum.

BE: Ne zamandır bağlama çalıyorsunuz? Çalış-
malarınız nasıl devam ediyor?

Son 6 yıldır yoğun olarak uğraşıyorum.Önce-
likle şunu söyleyeyim, bağlama ilginç bir ens-
trüman. Nota ve tınıları öğrendikten sonra 
bağlamanın özel olduğunu fark ediyorsunuz. 
Sıradan bir alet değil, ses aralığı ve tavırları 
çok geniş, ara sesleri çok. Yörelere göre türle-
ri öğrendikçe bağlamaya daha da hayran kalı-
yorum. Tabi bu çeşitlilikte 1930’larda köy köy 
dolaşıp türkülerin hikayelerini, söyleniş tarzın-
dan da notalarını çıkaran ve unutulmuş tür-
küleri gün yüzüne çıkaran üstadların emekleri 
neticesinde kavuştuğumuz şeyler bunlar.

Şu an hastanemizdeki bazı öğretim elemanla-
rı olarak konservatuvar öğretim üyeleri ile bir-
likte grup olarak devam ediyoruz. Sonradan 
buna bazı öğrencilerimiz de katıldı ve “tıptan 
sesler korosu” isimli bir koro oluşturduk. Deva-
mı gelir mi bilemiyorum.

BE: Keyifli sohbetiniz için teşekkürler.

AFI: Ben teşekkür ederim.
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İlk olarak 1985 yılında bir beyin biyopsis sıra-
sında BT eşliğinde PUMA 650 isimli bir robot 
kullanılmıştır. 1988 yılında ise prostat cerrahi-
si için PROBOT ve 1992 yılında total kalça art-
roplasti cerrahisinde ROBODOC isimli robot-
lar kullanılmıştır. 1994 yılında ZEUS ve 2000 
yılında Da Vinci isimli robotlar kullanıma gir-
miştir. ZEUS 2003 yılında pazardan çekilerek 
o günden sonra 2009 yılında yeni jenerasyonu 
da üretilen Da Vinci robotu ile cerrahi işlemler 
yapılmaya devam edilmiştir.

Günümüzde robotik cerrahi; otolaringoloji-baş 
boyun cerrahisi, gastrointestinal cerrahi, kar-
diyotorasik cerrahi, kardiyoloji ve elektrofiz-
yoloji, üroloji, jinekoloji, nöroşirürji, ortope-
di ve pediatrik cerrahilerde yaygın olarak kul-
lanılmaya başlanmıştır. Pulmoner rezeksiyon-
lar, robotun göğüs cerrahlarına sınırlı olanak 
sağlaması nedeniyle tüm bu cerrahiler içeri-
sinde %1’den daha azını oluşturmaktadır. Her 
ne kadar robotlar jinekologlar ve ürologlar ta-
rafından çoğunlukla kullanılıyor olsalar da son 
yıllardaki veriler göğüs cerrahlarının robotla-
rı daha sık kullanmaya başladıklarını göster-
miştir.

Günümüzün popüler konu başlıklarından olan 
robot ve VATS arasındaki üstünlük savaşın-
da her iki tarafında birbirlerine karşı avan-
taj ve dezavantajları vardır. Robotun; iyileşti-
rilmiş görüş, cerraha daha fazla esneklik sağ-
layan geliştirilmiş enstrümentasyon, daha iyi 
lenf nodu görüş açısı ve diseksiyonu, çift kon-
sol kullanımı ile eğitim verilebilirliği ve simüla-
tör gibi avantajlarının yanı sıra; robotun kendi 

maliyeti (yeni jenerasyon Da Vinci HD SI mo-
delinin yaklaşık fiyatı 1.75 Milyon $’dır) ve ida-
me maliyetlerinin yüksek oluşu, 5 mm’lik ens-
trümanların her  10 kullanımda ve 8 mm’lik 
enstrümanların her 20 kullanımda değişim zo-
runluluğu, total portal yaklaşımlarda cerrahın 
akciğerleri palpe edememesi gibi dezavantaj-
ları bulunmaktadır.

Pulmoner rezeksiyonlar esnasında hasta başı 
asistanının kullandığı vasküler stapler yeri-
ne cerrah tarafından kontrol edilebilen robotik 
staplerler geçtiğimiz günlerde kullanıma sunul-
muştur. Bu yıl içerisinde kullanıma sunulacak 
belkide en önemli enstrümanı robotik vasküler 
mühürleyici oluşturmaktadır. Robotik harmo-
nik bıçağa benzer olmasına rağmen açılı olu-
şu ve cerrahın fissürleri ayırırken karşılaştığı 
ve 7 mm’ye kadar olan pulmoner arter ve ven-
leri  mühürleyebilmesi cerrahlara büyük kolay-
lık sağlayacaktır. Ayrıca geçtiğimiz yıl içerisin-
de kullanıma sunulan robotik suction-irrigator 
cerrahlara aynı anda hem emiş hemde irrigas-
yon yapma imkanı tanımaktadır. Gelecek va-
deden alanlardan bir tanesi de doku floresanı-
dır. Hastalara IV olara uygulanan “Indigotine” 
adlı floresan ajanı sonrası robota yerleştirilen 
özel kamera vasıtası ile vaskülarize dokular 
yeşil, diğer dokular ise mor olarak görülmek-

Robotik Cerrahi

1985 PUMA

1988 PROBOT ve 1992 ROBODOC 
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tedir. Spesifik antijenleri işaretleyebilme gibi 
özellikleri nedeniyle bu işlem ilerleyen günler-
de göğüs cerrahlarının timus dokusunu diğer 
dokulardan ayırmasında ya da derin paranki-
mal yerleşimli pulmoner nodüllerin tespitinde 
kullanılabilir. İlerleyen teknolojinin desteği ile 
oluşturulan yeni enstrümantasyonlar ile hasta 
ve doktor açısından daha konforlu cerrahi iş-
lemler bizleri beklemektedir.

E Sapmaz GATA, Göğüs Cerr. Ankara

1994 ZEUS ve 2000 Da VINCI


