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Prof. Dr. MURAT ALPER’İN  ÖNSÖZ’Ü 

Kurulduğu günden bugüne değişik idari evrelerden geçen ve geçmiş 
tecrübelerini sürekli geleceğe aktararak kendini güncel tutmayı başaran, 
ülkemizin en köklü hastanelerinden olan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve 
Araştırma Hastanemiz, yurdun her yerinden ve yurtdışından gelen, yılda 
3.000.000’a yakın hastayı ayaktan, on binlerce hastayı ise, yatırarak ve 
ameliyatla başarı ile tedavi eden bir kuruluştur. Kuruluşundan bugüne kadar 
olan dönemi dikkate aldığımızda ülkemiz nüfusundan fazla bir hastayı başarıyla 
tedavi etmiştir. Binlerce uzman yetiştirmiştir. 

Ülkemiz sağlık hizmetine olan katkılarımızın yanı sıra birçok alanda ilk ve öncü 
uygulamalar hastanemizde yapılmış, birçok cihaz ilk olarak hastanemizde 

kullanılmıştır. Hastanemizden yetişen uzmanlar, aldıkları pratik ve teorik olarak güçlü eğitim, çok 
sayıda ameliyat ve işlem ile oluşan tecrübe ve özgüvenle gittikleri yerde Dışkapı farklılığını ortaya 
koymuşlardır. Sağlık istatistiklerinde birçok parametrede ülke bazında ilk 3’de yer almaktayız. 

Eğitim ve araştırma alanında yaptığımız çalışmalar birçok hastane tarafından örnek alınarak 
uygulamaya geçirilmiştir. Özellikle asistan eğitiminde takip ettiğimiz model eğitim hastanelerinde 
“Dışkapı Modeli” olarak anılmaktadır. Asistanlarımız ve uzmanlarımız girdikleri ulusal ve 
uluslararası  board sınavlarında hep ön sırada olmuşlardır. Tez ve araştırmalara verilen teşvik ve maddi 
destek, ‘bilimsel çalışmaları destekleme komisyonu’ ve ‘klinik araştırmalar etik kurulu’ çok uzun 
yıllardır devam eden en güçlü yanlarımızdandır. Bilimsel etkileşime açık bir kurum olarak çok sayıda 
uzmanlık öğrencisi ve uzmanı hastanemize kabul etmekte ve çok sayıda uzman ve asistanımızı da yurt 
içi ve yurt dışı kurumlara göndermekteyiz. Özellikle son yıllarda 14 yurtdışı ülkeden gelen 450’den 
fazla sağlık çalışanı ile tecrübe paylaşımında bulunulmuştur. Yabancı uyruklu doktorların da eğitim 
için tercih ettiği bir hastaneyiz. 

Verdiğimiz hizmetin en önemli beğenilme nedeninin, sahip olduğumuz “Dışkapı Ekip Ruhu ve 
Dışkapı Ailesi” olduğunu düşünüyoruz. Bu ruhu, dayanışma, etik değerler, kalite ve verimlilik 
kriterlerine uyum, hızlı ve kısa tetkik ve randevu süreleri, hızlı laboratuvar, güçlü cihaz parkı, çözüm 
odaklılık, kolaylaştırıcı ve sevk etmeden sorunu halletme mantalitemizin yanı sıra, seçkin ve nitelikli 
hocalarımız ile uzmanlarımız başta olmak üzere, tecrübeli sağlık ekibimizin oluşturduğunu ifade 
edebilirim. ‘Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik Rehberi’nde hastanelerin uygulaması 
istenilen bir çok parametre hastanemizdeki başarılı uygulamalar modellenerek oluşturulmuştur. 
Mevzuat oluşturma ve geliştirme çalışmalarına sürekli proaktif destek veren bir kurumuz. 

Birçok kliniğimiz alanında hocaları ve ekibiyle Türkiye’de öncü rol oynamakla birlikte bunların en 
köklü ve hastanemizin en güçlü kliniği olan Genel Cerrahi Kliniği’ni ayrıca ele almak 
gerekmektedir. Bizimde olgunluk dönemine katkı verme şerefine nail olduğumuz genel cerrahi 
kliniğimiz ‘ulu bir çınar’dır. Kuruluşundan kısa bir süre sonrasından itibaren bugünlere gelene kadar 
bu tarihe şahitlik etmiş ve büyük emek vermiş değerli Op. Dr. Tevfik Küçükpınar hocamızın bu 
kitapta büyük bir vefa ve kadirşinaslıkla ayrıntılarını sunduğu gibi, bu çınarın oluşmasına yüzlerce 
hocamız katkı sağlamış ve bu çınar kalın gövdesinden binlerce dal vermiştir. Bu geleneğin, Dışkapı 
olarak bir süre sonra taşınacağımız ve ana ekseni olacağımız Etlik Şehir Hastanesinde de güçlenerek 
devam etmesini diliyorum. Bu güzel eseri oluşturan Op. Dr. Tevfik Küçükpınar hocamıza şahsım ve 
kurumum adına  teşekkürlerimi sunarken başta klinik kurucuları hocalarımız olmak üzere bu çınara su 
veren tüm ekibimizin vefat edenlerini rahmetle anıyorum. Op. Dr. Tevfik Küçükpınar hocamıza, Genel 
Cerrahi ve Dışkapı Ailesi ile okurlarımıza sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyorum. Sevgi ve 
Saygılarımla 

Prof. Dr. Murat ALPER 
Hastane Başhekimi 
Patoloji Kliniği Direktörü 
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü (2018)  
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Prof. Dr. SEHER DEMİRER’İN  ÖNSÖZ’Ü 

 
Her ülkenin sağlık sistemi kendi ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Bizim 
ülkemizde özellikle de büyük şehirlerde yer alan bazı sağlık kuruluşları, 
genç uzman adaylarının yetiştirilmesi gibi bir eğitim misyonunun yanı 
sıra, hem bulunduğu şehirdeki hastalar,  hem de taşradan büyük şehire 
şifa bulmak amacı ile gelen hasta akını da buna eklenince adeta şehrin 
bütün yükünü çeken kurumlar haline dönerler. 1953 yılında kurulmuş 
olan eski adıyla Sosyal Sigorta Kurumu Dışkapı Hastanesi, 
Ankara’mızda, tam olarak bu tanıma uyan birkaç  sağlık kurumundan 
biridir.  Hekim olarak bu kurumda hiç çalışmadım ama, bu kurumun  

cerrahı̇ kliniklerinden yetişen ve  oraya yıllarını veren pek çok kıymetli dostum ve arkadaşım 
oldu. 

Kendisini tanımaktan onur duyduğum kıymetli ağabeyim Tevfik Küçükpınar da bu 
kurumdan yetişmiş değerlerden biridir. Kendisinin kaleme aldığı bu eser öylesine samimi ve 
akıcı bir üslupla yazılmış ki okurken sanki ben de o klinikte o anları yaşayarak çalışmışım 
gibi hissettim. Kitapta bahsi geçen birçok kıymetli meslektaşımla pek çok bilimsel ve sosyal 
ortamda bir arada olma şansı yakaladım ve gerçekten çok da keyifli anılar biriktirdim.  Bu 
nedenle Tevfik Ağabey’in bu eseri beni çok tanıdık bir ortamda geçen, yaşanmışlıklarla 
dopdolu bir zaman dilimine alıp götürdü.  

Sevgili Tevfik Ağabey gerçekten çok emek verdiğiniz ve birçok kıymetli cerrahı 
yetiştirdiğiniz kliniğinizi harika anlatmışsınız. Okul ya da ekol diyebileceğimiz bazı cerrahi 
kliniklerinin, genç cerrah adaylarında cerrahiyi nasıl bir tutku haline getirdiği bu kitapta çok 
güzel özetlenmiş. Bu nedenle özellikle de genç meslektaşlarımın mutlaka okumasını 
öneriyorum. 

Emeğinize, yüreğinize sağlık. 

Prof. Dr. Seher DEMİRER 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD (Ana Bilim Dalı) Öğretim Üyesi 
TCD (Türk Cerrahi Derneği) Başkanı (2018 - 2022 ) 
TCD (Türk Cerrahi Derneği) II. Başkanı (2012 - 2014 ) 
TCD (Türk Cerrahi Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi (2010 - 2012 ) 
ACD (Ankara Cerrahi Derneği) Başkanı (2008 - 2010 ) 
ACD (Ankara Cerrahi Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi ( 2006 - 2008 )  
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Prof. Dr. ÇAĞATAY  ÇİFTER’İN  ÖNSÖZ’Ü 

Ülkemizde, 1900’lerin başında, Türkiye’de modern cerrahinin öncüsü 
Dr. Cemil Topuzlu hoca ile ivme kazanan cerrahi eğitiminde “kendine 
güven” olgusu, yıllar içersinde “ekol olabilme” çabalarına dönüşmeye 
başladı. Ancak bazı cerrahi klinikleri bunu 30-50 yıllık çok yönlü ve 
özverili çabalarla başarabilmişlerdir. Ülkemiz cerrahi camiasını az çok 
bilen tecrübeli bir cerrah iseniz, herhangi bir ameliyatı izlerken, 
operatörün “eğer ekol olan bir klinikde eğitim görmüşse” hangi 
ekole mensup olduğunu, yaklaşım ve tekniğinden anlayabilirsiniz. 
Aslında bu, ülke cerrahisi için çok önemli bir kazanımdır. 

İşte; sevgili ağabeyim Dr. Tevfik Küçükpınar’ın kaleminde vücut bulan bu eser, hem 
Türkiye’de ekol olabilmiş önemli bir geleneğin tarihçesini ve bilinmeyenlerini bize 
aktarmakta, hem de ekolü nesilden nesile geliştirip, üzerine katarak günümüze kadar 
getirebilmek ve aynı zamanda yurt sathına bozulmadan yayabilmenin ne denli zorlu bir süreç 
olduğunu göstermektedir. Her kliniğe kısmet olamayacak böyle bir değere ulaşabilmenin 
sadece katı kurallar ve hiyerarşi ile mümkün olamadığı birçok örnek ile de ortaya konmuştur. 
Hoşgörü, sevgi ve saygı ile inanılmaz bir özveriyi harmanlamayı sağlayabilmiş olan bu 
klinik, bir “gelenek” olarak kabul görmeyi başarmıştır. 

İşte bu geleneğin ve ekolün içinden ben de 2001-2002 yılları arasında “Klinik Şefi” olarak 
geçme şerefine ulaşmıştım. Kitapta isimlerini bulacağınız o dönemde çalışmış tüm uzman, 
asistan, hemşire ve personelimizle, özellikle de sevgili Tevfik ve Seyhun abi ile karşılıklı 
hoşgörü ve diyalog içersinde çalışmıştık. Ben akademiden gelen, onlar da gelenek ve ekolden 
gelen birikimlerimizi ortaya koyarak bazı yeni katkılarda bulunduk. Klinikte yapılan fiziksel 
anlamdaki değişiklik kararlarını da birlikte hayata geçirdik. 

Bu dönem, benim hayatımda mesleki ve dostluklar anlamında büyük bir kazanım olmuştur. 
2002 yılında yuvam olan Gazi Tıp Fakültesi’ne döndüm. Ancak, I. Cerrahi Kliniğini de hep  
ikinci bir yuvam gibi gördüm ve oradaki abi ve kardeşlerimle, her alanda dostluk ve 
dayanışmayı bugünlere dek sürdürdüm. 

Gelenek ve Ekol olabilmiş her branştaki kliniklerin yerle bir edilip, “Depo hastanelerde un 
ufak edildiği akıl  tutulması” döneminin sürdürüldüğü bu günlerde, geleneksel ekollerin 
geliştirilip yeni ekollerin yeşerebileceği liyakata dayalı bir zamanın başlaması dileklerimle; 
I. Cerrahi’ye katkısı bulunmuş tüm personelden ölenlere rahmet, hayatta olanlara esenlikler.  
Sevgilerimle 

Prof. Dr. Çağatay ÇİFTER 
Gazi Üniversitesi Genel Cerrahi ABD Öğretim üyesi, (2002 - 2020) 
I. Cerrahi Klinik Şefi     (2001 - 2002) 
TCD - (Türk Cerrahi Derneği Başkanı)   (2018-2019)  
TCD - (Türk Cerrahi Derneği Genel Sekreteri)   (2016 - 2017)  
TCD - (Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)   (2014-2015) 
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Prof. Dr. SETTAR  BOSTANOĞLU’NUN  ÖNSÖZ’Ü 
 

Cerrahinin tarihi, insanlık tarihi kadar eski olsa da, dünyada modern 
cerrahiye geçiş 1845-1945 yılları arasındaki yüz yıllık dönemde hız 
kazanmıştır. Ülkemizde de cerrahide ki gelişmeler ve modernleşme 
süreci, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve üniversite reformu 
sonrası,  genel cerrahi ile birlikte, önemli cerrahi dalların gelişerek birer 
ihtisas dalı olarak çalışmaya başlama süreci, her dalda kurucular ve 
öncülerin katkıları, özverileri ve yoğun çabaları sonucu şekillenmiştir. 
İşçi Sigortaları Kurumu Hastanesi bünyesinde 1953 yılında kurulan 

Genel Cerrahi Kliniği hizmet vermeye başlamış ve 1964 yılında ise I. 
Genel Cerrahi Kliniği şimdiki yerinde çalışmalarına başlamıştır. 

Ben de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan ve 1 yıl kadar Anadolu’da 
çalıştıktan sonra idealist bir doktor olarak 1987-1992 yılları arasında 1. Genel Cerrahi 
Kliniği’nde ihtisas yapma şansını buldum. İhtisas sürem boyunca,  disiplin, yoğun bilimsel 
emek ve çalışma gerektiren genel cerrahi branşı ile ilgili, bundan sonraki meslek hayatımı 
şekillendiren ve temeli olan tüm incelikleri, I. Cerrahi geleneği ve nosyonunu, idealizmim 
katlanarak öğrendim. Genel cerrahi ihtisasım benim için yalnızca nasıl ameliyat yapıldığını 
öğrenmek değil rahmetli Yalçın Aran hocamın dediği gibi hayatı, dünyayı, doktorluk ve 
cerrahlık mesleğini öğrenmek anlamına gelmektedir.   

İhtisasım süresince, Dr. Yalçın Aran’dan cerrahi disiplin, cerrahi duruş ve bilimsel düşünme 
tarzını, Dr. Kemal Caneri’den cerrahi enstrümanları usulünce kullanmayı, cerrahi estetik ve 
dokuya nezaketi, Dr. Tevfik Küçükpınar’dan cerrahinin felsefesini, cerrahi kardeşliğinin ne 
demek olduğunu ve cerrahlar arası dayanışmayı, Dr. Saim Oruç’dan cerrahi yaşam tarzını ve 
cerrahi hiyerarşiyi, Dr. Seyhun Altun’dan zor ameliyatlarda moral ve motivasyonumu 
bozmadan, ameliyattan düşmeden devam edebilmeyi öğrendim. Genel cerrahi meslek 
hayatımda 34 yıla yakın bir süredir her sözlerini bir motto olarak kabul ederek uyguladım ve 
olumlu sonuçlarını hep yaşadım. 

Birlikte ihtisas yapma şansını yakaladığım benden kıdemli, eş kıdemli, kıdemsiz arkadaşlarım 
ile abi kardeş beraberliği ile çalışma barışı içinde bir ihtisas dönemi geçirdim, hala devam 
eden dostluklar edindim. 

Cerrahi Kliniği tarihçesinin ve yolu I. Cerrahi Kliniğinde kesişen tüm çalışanların 
buluşturulduğu bir kitap oluşturmak fikri için, ve bu konuda çok yoğun emek ve zaman ayıran 
Dr. Tevfik Küçükpınar’a teşekkürlerimi sunarım.  

Prof. Dr. Settar BOSTANOĞLU 

Hitit  Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD öğretim üyesi ve Başkanı  

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ( 2018 - 2022 ) 

SSK Dışkapı Ankara Eğitim hastanesi  I. Genel Cerrahi Kliniği Asistanı  ( 1987 - 1992 ) 
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YAZAR’IN  ÖNSÖZ’Ü 

Öncelikli olarak tüm zamanlarda SSK Ankara Eğitim ve Araştırma hastanesi I. Genel Cerrahi 
Kliniğinde çalışan tüm değerli kardeşlerim, ve sonra da ilgi alanında olanlara  yönelik olarak, 
kliniğimizin kısa bir tarihini hazırladım. Beni bu çalışmaya yönlendiren iki neden vardı. 
Birincisi, kliniğin canlı tarihi olarak çalışma arkadaşlarımın benden ısrarla böyle bir araştırma 
çalışması yapmamı istemeleri ve kliniğimizin kuruluş ve çalışma prensiplerini yazıya dökerek 
kalıcı bir şekilde kütüphane raflarında yerini almasını sağlamak, ikincisi ise, TUS’da (Tıpta 
Uzman Sınavı) genel cerrahi puanının son sıralara doğru gerilemesinin durdurulup eskiden 
olduğu gibi tekrar üst sıralarda yerini alması amacıyla teşvik edici ve yönlendirici olmaktır. 
Hepinizin bildiği gibi TUS da genel cerrahi puanı alt sıralara doğru gerilemektedir. Eğer bu 
kitap genç TUS adaylarına özendirici ve teşvik edici olur da, genel cerrahi puanının eskiden 
olduğu gibi üst sıralara tırmanmasına yardımcı olabilirse, ne mutlu bana. 

Sizlerle I. Cerrahi Kliniğinde geçen 41 yıllık uzun yolculuktaki tespitlerimi, topladığım 
döküman ve arşivi paylaşmaya çalışacağım. Çalışma pek çok görsel ihtiva etmekte olup aynı 
zaman da bir albüm niteliğini de taşımaktadır. 

Beni bu çalışma için esinlendiren ve kendi arşivime ilaveten bana hastane arşivini de  açarak 
yardımcı olan, başhekimimiz sayın Prof. Dr. Murat Alper’e, yine kendi bünyemizden 
yetişen ve halen kliniğimizde çalışmakta olan Doç. Dr Hakan Güzel’e ve diğer klinik 
uzmanlarımıza, arşiv taramalarımda yardımcı olan Op. Dr. Çağlar Bilgin, Op. Dr. Sinan 
Hasçiçek, yüksek hemşire Fatma Kenanoğlu’na ve I. Cerrahi WhatsApp grubunu yaratarak 
bu tür çalışmalarımızı paylaşmamıza vesile olan, kliniğimizin bünyesinden yetiştirdiği, 
hastanemizin genel cerrahi kadrosuna ilk atanan  akademisyeni, ve şu anda en kıdemli 
temsilcimiz olarak hastanemiz de çalışmaya devam eden Prof. Dr. Oğuz Hasdemir’e, ve bu 
araştırma çalışmam için destek veren, emeği geçen tüm arkadaşlarıma  teşekkür ediyorum. 

Ayrıca bu kitabın yazılmasında teknik ve usul yönünden yardım ve desteklerini esirgemeden 
beni yönlendiren iletişim ve basın yayın konusunda uzman Prof. Dr. Aysel Aziz’e, redaksiyon 
ve tüm düzeltmelerde büyük emek ve özveri ile yardımcı olan bacanağım Yalçın Aksoy’a ve 
tüm çalışmamda bana gösterdiği sabır, destek ve anlayışı için sevgili eşim Demet 
Küçükpınar’a teşekkür ve şükranlarımı sunmayı  borç bilirim.  

Genelde CV ler (Curriculum Vitae) kitabın arka kapağında olur, ancak, alışık olunmadığı 
üzere bendeniz CV mi bu  önsözden vererek başlamayı uygun buldum kitaba. Verilerin 
ağırlığı kişisel arşivimden alındığından ve anlatım daha çok otobiyografik eksenli 
yapıldığından böyle bir seçim yaptım ve önce bendenizi biraz tanımanızı istedim. 

Kliniğimizin tüm emekçilerine, tüm genel cerrahi uzmanlarına, tüm hekimlere ve tüm 
okurlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

Op. Dr. TEVFİK KÜÇÜKPINAR 
Ankara - Ekim  2021 
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İlk öğrenimini Kahramanmaraş’da, orta öğrenimi Mersin 
Tevfik Sırrı Gür lisesi orta bölümünde tamamladı. 1968’de 
Robert Kolej’in lise bölümünden (Robert Academy-RA) mezun 
oldu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 
18 aylık askerlik görevini Uludere-Şırnak-Hakkari’de seyyar 
jandarma hudut taburu tabibi olarak yaptıktan sonra, 1976 
başlarında SSK Dışkapı - Ankara Eğitim ve Araştırma 
hastanesi, I. Genel Cerrahi Kliniğin’de ihtisasa başladı ve 
1980 yılında “Genel Cerrahi Uzmanı” unvanını kazandı. Aynı 
klinikte  1988’e kadar Uzman-başasistan olarak görev yaptı. 
1988’de Klinik şef yardımcılığı görevine başladı. 2015 yılına 
kadar bu görevi sürdürdü ve 1997’den 2015 yılına kadar da 
aynı kliniğin (2005 yılından itibaren SB Yıldırım Beyazıd Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nin), kısa süreli aralıklar dışında 15 
sene kadar vekaleten klinik şefliği görevini üstlendi. 8 Haziran 
2015 tarihinde emekli oldu. 2015-2020 tarihleri arasında özel 
bir hastanede(Özel Magnet Hastanesi) genel cerrahi bölümü 
direktörlüğü görevini yaptı. Halen Ankara’da Özel MİM 
Hastanesinde Genel Cerrahi Bölüm yöneticisi görevini 
sürdürmektedir. 

Laparoskopik ve endoskopik cerrahi üzerinde yoğunlaşmış 
olup, farklı zamanlarda olmak üzere toplam 1.5 yıla yakın bu 
konularda, çeşitli dış ülkelerde eğitim görmüş ve çalışmıştır.  
İkisinde kurucu üye olmak kaydıyla, 7 adet uluslararası, 10 
kadar da ulusal, cerrahi ve mesleki derneğin üyesidir. Türkiye 
Fikir ve Kültür Derneği’nin Ankara Şubesi yönetim kurulu 
üyeliği görevini sürdürmektedir. Mesleki alanda yayınlanmış 3 
adet, ezoterik içerikli ve felsefi-kültürel alanda 7 adet basılı 
yayını, ve 44 ü yabancı ülkelerde sunulmuş olmak üzere 250 
nin üzerinde bilimsel makalesi, araştırma çalışması, serbest 
bildirisi, olgu sunusu, ve poster tarzında yayını ile oturum 
başkanlıkları ve moderatörlükleri mevcuttur.  
Çok iyi derecede ingilizce, az latince bilir. 
Demet Küçükpınar ile evlidir. 
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GİRİŞ 

Konuya girmeden önce Tevfik Küçükpınar’ın kliniğimizle nasıl tanıştığını ve ilişkilendiğini, 
otobiyografik anlamda anlatarak başlamak istiyorum bu kitaba. Ancak daha önce kitabın 
başlığında yer alan “Cerrahi” kelimesinin etimolojik kökenini açıklamak isterim. 

ŞİRÜRJİ  -  CERRAHİ  -  (HARİCİYE)  -  (SURGERY) 
(ETİMOLOJİ) (8)  

“Şirürji” Kelimesinin etimolojik Kökeni  1

Fransızca “Chirurgie”, Arapça “Cerrahi” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski 
Yunanca χeirourgeía χειρουργεία z “elle yapılan işlem, ameliyat” sözcüğünden alınmadır. 
Bu sözcük Eski Yunanca χeír χείρ z “el” ve Eski Yunanca érgon έργον z “çalışma, işleme” 
anlamını taşır 

“Cerrahi”  (Hariciye - Surgery ) ne demek? 

Türk Dili, tarih boyunca ilişki kurduğu medeniyetlerin (ülkelerin) dillerinden kelimeleri kendi 
bünyesine katmış ve bu sayede çok zengin bir dil oluşturmuştur. Hal böyle olunca, Türkçe’de 
gündelik hayatta karşımıza çıkan bazı sözcüklerin anlamını bilemiyor ve ilginç bulabiliyoruz. 
Son zamanlarda anlamı merak edilen kelimelerden olan ‘cerrahi’, Arapça dilinden 
Türkçe’mize geçmiştir.  

TDK’na (Türk Dil Kurumu) göre ‘cerrahi’ kelimesi şu anlama gelmektedir: 

- Cerrahlıkla ilgili 
- Ameliyatı gerektiren hastalıklarla ilgilenen hekimlik kolu, ‘hariciye’. 

Genel cerrahi, ilaçla ya da diğer tıbbi yöntemlerle tedavi edilemeyen hastalıkları, ameliyat 
yoluyla onarmak ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirme esasına dayanan bir 
disiplindir. Kökeni Latince “chirurgiae” kelimesine kadar uzanan ve “ince el işi” anlamına 
gelen “cerrahi” terimi, günümüzde birçok hastalığın ameliyat yoluyla tedavi edilmesinde 
kullanılmaktadır. Farklı çalışma alanları bulunan ‘Genel Cerrahi’ bölümü, onkoloji, 
endokrinoloji, travmatoloji gibi farklı konularda uzmanlık alanı olan birimlerle iş birliği 
içindedir. Yeni nesil tıp uygulamalarının en sık kullanıldığı alanlardan biri olan Genel Cerrahi, 
robotik teknolojinin de yoğun biçimde kullanıldığı ve başarılı sonuçlar elde edildiği bir tedavi 
sistemidir. 

Bu etimolojik tanımlamadan sonra, ‘giriş’ bölümüne başlıyorum. 

 Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 1943.   Bu kaynak, kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk 1
kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın kullanılmış olabilir.
                   17  



SSK  DIŞKAPI  ANKARA  EĞİTİM  HASTANESİ  -  I.  CERRAHİ  KLİNİĞİ                         

Yukarıdaki özgeçmişimden de anlaşılacağı gibi, sadece kliniğimizin değil, aynı zaman da 
hastanemizin de hiç ara vermeden en uzun soluklu hizmetini veren hekimiyim. Yaşamımın 
tam 40 yıl 9 ayını, aynı klinikte, aynı koridorda ve bu sürenin 37 senesini aynı odada(251 No lu 
oda) çalışarak geçirdim. 

“I. Genel  Cerrahi” ile tanışmam şöyle oldu. 

1968’de Robert Koleji bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Tıp fakülte’sinde Tıbbiye’ye 
başladım. Ailevi nedenlerle 1970-71 eğitim yılında A.Ü.T.F(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi) ne 
yatay geçiş yaptım. 1971 yılında teyzemin oğlu Vecdet Sözer(rahmetle anıyorum-2015de kaybettik) 
SSK lı (Sosyal Sigortalar Kurumu)  olduğu için, bir mide ülseri kanaması sonucu Dışkapı 
SSK hastanesine yatırıldı. Kendisini ziyarete gittiğimde şimdiki çalıştığımız D blokun 4. 
katına çıktık. Orası Necdet Okan hocanın klinik şefi olduğu dahiliye kliniği imiş. Hastaneyi 
ilk o gün gördüm. 2 gün sonra tekrar ziyaretine gittiğimde Vecdet’in yatağı boştu. 
Endişelendik tabii, ancak hastayı 2. kata, I. Cerrahi servisine naklettiklerini söylediler. 2. 
kata inip sol karşı koridorun sonuna doğru ilerledim. I. Cerrahi Kliniğine ilk girişim böyle 
oldu. Kliniğin kapısından içeri doğru girildiğinde, kapıyı geçince sağdan 2 yada 3. Odaya (251 
No lu oda) almışlardı Vecdet’i. Odaya girdim ziyaretimi tamamladım, ancak yaşamımın 40 
yılından fazlasını geçireceğim odanın, ‘O’ oda olacağını nereden bilebilirdim. 

Terhis olduktan sonra Ankara’ya döndüğümde, ilerde daha detaylı bahsedeceğim Dr. Kemali 
Baykaner’le, aynı hastanede çalışmak amacıyla Dışkapı SSK Hastanesi acil servisinde 
pratisyen hekim olarak çalışmaya başladım. O arada danıştay içtihat kararı ile askerlik öncesi 
kazandığımız genel cerrahi ihtisas hakkımız bize tekrar tanındı ve İzmir Devlet Hastanesi 
genel cerrahi asistanlığına tayinim çıktı. Ben ise Ankara’da Dışkapı da çalışmaya kararlıydım. 
Böylece zaten pratisyen hekim olarak çalışmakta olduğum hastaneye, 1976 başlarında  büyük 
torpillerle asistan olarak atanmam yapıldığında orada 3 tane cerrahi kliniği olduğunu 
öğrendim. Sorun, hangisine başlayacağım idi. Soruşturdum. I. Cerrahide, halen üç sınıf 
arkadaşım asistan olarak çalışmakta idiler. Dr. Alper Akçam, Dr. Erdal Yılmaz ve Dr. 
Ahmet Kaymakçıoğlu. Erdal Yılmaz aynı zaman da Robert Kolejden de sınıf arkadaşım idi. 
Fikir almak üzere kendisine uğradım. Kliniğin balkonunda yarım saat kadar sohbet ettik. Bana 
I. Cerrahinin zor ve yorucu bir klinik olduğunu, hocası Hüsrev Polat’ın çok sert ve otoriter bir 
hoca olduğunu, diğer kliniklerin daha rahat olduğunu söyledi. Ama iyi bir cerrah olmak 
istiyorsan mutlaka buraya başla diye önerdi. Öneri güzel de, hangi kliniğe başlayacağıma 
karar verecek olan, 2. Cerrahinin şefi, hastanemizin de duayen baştabibi Op. Dr. Erdoğan 
Yüce idi. O’nu nasıl halledecektik. Erdal bana  “gel seni hocaya götüreyim”  dedi ve 
Hüsrev Hocayı ilk defa gördüm. Erdal durumu anlattı. Hoca yüzüme bile bakmadan, “burası 
zordur bunu biliyor ve hâlâ buraya gelmekte israr ediyor musun çocuk?” diye sordu. 
Ben “evet efendim lütfen beni kabul ediniz” deyince, hoca Erdal’a “bana 
Alaaddin’i(Çoban) çağır” dedi. Meğer Alaaddin, kıdemli, ve hocanın kıymetli asistanı imiş, 
sonradan öğrendim. Alaaddin geldi, hoca, “al bu çocuğu Erdoğan’a götür ve benim onu 
kesinlikle kliniğime istediğimi söyle” dedi. Hüsrev hoca çok güçlü idi. İstediği 
reddedilemezdi.  

Böylece benim 41 yıllık 1. Cerrahi yolculuğum başlamış oldu. 
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1976  -  I.  CERRAHİ  KLİNİĞİ  ASİSTAN ODASI  (250 No lu oda)(26) 

Bülent DEMİRBAŞ, Alper AKÇAM, Yaşar ÇALIŞKAN, Tevfik KÜÇÜKPINAR, Özcan ÖZBAŞOĞLU 
Vecdi Müderris, Selami AKANSEL, Tevfik AKINCIOĞLU 

Emin TÜRKALP, Mahmut APAYDIN 

  1979                                                                 2009 

40 Yıl çalıştığım 251 No lu oda  
Tevfik KÜÇÜKPINAR,  Kemal CANERİ,  Tevfik AKINCIOĞLU,   

(Uzun yıllar üçümüz bu odada birlikte çalıştık. Son 20 yılda yalnız çalıştım. 30 yıl ara ile aynı mekan da aynı 
pozisyon da 2 resim)(26) 
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YAŞAMAYA  DAİR 

Yaşamak şakaya gelmez, 
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın 

bir sincap gibi meselâ, 
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, 

yani, bütün işin gücün yaşamak olacak. 
Yaşamayı ciddiye alacaksın, 
yani, o derecede, öylesine ki, 

meselâ, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, 
yahut kocaman gözlüklerin, 

beyaz gömleğinle bir laboratuvarda 
insanlar için ölebileceksin, 

hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, 
hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, 

hem de en güzel, en gerçek şeyin 
yaşamak olduğunu bildiğin halde. 

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 
yetmişinde bile, meselâ, zeytin dikeceksin, 

hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, 
ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için, 

yaşamak, yani ağır bastığından. 
Diyelim ki, ağır ameliyatlık hastayız, 

yani, beyaz masadan, 
bir daha kalkmamak ihtimali de var. 

Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini 
biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına, 
hava yağmurlu mu, diye bakacağız pencereden, 

yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğin son ajans haberlerini 
Diyelim ki, dövüşülmeye değer bir şeyler için, 

diyelim ki, cephedeyiz. 
Daha orda ilk hücumda, daha o gün 

yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün. 
Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu, 

fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz 
belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. 

Diyelim ki, hapisteyiz, 
yaşımız da elliye yakın, 

daha da on sekiz sene olsun açılmasına demir kapının. 
Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız, 

insanları, hayvanları, kavgası ve rüzgârıyla 
yani, duvarın ardındaki dışarıyla. 

Yani, nasıl ve nerede olursak olalım 
hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak… 

Bu dünya soğuyacak, 
yıldızların arasında bir yıldız, 

hem de en ufacıklarından, 
mavi kadifede bir yaldız zerresi yani, 

yani bu koskocaman dünyamız. 
Bu dünya soğuyacak günün birinde, 

hattâ bir buz yığını 
yahut ölü bir bulut gibi de değil, 
boş bir ceviz gibi yuvarlanacak 
zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. 
Şimdiden çekilecek acısı bunun, 

duyulacak mahzunluğu şimdiden. 
Böylesine sevilecek bu dünya 
“Yaşadım” diyebilmen için… 

Nâzım Hikmet RAN(12) 
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I.  BÖLÜM 

SSK ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHİ  

                   21  



SSK  DIŞKAPI  ANKARA  EĞİTİM  HASTANESİ  -  I.  CERRAHİ  KLİNİĞİ                         

SSK ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHİ  
(26) (143 (31) (38) 

SSK, 1 Ocak 1946 tarihinde, İSK, (İşçi Sigortaları Kurumu) adıyla kuruldu. İşçi Sigortaları 
Kurumunun adı, 1964 yılında yürürlüğe giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 136. 
maddesi ile Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) olarak değiştirildi. 

Önceleri Çalışma Bakanlığı bünyesinde çalışan Kurum, 18 Aralık 1974 tarihinde Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlandı.(31)(38) 

SSK KONUR SOKAK HASTANESİ 

İlk hastanemiz 1952 de Konur sokakta süratle tamamlanıyor. Dahiliye ve cerrahi klinikleri 
ağırlıklı bir şekilde olmak üzere 1952 sonları 1953 başları gibi çalışmaya başlıyor. Aydın 
Burak Zorman isimli bir sosyal medya takipçisi arkadaşımız, bu hastane için “Cadde üzerinde 
bir de SSK hastanesi bulunuyordu(Tabi halen varsa), Kızılay civarında SSK’lı çalışanların aşina 
oldukları bir yer. Bu hastanede doğan pek çok Ankara’lı var. 
Cadde Kocatepe camine doğru çıkıyor. Fakat Sakarya ve 
Yüksel caddelerine oranla daha sönük kalmış.” diye 
bahsediyor hastaneden, web sayfasında.(38) 

Bu hastane,  Konur Sokağa Akay tarafından girince soldan 
4. ve 5. apartmanların müşterek kullanılmasıyla oluşmuştu, 
yani iki apartmandan dönüştürülmüş tek binaydı. Bu 
hastanede doğan gerçekten çok Ankaralı var, çünkü 1956 
da,  hastane Ulus Rüzgarlı ya taşındıktan sonra, eski bina SSK doğum evi olarak hizmet 
veriyor, ve SSK doğum evi Ulucanlara taşınana kadar (1979) hizmete burada devam ediyor. 
1979-1985 yılları arasında SSK Meslek Hastanesi olarak kullanılan hastane binası,  bugün  
birleştirilmiş ve makyajlanmış haliyle Anemon adı altında butik bir otel olarak çalışmakta.
(Konur Sok No. 62-64). Ben, 1978 yılında kadın doğum rotasyonumu bu binada yapmıştım, 
SSK’nın İLK SAĞLIK  KURUMLARINDAN birisiydi.(2) (13) (38) 

SSK RÜZGARLI HASTANESİ  

Yaklaşık yarım asırdan fazla bir geçmişe sahip olan Ulus 
Devlet Hastanesi de, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SSK) 
ilk sağlık kuruluşlarından biri olma özelliğini taşıyordu. 
1940’lı yıllarda, dispanser şeklinde hizmet vermeye 
başlayan Ulus Devlet Hastanesi, 1956’da SSK’ya bağlı SSK 
Ulus Hastanesi’ne dönüştürüldü. Konur sokaktaki hastane 
buraya taşındı. 115 yatak kapasitesi olan hastane, 2006’da 6 
bina ve 200 yatak kapasitesine ulaştı. 20 Şubat 2005’de SSK 

hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devriyle ‘Ulus Devlet Hastanesi’ adı altında hizmet 
vermeye devam etti. (Rüzgarlı Caddesi. Gayret Sok. No 6).  (2) (13) (31) (38) 
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SSK DIŞKAPI - ANKARA  HASTANESİ 

Bütün çalışanların güvenliğini bir çatı altında toplamak amacı ile kurulmuş olan Sosyal 
Sigortalar Kurumu, bir süre sonra çalışanlara ve ailelerine sağlık hizmeti sunmayı da  
amaçlamıştır. Bu nedenle, kuruma ait modern sağlık tesislerinin kurulması zorunlu hale 

gelmiştir. 1954 yılında 
bu amaçla, Dışkapı 
Baba Harmanı mevki 
olarak bilinen otuz iki 
d ö n ü m l ü k a r a z i ,  
Ankara belediyesinden 
kiralanm ış t ır. 1957 
yılında temeli atılan 

hastane binamız “300” yatak kapasitesi ile 25.06.1964 
tarihinde dönemin T.C. Çalışma Bakanı Sayın Bülent Ecevit 
tarafından hizmete açılmıştır.(27) Hastanemiz açıldığı günden 
itibaren çok yoğun bir taleple karşı karşıya kalmıştır. Bu talebe 
cevap vermek ve hizmet kalitesini yükseltmek adına zaman 
içinde yeni birimler eklenmiş, yatak kapasitesi arttırılıp 550 ye 
çıkarılmış, eğitim hastanesi konumuna gelen S.S.K. Dışkapı    
Hastanesi hasta tedavisinin yanı sıra asistan yetiştiren, sağlık 
alanında çeşitli araştırmalara ev sahipliği yapan, Türkiye’nin en 
büyük hastanelerinden biri haline gelmiştir.  1964’den itibaren klinikler tedricen kurulmaya 

başlamış ve 1975 yılına 
g e l d i ğ i m i z d e 4 ü 
yataksız olmak üzere, 
2 3 k l i n i k v e 1 3 
a m e l i y a t h a n e n i n  
faaliyet gösterdiği tam 
teşekküllü bir hastane 
h ü v i y e t i n e 

kavuşmuştur. 1975 yılı 
itibarı ile, idari yapılanma ve bu kliniklerin isimleri, yerleşim planına göre yerleri, ve klinik 
şefleri aşağıda detaylı bir şekilde sunulmaktadır.(26) (31) (38) 

1975 yılındaki idari yapılanma, binadaki yerleşim planları, bu plana göre klinikler, ve 
klinik şefleri şöyledir. 

Zemin Kat : 
Baştabiblik ve Yönetim Departmanı   

   Baştabib   :   Op. Dr. Erdoğan Yüce - (Genel Cerrahi Uzmanı ) 
   Baştabib Yardımcısı   :   Uzman Dr. Sırrı Molva - (Cildiye Uzmanı ) 
   Hastane Müdürü   :   Önder Kulaç (17) 
   Hastane Müdür Yardımcısı   :   Atilla Metya 
   Başhemşire   :   Gülşen Günel 
   Odacıbaşı   :   Mustafa Ok 
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  Şeref Salonu, Bekleme Salonu, Konferans Salonu, Büfe, Sağlık Kurulu, Muhasebe Servisi,   
Vezneler, 

   Acil Servis  :  ( Sorumlu:  Op. Dr.  Özcan  Özbaşoğlu  -  Genel Cerrahi Uzmanı ) 

   Biokimya Laboratuarı 

   Mikrobioloji Laboratuarı 

   İntaniye Kliniği ve Hayvan Deneyi Laboratuarları  :  ( Şef : Sakıp Aksaç ) 

  Cildiye Kliniği  :   ( Şef : Uzman Dr. İbrahim Badal )  

   Radyoloji Kliniği :  (Şef : Uzman Dr. Bülent Önderol ) 

   Patoloji Kliniği :  ( Şef : Uzman Dr. Şevkiye Sağbil ) 

   Fizik Tedavi  Kliniği :  ( Şef : Uzman Dr. Melih Okçu ) 

   Göz Kliniğinin,  Görme alanı, Şaşılık, Kontak Lens ve Glokom Üniteleri 

I. Bodrum Katı :  

   Personel Servisi, Tahakkuk Servisi, Satınalma Servisi,  

   Kulak Burun Boğaz(KBB) kliniğine bağlı, Odioloji ve İşitme Testleri Ünitesi 

   Çamaşırhane, Terzihane, Fotoğrafhane,  Mutfak, Personel Yemekhanesi, Mescid ve Morg 

II. Bodrum Katı : 

   Kazan ve kalorifer dairesi, ambulans ve hastane hizmet araçları için garaj.  

I. Kat : (26) (20) (17) 

   Psikiyatri Kliniği : ( Sorumlu : Uzman Dr. Mustafa Batman ) 

   Plastik ve Rekonsrüktif Cerrahi Kliniği : ( Şef : Op. Dr. Hilmi Gürsel ) 

   I. Ortopedi Kliniği : ( Şef : Op. Dr. Nevzat Hepdoğan ) 

   II. Ortopedi Kliniği : ( Şef : Sebahattin Özbek )    
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   Beyin  Cerrahisi Kliniği : ( Şef : Doç. Dr. Mahir Tevrüz ) 

   Ve toplam 4 Ameliyathane  

II. Kat : 

   Nöroloji Kliniği  :  ( Şef : Uzman Dr. İhsan Şahinalp ) 

   1. Cerrahi Kliniği :  ( Şef : Op. Dr. Hüsrev Polat ) 

   2. Cerrahi Kliniği :  ( Şef : Op. Dr. Erdoğan Yüce ) 

   3. Cerrahi Kliniği :  (  Şef : Op. Dr. Fethi Karapınar ) 

 Anastezi ve Reanimasyon kliniği  : ( Sorumlu : Uzman Dr. Turhan Candan ve Uzman      
                                                                  Dr. Türkan Cansu ) 

   Ve toplam 5 Ameliyathane  

III. Kat : (17) 

   Rehabilitasyon Kliniği :  ( Sorumlu : Uzman Dr. Sadun Günay) 

   Göz Hastalıkları Kliniği :  ( Şef : Op. Dr. Orhan Sahir Uzel ) 

   KBB Kliniği :  ( Şef : Op. Dr. Ziya Tinel ) 

   Üroloji Kliniği :  (Şef : Op. Dr. Bülent Ark) 

   Ve toplam 4 Ameliyathane  

IV. Kat : 

   1.  Dahiliye Kliniği :  ( Şef : Uzman Dr. Necdet Okan) 

   2.  Dahiliye Kliniği :  ( Şef : Uzman Dr. Zülfikar Berkem) 

   Santral Sterilizasyon Ünitesi 

   Kütüphane 

   Doktor Yemek Salonu, Hemşire yemek salonu 

V. Kat : 
   Hemşire Lojmanları 
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1996 yılında Dışkapı’da verilen poliklinik hizmetlerine 
ek olarak, kendi arazisinde yapılan modern binasında 
altmış poliklinik odası ile, Etlik Semt Polikliniği 
dönemin T.C. Başbakanı Sayın Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan tarafından hizmete açılmıştır.(31) (38)  Hastane 
yenilenen acil servis ile, Ankara'nın en fazla sayıda 
hastaya acil hizmeti veren hastanelerinden biri olmuştur. 

2005 tarihinde, Sosyal Sigortalar Kurumunun kaldırılıp 
tüm güvenlik kuruluşlarının tek bir çatı altında toplanması amacı ile Sosyal Güvenlik 
Kurumunun (SGK) kurulmasıyla, diğer SSK hastaneleri gibi Dışkapı Ankara Hastanesi de 
Sağlık Bakanlığı’na (T.C.S.B) devredilmiştir. Bu tarihten sonra hastane ismi “T.C.S.B 
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olarak değiştirilmiştir. Hastane, 
bünyesine dâhil edilen çeşitli semt poliklinikleri ve yeni açılan kırk sekiz polikliniği ile daha 
da büyümüştür. Dışkapı hastanesi olarak 8 ayrı merkezde hizmet verilmektedir.(31) (38) 

Bu günlerde(2021 itibarı ile), günlük hasta sayısı Pazartesi-perşembe 9800 ler, Cuma günleri 
7500 ler civarındadır. Hekim sayımız 754, Hemşire ve Ebe sayımız 685 ve diğer 
çalışanlarımız 1606 kişidir. Yatak sayımız yaklaşık 780, yoğun bakım yatağı 79, 
Ameliyathane masa sayımız 29 dur, ayrıca nitelikli yatak oranımız %40 (1 veya 2 yataklı wc ve 
banyolu oda) dır. 

Bu yapılanma içinde 33 Klinik + Laboratuar,  18 birim ve 10 destek birimi ile hizmet 
vermeye devam etmektedir. Klinik ve birimlerimiz ile destek birimleri şunlardır: (31) 

Acil Tıp Kliniği 
Aile Hekimliği Kliniği 
Anastezi ve Reanimasyon Kliniği 
Beyin Cerrahisi Kliniği 
Cildiye Kliniği 
Cocuk Sağlığı ve Hastalıkları Poliklinikleri 
Dahiliye Kliniği 
Diş Poliklinikleri 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobioloji Kliniği 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği 
Gastroenteroloji Kliniği 
Genel Cerrahi Kliniği 
Göğüs Cerrahisi Kliniği 
Göğüs Hastaklıkları Kliniği 
Göz Hastalıkları Kliniği 
Hematoloji Kliniği 
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 
Kardioloji Kliniği 
Klinik Biokimya Laboratuarı 
Klinik Mikrobioloji Laboratuarı 
Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği 
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Nefroloji Kliniği 
Nöroloji Kliniği 
Nükleer Tıp Ünitesi 
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 
Patoloji Kliniği 
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği 
Psikiyatri Kliniği 
Radyasyon Onkolojisi Kliniği 
Radyoloji Kliniği 
Tıbbi Onkoloji Kliniği 
Üroloji Kliniği 

Kalite Birimi 
Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
Nutrisyon Destek Birimi 
Eczacılık Birimi 
AR-GE ve Proje Birimi 
Hasta Hakları Birimi 
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi 
Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi 
Manevi Destek Birimi 
Bilgi Sistemleri Birimi 
Basın - İletişim ve Tanıtım Birimi 
Teknik Servis 
Evrak Servisi  
Fatura Servisi 
Ayniyat Servisi 
Gider Tahakkuk 
Maliyet Analiz birimi 
Çevre Atık Yönetimi Birimi  ve 
Destek Hizmet Birimleri:  

- Hastane Şöförlüğü,                                              -   Hastane Berberi, 
- Hastane Telefon Santralı,                                    -   Morg Birimi  
- Temizlik Hizmetleri   Birimi,                                -   İdari Sekreterlik 
- Güvenlik Birimi,  
- Yemekhane Hizmetleri Birimi,  
- Hasta Yönlendirme,  
- Çamaşırhane Destek Birimi,  
- Terzihane Destek Birimi,  

2005 yılından sonra modern bir yapılanmaya giren T.C.S.B Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde yeni merkez polikliniği açılmış, polikliniklere sıramatik ve LCD 
ekranlar kurulmuş böylece aşırı izdiham ve kalabalığın yol açtığı olumsuz koşullar büyük 
ölçüde giderilmiştir. Mevcut diş polikliniği yenilenmiş, gençlik merkezi, uyku merkezi 
açılmış, halkla ilişkiler ve hasta hakları birimleri kurulmuş, hasta yakınlarına yardımcı 
olmak amacıyla hasta yönlendirme ve hasta refakati için yönlendirme çalışanları göreve 
başlayarak sosyal yönden eksiklikler büyük ölçüde giderilmiştir.  
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Bütün bunlara ek olarak son yıllarda diyaliz ünitesi, taş kırma ünitesi, anjiyografi ünitesi, 
algoloji (ağrı tedavi merkezi), akupunktur polikliniklerinin de hizmete başlaması ile 
sağlıkta yeni ve modern bir anlayış benimsenmiştir. (13) (14) (31) 

T.C.S.B Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1964’den beri tanıklık 
ettiği tarihi ve kaliteli çağdaş, yenilikçi yeni vizyonu ile daha nice hizmetlere imza 
atmaya adaydır. 

Hastane tarihinden sporla ilgili nostaljik bir anı 

SSK Dışkapı Ankara Eğitim Hastanesi Futbol Takımı    -    1982 
Bu takım, Ankara Tabib Odası(ATO) tarafından  Ankara Hastaneleri arasında 

düzenlenen “14 mart Kupasını” kazanan takım (26) (20) (17) 

‘Ayakta soldan birinci Tevfik Küçükpınar-yönetici-, Ayakta sağdan birinci Atilla Metya-Yönetici ve teknik 
direktör-, Oturanlar en sağda Ayhan Gökler(çengel Ayhan)-yönetici ve defans oyuncusu-, Oturanlar soldan 

üçüncü Ersan Boysan-yönetici ve orta saha oyuncusu, Ayakta sağdan altıncı Nur Altınörs-orta saha- .  Bunlar 
hatırlayabildiklerim. Hatırlayamadıklarım kusura bakmasınlar, çoğunun ismini biliyorum ama yanlış yazmak 

istemedim.(Fikret, Muammer, Niyazi, Metin, Bilal, Hüsamettin) 
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SSK DIŞKAPI - ANKARA EĞİTİM  HASTANESİ 

                   BAŞHEKİMLERİMİZ (2) (13) (14) (31) 

Hastanemizin  1964 yılında açıldığı günden bugüne kadar hizmet veren 
başhekimlerimizin listesi aşağıdadır.  

 

       

          

        Prof. Dr.  Murat  ALPER                  Prof. Dr. Selçuk ÇOMOĞLU             Prof. Dr.  Murat  ALPER   
     Temmuz 2020 -  Şu an Eylemli                  08/11/2017 - 15/07/2020                   02/11/2012 – 31/12/2014 
                       Başhekim                                                                                                   (Yönetici/Başhekim)  
                                                                                                                                                                           05/01/2017 – 08/11/2017 

                      Prof. Dr.                                    Prof. Dr. Öner ODABAŞ                  Prof. Dr. İrfan ŞENCAN 
     Nurettin KARAOĞLANOĞLU               01/12/2008 – 02/11/2012                          2006- 01/12/2008 
           (yönetici) 02/11/2012 – 05/01/2015   
  Yönetici/Başhekim  01/01/2015 – 05/01/2017 

      
    

            Prof. Dr. Metin AYDIN                   Uz. Dr.  Sami TÜRKOĞLU                Doç. Dr. İsmet BARAN 
             27/06/2005-10/07/2006                        21/05/2002-26/04/2005                      10/12/1996-21/05/2002 
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             Prof. Dr. Gazi AYDIN                      Uz. Dr. Gülten Özgün                      Op. Dr. Erdoğan YÜCE 
                  28/07/1995-1996                                    1994 -1995                                 13/11/1992-31/08/1993 
 

 

             Op. Dr. Sami  ÖZALP                   Op. Dr. Erdoğan YÜCE                  Uz. Dr. Zülfikar BERKEM 
                      1987 - 1988                                        1981 - 1987                               21/03/1978 - 26/10/1981 
 

            
           Op. Dr. Erdoğan YÜCE                   Uz. Dr. Nedim CANAR                Doç. Dr. Nihat YÖRÜKOĞLU 
                      1975 - 1978                             02/05/1972 - 14/07/1975                      27/10/1964 - 14/01/1972 
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              Doç. Dr. Sedat ÜNAL                    Op. Dr. Erdoğ
             30/09/1991-12/04/1992                                1989 - 1991                                         1988 - 1989 

an YÜCE                  Uz. Dr. Turhan CANDAN 
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HİPOKRAT YEMİNİ  
(33) (40) (41) 

ÖZGÜN METİN   1

Kliniğimizin kısa tarihine başlamadan önce, Tüm dünya hekimlerinin üzerine and içtiği ve 
uyması gereken Hipokrat yemini özgün metnini, özgün metin çevirisini ve günümüzdeki 

kullanımını burada hatırlatmakta yarar görürüm. 

11 Ocak 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde 1
 http://www.chlt.org/hippocrates/HippocratesGreekLoeb/page.129.a.php?   size=240x320
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« Ὄμ��μ� Ἀ	
λλ�� ἰ���ὸ� �ὶ Ἀ��λ�	�ὸ� �ὶ Ὑ���� �ὶ ������� �ὶ ���ὺ� 	���� 
�� �ὶ 	���, ἵ���� 	����μ����, ἐ	��λ� 	������� �!ὰ "��μ�� �ὶ ������ ἐμὴ� ὅ���� 

�
�"� �ὶ ��#�$ὴ� ���"�  
ἡ������� μὲ� �ὸ� "�"�%��� μ� �ὴ� ��&��� ����� ἴ� ���'ῃ��� ἐμ�ῖ�, �ὶ (��� 

����)�����, �ὶ &��ῶ� &���̈+���� μ-�"���� 	��������, �ὶ ����� �ὸ ἐ% ὐ��ῦ ἀ"�λ$�ῖ� 
ἴ��� ἐ	������ῖ� ἄ�����, �ὶ "�"�%��� �ὴ� ��&��� �����, ἢ� &���̈+��� μ�������, ἄ��� μ����ῦ 
�ὶ ��#�$ῆ�, 	�#�λ��� �� �ὶ ἀ�������� �ὶ �ῆ� λ��	�� ἁ	���� μ������ μ-�"���� 
	�������� �ἱ�ῖ� �� ἐμ�ῖ� �ὶ ��ῖ� ��ῦ ἐμὲ "�"�%����, �ὶ μ���ῇ�� ��#���μμ����� �� 

�ὶ ὡ����μ����� �
μῳ ἰ�����ῷ, ἄλλῳ "ὲ �ὐ"���. 

"���μ�� �� &����μ� ἐ	' ὠ$�λ��ῃ �μ�
���� �!ὰ "��μ�� �ὶ ������ ἐμ��, ἐ	ὶ "�λ���� 

"ὲ �ὶ ἀ"���ῃ �ἴ0���. 

�ὐ ")�� "ὲ �ὐ"ὲ $��μ��� �ὐ"��ὶ ἰ����ὶ� �����μ��, �ὐ"ὲ ὑ$�����μ� ��μ(��λ��� 

�����"�  ὁμ���� "ὲ �ὐ"ὲ �����ὶ 	���ὸ� $�
���� ")��. ἁ��ῶ� "ὲ �ὶ ὁ���� "�!����� 

(��� �ὸ� ἐμὸ� �ὶ ��&��� �ὴ� ἐμ��. 
�ὐ ��μ�� "ὲ �ὐ"ὲ μὴ� λ���ῶ���, ἐ�&����� "ὲ ἐ��1ῃ�� ἀ�"���� 	��%��� �ῆ�"�. 

ἐ� �ἰ��� "ὲ ὁ�
�� ἂ� ἐ���, ἐ��λ����μ� ἐ	' ὠ$�λ��ῃ �μ�
����, ἐ2ὸ� ἐὼ� 	���� 

ἀ"����� ἑ������� �ὶ $������, �ῆ� �� ἄλλ�� �ὶ ἀ$��"����� ἔ���� ἐ	� �� ��������� 
��μ1�� �ὶ ἀ�"�ῴ��, ἐλ������� �� �ὶ "��λ��. 
ἃ "' ἂ� ἐ� ���	��ῃ ἢ ἴ"� ἢ ἀ�����, ἢ �ὶ ἄ��� ���	���� �!ὰ (��� ἀ���)	��, ἃ μὴ 

&�� 	��� ἐ�λλ�ῖ��� ἔ%�, ������μ�, ἄ���� ἡ���μ���� �ἶ�� �ὰ ���ῦ�. 

ὅ���� μὲ� �ὖ� μ�� �
�"� ἐ	��λ� 	�������, �ὶ μὴ ���&�����, �ἴ� ἐ	����� �ὶ (��� �ὶ 
��&��� "�%+�μ��ῳ 	�ὰ 	ᾶ��� ἀ���)	��� ἐ� �ὸ� ἰ�ὶ &�
���  	�(������ "ὲ �ὶ 
ἐ	���������, �ἀ���� ������. » (22)
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HİPOKRAT YEMİNİ 
ÖZGÜN METNİN ÇEVİRİSİ 

Hekim Apollon, Asklepios, Higiya, Panacea üzerine ve bütün Tanrı ve Tanrıçaların huzurunda yemin ederim ki, 
yeteneğim ve gücüm elverdiğince bu and ve sözleri tutacağım: 
Bu sanatta hocamı, babam gibi tanıyacağım, rızkımı onunla paylaşacağım, ihtiyacı olursa kesemi onunla 
bölüşeceğim, çocuklarına kardeşim gibi bakacağım ve öğrenmek isterlerse bu sanatı ücretsiz öğreteceğim; ilaç 
reçetelerini, şifai bilgileri ve diğer bilgileri sadece ve sadece kendi evlâtlarıma, hocamın çocuklarına ve hekimlik 
kurallarına uygun sözleşmeyle bağlı ve and içmişlere öğreteceğim. 
Yeteneğim ve hâkimiyetim ölçüsünde hastalarımın iyiliği için tedaviler önereceğim ve asla kimseye zarar 
vermeyeceğim. 
İsteyen hiç kimseye öldürücü bir eczayı ne vereceğim ne de bunu tavsiye edeceğim; benzer şekilde, bir gebe 
kadına çocuk düşürmesi için ilaç vermeyeceğim. 
Hayatımın ve sanatımın saflığını koruyacağım. 
İç organlarındaki taşı keserek almayı, hastalığı çok açık olan hastalarda bile, işin ehli olan (cerrah)lara 
bırakacağım. 
Hangi eve girersem gireyim, bütün kasıtlı kötülük ve suistimallerden ve özellikle de ister hür ister köle olsun 
erkek ve kadınların vücudunu kötüye kullanmaktan kaçınarak, sadece hastaya yardım için gireceğim. 
Gerek sanatımın icrası sırasında gerekse insanlarla gündelik ilişkideyken edindiğim bilgileri ortalığa 
saçmayacağım, bir sır olarak saklayacağım ve kimseye açmayacağım. 
Bu yemine sadık kalırsam hayatımı ve mesleki uygulamalarımı insanların tümünden ve her zaman saygı görerek 
mutlulukla sürdüreyim, ama ona ihanet eder ya da çiğnersem tam tersini yaşayayım.  1

HİPOKRAT YEMİNİ 
ÖZGÜN METNİN GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIMI 

Özgün metin zaman içinde defalarca değişikliğe uğramıştır. Hipokrat dönemindeki özgün metinde tıp tanrısı 
Asklepios üzerine yemin edilirken, günümüzde onur üzerine yemin edilmektedir. 

        Türkiye'deki tıp fakültelerinin mezuniyet törenlerinde kullanılan ve Dünya Tabipler Birliği Cenevre 
Bildirgesindeki Hekimlik Andı’nın en güncel tercümesi olarak Türk Tabipleri Birliği tarafından yayınlanan 
metin şöyledir:  2

Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak; 

Yaşamımı insanlığını hizmetine adayacağıma, Hastanın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik 
vereceğime,  
Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime, İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı 
göstereceğime,  
Görevimle hastam arasına ; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik 
düşünce , ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin 
vermeyeceğime, 
  
Hastamın bana açtığı sırları , yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,  
Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma,  
Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime, Mesleğimi 
bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,  

Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma,  
Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya 
dikkat edeceğime,  
Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgilerimi, insan haklarını ve bireysel özgürlüklerini çiğnemek için 
kullanmayacağıma, 

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine, 
Ant içerim. 

 Wayback Machine Sitesi 24 Ocak 20181

 Wayback Machine Sitesi 22 Haziran 2020 2
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II.  BÖLÜM 

KLİNİĞİMİZİN (I. CERRAHİ KLİNİĞİ) TARİHÇESİ 
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I. CERRAHİ  KLİNİĞİ’NİN  TARİHÇESİ 

Hastanemiz hakkında  kısa bilgileri verdikten sonra şimdi ana konumuz olan I. Cerrahi 
Kliniğinin yani, kliniğimizin tarihine başlamak istiyorum. 

Konur Sokak’ta bulunan ve İşçi Sigortaları Kurumu (İSK) Hastanesi bünyesinde 1953’de 
kurulan hastanede aynı yıl, 1953 yılında Cerrahi Kliniği faaliyete başlamıştır. Kliniğin 
(kliniğimizin) kurucusu, bir dönem Gümüşhane milletvekilliği de yapmış olan Op. Dr. 
Hüsrev Polat’dır. Klinik, çalışmalarına 1956 yılına kadar Konur Sokak’da devam etmiştir. 

Yaklaşık yarım asırdan fazla bir geçmişe sahip olan Ulus Devlet Hastanesi, Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nun (SSK) ilk kuruluşlarından biri olma özelliğini taşıyordu. 1940’lı yıllarda, 
dispanser şeklinde hizmet vermeye başlayan Ulus Devlet Hastanesi, 1956’da SSK’ya bağlı 
SSK Ulus Hastanesi’ne dönüştürüldü. 1956-57 yıllarında Rüzgarlı Sokaktaki bu hastaneye  
taşınan kliniğimiz 8 yıl çalışmalarına ‘Cerrahi Kliniği’ adıyla burada devam etmiştir. 
Kliniğimiz daha sonra ‘I. Cerrahi Kliniği’ adı altında, 1964 de, Bülent Ecevit tarafından 
açılışı yapılan, Dışkapı’da ki şimdiki yerine,  2. kattaki koridoruna taşınmıştır.(38) 2015 
yılına kadar da yaklaşık 50 yıl aynı mekanda hizmet vermiştir. 1964 yılından 2005 yılına 
kadar  ‘SSK Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Cerrahi Kliniği’ adıyla, 
2005  yılından 2015 yılına kadar da SSK nın Sağlık Bakanlığı’na devredilmesiyle birlikte 
sağlık bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdürmüştür. 19 Şubat 2005’de hastanemizin adı 
‘Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ olarak 
değiştirilmiştir. (26) (31) (38) 

Bendeniz Tevfik Küçükpınar olarak bu 62 yıllık dönemin yaklaşık son 40 yılını bizzat içinde 
yaşayarak tespitler yapıp, arşiv tuttum. Son 40 yılın canlı şahidiyim yani. Kliniğimizin resmi 
kayıtlarının en somut göstergesi “ameliyat defterleri”dir. 1953 den 1976 yılına kadar Hüsrev 
Polat ve ekipleri tarafından fevkalade özenle muhafaza edilen bu ameliyat defterlerini 1976 
dan sonrada aynı hassasiyetle ekiplerimizle birlikte arşivledim. 1953 ten 2015’e kadarki tüm 
ameliyat defterleri tarafımdan gösterilen özel bir çaba ile korunmuştur. (Şimdi ne alemdeler 
bilmiyorum) 2006 yılında bu ameliyat defterlerinden alınan veriler doğrultusunda ve arşiv 
bilgilerimizi de katarak Asistan Dr. Çağlar Bilgin ve Asistan Dr. Sinan Hasçiçek’in de  
büyük katkıları ile tarafımdan “Klinik Soy Ağacı”nı gösteren bir pano yapılmıştır. (5) (4) (26) 

  
  

‘Pano’muz(Yapım Halinde iken)(26) 
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‘Pano’muz    (Tamamlanmış Hali ile)   (4) (1) (26) 1

 Ahşap işçiliği tarafımdan projelendirilmiş, Zülküf Algen ve tarafımdan imal edilmiştir. Üzerindeki tüm veriler 1
resim ve plastik kaplamaları, metal ve üzerindeki yazı çalışmaları Çağlar Bilgin ve Sinan Hasçiçek’in yardımları 
ile yine bendeniz tarafından üretilmiştir. Panodaki tüm veriler ameliyat defterlerinden, klinik ve kişisel 
arşivimden alınmıştır. Yıllarca Kliniğimiz girişindeki duvarı süslemiştir.
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2015 tarihine kadar da bu pano kliniğimizin girişindeki duvarı süslemiştir. Tarafımca yapılan 
bu panonun yapımı ve verilerin yerleştirilmesi 8-10 ay kadar zaman almıştır. Aşağıdaki 
sayfalarda görsellerini paylaşacağım bu pano maalesef 2015 ten sonraki gelen yönetimler 
tarafından, ait olduğu ve çok da yakıştığı duvardan kaldırılmış ve depoya atılmıştır. Şu anda 
Prof. Dr. Oğuz Hasdemir ve Doç. Dr. Serhat Tokgöz tarafından muhafaza içinde 
saklanmakta  ve depoda korunmaktadır. Dilerim bir gün tekrar ait olduğu asıl yerine  döner. O 
dönem çalışanlar ve ziyarete gelen önceki dönem çalışanlarımız panoyu hatırlayacaklardır. 
Pano’daki bilgiler 2006-2007 dönemine kadar olan I. Cerrahi çalışanlarını kapsamaktadır. 
Pano’daki tüm veriler gerçek verilerdir, ancak sehven yapılmış hatalar olabilir, yada eksik 
bilgiler olabilir. Tarafıma iletilirse kitap üzerinde en kısa zaman da düzeltmeler veya 
eklemeler yapılabilecektir. 2007’den sonra kliniğimizde görev yapan arkadaşlarımın tarafıma 
ilettiği eklemeler bu kitapta yer almaktadır. Ancak, maalesef panoda yer alabilmeleri mümkün 
değildir. Sonraki bölümlerde vereceğim bilgiler arasına tüm isimler eksiksiz olarak 
eklenmiştir. 
  
1953 yılında kurulan kliniğimizde, kuruluşundan bu yana asistan eğitimi verilmektedir. 

Kliniğimizin eğitim kadrosu,  klinik şefi,  klinik şef yardımcısı,  başasistan,  uzman ve  
asistan olmak üzere 5 katagoriden oluşturulmuştur. 

Cerrahi girişimler, kliniğimize tahsis edilen özel ameliyat masamızda başlangıçta haftanın 3 
günü, sonraları (1980 sonrası) haftanın her günü yapılmıştır. Kliniğimizin kullanımına tahsis 
edilmiş Dışkapı Merkez ve Etlik Semt Polikliniği’nde uzman ve asistan doktorlarımız faaliyet 
göstermiştir. Ayrıca ayda yaklaşık 10 gün ‘acil servis genel cerrahi hizmetleri’ kliniğimiz 
tarafından karşılanmıştır. 

Kliniğimiz, poliklinik ve ameliyat sayısı bakımından yoğun bir tempoda hizmet sunmuştur. 
Sayı verecek olursak, yıllık poliklinik sayımız 20 bin civarında olup, acil vakalarla birlikte 
yıllık ameliyat sayımız da ortalama 1500’ü bulmaktadır. (1) (3) (26) 

Kliniğimizde, toplam yatak sayımız zamanına göre 36-41 arasında değişmiştir. Yataklarımızın 
doluluk oranı ise   tüm zamanlarda %100’e yakındır. 

Kliniğimiz  Türkiye’nin hemen hemen başka hiç bir cerrahi ünitesinde olmayan farklı bir 
özelliğe sahiptir. 

Şöyle ki; klinik, Hüsrev Hoca tarafından kurulmuş ve 26 yıl onun yönetimi altında 
çalışmıştır. Ben Tevfik Küçükpınar olarak yurt içinde ve yurt dışında binlerce cerrah 
gördüm, onlarla tanıştım, beraber çalıştım, ameliyatlarını izledim. Bana göre, benim 
tanıdığım cerrahlar içinde cerrahi teknik olarak en mükemmeli Hüsrev hoca idi. 
Bendeniz O nun, yaşarken yetiştirdiği son asistan olma fırsatını ve onurunu yakaladım. 
O bakımdan çok şanslıyım. İlk asistanı da bildiğim kadarı ile daha sonraları Gazi 
Üniversitesi ve Isparta Üniversitesi Tıp Fakültelerinde Genel Cerrahi ABD (Ana Bilim 
Dalı) larını kuran “Yüksek İhtisas” kökenli Prof. Dr. Neşet Gökok hocadır.  

Burada biraz Dr. Melchior’dan bahsetmek gerek sanıyorum. 
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Prof. Dr. Eduard MELCHIOR 

Soyu nedeni ile Almanya’da yaşam durumu güçleşen Dr. Melchior 1935’de ülkesinden 
ayrılarak, aldığı bir teklif üzerine 1936 yılında Ankara Numune 
Hastanesinde, kendisine önerilen, bu hastanenin cerrahi bölümünün 
yönetimini üzerine aldı. Bu hastanede 1946 yılına kadar görev yaptı ve 
birçok ünlü Türk meslektaşını yetiştirdi ve birçokları ile birlikte çalıştı. 
1945’de Ankara Tıp Fakültesinin kuruluşundan sonra 1946-1954 yılları 
arasında bu fakültede II. Cerrahi kürsüsünde direktör ve öğretim üyesi 
oldu. Kısa zamanda Türkçe’yi öğrenerek Türkiye’yi ikinci vatan olarak 
tanıdı. Cerrahi kliniğinde teknik uygulamaları, bilimsel çalışmaları, 
titizliği, gözlem yeteneğiyle o günün şartlarında büyük katkılarda 
bulunmuştur. O yıllar boyunca birkaç kuşak Türk cerrahları yetiştirdi. 
(Kamil Sokollu, Hilmi Akın, Hüsrev Polat bunlarda birkaçı)  
1954’de emekliye ayrılarak Almanya’ya döndü. (Widmann 1999)  (7) 1

Hüsrev Hoca 2. Dünya savaşı öncesi nazi zulmünden kaçıp Türkiye’ye gelen ve Ankara’da 
genel cerrahinin babalarından sayılan Ordinaryüs Prof. Dr. Eduard Melchior’un (okunuşu: 
Melyor) talebesi idi. Kendisi sadece bir genel cerrah değil, aynı zamanda ortopedi, üroloji, 
kadın-doğum, nöroşirürji gibi alanlarda da uzman idi. Çok otoriterdi, inanılmaz prensip ve 
kuralları vardı. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası takiplerle çok uğraşmazdı, (Zaten emir 
komuta zinciri içinde, pek onun için gerekli de değildi. Ameliyatı yaptıktan sonra asistanları sıraya dizer sen bu 
hastanın başında bugün özel nöbetçisin derdi ve her yarım saatte bir sabaha kadar onu arayarak bilgi alırdı. İtiraz 
etmek, ‘ama hocam bu gece şu işim var’ demek kimin haddine) ama gördüğüm en mükemmel cerrahi 
tekniklere sahipti ve başarı ile uygulardı.  

Asistanlığımın 15. gününde Alaaddin ağabey beni hocanın yaptığı bir tiroidektomi’ye (guatr 
ameliyatı) 2. Asistan olarak yazmıştı. Ameliyat başladı. “Alaadin bu kim” dedi. Alaaddin abi 
“yeni asistanınız hocam” diye karşılık verdi. Hoca köpürdü. “Ne işi var ameliyat sahasının 
bu tarafında, gitsin Birsen’in (özel hemşiresi-başkası ile ameliyata girmezdi.) tepsisinin sağında 
aletlerin ne olduğunu öğrensin, iplik nedir, pens-makas nedir onları tutmayı öğrensin ve 
2 aydan evvel de bu tarafa geçmesin” diyerek beni masadan hemşirenin de ötesine atmıştı. 
İlerki aylardan birinde bir düğüm atarken ensemden müthiş bir osmanlı tokadı yemiştim. 
“Mendebur, ipliğin bir tarafı o kadar uzun bırakılır mı? İktisatlı davranıp eşit 
uzunlukla bağlarsan, o iplikle bir dikiş daha atarsın, milli servetten gidiyor” sözleri ile  

1 -  Türklerde cerrahinin gelişimi. Prof Dr. İbrahim Ceylan, sayfa 101
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birlikte. Hafızamda yer etmiş, o gün bugündür sütür atmadan önce ipliğin boyuna bakarım 
hep. Kısacası ameliyat ettiği hastanın vücudunda ki ‘her hücre’ye(37) bu kadar saygı 
gösteren hiçbir cerrah görmedim. Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde uyusun, kitabın 
sonundaki  bölümünlerde kendisinden biraz daha bahsedeceğim. 

Şubat 1979’da hocamızı kaybettik. Klinikte yönetim krizi başladı. Şef yardımcımız yoktu. 
Op. Dr. Nazım Gönül kliniğin en kıdemli uzmanı olarak işleyişi idare etmeye başladı, ancak 
klinik şefliğini,  idari ve eğitim görevlerini, klinikte şef yardımcısı olmadığından, yönetmelik 
gereği vekaleten baştabib ve 2. Cerrahi klinik şefi Op. Dr. Erdoğan Yüce devraldı. 15-16 ay 
kadar böyle sürdü. 1981 yılı başlarında Kliniğimize birkaç ay önce Numune Hastanesinden 
ayrılan ve bizde uzman olarak göreve başlayan Op. Dr. Necati Erdentuğ, sıkı bir torpille şef 
olarak atandı. Bu arada 2. Cerrahide uzman olarak çalışmakta olan ve ihtisasını Hüsrev 
Hoca’dan almış bulunan, Op. Dr. Yalçın Aran ve kıdemlimiz Op. Dr. Nazım Gönül 2 kere 
kliniğimiz için açılan şeflik sınavına girdiler fakat şeflik, politik kavgalar  nedeniyle ikisine de 
verilmedi. Dr. Erdentuğ şef olduktan sonra tabii aralarında Nazım Gönül’le ciddi sürtüşmeleri 
başladı ve yaptıkları siyasi mücadele sonrasında Erdentuğ resen emekli edildi, Nazım 
Gönül’de beş evler dispanserine gönderildi. Klinik yine boş kalmıştı. Ama Yalçın Aran da tek 
kalmıştı. Açılan ilk şeflik sınavını kazanarak Eylül 1982 de 17 sene sürecek I. Genel 
Cerrahi Klinik Şefliğine resmen başladı. (1) (3) (26) 
 

Soyağacı Pano’sundan  -  1 (Alınlık) 
     

   

Soyağacı  Pano’sundan   -   2 (Sol Üst) 
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Op. Dr. Kemal Caneri’yi  çevremizde tanımayan yoktur. Onun Kliniğimizde çalıştığı tüm 
dönemlerde ben dahil tüm asistanlar % 80 ondan almışlardır, aldıklarını. Lügatında “hayır” 
kelimesi olmayan, lakabı ‘şeytanın kamçısı’ olan mükemmel bir başasistandı. Hüsrev 
Hocadan ihtisas almıştır, bana göre çalıştığı tüm dönemlerde kliniğin en önemli 
eğitimcisidir. Hüsrev hocanın da 1 numaralı yardımcısı ve en sevdiği hekim çalışanı idi. 
Ancak kendisi hiçbir zaman klinik yönetim kadrolarında olmak istemedi-doğası gereği. 
Kliniğimiz maalesef şef yardımcısızdı, ve ben Kemal ağabeyim olduğu süre, o dururken, o 
sınava giremezdim. 1988’e kadar böyle sürdü. Sonunda bizzat Kemal Caneri ve Yalçın 
Aran’ın şiddetli ısrarları ile sınava girip kazanarak Eylül 1988’de Kliniğimize şef yardımcısı 
olarak atandım. 

1997 de Klinik şefimiz Op. Dr. Yalçın Aran Emekli oldu. Yasa gereği klinik şefliği vekaleten 
9 ay süre ile tarafıma verildi, Bu vekalet 2-3 senesi hariç, yönetim tarafından uzatılarak 2015 
senesine kadar sürdü. (Hatta bir ara, adım bu yüzden ‘şefkıran’a çıktı). Bu 18 senelik süre içinde kısa 
sürelerle Prof. Dr Mustafa Tireli, Prof. Dr. Çağatay Çifter, Kliniğimiz kökenli Prof. Dr. 
Metin Aydın ve yine kliniğimiz kökenli Prof. Dr. Recep Çetin klinik şefi olarak görev 
yaptılar. (26) 

Bütün bunları neden anlattım. Görüldüğü gibi 1979 - 1982 dönemindeki kısa buhran, ve kısa 
süreli bir kaç dönem haricinde, I. Cerrahinin tüm tarihinde Hüsrev hocadan sonra 3 önemli 
isim göze çarpıyor. Yalçın Aran, Kemal Caneri ve Tevfik küçükpınar. Dikkat ederseniz her 
üçü de Hüsrev Polat hayatta iken bizzat yetiştirdiği, O nu gören, onunla çalışarak yaşayan, O 
nu özümseyen 3 cerrah. Her üçü de onun prensip, kural ve öğretisini onunla bizzat yaşayarak 
ve deneyerek öğrenmiş insanlar. 
       

                       Ve şimdi sizlere  4 Resim, 4 İsim..,    Böyle başlıyorum Soyağacımıza 

                             Kurucu Şef                                                            İdeal Şef 
                       HÜSREV POLAT                                                 YALÇIN ARAN 
                             1953 - 1979                                                            1982 -1997 
                                                                                       (1959 - 1963 İhtisas. I. Cerrahi Kliniği) 
                                                                                         Hüsrev Hoca’dan 
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                          Milli Şef                                                  Vekil Şef 
                        KEMAL CANERİ                                      TEVFİK KÜÇÜKPINAR 
                             1968 - 1994                                                        1997- 2015 
           (1968 - 1972 İhtisas. I. Cerrahi Kliniği)                     (1976 - 1980 İhtisas. I. Cerrahi Kliniği)   
                     Hüsrev Hoca’dan                                             Hüsrev Hoca’dan 

Daha bitmedi; 

Kliniğimize uzun süre hizmet verip, fakat Hüsrev Hoca ile bire bir çalışmayan, Op. Dr. 
Seyhun Altun,  Op. Dr. Gündüz Tunç, Op. Dr. Kemal Yandakçı, Prof. Dr. Oğuz 
Hasdemir, Doç. Dr. Hakan Güzel, Prof. Dr. Köksal Bilgen, Doç. Dr. Serhat Tokgöz 
arkadaşlarımız, hocayı hiç görmemelerine rağmen Yalçın Aran, Kemal Caneri ve Tevfik 
Küçükpınar’dan aldıkları Hüsrev hoca mirasını, aynı disiplin, aynı prensip, aynı cerrahi 
teknik ve kurallara uyarak özümseyen ve, kendilerinden sonraki nesil asistanlara da nerede ise  
Hüsrev Hoca ile çalışmış gibi kusursuz aktaran ve öğreten ileticiler. 

Şunu demek istiyorum: Kuruluş’undan bu yana, I. Genel Cerrahi kliniğinde, kurulum, 
donanım, yazılım ve üretim, ilerlemenin ve çağın gereksinimlerinin dışında hiç değişmedi. 
kusursuz adapte olanlar oldu, ama hiçbir virüs bulaşamadı. 

İşte onun içindirki , 

SSK  DIŞKAPI - ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ   

I. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 

Sadece bir  OKUL değil, aynı zaman da bir EKOL’dür.  

Onun için Panomuzun tam orta bölümünde aşağıdaki duyuru yer almaktadır. 
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Soyağacı Pano’sundan   -   3 (Panonun Tam merkezinden) 

                   41  



SSK  DIŞKAPI  ANKARA  EĞİTİM  HASTANESİ  -  I.  CERRAHİ  KLİNİĞİ                         

1 -  KONUR  SOKAK  İSK (İşçi Sigortaları Kurumu) HASTANESİ 

2 -  SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) RÜZGARLI  HASTANESİ 

3 -  SSK  DIŞKAPI  HASTANESİ 

4 -  SSK  DIŞKAPI  ANKARA  HASTANESİ 

5 -  SSK  DIŞKAPI  ANKARA  EĞİTİM  HASTANESİ 

6 -  SSK  ANKARA  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ 

7 -  SSK  DIŞKAPI  YILDIRIM  BEYAZIT  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA      
      HASTANESİ 

8 - T.C.  SAĞLIK  BAKANLIĞI  YILDIRIM  BEYAZIT  EĞİTİM  VE      
      ARAŞTIRMA HASTANESİ 

9 -  T.C.  SAĞLIK  BAKANLIĞI  ANKARA  İL  SAĞLIK  MÜDÜRLÜĞÜ  
      SAĞLIK  BİLİMLERİ  ÜNİVERSİTESİ  DIŞKAPI  YILDIRIM     
      BEYAZIT  EĞİTİM VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ 

Umarım dikkatinizi çekmiştir, Yukarıda okuduğunuz 9 isim kurulduğundan beri hastanemizin 
değişen dokuz ismidir. Üst kısımda gördüğünüz listeden de  anlaşılacağı üzere bizim için en 
anlamlısı, yuvamız olarak benimsediğimiz kırmızı harflerle altı çizilen SSK DIŞKAPI 
ANKARA EĞİTİM HASTANESİ dir. (31) 

Şimdi sizlere yıllara göre üç resim vereceğim. (38) 

1964  -  Güney’den görünüş 
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1974  -  Kuzey’den Görünüş 

2015 - Kuzey Doğu’dan Görünüş 

Görüldüğü gibi bu resimlerde 
değişmeyen ise,  9 isim değişikliğine rağmen hastanede kliniğimizin “adı” ve “yeri” dir. 

Bu bölümde, soyağacına başlarken, sizlerle  kliniğimiz de tüm zamanlarda emek vermiş olan 
çalışanlarımızın tamamını, hiyerarşik ve kronolojik sıra ile paylaşmaya çalışacağım. Elimde 
resimleri olan arkadaşlarımın resimlerini de kapsama alacağım. Ancak takdir edersiniz ki 
herkesin resmi bende mevcut değildir. Kendisinin veya bir yakınının resmine sahip olan her 
çalışanımız ellerindeki mevcut belgeyi bana özel den iletebilirler ise onları da orijinal belgeye 
yerleştirebilirim.  

Aşağıda sunacağım listeler Panomuzda yer alan herkesi ve 2006, yani pano’nun yapımından 
sonra kliniğimize katılan tüm çalışanlarımızı da kapsamaktadır. Unuttuğum veya sehven 
yazılmamış arkadaşlarımız varsa kendileri veya sizler, hatırladıklarınızı bana iletirseniz 
sevinirim ve onları da ait oldukları yerlere yerleştiririm.  
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Pano’muz dan, tüm çalışanların listeleri 
(2006-2007 sonrası ilaveler ile) 

Pano’nun görselleri ile birlikte listeleri vermeye başlıyorum.(4)(26) Listelerde yer alan isimlerden mavi ile yazılı 
olanlar sonsuzluğa uğurladıklarımız, kırmızı ile yazılı olanlar kliniğimizden uzmanlık alan arkadaşlarımızdır. 

SSK ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (1953-2005) 
ve  

SAĞLIK BAKANLIĞI YILDIRIM BEYAZID EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ (2005-2015) 

I. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 
  ( 1953 - 2015 ) 

      EĞİTİM KADROLARI (4)(1)(3)(26) 

         KLİNİK ŞEFLERİ:                                                        
                                                                    

                                                              HÜSREV POLAT    
                                                 Kurucu ve Onursal Şef ( 1953 - 1979 )                                            
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ERDOĞAN YÜCE    (V)   
        ( 1979 - 80 )                              

NECATİ ERDENTUĞ    
 ( 1981 ) ( 6 aylık süre ile ) 

YALÇIN ARAN    
 ( 1982 - 1997 ) 

TEVFİK KÜÇÜKPINAR  (V)   
( 1997 - 1999 ) 
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                       MUSTAFA TİRELİ    
                                (1999 - 2000) 

                                                                                       ÇAĞATAY ÇİFTER    
                                                                                       ( 2001 - 2002 ) 

                  TEVFİK KÜÇÜKPINAR (V)                              
                               ( 2002 - 2005 ) 

    

  

                    
                                                                                       METİN AYDIN     

                                                                                         ( 2005 - 2006 )  
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     TEVFİK KÜÇÜKPINAR  (V) 
     ( 2006 - 2007 ) 

     

RECEP ÇETİN     
( 17 Nisan 2007 - 6 Eylül 2007 )                   

TEVFİK KÜÇÜKPINAR  (V) 
( 2008 - 2015 ) 
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 ŞEF YARDIMCILARI: 

       TEVFİK KÜÇÜKPINAR                                               MESUT ATLI 
                     ( 1988 - 2015 )                                                               ( 2005 - 2006 ) 

                                                                        

   BAŞ ASİSTANLAR: 

                KEMAL CANERİ                                                     TEVFİK KÜÇÜKPINAR   
                    ( 1975 - 1981 )                                                                   ( 1981 - 1988 ) 

  

                
                SEYHUN ALTUN                                                              GÜNDÜZ TUNÇ 
                   ( 1988 - 2003 )                                                                     ( 2003 - 2011 ) 
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            CERRAHLAR(5)(4)(1)(3)(26) 

    ADNAN GÜRAL   (1956 - 1957) 
    CAHİT YİĞİT  (1964 - 1968) 
    HASAN ERDOĞAN   (1965) 
    YALÇIN ARAN   (1965 - 1966) (1968 - 1972) - (1982 - 1997 ) 
    NEVZAT BİLGİN   (1966 - 1967) 
    ESAT HERSEK (1967) 
    HULUSİ PARLAR   (1967-1979) 
    GALİP ALTINTEPE   (1968 - 1971)   
    NAZIM GÖNÜL   (1968 - 1981) 
    İBRAHİM TUĞCU   (1970 - 1980) 
    KEMAL CANERİ   (1974 - 1994) 
    YAŞAR YEŞİLKAYA   (1973 - 1974) 
    TEVFİK AKINCIOĞLU   (1979 - 1981) 
    NECATİ ERDENTUĞ   (1980 - 1981) 
    TEVFİK KÜÇÜKPINAR   (1980 - 2015) 
    ÖZCAN EVLİYAOĞLU   (1980 - 1983)  -  (1989 - 1992)  
    ZAFER FERAHKÖŞE   (1981 - 1982) 
    SAİM ORUÇ   (1983 - 1997) 
    SEYHUN ALTUN    (1985 - 2003) 
    ŞÜKRÜ ÖZER    (1988 - 1989) 
    İBRAHİM SANAL    (1988 - 1989)   
    İLKER BAŞAYDIN    (1990 - 1996) 
    GÜNDÜZ TUNÇ   (1992 - 1993)  -  (1995 - 2011) 
    KEMAL YANDAKÇI   (1992 - 2011) 
    OĞUZ HASDEMİR   (1995 - 2006)  -  (2010 -2015) 
    HAKAN GÜZEL   (1997 - 2015) 
    KÖKSAL BİLGEN   (1997 - 2010) 
    İBRAHİM DURAL   (1997 - 2015) 
    CAVİT ÇÖL   (2001 - 2002) 
    FATİH AĞALAR   (2002 - 2003) 
    ÜNSAL AVCIOĞLU   (2004)  
    LEVENT KILIÇASLAN   (2005 - 2007) 
    METİN AYDIN (2005 - 2006) 
    MESUT ATLI (2005 - 2006)  
    BEKİR KÜÇÜKKAYIKÇI (2007) 
    CEM KELEŞOĞLU (2007) 
    CEM AZILI (2011 - 2015) 
    GÜLAY ÖZGEHAN (2012 -2015) 
    SERHAT TOKGÖZ (2013 - 2015) 
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Bu bölümde Pano’muz daki tablonun sol alt bölümüne geçiyorum. Bu bölüm kliniğimizin 
hazinesidir. I. Cerrahi kliniğinin yetiştirdiği (tüm asistanlarımızı) genel cerrahi uzmanlarını 
kapsar, yani taş ocağımızdır. Ekol’ümüzün tüm gelenek ve görenekleri ile donatılmış, 
prensip, disiplin, kurallarımız, ve cerrahi tekniğimizle yetişmiş 85 Genel Cerrah’dan 
ibarettir. Bu cerrahlar şu anda hem yurtdışında hem de Türkiye’nin çeşitli illerinde çeşitli 
görevlerde hizmete devam etmektedirler. Bir kaç arkadaşımız çeşitli nedenlerden cerrahi 
ihtisaslarına devam edememiş başka branşlara yönelmişlerdir (Meral Candan-kadın doğum, Hamit 
Özmen-üroloji, ve Murat Bulanık-kadın Doğum v.b)(6) ancak, I. Cerrahi’den aldıkları genel cerrahi 
nosyonunu yaşamlarında kanaatimce hiç unutmayacak ve kendi alanlarında kullanacaklardır. 
Bir çok meslektaşımız da Genel Cerrah olduktan sonra yan-dal, üst ihtisas yapmışlardır ki, 
onlarda ilerleyen bölümlerde listelenecekler. Onlar da yandal alanlarını kullanırken yine I. 
Cerrahiden aldıklarının üstüne koyarak alanlarında faaliyet göstermektedirler ve 
göstereceklerdir. 

Panomuzun sol alt bölümü, (Bk. Panomuz  -  Sayfa  35) ham taşlarımız, yani asistanlarımız, şöyle: 
2006 dan sonrayı da kapsayan tam listemiz aşağıda (5)(4)(1)(3)(26)(18)(13)(14) 

ASİSTANLARIMIZ 

Y. TUNÇ  (1954  - 1958) 
F. TEZER  (1954  - 1958) 
M. KİPER  (1955 - 1959) 
F. YAVUZ  (1955 - 1959) 

E. ÖKTEM  (1956 - 1960) 
YALÇIN ARAN  (1959 - 1963) 

ORHAN YALÇIN  (1959 - 1963) 
İLYAS KOCAELİ  (1959 - 1963) 
FETHİ ŞAMAN  (1959  - 1963)   

HİDAYET ÇELEBİ  (1964 - 1968) 
RIFAT ERGÜLEN  (1964 - 1968) 
ÖZCAN KAYMAK  (1964 - 1968) 
ÜNVER ERDEM  (1965 - 1969) 

ÖMER GÖKALAN  (1965 - 1969) 
FİLİZ ATAY  (1966 - 1970) 

KEMAL CANERİ  (1968 - 1972) 
FUAT  GALİOĞLU  (1969 - 1973) 
SAFFET ARIKAN  (1969 - 1973) 

SAMİ SARAÇOĞLU  (1970 - 1974) 
YILMAZ ARSLAN  (1971 - 1975) 

CEMALETTİN PALAZ (1971 - 1975) 
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HEPGÜL BURAT  (1972 - 1976) 
TURGUT ARIKAN  (1972 - 1976) 
ALAATTİN ÇOBAN (1973-1977) 
ALPER AKÇAM  (1974 - 1978) 

AHMET KAYMAKÇIOĞLU  (1974 - 1978) 
ERDAL YILMAZ  (1974 - 1978)  

MAHMUT APAYDIN  (1976 - 1980) 
TEVFİK KÜÇÜKPINAR  (1976 - 1980) 
ZEKERİYA KOCAOĞLU  (1979 - 1983) 

OSMAN KOÇAK  (1979 - 1983) 
BATTAL ALKAN  (1979 - 1983) 
SEYHUN ALTUN  (1982 - 1986) 
REŞAT DOĞRU  (1981 - 1985) 

ZİYA ALBAYRAK  (1981 - 1985) 
OSMAN TORTUM  (1982) 

CAVİT ÇÖLOĞLU  (1984 - 1988) 
KADİR ERDOĞAN  (1984 - 1988) 

METİN AYDIN  (1984 - 1988) 
RECEP ÇETİN  (1986 - 1990) 

ERTUĞRUL ERTAŞ  (1986 - 1987) 
SETTAR BOSTANOĞLU  (1987 - 1991) 

GÜNDÜZ TUNÇ  (1987 - 1991) 
KEMAL YANDAKÇI  (1988 - 1992) 

ADİL ALTINSOY  (1988 - 1992) 
ALPER GÜNGÖR  (1989 - 1993) 

OĞUZ HASDEMİR  (1989 - 1993) 
İBRAHİM ÜSTÜN  (1989 - 1993) 
İLHAMİ TÜRKKAN  (1992 - 1996) 

ALİ TETİK  (1992 - 1996) 
HAKAN GÜZEL  (1992 - 1996) 
MURAT ÜSTÜN  (1992 - 1996) 

KÖKSAL BİLGEN  (1992 - 1996) 
MERAL CANDAN (1992) 

FEHMİ UÇANKALE (1993 - 1998) 
YAŞAR KESKİN  (1993 - 1997) 
HÜSEYİN KAPU  (1996 - 2000) 
ERCAN YALÇIN  (1997 - 2001) 
KAZIM GEMİCİ  (1997 - 2001) 

MUSA ZORLU  (1997 - 2001) 
MUSA ÇİLİNGİR  (1997 - 2001) 

EROL YALÇIN  (1998 - 2002) 
ABDURRAHMAN IŞIK (1998 - 2002)  
YILDIRIM TUNCER  (1999 - 2003)  
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LEVENT KILIÇASLAN  (2000 - 2002) 
SİNAN HASÇİÇEK  (2002 - 2006) 
BAHADIR CELEP   (2002 - 2006) 

YUSUF GÜLNERMAN (2002 - 2007) 
TUNCAY HEYBELİ  (2002 - 2006) 
ÇAĞLAR BİLGİN  (2002 - 2007) 

SÜLEYMAN ÇETİNKÜNAR (2003 - 2008) 
SERHAT TOKGÖZ  (2004 - 2009) 

ALPER YAVUZ ( 2003 - 2006) 
ENGİN ÖLÇÜCÜOĞLU(2006) 

SERKAN ŞENGÜL (2006 - 2011) 
HAMİT ÖZMEN (2006 - 2007)  

İBRAHİM ÇOLHAN  (2006 - 2012) 
YASİN UÇAR  (2006 - 2012) 
BURAK İREM (2009 - 2014) 

MURAT BULANIK  (2009 - 2010)  
İSMAİL EMRE GÖKÇE  (2010 - 2015) 

RIZA DERYOL   (2011 - 2015) 
ÖZGÜR SEVİM (2013 - 2015) 
SELİM TAMAM (2014 -2015) 
MEHMET ŞAH BENK (2015) 

Kliniğimizde tüm zamanlarda çalışan PRATİSYEN HEKİMLER listesi de şöyle(26): 

MEHMET AKPOLAT   ( 1976 – 1977 ) 
SEYHUN ALTUN   ( 1980 – 1981 ) 

A. PALABIYIK   ( 1983 ) 
AHMET AKSU  (1992-1993) 
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TÜM CERRAHİ KLİNİKLERİN DEN İHTİSAS ALANLAR       1
                                                            

                                        
Dr.Sait TURANLI 1983
Dr.Mustafa ÖLMEZ 1983
Dr.Selami AKANSEL 1983
Dr.M.Celal SAKA 1983
Dr.irfan GÜNEŞ 1983
Dr.Abdullah SAĞLAM 1983
Dr.Reşat DOĞRU 1985
Dr.Necmi ÖZDEMİR 1985
Dr.Ziya ALBAYRAK 1985
Dr.Gıyasettin KESKİN 1985
Dr.Harun CEYLAN 1986
Dr.Tuncer ÖCALAN 1986
Dr.Seyhun ALTUN 1986
Dr.Veysel ERSOY 1986
Dr.R.Haldun GÜNDOĞDU 1986
Dr.Bahattin KALEMCİ 1987
Dr.R.Aykan ŞİMŞEK 1987
Dr.Rasim ERGÜL 1987
Dr.Ertuğrul ERTAŞ 1987
Dr.Cavit ÇÖL 1988
Dr.Osman DEMİRKOL 1988
Dr.K.Uğur ERDOĞAN 1988
Dr.Osman GÜLER 1988
Dr.Metin AYDIN 1988
Dr.Mehmet AVCILAR 1988
Dr.Süha YAYCIOĞLU 1989

Aşağıdaki Liste Hastanemizin tüm cerrahi kliniklerinden 1982’den sonra ihtisas almış 182 cerrahı 1

ve uzman oldukları tarihleri belirtir. I. Cerrahiden ihtisas alanlar kırmızı ile belirtilmiştir. Siyah renk 
yazılanlar 2. ve 3. Cerrahi Kliniğinden ihtisas almış olanlardır ve liste halen hastanemizde çalışan 
Prof. Dr. Oskay Kaya’nın arşivinden alınmıştır. Kendisine teşekkür ederiz. (24)                 
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Dr.Alper ATİLLA 1990
Dr.Zafer ERGÜL 1990
Dr. Recep ÇETİN 1990
Dr.İ.Oskay KAYA 1991
Dr.İsmail ZEYREK 1991
Dr.Soykan ARIKAN 1991
Dr.Adnan BULUT 1991
Dr.Yunus ÖZTÜRK 1992
Dr. Kemal YANDAKÇI 1992
Dr. İ. Gündüz TUNÇ 1991
Dr. Settar BOSTANOĞLU 1991
Dr.Ünsal AVCIOĞLU 1992
Dr.Adil ALTINSOY 1992
Dr.Vural KARAYILANOĞLU 1992
Dr.A.Tahir ERDEM 1992
Dr.M.Can BEKAR 1993
Dr. A. Oğuz HASDEMİR 1993
Dr.Kanşav Tunç KIZILKANAT 1993
Dr. İbrahim ÜSTÜN 1993

Dr. Alper GÜNGÖR 1993
Dr.Yavuz ÜYE 1995
Dr.Aydın DALGIÇ 1995
Dr.C.Gökhan OSMANOĞLU 1995
Dr.Mehmet İŞBİLİR 1995
Dr.Kadir KÜÇÜK 1995
Dr.M.Emin GÜRBÜZ 1995
Dr.Yavuz KILIÇ 1997
Dr. A. Bilal ÖZKARDEŞ 1996
Dr. Oktay BÜYÜKAŞIK 1996
Dr. Ali TETİK 1996
Dr.Duray ŞEKER 1996
Dr.Köksal BİLGEN 1997
Dr.İlhami TÜRKKAN 1997
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Dr.Hakan GÜZEL 1996
Dr.Murat ÜSTÜN 1997
Dr.Gaye Ebru NECİPOĞLU 1998
Dr.Fehmi UÇANKALE 1998
Dr.İlhami ARSLAN 1998
Dr.Yusuf ÖZER 1998
Dr.Ahmet GÜZELAY 1999
Dr.Yaşar KESKİN 1999
Dr.A.Mesut MISIRLIOĞLU 1999
Dr.Hüseyin KAPU 2000
Dr.Mustafa KEÇECİ 2000
Dr.Erdinç AÇAR 2000
Dr.Abuzer DİRİCAN 2000
Dr.Burak IŞIK 2000
Dr.Ercan YALÇIN 2001
Dr.İbrahim KARATAŞ 2001
Dr.Kazım GEMİCİ 2001
Dr.Musa ZORLU 2001
Dr.Faruk ÖZTÜRK 2002
Dr.Mehmet BULUT 2002
Dr.İsmail TAŞÇI 2002
Dr.Sebahattin TAHTA 2002
Dr.Musa ÇİLİNGİR 2002
Dr.R.Levent KILIÇASLAN 2002
Dr.Asım YALAVAÇ 2003
Dr.Erol YALÇIN 2003
Dr. Abdurrahman IŞIK 2003
Dr.Yıldırım TUNCER 2003
Dr.Özer ÖZLÜ 2003
Dr.Yılmaz POLAT 2004
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Dr.Fahri YETİŞİR 2004
Dr.M.Tolga GÜRPEN 2005
Dr.Sahil EVCİMEN 2005
Dr.Onur HOCA 2005
Dr.Deniz ÖZBİLİCİ 2006
Dr.Sinan Cüneyt HASÇİÇEK 2006
Dr.Salih BÜLBÜL 2006
Dr.M.Ali KARAHAN 2006
Dr. R. Bahadır CELEP 2006
Dr.Gülay KAYA 2006
Dr. Yusuf Can GÜLNERMAN 2007
Dr.Bilal ARIKAN 2007
Dr.Hüseyin BAĞCIER 2007
Dr. Tuncay HEYBELİ 2007
Dr.Bülent Çağlar BİLGİN 2008
Dr.Ahmet İlker KESKİN 2008
Dr.Fatih ÖZDEMİR 2008
Dr. Süleyman ÇETİNKÜNAR 2008
Dr.Deniz GAZİOĞLU 2008
Dr. Alper YAVUZ 2008
Dr. Serhat TOKGÖZ 2009
Dr.Yunus Emre TAŞKIN 2009
Dr.Adem ŞAHİN 2011
Dr. Engin ÖLÇÜCÜOĞLU 2011
Dr. Serkan ŞENGÜL 2011
Dr. İbrahim ÇOLHAN 2012
Dr. Yasin UÇAR 2012
Dr.Ahmet Volkan YILDIRIM 2011
Dr.Celil UĞURLU 2011
Dr.Nizamettin KUTLUER 2011
Dr.Alpaslan ŞAHİN 2012
Dr. Şahin KAHRAMANCA 2013
Dr.Önder MERİÇ 2014
Dr.Bahattin BAYAR 2014
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    Prof. Dr. Oskay Kaya  Arşivinden 

Dr.Ali Cihat YILDIRIM 2014
Dr.İsmail Burak İREM 2014
Dr.Görkan GÜNERİ 2014
Dr.Müjdat GÜLLER 2014
Dr.Göktürk GÜRSOY 2015
Dr.İsmail Emre GÖKÇE 2015
Dr. Rıza DERYOL 2016
Dr.Ulvi ISGANDEROV 2016
Dr. Ümit MERCAN 2018

Dr. Özgür SEVİM 2019
Dr. Selim TAMAM 2019
Dr.Mehmet Şah BENK 2020
Dr. Ziya Orun BELİBAĞLI 2020
Dr. Gökhan GÖKTEN 2020
Dr. Alperen AVCI 2021
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Şimdi Pano nun sağ üst tarafına geçiyorum.(4)(1)(3)(26)(25) 

Soyağacı Pano’sundan  -  4 
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KLİNİK SORUMLU HEMŞİRELERİ: 

NİHAL HEMŞİRE   
( 1953 ) 

ZEHRA ALTINKAPI    
( 1954 - 1979 ) 

MUKADDES ŞANLITÜRK   
( 1979 - 1984 )  

AYŞE AKTAŞ   
( 1984 - 1986 ) 

                                                    SEMRAY GÖK   
                                                      ( 1986 - 1994 ) 

      FATMA KENANOĞLU   
   ( 1994 - 2012 ) 

Fatoş’un Kliniğimizde çok özel bir yeri var. Kendisi önce 11 yıl 
kadar  ameliyat hemşireliğimizi icra etti. Sonra klinik sorumlu 
hemşiresi olarak serviste göreve devam etti. 2010 yılında baş 
hemşire yardımcısı görevine atandı ve 2018 e kadar bu görevi 
sürdürdü. Başhemşire yardımcısı olduktan sonra bile klinik 
sorumluluğunu bırakmadı ve iki görevi birlikte başarı ile devam 
ettirdi. Kliniğimize 34 yıl aralıksız hizmet vererek hizmet süresi 
açısında 3. sıraya yerleşti ve klinikte unutulmazlar arasına girdi. 
2018 den beri diabet eğitim hemşiresi olarak hastanede görevini 
sürdürmektedir. Bu çalışmada bana çok yardım etti. Sağolsun, 
varolsun.                   

                   59  



SSK  DIŞKAPI  ANKARA  EĞİTİM  HASTANESİ  -  I.  CERRAHİ  KLİNİĞİ                         

           
               KLİNİK HEMŞİRELERİ(1)(3)(26)(25)(18) 

  HAYRİYE YÜZÜBENLİ   (1970 - 1983) 
  FATMA İLHAN   (1973 - 1980)  
  GÜL GECECİ  (1974 - 1980) 
  İSMAİL DİLSİZ  (1975 - 1976) 
  FATMA  ÇİÇEK   (1979 - 1980) 
  HİCRAN ERESKEN   (1983 - 1989) 
  SELMA KUZUKIRAN   (1983 - 1984) 
  SEMRAY GÖK (1983 - 1985) 
  HAYRİYE KAYALAR   (1985 - 1989) 
  SELMA TAMKOÇ   (1988 - 1990) 
  GÜLTEN  ERDEMİR (1987 - 1991) 
  ZÜBEYDE KARAPINAR   (1988 - 1995) 
  HABİBE DÖNMEZ   1986 - 1991) 
  HÜLYA KOÇYİĞİT   (1987 - 1996) 
  DİLEK DURMUŞOĞLU   (1988 - 1995) 
  MİHRİBAN YÜZGEÇ   (1989 - 1999) 
  YILDIZ ARAS   (1994 - 1998) 
  KEZBAN TIRAŞ   (1994 - 1998) 
  ESENGÜL ŞAHİN ŞENDAĞ   (1994 - 2005) 
  CANAN ERYILMAZ   (1995 - 1996) 
  SEVGİ AÇIKGÖZ   (1995 - 1998) 
  İLKNUR KARAKAŞ    (1995 - 1997) 
  ÖZLEM AKYÜZ GEDİKLİ   (1996 - 2002) 
  LÜTFİYE SILAY   (1996 - 2000) 
  SEVGİ BALCI   (1997 - 1998) 
  SEVİLAY BÜLBÜL   (1998 - 1999) 
  YASEMİN ÖZTÜRK  (1998 - 1999) 
  ÖZLEM BİDAV   (1999 - 2003) 
  LEYLA TEVFİKOĞLU   (1999 - 2006) 
  NECLA GÜMÜŞÇÜ    (1999 - 2006) 
  FATMA BALABAN    (2002 - 2008) 
  MEVŞİR TEKİN    (2002 - 2006) 
  SEVDA DEMİR    (2003 - 2010) 
  HATİCE AKBAŞ   (2009 - 2010) 
  SEMA GÜLTEKİN  (2009 - 2010) 
  SEVİM AKSOY    ( 2009 - 2015) 
  ESMA KÖR    (2011 - 2015) 
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KLİNİĞİMİZİN TEMEL TAŞLARINDAN OLAN KLİNİK HEMŞİRELERİMİZİN 
BAZILARININ GÖRSELLERİ (26)(25) 

(Resim ulaştırılanların hepsi bu sayfaya eklenecektir)  1

 

 Fotoğrafların çoğunluğu Fatma Kenanoğlu’nun gayretleri ile temin edilmiştir. Kendisine teşekkür ederiz.1
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    Fatma ÇİÇEK                     Hicran ERESKEN               Hayriye KAYALAR                      Yıldız ARAS

     Esengül ŞAHİN                    Sevilay BÜLBÜL                       Özlem BİDAV                  Leyla TEVFİKOĞLU     
          ŞENDAĞ

   Gülten ERDEMİR             Zübeyde KARAPINAR           Hülya KOÇYİĞİT             Semray GÖK

  Fatma BALABAN                     Mevşir TEKİN                        Sevda DEMİR                            Esma KÖR
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    İlknur GÜVEN               Özlem Akyüz GEDİKLİ                  Lütfiye SILAY                         Sevgi BALCI

  Yasemin Apaydın                      Hatice AKBAŞ                         Sevim AKSOY                    Sema GÜLTEKİN 
        ÖZTÜRK 

    Dilek DURMUŞOĞLU           Necla GÜMÜŞCÜ

  Mihriban EKİNCİ                   Keziban TIRAŞ                    Canan ERYILMAZ                 Sevgi AÇIKGÖZ
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            AMELİYATHANE HEMŞİRELERİ  (5)(26) 

  A. ATİLLA   (1956 - 1963) 
  GÜNAY SU   (1964 - 1966) 
  FATMA KESER   (1964 - 1968)  
  ÖZMERAL HEMŞİRE  (1965 - 1971) 
  BİRSEN TURGUT   (1965 - 1979) 
  CİHAN ŞEN   (1970 - 1978) 
  SEVİM ÖZTÜRK   (1970 - 1978) 
  SEVGİ TURGUT   (1971 - 1980) 
  SAADET ŞAHİN   (1971 - 1981) 
  HATİCE YALÇIN   (1977 - 1983) 
  FATMA KENANOĞLU   (1981 - 1993) 
  HAYRİYE TANSEL   (1986 - 1990)    
  SEMA TURAN   (1992 - 1995) 
  NEJLA SÜMERCAN   (1992 - 1995) 
  ÇİGDEM YILDIRIM    (1997 - 1999) 
  ZERDA DAŞDAN   (1998 - 2000) 
  GÜLHAN CAN   (1995 - 2014) 
  BELGİZAR ÇAKIR   (2000 - 2007 ) 
  GÖKSEL DOĞANŞAH (2007 - 2013) 
  SEVİNÇ CİNGÖZ  (2013 - 2014) 
  AYNUR TÜRKMENOĞLU   (2013 - 2015) 

  

 
(Ameliyat hemşirelerimizden bir kısmının görselleri) 

          Hatice YALÇIN         Fatma KENANOĞLU          Hayriye TANSEL                    Gülhan CAN  

    Göksel DOĞANŞAH   Necla Sümercan TOPKAYA    Çiğdem YILDIRIM     Aynur TÜRKMENOĞLU  
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SEKRETERLERİMİZ:  (1)(3)(26)(18) 
                                                

  OĞUZ KARADUMAN    (1971 - 1983) 
 

  MERAL ALP   (1973  - 1993) 

  İSMAİL DİLSİZ   (1976 -1989) 

 KAFİYE SÖZDİNLER    (1990 - 1993) 
 

  MUSTAFA ATANUR ÖZARAR   (1995 - 1999) 

  GÜLTEN PENÇE    (1999 - 2000) 

  
  RECEP GÖKÇE   (2000) 

 

  ZEYNEP ÖZTOP   (2001 - 2003)     
 

 

 SİBEL YURT MAVİ   (2005 - 2015) 

 

 

 SİNAN IŞIKKAYA   (2010 - 2015) 
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Şimdi Panomuzun sağ alt ve son kısmına geçiyorum. Bu bölümde kliniğimizin mutfağı 
dediğimiz, görünmez kahramanlarımızın listeleri verilmektedir. Onlar gerçekten özveri ile 
bıkmadan yorulmadan çok önemli hizmet veren ekip grubundadır.  Özellikle  
pansumancılarımız kliniğin 62 yılının tamamını kapsayan tüm dönemlerinde sadece 4 kişi 
olarak hizmet vermiş ve önemli bir yer işgal etmişlerdir. (Onun için Pansumancılara özel bir yer 
ayıracağım) Bütün hizmetlilerimizi  sevgi ve saygıyla anıyorum. (1)(26) 

Soy ağacı Pano’sundan   -   5 
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PANSUMANCILARIMIZ 

62 yılda hepsi 4 kişiydiler 

SAADETTİN AKSOY   ( 1959 - 1978 ) 

Çok kalın camlı gözlükleri vardı. Ben klinikde çalışmaya başladığımda (1976), yeni katarakt 
ameliyatı olmuştu. O zamanlar intraokuler lens teknolojisi yaygın olmadığından o kalın camlı 
gözlükleri ile giriş bankosunun yanında bir pansuman abidesi gibi durur, her sabah 06:00 da 
asistanların gelmesini pansuman arabasıyla hazır beklerdi. Hüsrev hoca kendisini 50’li yılların 
sonunda ameliyat ettikten sonra yanında pansumancı olarak işe almıştı, çoğu hizmetlisine 
yaptığı gibi. Durmuş dayı onun çömezi idi 

DURMUŞ AYTAÇ   ( 1969 - 1993 ) 

                                            Durmuş AYTAÇ    ve    Tevfik KÜÇÜKPINAR 

Saadettin amca emekli olduktan sonra baş pansumancı oldu. Pek yamandı. Kazara ortaokul 
bitirmiş olsaydı, kimbilir nerelere kadar gelirdi. Yüzlerce anımızdan  bir anektodu kısaca 
anlatayım fikir olsun diye. Öğle saatlerinde hasta koğuşlarının kapısında durur, yanındaki 
arkadaşına yüksek sesle şöyle anlatırmış. ‘Kemal hocaya ve Tevfik hocaya da hastalar hep 
çikolata ve gömlek getiriyorlar kardeşim. O adamlar çikolata yemezki, onlar viski içer , sigara 
içer’, dermiş. Sonra bize gelir “bu akşam size gelecek sigaraların her kartonundan 2 paketi 
benim ha” derdi, viski istemezdi çünkü içmezdi. Gerçekten akşam, dedikleri olurdu, biz de 
Kemal abi ile hayret ederdik, olayı öğrenene kadar. Onun döneminde çalışanlar çok iyi bilir. 
Onu da Hüsrev hoca almıştı yanına. Durmuş dayının yanına çömez olarak Rıza alınmıştı. 
1992’de Durmuş birgün odama geldi ve bana dedi ki. “Aga servise bir hasta bakıcı aldılar, 
takip ediyorum, hiç bozulmamış bir anadolu çocuğu. Bozulması da mümkün değil. Ben adam 
sarrafıyım yanılmam, ben emekli olduktan sonra bu çocuğu yerime al, pişman olmazsın.” 
Önemli bir söylemi de şöyle idi. “Asil azmaz bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, kökü ayrandır” 
Bu ifadeyi sık sık kullanırdı. Ruhu şadolsun. 
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Durmuş dayıyı dinledim. O çocuğu 1993’de, Durmuş emekli olduktan sonra onun yerine 
pansumana aldım. İyi ki almışım. 

                        RIZA IŞIKDOĞAN   (1978 - 1996) 

Durmuş’dan sonra Rıza baş pansumancı oldu. O ‘çocuk’da yardımcısı. Rıza çok cefakar ve 
çalışkan bir personeldi. Çok cefasını çekti kliniğin. Allah razı olsun (19) 

                      ALİ OSMAN DÖNERGÖZ   (1983 - 2015 ) 

İşte Durmuş’un önerisi ile pansumancılığa alınan bozulmamış Anadolu çocuğu Ali Osman. 
 

Öneri gerçekten yerinde imiş, ve gerçekten kimse de bozamadı Ali’yi. 33 yıl ile kliniğin en 
uzun süreli çalışanları arasında 4. sıraya girdi ve pansumanda 2015 yılına kadar tek başına 
yardımcısız çalıştı. Çalıştığı bu 33 yıl içinde kimse Ali’nin “yüksek sesle konuştuğunu” veya 
birisine “hayır” dediğini duymadı. Yorulmak nedir bilmezdi, mesleğinde de çok başarılı oldu. 
Allah onu da, Durmuş dayıyı da, beni de utandırmadı. Sağolasın, varolasın emektar Ali 
Osman. Kliniğin unutulmazları arasındasın. 
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                         KLİNİK HİZMETLİLERİ - HASTABAKICILAR   (4)(1)(26)(25)(18)(19) 

ABDULLAH BAKIR   (1968  - 1980)                          FERİDE BAYINDIR    (1965 - 1982) 

HABİBE VURAL   (1965  - 1982)                                         ŞERİFE AKÇA    (1966 - 1983) 

HÜSEYİN ARZUMAN   (1965 - 1985)                            TURGUT AYGÜN   (1965  - 1986) 

BEYZADE KÖMÜRCÜ   (1968 - 1993)               ABDULLAH ÖZBUDAK   (1970 - 1995) 

RIZA IŞIKDOĞAN (1972-1978)                           MEHMET KILIÇASLAN  (1982 - 1993)    

ALİ OSMAN DÖNERGÖZ   (1983)                            VEDAT ERTUĞRUL   (1981 - 1985)    

OSMAN ÇELİK   (1984 - 1994)                                                ALİ ERDEM   (1984 - 1995)      

MEVLÜT ESKİCİ   (1989 - 1993)                                        ELİF ŞİMŞEK   (1983  -  1999)     

MİNE DİNAR   (1990  - 1992)                                                 FATMA ÖZAY   (1989 - 1993)    

MELEK BAKAR   (1999 - 2005 )                                     İSA KAHRAMAN   (2001 - 2003)     

EYÜP YALÇIN   (2002 - 2003)                                 MUSTAFA KARAKUŞ   (2003 - 2015 )    

YAŞAR BAYRAM   (2002 - 2003)                   MUAMMER KARAHİSAR   ( 2003 - 2015 )    

DURSUN ALBAYRAK  (2005  2015)                                    HÜSNÜ UZUN    (2003 - 2006)    

ÜMİT ATAK (2008-2015)                                                VEDAT DEMİRTAŞ (2008 - 2010) 
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   Beyzade Kömürcü         Abdullah Özbakır    Ali Osman Dönergöz        Mevlüt Eskici              Melek Bakar               Osman Çelik      

      Rıza Işıkdoğan.           Mustafa Karakuş      Muammer Karahisar         Hüsnü Uzun                 Ümit Atak                Vedat Demirtaş
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                                     (Hizmetlilerimizden bazılarının görselleri) 
AMELİYATHANE PERSONELİMİZ  (1)(26)(18) 

• ABBAS YEŞİLYURT   ( ?  -1972)  1

• ÖMER KIZIL    ( ?  -1978) 
• NAFİZ SÜKUT    ( ? -1983) 
• AYSEL KULAÇ    ( ? -1984) 
• ALİ ÇELİKEL   (Küçük Ali)    (1969 - 1992)         

 

 
• ALAADDİN ARAS    (1969 - 1983) 
• SELAHATTİN YILDIRIM    (1974 - 1996).    
• HÜSEYİN KAYIKÇI    (1971 - 1993) 
• AHMET AYAZTEK   (1974 - 1994) 
• ALİ TAŞ    (1974 - 1994) 
• İSRAFİL ORAN   (1974 - 1995) 
• CEMALETTİN ÖZAYDIN    (1980 - 1990)     

• ZÜLKÜF ALGEN    (1980 - 2015)        

               Zülküf Cağğ kebabı yaparken 

Zülküf’e de özel bir paragraf ayırmak gerek. Benden sonra kliniğin en uzun süre hizmet 
edenidir. Çok çalışkan ve yetenekli idi. Her parmağında bir marifet vardı. Ameliyathanedeki 
işinin gerçek bir kompetanı idi. Aynı zamanda tüm boş zamanlarını birşeyler üretmekle 
geçirirdi. Sitelerde mobilya imalatı yapar, fırınlara ekmek taşımacılığı ile uğraşırdı. Ama en 
iyi yaptığı işlerden birisi biraz da Erzurumlu olması dolayısı ile ‘cağğ kebap’çılığı. (Bir tarihte 
Dr. Çağlar Bilgin’in asistan iken açtığı cağ kebapçısının (ne alakaysa-herhalde Çağlar’ın girişimcilik ruhu- hem 
ahçı başılığını hem de işletmeciliğini üstlenmişti.) 

(Dr. Murat Üstün 17 Nisan 2018 tarihinde şöyle söylemiş: Yetişmiş olduğum Ankara Dışkapı SSK Hastanesi 
Genel Cerrahi Kliniği'nde Zülküf isminde bir ameliyathane personeli vardı. Zülküf için hayatın anlamı Cağğ 
kebabıydı adeta. ‘Özellikle Çağ değil, Cağğ’, Ulen Zülküf ne bilge adammışsın, kıymetini bilememişiz) 
Sağolasın , varolasın Baboş. I. Cerrahi Kliniği seni hep hatırlayacaktır. 

 Başlangıç tarihleri muhtemelen 60’lı yılların sonu, 70’li yılların başı. (Başlangıçlarında  ? olanların hepsi )1
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Buraya kadar olan bölümlerde tarihimizin kısa özetini veren, Pano’muzun en geniş ve 
tamamlanmış hali ile bütün detay bilgilerini sizlerle paylaşmış bulunuyorum. Ancak tarihimiz 
bu kadarla kalmıyor. Kliniğimiz sadece cerrahi alanındaki üstün başarıları ile kalmıyor, bir 
çok başka alanlarda da  önemli başarılı çalışmalar ile dolu. Bu çalışmalar halen devam ediyor 
ve diliyor ve biliyorum ki bundan sonraki yıllarda da devam edecek. Dolayısı ile bu bölümün 
bundan sonraki kısmında sırasıyla; 

 —  Kliniğimizde 10 yıl ve üzeri aktif olarak çalışmış olanların listesini kademeli olarak 
sizlere yansıtacağım. 
 —   Sonra kliniğimizin yetiştirdiği siyaset ve bürokrasi ile uğraşmış ve başarılar kazanmış 
isimlerimizi sizlere tanıtacağım.  
 —    Daha sonra kliniğimizin bizzat kendi bünyesinden yetişmiş veya bir dönem kliniğimizde 
çalışmış yani 1. Cerrahiye hizmet vermiş akademisyenlerimizi anlatacağım.  
 —    Sonra kliniğimizin yetiştirdiği sanatçılarımızdan bahsedeceğim 
      
 —-   Bir sonraki son ve 3. bölüm de  ise 62 yıllık süreç içinde kliniğimizde gerçekleşmiş 
“gelişim”, “girişim” ve “ilk” lerden söz edeceğim. 

Kliniğe verdikleri hizmet sürelerine göre Tanıtıma başlıyorum. (1)(3)(26)(19) 
 

 Dr. Hüsrev POLAT (26 YIL) 
 KURUCU ŞEFİMİZ 
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40   YILIN   ÜZERİNDE   HİZMETİ   OLANLAR 

    
       

     Dr. Tevfik KÜÇÜKPINAR  
     (41 YIL) 

30 - 40    YIL   ARASI   HİZMETİ   OLANLAR 

              Zülküf  ALGEN                Fatma KENANOĞLU         Ali Osman DÖNERGÖZ 
                    (35 YIL)                                     (34 YIL)                                  (33 YIL) 

25 - 30    YIL  ARASI HİZMETİ OLANLAR 
                                      

    

                                        Dr. Yalçın ARAN                 Dr. Kemal CANERİ                                   
                                               ( 25 YIL )                               ( 25 YIL ) 
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           Durmuş AYTAÇ                      Beyzade KÖMÜRCÜ            Abdullah ÖZBUDAK 
                 (25 YIL)                                         ( 25 YIL )                                 (25 YIL ) 
                                                              Zehra ALTINKAPI                            
                                                                        ( 25 YIL )                                                                   

20 - 25   YIL ARASI HİZMETİ OLANLAR 

        Dr.  Hakan GÜZEL                   Dr. Oğuz HASDEMİR                   Gülhan CAN 
                  (22 YIL)                                         (20 YIL)                                  (20 YIL) 

          

Rıza IŞIKDOĞAN               Ali ÇELİKEL           Selahattin YILDIRIM        Meral ALP    
      (24 YIL)                               (23 YIL)                           (22 YIL)                       (20 YIL) 
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        Hüseyin KAYIKÇI (22 YIL)                                                İsrafil ORAN ( 21 YIL)        
         
        Ahmet AYAZTEK( 20 YIL)                                                 Ali TAŞ  (20 YIL)                   
         
       Hüseyin ARZUMAN (20 YIL) 

15 - 20   YIL ARASI HİZMETİ OLANLAR 

                                                                           

    
          Dr. Köksal BİLGEN                Dr.  İbrahim DURAL                 Dr. Saim ORUÇ   
                   ( 17 YIL )                                  ( 17 YIL )                                   ( 15 YIL ) 

          Sadettin AKSOY   (19 YIL)                                       Habibe VURAL  (17 YIL ) 

          Şerife AKÇA  (17 YIL )                                              Feride BAYINDIR  (17 YIL )          

          Elif ŞİMŞEK (16 YIL ) 

10 - 15    YIL ARASI HİZMETİ OLANLAR 

          Dr.  Nazım GÖNÜL                  Dr. Hulusi PARLAR         Dr. İbrahim TUĞCU 
                  ( 13 YIL )                                       (12 YIL )                            ( 10 YIL )  
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 Dr. Serhat TOKGÖZ    Esengül  ŞENDAĞ       Sibel Yurt MAVİ           Semray GÖK 
            ( 10 YIL )                     ( 11 YIL )                     ( 10 YIL )                      (11 YIL ) 

Muammer KARAHİSAR       Mustafa KARAKUŞ        Cemallettin  ÖZAYDIN           Osman ÇELİK 
               ( 12 YIL )                              ( 12 YIL )                             ( 10 YIL )                             ( 10 YIL ) 
               

                                                              Mihriban EKİNCİ   
                                                                       (10 YIL ) 

              Birsen TURGUT ( 14 YIL )                                 İsmail DİLSİZ ( 14 YIL ) 
                 
               Alaaddin ARAS ( 14 YIL )                          Hayriye YÜZÜBENLİ ( 13 YIL ) 
                 
           Oğuz KARADUMAN ( 12 YIL )                         Abdullah BAKIR ( 12 YIL )  
                                            
         Mehmet KILIÇASLAN ( 11 YIL )                            Ali ERDEM ( 11 YIL ) 
                 
              Saadet ŞAHİN ( 10 YIL )                             Dursun ALBAYRAK ( 10 YIL)  
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       PARLAMETERLERİMİZ   (44) 
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Reşat DOĞRU 
21 ve 23. Dönem Tokat  MHP Milletvekili  

57. Hükümette Devlet Bakanı  

Reşat Doğru, 20 Temmuz 1955’de Tokat Erbaa’da doğdu. Babasının 
adı İbrahim, annesinin adı Ayşe’dir. İlk ve orta öğrenimini Erbaa 
ilçesinde, lise öğrenimini İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. 
Tıp Doktoru; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 
mezun oldu. Ankara SSK Dışkapı Hastanesinde I. Genel Cerrahi 
kliniğinde ihtisasını yaptı. 
Yozgat Devlet Hastanesinde genel cerrahi uzmanı ve başhekim olarak 
çalıştı. Tokat Devlet Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak görev 
yaptı. İki dönem Tokat Tabip Odası Başkanlığı görevini üstlendi. 

21 ve 23. Dönemde Tokat Milletvekili seçildi. 24. Dönem’de Milliyetçi Hareket Partisinden 
Tokat Milletvekili olarak TBMM'nde yer aldı. 19 Haziran 2011 tarihinde Parlamento ve 
Hükumet ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. 

57. Hükümette Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 23 ve 24. Dönemde Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Parlamenter Assamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu. 

Orta düzeyde İngilizce bilen Doğru, Türkiye-Cezayir, Türkiye-Tacikistan, Türkiye-Tayland, 
Türkiye-Türkmenistan, Türkiye-Romanya, Türkiye-Katar, Türkiye-Uganda, Türkiye-
Venezuela ve Türkiye-Cibuti Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesidir. Evli ve 2 çocuk 
babasıdır. MHP’li Devlet eski Bakanı Reşat Doğru 2018 de İYİ Parti'ye katıldı. 

    Recep ÇETİN 
       25. Dönem Balıkesir MHP Milletvekili 

10 Şubat 1960’da Balıkesir Sındırgı’da doğdu. Baba adı Ömer, anne 
adı Güler’dir. 

Tıp Doktoru, Genel Cerrahi uzmanı. Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesini bitirdi. Ankara SSK Dışkapı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde I. Genel Cerrahi kliniğinde ihtisasını, Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde cerrahi anabilim dalında üst 
ihtisasını(cerrahi onkoloji) tamamladı. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi, 
Ankara Onkoloji ve Dışkapı Eğitim Araştırma hastanelerinde klinik şefi, Süleyman Demirel 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesör ve Kanser Cerrahisi Bölüm Başkanı, İzmir Bozyaka 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitim görevlisi olarak görev yaptı. 
İyi düzeyde İngilizce bilen Çetin, evli ve 3 çocuk babasıdır. 
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25. Dönem(2011-2015) TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in Başhekim Murat Alper’le 
Kliniğimize ziyaretinde kaydedilen bir anı 

                   BÜROKRATLARIMIZ        (26)(38) 1

                                       TEVFİK ALTAN AKINCIOĞLU 

Genel Cerrahi Uzmanlığını Hastanemiz II. Cerrahi Kliniğinden 
aldı. 1979 - 1981 yılları arasında Kliniğimizde Genel Cerrahi 
Uzmanı olarak çalıştı. Daha sonra Kırklareli SSK  hastanesinde 7 
yıl Başhekimlik görevinde bulundu ve Ankara Yüksek İhtisas 
Hastanesinde Gastro-entorolojik Cerrahi alanında yan-dal 
ihtisasını tamamladı. Uzman olduktan sonra aynı hastanenin 
baştabip yardımcılığı görevine başladı.  
                T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
TEDAVİ KURUMLARI GENEL MÜDÜRÜ (1991 - 1995 )  
görevini başarı ile yürüten Akıncıoğlu  1996 da emekli oldu. 
Halen Kanada’da yaşamaktadır. 
 
                                  İLKER BAŞAYDIN 

1991 yılında Kliniğimizde Genel Cerrahi Uzmanı olarak 
çalışmaya başladı. 1996 yılına kadar aynı zaman da hastanemiz 
Başhekim Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu zaman diliminde 
aynı zaman da Sağlık Bakanlığında danışman idi. Sonrasında; 
ÇEVRE BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARD. ( 1997 -1999) 
BAĞKUR GENEL MÜDÜRÜ  (1999 - 2000) 
SSK GENEL MÜDÜRÜ  (2000) Görevlerini başarı ile yürüttü.  

 T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK web sayfalarından teyid edilmiş bilgilerdir.1
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KLİNİĞİMİZ’DEN HASTANE YÖNETİMİMDE GÖREV ALANLAR  
(26)(13)(14) 

 

   Op. Dr. Erdoğan YÜCE  -  Baştabib ( 11 Yıl  )( 1975-1993 Arasında ) 
      Hastanemizin duayen ve en renkli başhekimlerindendi. Çok sert ama bir o kadar da mert 
insandı. 1975 ile 1993 yılları arasında 11 yıl Baştabiblik görevini üstlendi. 4 kere görevden 
alındı ancak her defasında mahkeme kararı ile tekrar göreve döndü. Son dönüşünden hemen 
sonra 1993 de kendi isteği ile emekliye ayrıldı. 1993-95 yılları arasında TBMM de sağlık baş 
danışmanı olarak görev yaptı. Maalesef  2019 da kendisini kaybettik.  Rahmetle anıyorum. Nur 
içinde yatsın. 
 

   İlker BAŞAYDIN -  Baştabib yardımcısı ( 5 Yıl )( 1991-1996) 

 

   Tevfik KÜÇÜKPINAR -  Baştabib Yardımcısı ( 2 Yıl )(1997-1998 ) 

 

   Cem KELEŞOĞLU -  Baştabib Yardımcısı ( 5 Yıl ) ( 2013-2018 ) 

 

   Fatma KENANOĞLU - Başhemşire Yardımcısı ( 8 Yıl ) (2010-2018) 

 

   Fatma ÇİÇEK - Başemşire Yardımcısı ( 2 Yıl ) ( 1981 -1982 ) 
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AKADEMİSYENLERİMİZ 
(Bu başlık altına hem kliniğimizden uzmanlığını almış olan hemde kliniğimize uzman olarak 

gelipte hizmet veren tüm mensuplarımız dahil edilmiştir) (26) 

• Prof. Dr.  ÖZCAN KAYMAK   (1964 - 1968)  
• Prof. Dr.  NEVZAT BİLGİN   (1966 - 1967) 
• Prof. Dr.  ESAT HERSEK   (1966 - 1967)  
• Prof. Dr.  YAŞAR YEŞİLKAYA   (1973 - 1974)  
• Prof. Dr.  ERDAL YILMAZ   (1974 - 1978)     *  
• Prof. Dr.  ZAFER FERAHKÖŞE   (1981 - 1982)  
• Prof. Dr.  OSMAN TORTUM   (1982) * 
• Prof. Dr.  CAVİT ÇÖLOĞLU  (1984 - 1988) - (2001 - 2002)  *  
• Prof. Dr.  METİN AYDIN   (1984-1988) - (2005 - 2007)  *  
• Prof. Dr.  RECEP ÇETİN   (1984 - 1988)   * 
• Prof. Dr.  ERTUĞRUL ERTAŞ   (1986 - 1987)   * 
• Prof. Dr.  SETTAR BOSTANOĞLU   (1988 - 1992)   * 
• Prof. Dr.  ŞÜKRÜ ÖZER    (1988) 
• Prof. Dr.  İBRAHİM SANAL    (1988 - 1989) 
• Prof. Dr.  OĞUZ HASDEMİR   (1994 - 2015)   * 
• Prof. Dr.  KÖKSAL BİLGEN   (1997 - 2010)    * 
• Prof. Dr.  ÇAĞATAY ÇİFTER (2001 -2002) 
• Prof. Dr.  FATİH AĞALAR   (2002 - 2003)  
• Doç. Dr.   HAKAN GÜZEL   (1997 - 2015)   * 
• Doç. Dr.   BAHADIR CELEP (2002 - 2006 )   * 
• Doç. Dr.   MESUT ATLI  (2005 -2006) 
• Prof. Dr.  SÜLEYMAN ÇETİNKÜNAR  (2003 - 2008)    * 
• Doç. Dr.   ALPER YAVUZ ( 2004 - 2005) * 
• Doç. Dr.   SERHAT TOKGÖZ (2004 - 2009) (2013 -2015)* 
• Doç. Dr.   GÜLAY ÖZGEHAN (2012-2015) 
• Doç. Dr.   KAZIM GEMİCİ  (1997-2001) * 
• Prof. Dr.  AYDIN DALGIÇ  **      1

• Doç. Dr.   HALDUN GÜNDOĞDU   **    2

*   (Kliniğimizde asistanlığını tamamlayanlar ve bir dönem asistan olarak çalışanlar) 
**  (Fahri üyelerimiz) 

1 Prof. Dr . Aydın Dalgıç 3. Cerrahiden ihtisas almış olmasına rağmen 1. Cerrahiyle hep iç içe yaşamış ve sonraki 
dönemlerde de irtibatını hiç koparmamıştır. Her zaman yanımızda olmuş, ruh ve yapı itibarı ile zaten tüm özelliklerimizi 
taşımaktadır. 

  Doç. Dr. Haldun Gündoğdu da aynı özelliklere sahiptir. Zaten kendisi henüz tıp öğrencisi iken 2. sınıftan son sınıfa kadar 2

kliniğimizde devamlı gece nöbetlerine iştirak ederek prensiplerimizi o zamandan benimsemiş ve özümsemiştir. Dolayısı ile 
her ikiside fahri üyemiz olarak kabul görmüşlerdir.
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YANDAL UZMANLIĞI YAPANLAR (ÜST İHTİSASLILAR) 
(Bu başlık altına hem kliniğimizden uzmanlığını almış olan hemde kliniğimize uzman olarak 

gelipte hizmet veren tüm mensuplarımız dahil edilmiştir) (26) 

YILMAZ ARSLAN  (1971 - 1973) 
GENEL CERRAHİ  +  (PLASTİK VE REKONSRÜKTİF CERRAHİ) 

TEVFİK AKINCIOĞLU   (1979 - 1981) 
GENEL CERRAHİ  +  (GASTRO-ENTEROLOJİK CERRAHİ) 

RECEP ÇETİN (1984 - 1988) 
GENEL CERRAHİ  +  ( CERRAHİ  ONKOLOJİ) 

SETTAR BOSTANOĞLU  (1988 - 1992) 
GENEL CERRAHİ  +  (GASTRO-ENTEROLOJİK CERRAHİ) 

GÜNDÜZ TUNÇ  (1988 - 1992) 
GENEL CERRAHİ  +  ( CERRAHİ  ONKOLOJİ) 

RIZA DERYOL (2011 - 2015)  
GENEL CERRAHİ  +  ( CERRAHİ  ONKOLOJİ)(Üst ihtisası Devam ediyor) 

ÖZGÜR SEVİM (2013 - 2015) 
GENEL CERRAHİ  +  (GASTRO-ENTEROLOJİK CERRAHİ) (Üst ihtisası 
devam ediyor) 

SELİM TAMAM (2013 -2015) 
GENEL CERRAHİ  +  ( CERRAHİ  ONKOLOJİ)(Üst ihtisası devam ediyor) 

MEHMET ŞAH BENK  
GENEL CERRAHİ  +  ( CERRAHİ  ONKOLOJİ)(Üst ihtisası devam ediyor) 

CEM AZILI 
GENEL CERRAHİ  +  ( CERRAHİ  ONKOLOJİ)(Üst ihtisası devam ediyor) 

HALDUN GÜNDOĞDU 
GENEL CERRAHİ  +  (GASTRO-ENTEROLOJİK CERRAHİ) 

AYDIN DALGIÇ 
GENEL CERRAHİ  +  KARACİĞER TRANSPLANTASYON 
CERRAHİSİ 
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ÇEŞİTLİ CERRAHİ DERNEKLERİNDE YÖNETİCİLİK YAPANLAR 
(26)(29)(21)(46)(42)(39) 

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD ) 
ÇAĞATAY ÇİFTER.        

TCD (Türk Cerrahi Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi  -  (2014-2015) 
TCD (Türk Cerrahi Derneği) Genel Sekreteri -  (2016 - 2017)  
TCD (Türk Cerrahi Derneği) Başkanı  -  (2018-2019) 

SETTAR BOSTANOĞLU 
 
TCD (Türk Cerrahi Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi - (2018-2021) 

HALDUN GÜNDOĞDU 

TCD (Türk Cerrahi Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi - Sayman  -  (2008-2010) 
TCD (Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi - Başkan Yard. -  (2010-2012)  
ACD (Ankara Cerrahi Derneği) yönetim Kurulu Üyesi - (1998 -2009), Genel 
Sekreter  -  (2000-2002), 
KEPAN (Klinik Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği) 2. Başkanı (2001-2003 ve   
2009-2011) , Yönetim kurulu üyesi(2008-2009), Başkan (2011-2013 
INFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI DERNEĞİ Yönetim Kurulu Üyesi 
(2000-2002 ve 2008-2010), İkinci Başkanı (2002-2006) 
ERAS DERNEĞİ (Enhanced Recovery After Surgery)  Başkan  -  (2017-2020) 

TÜRKİYE ENDOSKOPİK VE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ (ELCD -
TELCD ) 

TEVFİK KÜÇÜKPINAR 

TELCD  (Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği) Kurucu Üyesi 
TELCD   Yönetim Kurulu üyesi - Muhasip üye (1994 -1995) 
TELCD   Yönetim Kurulu üyesi - Başkan yardımcısı  (1996 -1997) 
TELCD   Yönetim Kurulu üyesi - 1997 -1998)  
TELCD   Denetleme Kurulu Üyesi 1999-2000)     
 

                        ANKARA CERRAHİ DERNEĞİ ( ACD ) 
KEMAL YANDAKÇI      
ACD (Ankara Cerrahi Derneği) yönetim Kurulu Üyesi - (1998-2000, 2000-2002) 

KEPAN (Klinik Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği)  
KEPAN (Klinik Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği) yönetim kurulu üyesi 

               
TOKAT TABİP ODASI 

REŞAT DOĞRU 
TOKAT TABİP ODASI Başkanı 2 dönem (1995-1997) (1997-1999).   
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KLİNİĞİMİZ DEN YETİŞEN SANATÇILAR 
EDEBİYATÇI, YAZAR, RESSAM VE HEYKELTRAŞLAR 

ALPER AKÇAM (1974 - 1978) 
Roman, öykü, çocuk öyküsü, şiir, makale, deneme, eleştiri, mektup türünde yazın çalışmaları 

bulunmaktadır. 
İLK KİTABI OLAN “DOKTOR CİVANIM” ADLI ESERİNDE,   I. CERRAHİ KLİNİĞİ 

ANLATILMAKTADIR 
2008 Yılı Yunus Nadi Öykü Ödülü ve 2011 Yılı Troya Edebiyat Ödülü yanında başka ödüller 

de aldı. ‘Dursun AKÇAM’ Ardahan sanat ve kültür merkezinin kurucusu ve yöneticisidir. 
Yeni köy enstitüleri Ankara şubesi başkanıdır. 30 un üzerinde basılı yayını bulunmaktadır 

   

TEVFİK KÜÇÜKPINAR (1975 - 2015 ) 
ARAŞTIRMACI YAZAR - EZOTERİK YORUMCU - MAKET ve ALTIN VARAK USTASI 
Bir adet mesleki ve10 un üzerindeAraştırma ve Felsefi çalışma içeren basılı yayını vardır. Ezoterik çalışmaları, 
Dante Aleghieri ve adalet üzerine yoğunlaşmıştır. Aynı zamanda Profesyonelce gemi ve uçak maket yapıcısıdır, 

altın varak işleme ustasıdır 

MERAL ALP (1973 - 1993 ) 
RESSAM, HEYKELTRAŞ 

Sayısız suluboya ve yağlıboya eseri ve heykelleri mevcuttur. Bir çok ödülü vardır 

                   82  



SSK  DIŞKAPI  ANKARA  EĞİTİM  HASTANESİ  -  I.  CERRAHİ  KLİNİĞİ                         

III. BÖLÜM 

GELİŞİMİMİZ, GİRİŞİMLERİMİZ VE “İLK” LERİMİZ 
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İNSAN HÜCRESİ   (37) 1

Tanıdığım cerrahlar arasında en çok HÜSREV HOCA’mın değer 
verip, saygı gösterdiği büyüleyici ve mükemmel yapı taşımız 

 

  Bu hayranlık uyandıran ve büyüleyici bir tabloyu andıran fotoğraf, elektron mikroskop altında (X-ray, 1
nükleer manyetik rezonans ve cryonelectron microscop setiyle) çekilmiş, 100 mikron ölçeğinde (0.1 mm) 
insan hücresinin şimdiye kadarki en detaylı görüntüsü: 

Bünyesinde sandığımızdan çok daha fazla şey barındıran ve adeta havadan çekilmiş bir şehir görüntüsü 
veren bu biyolojik yapı taşı, insan vücudundaki yaklaşık 37 trilyon hücreden sadece bir tanesi. 
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“GELİŞİMİMİZ”, “GİRİŞİMLERİMİZ” VE “İLK” LERİMİZ 
  

Bu bölümde, bu başlık altında, sizlere arşivlerimizdeki kaynaklardan aldığım bazı bilgileri 
aktarmaya çalışacağım. Bu bilgiler kliniğimizde ki değişimi, gelişim ve girişimlerimizi, 
kliniğimizde uygulanan “ilk” leri, genel cerrahi alanında ülke ve uluslararası topluma 
katkılarımızı kapsamaktadır. 

Şöyle ki, kliniğimiz bünyesinde, klinik tarihi boyunca Türkiye ve dünyada ilk defa uygulanan, 
ve/veya Türkiye ve dünyada yeni ameliyat tekniklerinin uygulanmaya başladıktan hemen 
sonra veya eş zamanlı olarak, aşağı yukarı hangi tarihlerde kliniğimizde uygulandığını 
gösteren bazı ameliyatlar tanıtılmaya  çalışılacaktır. 

Bu “ilk”ler konusuna girmeden önce sizlere biraz Hüsrev Hoca’dan(26) bahsetmek isterim. 
Daha önce de belirttiğim gibi Op. Dr. Hüsrev Polat benim bizzat izlediğim yüzlerce cerrah 
arasında “cerrahi tekniği” en iyi kullanan cerrah idi. Hocam olduğu için söylemiyorum, 
gerçekten insan vücudundaki her hücreye ameliyat esnasında ayrı bir saygı gösterirdi. 
Onunla çalışma şansına sahip olanlar bilirler, seyrederken bile bir sanat eserinin ortaya 
koyuluşunu izliyormuşcasına hayranlıkla izlerdiniz. Kendisi 2. Dünya savaşı öncesi 
Almanların yahudilere zulmünden kaçıp Türkiyeye yerleşen ve Ankara’da cerrahinin 
babalarından sayılan, başlangıç bölümlerinde daha detaylı anlattığım, Ordinarius Prof. Dr. 
Eduard Melchior’un(25) talebesi idi, (Kamil Sokullu, Hilmi Akın gibi) 1930 lu yıllar da, cerrahide 
henüz tam branşlaşmalar yapılmamış, genel cerrahlar ayni zamanda ortopedi , nöroşirürji, 
jinekoloji, üroloji ameliyatlarına da müdahale edebiliyorlar idi. Hüsrev hoca branşlaşma 
tamamlandıktan sonra üstüne birde üroloji alanında uzmanlık eğitimi almıştı.  

Daha önce de bahsettiğim gibi kendisi fevkalade otoriter, inanılmaz prensipleri olan, çok 
konvansiyonel bir cerrah idi. Döneminde uygulanan en büyük genel cerrahi ameliyatlarını 
eksiksiz ve kusursuz bir şekilde uygular, prensiplerinin ve yerleşik uygulamalarının 
değiştirilmesine katiyen müsade etmezdi. (26)(18) 

O dönemlerin en büyük ameliyatlarından olan duodenal ve gastrik ülserler[1] için uygulanan 
Bilroth II (Distal subtotal gastrektomi + oralis totalis inferior tarzında retrokolik gastroenterostomi-
Hofmaister finsterer tipi)[2] altın standard idi. Yine sigmoid ve rektum [3] tümörlerinde Miles 
Ameliyatı [4] (Abdomino-perineal rezeksiyon + kalıcı kolostomi) değişmez yöntemi idi. Bu 
hastalıklarda bu ameliyatların dışında bir işlem yapılmasına asla izin asla vermezdi. 

Önemli bir vaka konseyde tartışılırdı, diğer cerrahi kliniklerinden uzman ve şeflerle birlikte. 
Vaka’nın inoperatif [5] olduğuna karar verilirdi. Toplantı bittikten sonra “kızım Birsen (Özel 
ameliyat hemşiresi idi ve başka hemşire ile ameliyata girmezdi-çünki Birsen’den hiçbir alet istemezdi, ne 
gerekiyorsa avucunda bulurdu hiç konuşmadan) ameliyathaneyi hazırla, hastayı aldır” der ve o 
hastayı ameliyat ederdi. Çok başarılı sonuçlarına bütün bire bir çalışan asistanları şahit 
olmuştur. (18) 1

 Hüsrev hocanın gözde cerrahı Op.Dr. Kemal Caneri’nin anıları ve arşivinden1
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Benim son asistanı olarak çalıştığım 3 yıllık dönemden çok ilginç bulduğum birkaç anıyı 
sizlerle paylaşacağım.(26) 

Birincisi şöyle: Bir gün nöbetçiyim, akşam saat 5 gibi telefon etti muayenesinden. “Bir hasta 
gönderiyorum, özel odaya yatır ve yarın için hazırlayın, ameliyata alacağım”  dedi. 
Yarım saat sonra Hikmet adında bir hasta geldi. Sağ üreter taşı [6] tanısı ile yatırılmış. Ben 
şaşırdım tabii, cerrahi kliniğinde üreter taşının ne işi var diye, yukarıda üroloji kliniği var. 
Ama haddimize mi düşmüş hocaya böyle bir şey söylemek, sormak. Ertesi gün hastayı aldık 
ameliyata, sağ lombar kesi ile açtı. Sağ üreter ortalarına unklave [7] olmuş 0.5 cm çapındaki 
taşı üreterotomi [8] ile çıkarıp oraya Koledok [9] ameliyatlarında kullandığımız T-
tüp’lerinden ince bir tanesini yerleştirdi iyimi. Olayı Üroloji’deki asistan arkadaşlarımla 
paylaştım, hiç böyle bir uygulamaları olmadığını söylediler ve şaşırdılar. Ama hasta tam şifa 
ile taburcu oldu ve 45 gün geçtikten sonra geldi sağ üreterdeki T-tüp’ünü aldık. (1976-1. Cerrahi 
ameliyat defterinden)(5)(26) 

İkincisi şu: Bir gün acil servisten kliniğimize trafik kazası sonrası genç  bir hasta yattı. Sağ 
ayak diz altı tibia ve fibula da çok parçalı kırık vardı. Hasta ampütasyon düşünülerek 
kliniğimize yatırılmıştı. O zamanlar hastanemizde ortopedi servisi olmasına rağmen dizüstü 
ve dizaltı amputasyonları cerrahi servisinde yapılırdı. Gerçekten sağ ayak diz altı parça parça 
ve ileri derecede deforme idi. Hüsrev hoca vizite esnasında hastayı gördü, ameliyata alıp 
onarmaya karar verdi. Kendisinin özel  bir ‘ortopedi set’i vardı. “Birsen kızım, özel setimi 
hazırla ve hastayı ameliyathaneye alın” dedi. Ben de ekipte 3. asistan olarak operasyona 
katıldım. En az 10-15 parçalı tibia-fibula [10] kırığı idi. Set teki özel ince uçlu manuel çalışan 
el matkabı ile her parça üzerinde 4-5 delik açarak ve çelik telleri oralardan geçirip 
bağlayarak, sanki bir puzzle’ı yerleştirir gibi kemiklerde tam bütünlüğü sağladı. Hayranlıkla 
izlemiştim. Hasta 6-8 ay sonra futbol bile oynayacak hale gelmişti. (1977 1. Cerrahi ameliyat 
defterinden)(26)(18) 

Üçüncü ve en önemli anılarımdan birisi ise şöyle: 16 yaşında bir erkek hasta Mersin’de trafik 
kazası geçiriyor. Parapleji (bel altı, tam felç) gelişiyor. Mersin’de tedavisinin mümkün 
olamayacağı söylenip Ankara’ ya yollanıyor. Hasta Ankarada A.Ü.T.F. Nöroşirürji ana bilim 
dalı başkanı Prof. Dr. Nurhan Avman dahil birkaç beyin cerrahına görünüyor ve 
vertebralar(omurgalar) daki parçalı kırığın medulla’yı(omurilik) tahrip ettiği ve ameliyattan 
maalesef fayda görmeyeceği söyleniyor. Hasta yakınları Hüsrev Polat diye meşhur, her 
ameliyatı yapan bir cerrah olduğunu öğreniyorlar ve çocuğu hocaya götürüyorlar. Hüsrev 
hoca ertesi gün hastayı kliniğe yatırdı. Ameliyata hazırlattı ve beni çağırıp kendisine iki tane 

nöroşirurji asistanını ayarlamamı söyledi. Ben o zaman beyin cerrahisinde 
Mahir Tevruz hocanın asistanlarından Dr. Kemali Baykaner ve  Dr. 
Mehmet Andı’yı ayarladım. Ertesi gün Hüsrev hoca ile ameliyata girmek için 
hocalarından izin aldılar. Bu arada Prof. Dr. Kemali Baykaner’den kısaca 
bahsetmek boynumun borcudur. Kemali benim büyük torpile Dışkapı 
hastanesine başlamamın nedenidir. Biz onunla sınıf arkadaşı idik ve 
mahalle komşumdu. Sabah evden okula beraber çıkar, gece birlikte 
dönerdik her gün. Kemali o dönem askere gitmemiş ve Dışkapı’da beyin 

cerrahisi ihtisasına başlamıştı ve ben askerden dönünce sırf aynı 
hastanede çalışabilmek için Dışkapı’ya pratisyen hekim olarak 

başlamıştım.  
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Kendisi daha sonra Gazi Üniversitesinde Pediatrik   Nöroşirurji’yi (Çocuk Beyin Cerrahisi) 
kurdu ve bölüm başkanı oldu. 2016 da maalesef kaybettik. Nur içinde yatsın.  

Ertesi gün ameliyat yapıldı. Hüsrev Hoca sırtta vertebra üzerinden 30 cm uzunluğunda bir 
vertikal kesi ile açtı.  Kendi özel laminektomi [11] set’ini de Birsen hemşireye hazırlatmıştı. 
Hastaya önceden myelografi(ilaçlı omurga filmi) bile çektirtmemişti ve Kemali ile Mehmet 
buna tepki göstermişlerdi. Ama Hüsrev hocaya birşey söylenmezdi. Bizler de ameliyatı 
sonuna kadar seyrettik. Medulla spinalisi 30 cm boyunca nelaton sondaları ile tazyikli serumla 
yıkadı. Bütün kırık kemik parçalarını temizledi. Laminektomilerini yaptı ve füzyon [12] 
tespitlerini çivilerle tamamladı. Kemali’de Mehmet’de hayretle izlediler. Böyle şey olmaz, 
çok brutal (zalim, vahşice) bir ameliyat dediler. Ancak kendileride bende o çocuğun 6 ay 
sonra yürüyerek Hüsrev hocanın elini öpmeye geldiğini bizzat gördük. (1977  cerrahi 
ameliyat defterinden.)(26)(18) 

İşte Hüsrev Polat böyle bir cerrah ve hocaydı. Şubat 1979 da kendisini kaybettik. Işıklar 
içinde uyusun. 

Klinik öksüz ve yetim kalmıştı sanki, ama bir o kadar da özgürleşmişti. O zamana kadar 
konvansiyonel gross(büyük) cerrahinin dışına çıkamamıştık ama artık kliniğimizde  “ilk” ler 
başlayacaktı. O güne kadar biz hep Hüsrev hocanın “yerleşik ilk”lerini tanımıştık. Artık 
hocanın mirası ile, onun teknik, prensip, gelenek ve disiplini kullanarak her yeni teknoloji ve 
buluş’u uygulamaya hazırdık. Şubat 1979’dan eylül 1982’ye kadar 3.5 sene kadar neredeyse 
şefsiz bir dönem geçirdik. Klinikteki diğer abilerimiz de teker teker ayrılmışlardı ve 2 uzman 
kalmıştık. Kemal Caneri ve Tevfik Küçükpınar. 1981 de Prof. Yaşar Yeşilkaya’nın  
Hacettepe ve Kayseri Tıp’tan öğrencici olan Op. Dr. Zafer Ferahköşe uzman olarak 
Kliniğimize atandı ve klinikte 3 uzman olduk. 1982 sonlarına doğru yeni şefimiz Op. Dr. 
Yalçın Aran klinik şefliğine başladığında artık değişimimiz de tamamlanmıştı.(26)(18) 

Bu değişimle birlikte önce gelişim ve girişimlerimiz başlamıştı. Bilimsel ve eğitim alanında 
bir kliniğin yaşamında 3 ana unsur çok önemlidir. Bunların ilki ve en önemlilerinden birisi 
klinik içi eğitim ve bilimsel faaliyetlerdir. Kliniğimizde 1982 ye kadar ağır aksak devam 
eden bu çalışmalar, 2. Dönemimizde, yani Yalçın Aran’la başlayan dönemde, bütün 
eksiklikleri giderilerek kusursuz çalışmaya başlamıştır. 1982 den 2015 e kadar her cuma günü 
öğleden sonraları bu çalışmalara ayrılmış, “seminer”ler “olgu takdimleri”, “literatür saatleri”, 
“mortalite[13] ve morbidite[14] toplantıları” tarzında kesintisiz devam etmiştir. Mutfağımızın 
bu bölümü görevini tam ve mükemmel olarak yerine getirmiştir. İkinci  sırada,  ulusal 
bilimsel ve idari çalışmalarımız, girişim ve gelişimimiz, ve üçüncü sırada uluslararası 
bilimsel ve idari çalışmalarımız, girişim ve gelişimlerimiz gelir. Bütün bu çalışmalar da 
fazlasıyla yerine getirilmiştir. Bu gelişim ve girişimlerimizi 3 ana başlık altında  sizlere 
aktarmaya çalışacağım. İlk ikisi şu başlıklarla anlatılacak;  

• Yurt içi bilimsel ve idari çalışmalarımız, girişim ve gelişimimiz. 
• Yurt dışı bilimsel ve idari çalışmalarımız, girişim ve gelişimlerimiz. 

Bu iki konu başlığı çok önemli çünkü 3. Ana başlık olan “ilk” lerimizin çoğu bu faaliyetler 
üzerine kurulu. Söz konusu bilimsel ve idari çalışmaların hemen hepsine klinik olarak geniş 
katılım gösterdik. Sadece katılım ile kalmayıp aynı zaman da ciddi katkılarda da bulunduk.  
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Katıldığımız bütün bilimsel toplantılara, klinikte yaptığımız bilimsel çalışmaları taşıdık. 
Yaptığımız çalışmaları Turkiye ve dünyada ki bir çok meslektaşımıza duyurduk, konularımızı 
onlarla paylaştık ve ortak aklın görüşlerine sunduk. Aynı şekilde o toplantılarda sunulan her 
türlü yeni düşünce ve uygulamaları dinleyip onları da tartıştık ve bilgi dağarcığımızı 
zenginleştirdik, o bilgileri eve getirdik. Bütün bu ortak çalışmalarda aldığımız verilerden 
sonuçlar çıkararak bu çıkarımları kliniğimizde uygulama fırsatını yakaladık. Bu çıkarımlarla 
birlikte 3. Ana başlık olan, klinikte “ilk” lerimizde başlamış oldu.  

• Üçüncü başlıkta da “ilk” lerimizi yansıtacağım sizlere. 

ULUSAL   ALANDA  YAPTIĞIMIZ  BİLİMSEL  ÇALIŞMALAR 

Türkiye’de Genel cerrahi alanında faaliyet gösteren bir çok dernek var. Bizim açımızdan 
bunlarda ikisi çok önemli . Dolayısı ile bu iki dernekten özetle bahsetmek gerekmektedir. 

 1 - TCD (TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ)(3)(26)(46) 

1982 de, kuruluş tarihi sembolik olarak 1929 olarak kabul edilen ACD 
(Ankara Cerrahi Derneği) nüvesi üzerinden yeniden modern anlamda 
yapılandırılan, daha sonraları  TCD(Türk Cerrahi Derneği) adını alacak olan 
ulusal derneğimiz kurulmuş idi. Bu nüve üzerinden hareketle, 1982 
yılında tekrar faaliyete geçen TCD; 

1. Sermet Akgün, Prof. Dr. , İzmir (T.C.) 
2. Kemal Altay, Op. Dr. , Ankara (T.C.) 
3. Kaya Çilingiroğlu, Prof. Dr. , İstanbul (T.C.) 
4. Erol Düren, Prof. Dr. , İstanbul (T.C.) 
5. Şadan Eraslan, Prof. Dr. , Ankara (T.C.) 
6. Yılmaz Kadıoğlu, Op. Dr. , Ankara (T.C.) 
7. Yılmaz Sanaç, Prof. Dr. , Ankara (T.C.) 
8. Cemalettin Topuzlu, Prof. Dr. , İstanbul (T.C.)  
9. Ahmet Yaycıoğlu, Prof. Dr. , Ankara (T.C.)              tarafından kurulmuştur. 

Türk Cerrahi Derneği’nin yeniden Faaliyete Geçtiği 1982 yılındaki ilk Yönetim Kurulu 
şöyledir; 
1. Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu (Başkan)   1

2. Prof. Dr. Yılmaz Sanaç (Başkan Yrd.)  
3. Op. Dr. Yılmaz Kadıoğlu (Sekreter)   2

4. Op. Dr. Kemal Altay (Muhasip üye) 
5.   Prof. Dr. Şadan Eraslan (Üye) 
6.   Prof. Dr. Sermet Akgün (Üye) 

 Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu’na ayrı bir yer açmak gerekir. Derneğin ilk başkanı olarak son derece başarılı bir 1
kuruluş dönemi ve devamını getirerek Türk cerrahisine önemli hizmetlerde bulunmuştur. Rahmetle ve saygıyla 
anıyorum hocam ve Kahramanmaraş’lı hemşerimi.

 Bu derneğin kuruluşunda Dr. Yılmaz Kadıoğlu’nun özel bir yeri vardır. Kendisi bütün çalışmalarda olağanüstü 2
çaba harcamış ve öncülük yapmıştır.
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TCD (Türk Cerrahi Derneği)’nin  2019-2021 Yılı Yönetim Kurulu ise; (Bugün ki 
Yönetim Kurulu) aşağıdaki üyelerden kuruludur. 

1. Prof. Dr. Seher DEMİRER (Başkan) 
2. Prof. Dr. Mehmet Mahir ÖZMEN (2. Başkan) 
3. Prof. Dr. Ahmet Çınar YASTI (Genel Sekreter) 
4. Prof Dr. Ahmet Serdar KARACA (Sayman) 
5. Prof. Dr. Mehmet Levhi AKIN (İnternet ve Web sorumlusu üye) 
6. Prof. Dr. Settar BOSTANOĞLU  (Yeterlilik Kurulu Temsilcisi Üye) 
7. Prof. Dr. Ömer ALABAZ (Çalışma Grubu ve Komisyonlardan Sorumlu Üye) 
8. Prof. Dr. Ahmet Deniz UÇAR (Çalışma Grubu ve Komisyonlardan Sorumlu Üye) 
9. Prof. Dr. Ali UZUNKÖY (Çalışma Grubu ve Komisyonlardan Sorumlu Üye) 

TCD ilk kongresini 1984 de İstanbul düzenledi.(31) 1990’a kadar her yıl yapılan kongreleri,
1990’dan sonra 2 yılda bir yapılmaya başlandı. 1984’den itibaren kliniğimiz, TCD’nin (ulusal, 
uluslararası katılımlı, uluslararası ve bölgesel) tüm toplantılarına çok geniş katılımcı ve katkıcı 
kadrolarla iştirak edip, bu alanda da kendisine haklı bir şöhret edinmiştir. Her kongreye 10 
kişinin üzerinde bir katılım sağlar ve en 10-12 sunum yaparak göz doldurur idik. Öyle ki 
kongrelerin gala gecelerinde binlerce meslektaşımızın katıldığı yemeklerde yoğun kahkaha ve 
muhabbetlerimizle bir sosyal algının da yaratılmasını sağlamıştık. “SSK I. Cerrahi gene 
burada, bu gırgır ancak onların masasından gelir” şeklinde bir algı. Bu katılım ve katkılar 
2015 yılına kadar aralıksız devam etmiştir. TCD’deki bilimsel katkımız karşılıklı olarak 
birbirimize güç verip bizleri geliştirmiştir. TCD ve çeşitli ulusal-uluslararası ve yerel 
kongrelerde ve çeşitli yurtiçi-yurtdışı yayın organlarında I. Cerrahi Kliniği tüm 
zamanlarda serbest bildiri, poster, araştırma çalışması, tercüme, moderatörlük, 
panelistlik v.s. şeklinde 1000 in üzerinde yayınla katılımcı ve katkıcı olmuştur. 

2  -  ACD (ANKARA CERRAHİ DERNEĞİ)(3)(26)(29)(42) 

Bildiğiniz gibi TCD’nin nüvesini ACD teşkil etmiştir. ACD, Ankara’da 
Kent Otel’de yapılan ilk toplantı ile tohumları atılıp kurulan bir dernektir. 
Ankara Cerrahi Derneği 19 Haziran 1976’da, Numune hastanesi I. Cerrahi 
klinik şefi Op. Dr. Yılmaz Kadıoğlu’nun öncülüğü ve ciddi uğraşıları ile, 
Dr. Abdül Muttalip Ünal, Dr. Müfit Aksoy, Dr. Dündar Ölçer, Dr. 
Erdoğan Yalav, Dr. Yılmaz Kadıoğlu, Dr. Dikmen Arıbal, Dr. Cavit 
Gülay, Dr. Orhan Bumin, Dr. Ahmet Yaycıoğlu, Dr. Ali Rıza Ünal, Dr. 
Abdülmecit Doğru, Dr. Kazım Ergin, Dr. İbrahim Ceylan ve Dr. Altan 
Tüzüner’den oluşan bir kadro tarafından kurulmuştur. Bu dernek 

kurulduğundan itibaren Ankara’da, her ayın ilk cumartesi günü bir eğitim hastanesinde 
toplanarak “Ankara Cerrahi Günleri” adı altında bilimsel toplantılar düzenleyip bilgi 
paylaşımını sağlamaya yönelik faaliyetlerine başlamıştır. ACD sayesinde, Ankara 
Üniversiteleri ve Eğitim hastanelerinde çalışan tüm cerrahlar birbirlerini tanımış, birbirlerine 
yakınlaşmışlar, aralarında sosyal ilişkiler artmış, en mühimi, hem kendi aralarında hem de 
çalıştıkları müesseseler arasında, sevgi ve saygı ilişkisini artırıp, bilgi alışverişini 
başlatmışlardır. ACD, Türk Cerrahi Derneğinin de nüvesini oluşturmuştur. 1980 yılında  
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Ulusal Cerrahi Derneğini kurmak için teşebbüse geçildiğinde, 1980 ihtilali olmuş, tüm dernek 
çalışmaları durdurulduğu için Ulusal Cerrahi Derneğinin Kuruluşu 1982’ye sarkmıştır. 

Bu iki derneğin dışında biraz evvel bahsettiğim gibi çeşitli branşlarda kurulmuş onlarca 
cerrahi derneği vardır. (Kolorectal, HPB-Hepato Pankreatiko Bilier[15], Meme-Endokrin, Meme 
Bilimi(Senoloji) Derneği, Cerrahi Onkoloji Derneği, ELCD v.s. gibi) Ben burada hepsinden 
bahsetmeyeceğim. Yalnız ileride yeri geldiğinde, önemi bakımından robotik cerrahiye geçişin 
alt yapısını oluşturan ELCD (Endoskopik - Laparoskopik[16] Cerrahi derneği) den, 
kuruluşundan ve gidişatından detaylı  bilgiler yansıtacağım. 

Biz klinik olarak bu derneklerin % 80’inin bilimsel toplantılarına yoğun olarak geniş 
katılımlarla  iştirak ettik. Tüm bu toplantılara katılım ve katkılarımız, hem bilimsel, hem de 
sosyal alanda kliniğimizin gelişimine sayısız yararlar sağlamış ve “ilk”lerimizin ortaya 
çıkmasında önemli rol oynamıştır. Eğer tamamındaki faaliyetlerimizi, katılım ve katkılarımızı 
buraya detayları ile dökmeye başlarsam bu kitap zor biter. Ama yeri geldikçe münferit 
örneklerden tabi ki bahsedilecektir. Burada sadece klinik olarak katıldığımız ve katkıda 
bulunduğumuz kongre ve diğer bilimsel toplantıların başlık ve tarihlerini vermekle 
yetineceğim.  

        TCD (TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ) NİN DÜZENLEDİĞİ KONGRELER) (26)(46) 

 I. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ(Uluslararası katkı da içeren)(1-4 Mayıs 1985 - The Marmara,  
İSTANBUL)  
 II. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ(Uluslararası katkı da içeren)(1-3 Mayıs 1986 - The Marmara Otel, 
İSTANBUL) 
 INTERNATIONAL MEDITERRANIEN SURGICAL MEETING’87(Akdeniz Cerrahi Kongresi)(13-17 
Haziran  1987,  İSTANBUL) 
 III. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ(Uluslararası katkı da içeren)(5-9 Haziran 1988 - The marmara, 
İSTANBUL)  
 IV. BÖLGESEL BİLİMSEL CERRAHİ KONGRESİ - TCD&KAYSERİ CERRAHİ DERNEĞİ((26-29 
Ekim 1990 - Kapadokya, NEVŞEHİR) 
 V. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ (Uluslararası katkı da içeren)(14-18 Mayıs 1992 - The marmara, 
İSTANBUL) 
 VII. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ (Uluslararası katkı da içeren)(15-19 Mayıs 1996 - ANTALYA)  
 XIII. BÖLGESEL BİLİMSEL CERRAHİ KONGRESİ (31 Ekim - 3 Kasım 1996, ADANA) 
 XIV. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ (26-30 Mayıs 2004  -  Belek, ANTALYA)  
 XV.  ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ (24-28 Mayıs 2006  -  Belek, ANTALYA) 
 XVI. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ (28-31 Mayıs 2008 - Su Sesi ve Ela Resort Otel, ANTALYA) 
 2010, 2012, 2014 ULUSAL CERRAHİ KONGRELERİ. ANKARA, İZMİR, ANTALYA 

           ACD(ANKARA CERRAHİ DERNEĞİ)(26)(42) 
(Bu başlıkta Ankarada yüzlerce toplantı yapılmıştır. Hepsini listelemek mümkün değildir. Bir kaç örnekleme 
alınmıştır.) 

   PEPTİK ÜLSER CERRAHİSİ SEMPOZYUMU  (29 Mart 1985,  ANKARA) 
 ANKARA CERRAHİ GÜNLERİ (Cerrahide Görüntüleme Yöntemleri Paneli) (10 Nisan 1987,   
ANKARA) 
 Geleneksel Dr. Ahmet Yaycıoğlu Genel Cerrahi Günleri(PANEL), CERRAHİ DE STAPLER 
UYGULAMASI ve Workshop, (29 Mart 1991, ANKARA) 
 LAPAROSKOPİK CERRAHİ UYGULAMALARI SEMPOZYUMU (22-23 Nisan 1994, Erciyes Üni.,  
KAYSERİ) 
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  & TÜRK KOLON VE REKTUM 
CERRAHİSİ DERNEĞİ & OSTOMİ CERRAHİ DERNEĞİ 

  I. ÇUKUROVA KOLOPROKTOLOJİ ve STOMA[17] TERAPİ SEMPOZYUMU (5-8 Haziran 2003, 
ADANA) 
  II. ÇUKUROVA KOLOPROKTOLOJİ ve STOMA TERAPİ SEMPOZYUMU (14-15 Nisan 2007,   
ADANA)  
  III. ÇUKUROVA KOLOPROKTOLOJİ ve STOMA TERAPİ SEMPOZYUMU (12-14 Nisan 2008, 
ADANA) 
   ÇUKUROVA GENEL CERRAHİ GÜNLERİ, İLKBAHAR MEME TOPLANTISI (09-11 Nisan 2009-
ADANA) 

HAVA HASTANESİ - ANKARA) 

  ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI SEMPOZYUMU (22 Nisan 2005 - ANKARA) 
      (Baştabip Hava Alb. Op. Dr. Mustafa Özdemir tarafından özel gündemle düzenlenmiştir) 

ECD - (ENDOKRİN CERRAHİ DERNEĞİ) 

  I. ULUSAL TİROİD CERRAHİSİ KONGRESİ  (6 - 9 Ekim 1999 - İSTANBUL) 

           ANKEM (ANTİBİOTİK ve KEMOTERAPİ DERNEĞİ)(26)(30) 

 I.  ULUSAL KEMOTERAPİ KONGRESİ (6-8 Mayıs 1986 - MARMARİS) 
 II. ULUSAL KEMOTERAPİ KONGRESİ (2-4 Haziran 1987, SİDE) 

             ISUCRS (26)(45) 

 ISUCRS XXI: BIENNAL KONGRESİ (Uluslararası) (25-28 Haziran 2006, İSTANBUL) 

EUROSURGERY(AVRUPA CERRAHİ DERNEĞİ) 2000 & TURKISH SURGICAL 
SOCIETY(TCD)  

 EUROSURGERY(Avrupa Cerrahi Derneği) 2000 & TURKISH SURGICAL SOCIETY(TCD Kongresi) 
(20-24 Haziran 2000, İSTANBUL)  

ELSA(ASYA PASİFİK )& EAES (AVRUPA ENDOSKOPİK CERRAHİ )& TCD 
DERNEKLERİ 

 EURO-ASIAN CONGRESS OF ENDOSKOPİK SURGERY’nin Düzenlediği Müşterek Kongre (Joint 
Meeting) (17-21 Haziran 1997, İSTANBUL) 
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CERRAHİ ONKOLOJİ DERNEĞİ 

     II.  ULUSAL CERRAHİ ONKOLOJİ KONGRESİ (1-4 Ekim 2003  - The Marmara Otel, İSTANBUL)  
     III. ULUSAL CERRAHİ ONKOLOJİ KONGRESİ (9-12 Kasım 2005 - Kremlin Otel, ANTALYA) 
  IV. ULUSAL CERRAHİ ONKOLOJİ KONGRESİ(Uluslararası Katılımlı)(24-27 Mayıs 2007-Titanik   
Otel, ANTALYA) 

ULUSAL HPB(HEPATO PANKREATİCO BİLİER) DERNEĞİ 

   I. ULUSLARARASI KATILIMLI HPB CERRAHİ GÜNLERİ (23-24 Eylül 1993 - İstanbul Üniversitesi, 
İSTANBUL 
   II. ULUSLAR ARASI KATILIMLI HPB CERRAHİ GÜNLERİ (21-22 Eylül 1995 - İSTANBUL) 
   IV. ULUSAL HPB CERRAHİ KONGRESİ (5-8 Haziran 1999 - ANTALYA) 
   IHPBA’nın V. AVRUPA KONGRESİ (Uluslararası) (28-31 Mayıs 2003, İSTANBUL) 
 IHPBA Türkiye biriminin düzenlediği HPB BİLİMLER KONGRESİ (1-4 Kasım 1997, Efes Oteli, 
İZMİR) 

SSK (SOSYAL SİGORTALAR KURUMU)(26)(38) 

  XV. SSK TIP KONGRESİ (18-21 Nisan 1994 - Çeşme, İZMİR) 

TÜRKİYE KANSER DERNEĞİ 

  X. ULUSAL KANSER KONGRESİ  (3-7Mayıs 1993 -  İSTANBUL) 
  XI. ULUSAL KANSER KONGRESİ (28 Mayıs-2 Haziran 1995, ANTALYA) 
  XII. ULUSAL KANSER KONGRESİ (23-26 Nisan 1997, Belek ANTALYA) 

MEME BİLİMİ (SENOLOJİ DERNEĞİ)  -  MEME HASTALIKLARI ARAŞTIRMA ve 
TEDAVİ  DERNEĞİ 

 ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONRESİ ve EĞİTİM KURSLARI - 94  (17-18 Kasım 1994  -  
İSTANBUL)  
  II. MEME HASTALIKLAR EĞİTİM KURSU (19 Kasım 1994  - İSTANBUL) 

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU KONFERANSLARI 

  İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU KONFERANSLAR-II  ( 9 Mayıs 2009, Abant, BOLU) 
 AİBÜ - İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ & PITTSBURG Üni. MEDİCAL CENTER Müşterek 
Toplantısı -“Cerrahi Onkolojide Kritik Hastaların Tedavi Seçenekleri” ( 22-24 Haziran 2007), Abant, BOLU) 

HASTANE ENFEKSİYONLARI DERNEĞİ  

  Hastane Enfeksiyonları Eğitim Programı-1 (1-4 Kasım 2001, PAMUKKALE) 
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ULUSLARARASI  ALANDA YAPTIĞIMIZ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 
(26)(23)(29)(28)(45)(9)(10)(11)(45)(32)(35)(43)(30) 

Dünyada  Genel cerrahi alanında faaliyet gösteren binlerce  dernek var. Tabi bunların hepsini 
de burada anlatmak imkansız. Ancak Kliniğimize yaptığı katkıları iyi anlamak açısında 
bunlardan önemli olan bir kaç tanesini detaylı anlatmakta yarar görürüm. Hatta bu başlık 
altında, bu derneklerle müşterek çalışmalarımızın yurt içi bilimsel, idari ve sosyal alandaki 
yansımaları ve kliniğimize olumlu katkıları, yer yer kendi başlığı altında anlatılmaya 
çalışılacaktır. 

İlk katıldığımız yurt dışı toplantılar 1983-84-85 de Yalçın Aran, Kemal Caneri ve Tevfik 
Küçükpınar(26)(18) tarafından Bayer firmasının daveti ile Almanya’nın Münih-Yukarı Bavyera 
bölgesine katılımla başladı. O zamanlar akut pankreatit de çok kullanılan Tyrasilol adlı ilacın 
kullanım ve tatbikatlarını izlemek üzere seri(Proteazis-Antiproteazis konulu) sempozyumlara 
davet edilmiştik. Dönüşümüzde ilacı farklı şekilde bolca kullanım alanı bulduk ve uyguladık.  

Dünya Kolorektal cerrahi derneği ile başlıyorum.   

                     ISUCRS (26)(45)(9)(10)(11) 
(International Society of University Colon and Rectal Surgeons) 

(Dünya Üniversiteleri Kolon ve Rektum Cerrahları Derneği) 

 

Derneğin adı ; ISUCRS (International Society of University Colon and Rectal 
Surgeons)=(Dünya Üniversiteleri Kolon ve Rektum Cerrahları Derneği). Bu dernek 
kolorektal cerrahi üzerine dünyadaki en eski ve saygın derneklerden biri, limitli üye 
alımlarıyla bilinirler. 24 Kasım 1962 yılında Dr. Harry Bacon, Dr. Stuart Ross, ve Dr. 
Fidel Ruiz-Moreno tarafından Mexico City de kuruldu. 24-28 Haziran 1990 da Avusturya - 
Graz da yapılan ‘XIII. Biennal[18] kongre’sine yukarda da bahsettiğim gibi 2 sunum 
gönderdik. (Sigma kolon volvolusları [19] ve Sudeck operasyonları[20]) Her ikisi de kabul edildi. 
Sigmoid kolon volvolusları Dr. Seyhun Altun’un başlattığı bir çalışma idi ve haziran 1990’da  
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tarafımdan sunuldu. Bendeniz o kongre için kayıt başvurusu yaptığımda aynı zaman da üyelik 
başvurusu için de  görüstüm. Fakat dernek sekreteryasından Üniversite mensubu olmadığım 

için başvuru alamayacaklarını beyan ettiler. Sunumlarımı yaptım, o 
akşam kongrenin kapanış balosu var. Balo esnasında birde baktım ki 
yanımızdaki masada Kolorektal’in dünyadaki duayeni, hepimizin 
kitaplarını okuyarak kolorektal öğrendiğimiz, ‘Sir’ unvanlı Prof. Dr. 
John Golligher oturuyor. Belli ki yan masa protokol masası. Kalkıp 
Golligher’in yanına gittim ve “bir resim çektirebilirmiyiz birlikte 
hocam” diye sordum. “memnuniyetle” dedi ve resmi çektirdik. Tam 
masama dönüyordum ki  protokol masasının baş köşesinde oturan    

birisi yanına gelmemi işaret ediyor. Yaklaştım baktım, o dönem 
ISUCRS’nin başkanı olan ve 20 yıla yakın süredir genel direktörlüğünü yürüten Meksika 
asıllı Amerikalı Prof. Dr. Indru T. Khubdanchani idi beni çağıran. Bana bu derneğe üye 

olup olmadığımı sordu. Kayıt günü yaşadıklarımı anlattım. “Olur mu? 
Ben sizin iki çalışmanızı da izledim, son derece özgün çalışmalardı, 
yarın sabah kayıt masasının orada bekleyeceğim ve referansınız ben 
olup üyelik başvurunuzu yaptıracağım” dedi ve yakamda taşıdığım 
rozete dokunarak. “siz benim de üyesi olduğum bir derneğe zaten üye 
imişsiniz, sizi  ISUCRS’ ye de alalım mutlaka” diye ekledi. Ve 
dediğini yaptı da. Böylece özel bir referansla başvurumu yaptım. 
Kliniğe döndükten sonra bir mektup geldi ve benim ve bütün kliniğin 
bilimsel yayın ve faaliyetleri istendi. Gönderdim.(26)(45) 

  İndru KHUBDANCHANİ 

2 yıl sonra Yunanistan-Girit’teki XIV. Biennal kongre’ye de  3 yayın gönderdik klinik 
olarak ve üçünü de kabul ettiler, üstüne de ilave olarak bana ‘Total Kolektomi[21] ve 
İleoanal Anostomoz’larla[22] ilgili “oturum başkanlığını” görevini tevcih ettiler. Sonra 
dernek sekreteryasından bir mektup aldım. 1992’de Girit’te oturum başkanlığım izlenip 
değerlendirilecek ve oradaki genel kurulda oylanıp üyeliğim hakkında karar verilecekmiş.(26)
(9) 

                   94  

      Sir. John Golligher ile



SSK  DIŞKAPI  ANKARA  EĞİTİM  HASTANESİ  -  I.  CERRAHİ  KLİNİĞİ                         

1992 ekim’inde Dr. Seyhun Altun’la birlikte Crete(Girit)-Yunanistan’da idik. Ben 3 adet 
sunum yaptım. Khubdanchani hepsini izledi. Son gün oturum başkanlığı yaptığım seans da 
tüm yönetim tarafından gözlemlendi.  Genel Kurul’da oylama yapılarak bu son derece kısıtlı 
sayıda üye alan  derneğe üyeliğim kabul edildi. (26)(10)11) 

Bu üyelik, basit bir üyelik değildir. ISUCRS nin 500 ün altında sayılı üyesi arasına 
Türkiyeden, hemde akademisyen olmadan, ilk ve tek üye olarak kabul edilmiştim. Bu 
başarı yalnız bana ait değil tüm kliniğimizindir. Onca Üniversite kliniği ve akademisyeni 
var iken bu seçkin derneğin Türkiyeden ilk üyesi olmak, kliniğimizin “önemli ilk”lerindendir 
ve çok ciddi bir başarıdır. Sunumlarımızda ismi geçen ve geçmeyen tüm arkadaşlarımın ortak 
emeklerinin ürünüdür. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ve tebriklerimi buradan sunuyorum.(10)(11) 

1992 - 1997 yılları arasında ISURCS Derneğinin üyelik liste kitapçıklarından ilgili sayfalar 
 

S1UCRS Me 

       ISURCS Üyelik   Belgesi 
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ISUCRS’nin XVII. Biennal Kongre’si 7-11 Haziran 1998 de Malmö, İsveç’de yapıldı. Bu 
Toplantıya  Kliniğimizden Dr. Tevfik Küçükpınar, Dr. Gündüz Tunç ve Dr. Kemal 
Yandakçı olmak üzere hastanemizden 10 cerrah ve Dr. Haluk Altınışık Katıldı. 

ISUCRS’nin XXI. Biennal Kongre’si Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu Convenör’lüğün de 
25-28 Haziran 2006 da İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu toplantıya ben ve 4 arkadaşım daha 
iştirak ettiler ve katkıda bulundular. 

       IHPBA   ve  WHPBA (26)(45) 
International Hepato-Panreatico-Biliary Association 

World Hepato-Panreatico-Biliary Association 

WHPBA önce Avrupa da kurulmuş, sonradan 1988 de ABD’nin HPB’si ile birleşip IHPBA 
adını almış  önemli bir kuruluş. Klinik gelişimimize değerli katkıları olmuştur. 

1990 yılının 3-8 Haziran’ın da WHPBA’ nın Londra’da düzenlenen 3. Dünya kongresine 
‘Yaşlılık da Kolesistektomi=Cholecystectomy[23] in Elderly’ ve ‘Son 5 yılda Kliniğimizde 
yapılan 553 Hidatik Kist[24] Olgusu=553 Cases Performed in Our Clinic at the Last 5 
Years’ başlıkları ile 2 olgu sunusu gönderdim.(26)(45) Her ikisi de ilginç bulundu ve 
organizasyon tarafından kabul edildi. İkinci sunu daha ilginç bulunmuş, sonradan öğrendim ki 
bütün İngiltere’de, son 5 yılda, özel olarak kist hydatiklere tahsis edilen hastanede sadece 3 
vaka kayıtlarına geçmiş. Başka hastanelere zaten kist hidatik alınmazmış. Tevekkeli Dr. Erdal 
Yılmaz’la birlikte katıldığımız o toplantıya giderken Londra’da uçaktan inmezden önce bizi 5 
dakika kadar ilaçlayıp, uçakta 1 saat kadar beklettikten sonra ülkeye almışlardı, Meğerse 
ilaçlama 3. Dünya ülkelerinden gelenlere hidatik kist için yapılıyormuş. Neyse, iki sunuyu da 

takdim ettim. İlgi ile izlendi ve 
mükafatlandırıldık, derneklerine bizi 
üye olarak kabul ettiler. Tabi o toplantı 
da Mısır’lı cerrah Dr. Said’in  1 yılda 
5500 olguluk hidatik kist serisini 
izlemekte benim için şaşırtıcı olmuştu, 

orası da başka. Bu benim  WHPBA ilk tanışmam oldu. Daha sonra 2002 yılına kadar 2 yılda 
bir yapılan tüm biennal’lerine katıldım derneğin. (45) 

IHPBA’nın II. Dünya Kongre’si 2-6 Haziran 1996 da Bologna, İtalya’da gerçekleştirildi. Bu 
toplantıya kliniğimiz den Dr. Tevfik Küçükpınar katıldı. 
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IHPBA’nın 8-12 Haziran 1997 yapılan II. Avrupa konresine Kliniğimiz den Dr. Tevfik 
Küçükpınar ve Dr. Oğuz Hasdemir katıldılar ve önemli deneyimlerle döndüler. 

IHPBA’nın III. Dünya kongresi 24-28 Mayıs1998 de Madrid, İspanya’da yapıldı. Bu 
kongreye Kliniğimizden Dr. Tevfik Küçükpınar, Dr. Gündüz Tunç, Dr. Kemal Yandakçı 
katıldılar ve katkıda bulundular. 

IHPBA’nın V. Avrupa Kongre’si 28-31 Mayıs 2003 tarihin de İstanbul da yapıldı. Bu 
Toplantının organizatörleri, başkan olarak Prof. Dr. Ali Emre ve genel sekreter Prof. Dr. 
Yaman Tekant idi. Kliniğimizden benimle birlikte 6 arkadaşım daha katılarak ciddi 
deneyimlerle döndüler. 

ISS/SIC  
(International Society of Surgery/Societe Internationale de Chirirgue) 

(Dünya Cerrahi Derneği) 

1902 de Belçika’lı cerrah Antoine Depage ve 
arkadaşları tarafından kurulmuş en eski derneklerden 
birisi dir. Bu derneğin,  “24-29 Ağustos  1997 de 
(Acapulco-Mexico’da) düzenlediği “37. İnternational 
Surgical Week ISW-97” başlıklı kongresine, 
kliniğimizden Dr. Tevfik Küçükpınar, Dr. Gündüz 
Tunç ve Dr. Kemal Yandakçı, hastanemiz den de 7 
cerrah arkadaşımız ile sponsorumuz Dr. Haluk Altınışık 

katılmış ve katkıda bulunmuşlardır. “49. İnternational Surgical Week ISW-49” 2022 de 
Kuala Lumpur’da gerçekleştirilecektir. Dr. Haluk Altınışık’ın organizasyonu ile kongre 
sonrası Amerika üzerinden yurda dönüşte Şikago’ya uğranmış ve Hollister fabrikaları ziyaret 
edilmiş, Hollister Kolostomi[25] torbalarının ve Hollister yara bakım ürünlerinin nasıl 
üretildiği yerinde gözlemlenmiş ve konu ile ilgili yetkililerden brifing alınmıştır. 

ELSA     
(Endoskopik ve Laparoskopik Surgions of Asia 

(Asya Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahlar Derneği) 
 

Bu dernek Singapur Üniversitesi Genel Cerrahi Bölüm başkanı, 
Dünyada ilk Laparoskopik Bilroth II operasyonunu gerçekleştiren, 
Prof. Dr. Peter Goh liderliğinde 90’lı yılların başında kuruldu. 
19-23 Haziran 1995 de Hong-Kong da “2. Asya-Pasifik 
Endoskopik Cerrahi kongre’sini düzenledi. Bu toplantıda Dr. G. 
Buess, sonraki bölümlerde bahsedeceğim(Sayfa 102 de), kendi 
geliştirdiği “Mediastinoskop”[26] ile yaptığı “transtorasik-
m e d i a s t i n o s k o p i k ” [ 2 7 ] y ö n t e m l e u y g u l a d ığ ı “ t o t a l 

özefajektomi”yi[28] de katılımcılara video gösterimi ile sundu. Kliniğimizden Dr. Tevfik 
Küçükpınar ve Dr. Gündüz Tunç bu kongreye katılarak katkılarda bulundu.  
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1-4 Haziran 2000 de  Singapur da yapılan VII. Dünya-Asya-Pasifik grubu Toplantısına 
Hastanemizden 10 kişi katıldı. Kliniğimizden  Dr. Tevfik Küçükpınar, Dr. Gündüz Tunç ve 
Dr. Kemal Yandakçı da katılımcılar arasında idiler. 

         EAES (26)(32)     
(European Association for Endoscopic Surgery) 

(Avrupa Endoskopik Cerrahi Derneği) 

EAES & ELSA & TCD nin 17-21 Haziran 1997 
de İstanbulda düzenlenen Joint Meeting (ortak 
toplantıya) Kliniğimizden benimle birlikte 7 
arkadaşım daha katılım gösterdiler. Konre başkanı 
Prof. Dr. Cemalettin Topuzlu, Genel Sekreter 
Prof. Dr. Yaman Tekant idiler. 

EAES’nin Maastrich, Hollanda da 2000 yılında düzenlediği avrupa kongresine 
kliniğimizden  Dr. Tevfik Küçükpınar, Dr. Çağatay Çifter ve Dr. Mustafa Tireli katılmış 
ve katkıda bulunmuşlardır. 

IASG 
(International Association of Surgeons and Gastroenterolojists) 

(Uluslararası cerrahlar ve Gastroenterolojistler Derneği) 

Prof. Dr. Henri Bismuth Başkanlığında 30 Ekim-2 
Kasım 2003 Tarihleri Arasında İstanbulda düzenlenen 
IASG & TCD & Türk Gastro Enteroloji Derneği’nin 
müşterek toplantısına (XII. Dünya Kongresi) benimle 
birlikte kliniğimizden 8 arkadaşım katılmışlardır. 

                                 
 EORTC 

European Organisation for Research and Treatment of Cancer. 
(Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavisi Derneği) 

Bu organizasyonun(EORTC), “Europa Donna-Avrupa Meme Kanseri koalisyonu” ile birlikte  
16-20 Mart 2004 de (Hamburg-Almanya’da) düzenledikleri “4. Avrupa Meme Kanseri 
konferansı”na Kliniğimizden Dr. Tevfik Küçükpınar, Dr. Gündüz Tunç ve Dr. Bahadır 
Celep katılmış ve katkıda bulunmuşlardır. 

EUROSURGERY 
(Avrupa Cerrahi Derneği) 

EUROSURGERY(Avrupa Cerrahi Derneği) & TCD(Türk Cerrahi 
Derneği) nin 20-24 Haziran 2000 de İstanbul'da düzenlenen ortak toplantısı 
yapıldı. Bu uluslar arası kongreye Eurosurgery başkanı Prof. Dr. G. Di 
Matteo ve TCD başkanı Prof. Dr. Altan Tüzüner eş başkanlık yaptılar ve 
Prof. Dr. Erol Düren düzenleme komitesi başkanı idi. Kliniğimiz bu 
kongre’ye benimle birlikte 9 Arkadaşımla katıldı ve katkıda bulundu.  
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Bu derneğin 22-24 Kasım 2012 de İstanbul’da yapılan XVI. Avrupa kongresinde Doç. Dr. 
Haldun Gündoğdu kongre genel sekreteri olarak görev yaptı ve kliniğimizden ben dahil 5 
arkadaşımız bu toplantıya katıldı ve katkıda bulundular 

EUROPEAN SURGICAL INSTITUTE 
(Hamburg-Norderstedt, ALMANYA)(26)(35) 

Bu enstitü hem Dünya, hem de Türkiye ve kliniğimiz açısından önemli bir 
merkezdir. Burada sadece laparoskopik ve endoskopik cerrahi konularında 
deneysel çalışmalar yapılır ve her sene periyodik şekilde kurslar 
düzenlenerek eğitim verilir. 
Daha önce adından bahsetmiştim, biraz sonra daha detaylı anlatacağım. biz 
ler TELSA yönetimi olarak Etticon firması Türkiye distrübütörü Inter Farma 
firması ile anlaşma yapıp eğitim amacıyla  her ay  6 kişilik bir grup cerrahı  

TELSA’nın rehberliğinde, bir ekip lideri ile birlikte, bu merkeze eğitim için gönderiyor idik. 
Ben şahsen 5 ayrı ekiple birlikte bu eğitimlere katılmıştım. Daha çok domuzlar üzerinde 
yapılan deneysel çalışmalar ile laparoskopik cerrahiye her alanında ciddi katkılar almıştık. Bu 
toplantılardan bir kaç örnek vermek istiyorum. 

LAPAROSCOPIC VISCERAL WEEK INCLUDING COLON, HERNIA[29], GASTRİC   
7-11 Aralık 1998 de düzenlenen kurs programına kliniğimizden  Dr.Tevfik Küçükpınar 
katılmıştır. (TELSA ekibi ile) 

A COURSE IN LAPAROSCOPIC GASTRIC SURGURY  
başlıklı 27-29 temmuz 1997 de yapılan kurs programına Op. Dr. Tevfik Küçükpınar  ve Op. 
Dr. Oğuz hasdemir  birlikte katıldık  ve çok yararlandık. 

 KSS (Korean Surgıcal Socıety) 
 2010 - SEOUL  

Güney Kore Cerrahi Derneği’nin (36th Spring Congress Of ‘KSS’) (Busan-Güney Kore),    
düzenlediği toplantıya kliniğimizden Dr. Tevfik Küçükpınar katılmıştır ve katkıda 
bulunmuştur.   

LAPARO - TORAKOSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ - (İTALYA) 

Bu dernek 2-6 haziran 1996 da İtalya’da Modena kentinde S. Agostino Hastanesinde,  
cerrahi kliniklerinin önderliğinde, uluslararası bir kongre ve çalışma düzenledi. Söz konusu 
hastanenin şöyle bir özelliği vardı. Bu hastanede 1993 ten beri  sadece endoskopik ve 
laparoskopik ameliyatlar yapılıyor, açık ameliyat uygulanmıyor idi. Sadece genel cerrahi 
konusunda değil, hiçbir alanda açık ameliyat uygulanmıyordu. Hastane baş hekimi Prof. Dr. 
Gianluigi Melotti göğüs cerrahı idi ve sadece torakoskopik ameliyatlar uyguluyordu. Keza 
KKB cerrahları sinoskopik[30], diğer alanlarda da herkes kendi branşında endoskopik 
müdahaleler yapmakta idiler. Ben ve o zamanki baştabibimiz ve 3. Cerrahi kliniği şefi Doç. 
Dr. İsmet Baran bu toplantıya davet edildik. Kongre bitiminde 15 gün kadar daha Bologna’da 
kaldık ve genel cerrahi bilim dalı başkanı Prof. Dr. G. Tamborlini ile laparoskopik 
ameliyatlara katıldık, advanced laparoskopi ile ilgili deneyimler kazandık. 
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CLEVELAND  CLINIC  FLORIDA 
XI.  ANNUAL  INTERNATİONAL  SYMPOSIUM

COLORECTAL  DISEASE  IN  THE  MILENNIUM 
Mariott’s Harbor Beach Resort, Fort Lauderdale, FLORIDA 

Şubat  17 - 19,   2000 

Bu toplantıya Etticon- İnterfarma davetlisi olarak katıldım.  Toplantıyı dünyaca meşhur 
Cleveland Kliniğinin direktörü Kolorektal cerrahlardan Prof, Dr. 
Steven D. Wexner düzenlemiş idi. Çok yararlı sonuçlarla eve 
döndüm. Örneğin toplantıda Palermo’lu Dr. Antonio LONGO ile 
tanışma fırsatını buldum. Hatta kendisi ile aynı masa da bir de 
akşam yemeği imkanım oldu ve 1998 de kendi bulduğu Longo 
ameliyatı[31] ile ilgili yüz yüze bir konuşma fırsat yakaladım. 
Ameliyat tekniğini birinci ağızdan dinledim ve öğrendim. 

Antonio Longo tarafından ilk defa uygulanmış bir tekniktir. Tek kullanımlık ve yalnızca 
hemoroid ameliyatları için tasarlanmış bir tür stapler olan özel bir cihazla yapılır. 

Döndükten hemen sonra bu ameliyatı “ilk”lerimizden biri olarak kliniğimizde uyguladım. 

ESPEN 
European Society of Parenteral and Enteral Nutrition 

(Avrupa Parenteral Nutrisyon Derneği)(26)(29)(43) 

20-23 Eylül 2003 de Fransa’nın Nice Kentinde gerçekleştirilen 
XXV. ESPEN kongresine kliniğimizden Dr. Tevfik Küçükpınar ve 
Dr. Kemal Yandakçı katılmış ve değerli katkılarla dönmüşlerdir. 
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NESA 
Natural Endoskopic Surgery Assocıatıon  

& 
NOTES 

Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery[35] 
Natural Orifis Surgery and other Innovations,  

A NESA MEETING PROMOTING EXCELLENCE İN SURGERY 
 (Cerrahide mükemmelliği öneren bir NESA toplantısı) 

Doğal açıklıklar(delikler) cerrahisi - Cerrahide yeni bir alan. Bütün ameliyatlar ağız, 
burun, vajen, anüs gibi doğal deliklerden girilerek endoskopik yöntemlerle yapılıyor. 
Dolayısıyla vücut sathında her hangi bir insizyon[36] izi görmek mümkün değil.   1

Eş zamanlı olarak İtalya ve Şikago’da iki ayrı cerrah tarafından 
başlatılmış her ikisinin de girişimleri ile NESA-(NOTES) adı ile bir 
dernek kurulmuş. Bu dernek ilk uluslararası toplantısını Prof. Dr. 
Mariano Iaccarino ve Prof Dr. Michael Stark’ın girişim ve 
başvuruları ile 21-22 kasım 2008 de Napoli, İtalya da gerçekleştirdi. 
Toplantı sonuçları EACCME (Europian Accreditation Council for 
Continuing Medical Education)[38] Kurumu tarafından değerlendirilerek 
12 Avrupa CME kredisi alarak medical programlarına devam yetkisi aldı. 

Kliniğimiz den Dr. Tevfik Küçükpınar ve Dr. Serhat Tokgöz bu toplantıya katılarak çok 
değerli bilgilerle kliniğine döndüler. 

MIC (MINIMALLY INVASIVE CERRAHİ) 

Bu dönemlerde, özellikle 1987-1992 yılları arasında, dünya da bütün alanlarda olduğu gibi tıp 
alanında da ve özellikle genel cerrahide çağa ve teknolojiye uygun olarak hızlı gelişmeler ve 
yenilikler yaşanıyor idi. Kitabın başlarında ve bir kaç yerde daha değinmiştim. Benim 
gördüğüm tüm cerrahlar içinde dokuya  ve her hücreye en çok saygıyı gösteren cerrah, hocam 
Hüsrev Polat idi . Hocanın bu yaklaşımı, belki de 80 ler sonrası yavaş yavaş ortaya çıkan ve 
1987 den sonra hızla ivme kazanan yeni “Minimally invasive Cerrahi” (MIC[39]) (Dokuya 
en az hasar veren cerrahi) kavramının ilk adımları idi. Bir takım yeni teknolojiler, 
hemostatikler,[40] özel görüntüleme yöntemleri, monitorizasyonlar ve trokarlar içinden 
ameliyat alanına erişebilen özel enstrümanların geliştirilmesi ile yeni minimally invaziv 
operasyonlar cerrahi alanına girdi. 

     MIC (26) 
(Minimally Invasive Cerrahi)  

 Türkiyedeki gelişiminde kliniğimizin yeri ve katkıları: 

Cerrahinin en popüler malzemelerinden olan “KOLESİSTEKTOMİ” mihenk taşı olarak ele 
alınırsa; MIC (Minimally İnvasive Cerrahi) tarihçesini MOURET’den ÖNCE ve SONRA     
diye incelemek uygun olur. 

Örnek olarak vajen arka fornixden[37] girerek yapılan laparoskopik kolesistektomiyi verebiliriz.1
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Philippe MOURET 
Lyon,  FRANSA 

17 Mart 1987 yılında Fransız cerrah Philippe Mouret, kendi yaptığı laparoskopik safra kesesi 
ameliyatını kongrede sunduğunda sözlü saldırılara maruz kalarak şarlatanlıkla suçlanmış, 
tartışma esnasında neredeyse salondan kovulma aşamasına gelmiştir. Ancak bu olay 
sonrasında birçok cerrah bu tekniği benimsemiş ve bu tarihten sonra neredeyse tüm karın 
ameliyatları laparoskopik yöntemle yapılabilir hale gelmiştir. 

‘Minimally İnvasive Cerrahi’ esas gelişimini, “Mouret’nin Lap. Kolesistektomisi”nden 
sonra hızlı  bir şekilde göstermiştir. Dolayıyla Minimally İnvasive Cerrahide:  

     “17 Mart 1987 den önce hiç birşey yoktu, bu tarihten sonra Laparoskopik Cerrahi[41] var”  

söylemi ortaya çıkmıştır. Bu durum ilk klasik açık kolesistektomiden yaklaşık 1 asır sonra  
minimally invasive cerrahinin hızlı gelişiminin başlangıcı olan “Laparoskopik 
kolesistektomi”[42] nin keşfine bağlanmıştır.   

    TEM (26) 
(TRANSANAL  ENDOSCOPIC  MICROSURGERY)[43] 

  

Prof. Dr. Gerhard BUESS 
Tubingen, ALMANYA 
                                                      

                                                                         Dr. Buess TEM’in Başında                                                        Prof. Dr. Buess ile 

MIC den bahsedildiğinde Prof. Dr. Gerhard BUESS tan söz etmemek eksiklik olur 
kanaatindeyim. Tüm yaşamını endoskopik ve laporaskopik cerrahi 
üzerine kurgulayan Gerhard Buess, Mainz’da(1986-1989), 
Johannes-Gutenberg-Universitesi’nde 38 yaşında Prof. oldu, 
1989 da Eberhard-Karls-University, Tuebingen’e geçti. Bu 
üniversite Richard Wolf fabrikalarına 20 km mesafede. Fabrika 
yeni cerrahi teknik ve teknoloji ürünlerini planlayan ve üreten bir 
kuruluş olduğundan, Dr. Buess burada geniş imkanlara sahipti. Öyle 
ki kafasında tasarladığı cihazın prototipini çiziyor ve hemen fabrikada cihaz hazırlanıyor, 
deneme aşamalarından sonra seri üretimi yapılarak kullanıma hazır hale getirilebiliyordu. 
MIC’in önemli enstrumanlarından TEM(Transanal Endoskopik Mikrocerrahi) cihazını bu 
yöntemle geliştirdi. Bu teknoloji, rektumda 30. cm ye kadar olan her türlü ‘adenom’ tarzı, ve 
‘erken rektal mukoza kanserleri’,  açık bir ameliyata gereksinim olmadan mukozektomi,[46] 
full ticness, hatta segmenter rezeksiyon tarzında çıkarabilir şekilde uygulanıyor ve hastanın 
gros bir operasyona gereksinimini ortadan kaldırıyordu.  
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Rectum cerrahisinde çok önemli, gerçekten ‘minimally invasive’ bir buluş idi. Dr. Buess, 
2001 den 2005 e kadar Helios Kliniken GmbH-Mulheim’in  MIC bölüm başkanlığını 
yaptı. Diğer görevleri şöyle; 

MITAT  (Minimally Invasive Therapy and Allied Thecnologies)1992, (Başkan)   

EAES    (European Association for Endoscopic Surgery) 2005,  (Başkan) 

TEM    (Transanal    Endoscopic   Micro cerrahi) 1991-2010, Kurucu ve Onursal Başkan 

Gerhard Buess’un tüm çalışma hayatı MIC üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları 
yapmakla geçti. maalesef 2010’da kendisini kaybettik.  

      MIC ve TEM den epeyce bahsettim.  getirilerini ve gelişimini şöyle kısaca özetlersek; 

Getirileri; 

DAHA KÜÇÜK İNSİZYON 
DAHA AZ MAJOR KANAMA  

DOKULARA DAHA AZ HASAR VERME 
DAHA AZ TRAVMA, DAHA AZ AĞRI 

HIZLI   İYİLEŞME,  AZ YATAK SÜRESİ 
DAHA AZ POSTOPERATİF ENFEKSİYON 

DAHA AZ KOMPLİKASYON 
AKTİVİTEYE, İŞİNE ERKEN DÖNME, ÜRETİME ERKEN KATILMA 

DÜŞÜK MALİYET  
AZ YARA İZİ 

Gelişimi; 

İlk klasik açık kolesistektomiden yaklaşık 1 asır sonra  minimally invasive cerrahinin hızlı 
gelişiminin başlangıcı olan “Laparoskopik kolesistektomi”  keşfedilmiştir. 

     Mouret Öncesi: 

ZAMBECARRİ (1630)   ve TECOFF (1667) - Deneysel açık kolesistektomi.  
Carl Johann August LANGENBUCK, BERLİN - İlk Açık Kolesistektomi. 15 Haziran1882 
John Stough BOBBS,   İNDİANAPOLİS 1867 - Over kisti ameliyatında  kolesistektomi 
                                                           

                                           LAPAROSKOPİK CERRAHİ TARİHİ 

Dimitri OFF, 1901. Rus Jinekolog.   -   Kuldoskopik açıklıktan bir spekulum  yerleştirerek 
baş aynası ile peritoneal kaviteyi [47] gözlemledi 
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George KALLİNG   -    Bir Alman cerrah, aynı yıl 1901 de, Notze marka bir 
sistoskop ile köpekte peritoneal kaviteye baktı. 

1911 de bir yahudi cerrah  - 10 yılda 72 hastada 115 toraco-laparoskopi yaptı. 

Alman KALK    -   1929 da ilk 45 derecelik scope’u [48] keşfetti. 

1933 de Alman cerrah FERVERS  -  İlk laparoskopik adhellolisis’i [49] uyguladı. 

Macar VERESS  -  1937 de Veress iğnesini [50] buldu. 

     Mouret Sonrası:  

1960-70 arası jinekologlar için önemli bir dönem. 
Jinekolog Kurt SAMM   -   12 kasım 1980’de ilk lap. appendektomiyi uyguladı. 
François DUBOİS   -   Mouret’in bir hemşiresinden aldığı bilgi ile Lap. Kol. yaptı. (1987) 

Mauret, Jacques PERİSSAT ile tanıştı ve uygulama Üniversitelere taşındı.  
Hatta Perissat ameliyatını SAGES toplantısında(1989) sunmak istedi, oturuma kimse 
katılmadı. Şarlatanlıkla itham edildi. Ancak sunumu sergi alanına taşıdı ve standın önünde 
izdiham yaşanacak kadar ilgi çekti. 

1983 te Rus LUKİCHER in yaptığı Lap. kese lokal kaldı ve bilinmedi 

1985 te Erick MUHE, BOBLİNGEN. Farklı bir teknikle Lap. Kolesistektomi uyguladı. 
Teknik kabul görmedi ancak 1992 de kendisine Alman Cerrahi derneğinden GSS ödülü 
verildi. 

V. Barry McKERNAN ve William B. SAYE  -  Ve eş zamanlı olarak, 22 Haziran 1989 
Amerika da Georgia’da, J. REDDİCK ve Douglas OLSEN - Tennesee’de Lap. 
Kolesistektomi uyguladı. 

Bu kısa özetten sonra kliniğimizin bu süreçteki yeri ve aldığı rolu anlatmak isterim. 1990 
Ağustos’un da bir firmanın daveti üzerine 1 aylık süre için TPN (Total Parenteral 
Nutrisyon)[51] konusunda eğitilmek üzere Almanya’ya davet edilmiştim. Firmanın merkezi 
Frankfurt- Oberursel de idi. Yapılan programa göre önce Giessen üzerinden Hamburg’a 
geçilecek, yol üzerinde Gissen Üniversitesine uğranacak, orada bir ameliyathane ziyaret 
edilecek ve Hamburg’da 3 gün “Endoklinik” isimli ve sadece ortopedik protezler, TPN ve 
Plasma-ferez üzerinde çalışan bir hastanede gözlem yapılacak ve Köln üniversitesi cerrahi 
kliniğinde sürenin geri kalanı pratik olarak tamamlanacak idi.  

Giessen’de ameliyathaneyi ziyaretimizde yukarıdan salonu izlerken, bir cerrahın monitor 
üzerinden bir şeyler yaptığı dikkatimi çekti ve rehberim İna Krakeler hanıma ne yaptığını 
sordum cerrahın. Cevap “Laparoskopik kese yapıyor” oldu ve ne olduğu hakkında biraz 
bilgi verdi. Bana çok ilginç gelmişti, operasyonu sonuna kadar izledim ve programımıza 
devam ettik. 4 gün sonra Köln üniversitesinde esas göreve başladığımda ameliyathanede yine  
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aynı operasyonun yapıldığına şahit oldum ve yakından takip ettim. İlgim iyice artmıştı. 
Oradaki hocam Prof. Müller’den rica ettim. “Hocam ben cerrahım, beni bu laparoskopik  
kolesistektomi konusunda eğitebilirmisiniz TPN yerine” diye sordum. Bana bunu 
yapabilmek için davet eden firmanın patronunda izin alınması gerektiğini söyledi. Firmanın 
patronu müspet ve saygıdeğer bir zat idi, izin verdi ve ben TPN ünitesinden ayrılarak süreyi 
de kendi imkanlarımla 15 gün kadar uzatarak ‘laparoskopik kolesistektomi’ konusunda 1.5 ay 
kadar eğitildim. Prof. Müller 5 vakayı da bana bizzat yaptırdıktan sonra sertifikasyonumu 
verdi. Bu arada ameliyathanede çalışırken, diğer bir ameliyat masasında Ürdün’lü bir cerrahın 
yaptığı ilginç bir müdahale de dikkatimden kaçmamıştı. Ürdün’lü karmaşık bir ‘cihazlar 
bütünü’ kullanarak yine hiç görmediğim bir operasyon gerçekleştiriyor idi. Dr. Müller’e ne 
yapıyor diye sorduğumda Ürdün’lü cerrahın, Prof. Buess’ün geliştirdiği TEM ameliyatını 
yapmakta olduğunu ve o konuyla özel olarak ilgilendiğini söyledi. Hatta Dr. Buess için 
“Çılgın ve Kaçık cerrah” dendiğini, Tubingen Üniversitesinde hep böyle garip işlerle 
uğraştığını söyledi. Ben bunu da notlarım arasına almıştım o zaman. (26) Türkiyede henüz lap. 
cerrahi adı fazla telaffuz  edilmiyordu. Ankara döndüğümde, 1990 yılının sonları idi. En kısa 
zaman da 30 sayfalık bir rapor hazırlayarak, yanına videolarını da ekleyerek dönemin 
hastane baş tabibine sundum. “Konunun henüz Türkiye’de gündemde olmadığını, bu 
sistemi ve cihazı temin edersek Türkiye’de bu konunun ‘ilk’i olacağımızı ve 
hastanemizin zaten eksik olan vitrini konusununda bundan büyük yarar 
sağlayacağımızı” söyledim. Baş tabip hazırladığım raporu başkalarının da 
etkilemesi ve yönlendirmesi ile o dönem için sümen altı etti. Ve bir süre gündeme 
almadı maalesef. Bu arada 1990 yılı sonlarında Türkiyede ilk Lap. Kolesistektomi 
ameliyatı Prof. Dr. Ergun Göney tarafından İstanbul da gerçekleştirildi ve biz 
klinik ve hastane olarak ilk olma şansımızı böylece kaybettik.  

Ben Prof. Muller’den aldığım mesaj ile Prof. Buess’ün yanına gitmeyi ve bu MIC 
konusunda eğitilmeyi kafama koymuştum. Araştırdım ve 1991 yılının sonbahar ayları için 
Tubingen’de Dr. Buess’in yanında bir eğitim programı tespit ettim ve 1.5 aylık bir eğitim 
için Hollister-Türkiye-Dr. Haluk Altınışık sponsorluğunda, Eberhard-Karls-University-
Tuebingen’e gittim. Bu Eğitim esnasında; 12-20 Aralık 1991 tarihleri arası “Intensive Course 
on Transanal Endoscopic Microsurgery” konulu kurs’a da katılıp sertifikasyon aldım.(6) 

Dr. Buess ile yakın çalıştık, iyi de arkadaş olduk. Söylenildiği gibi kaçık değil, ama gerçekten 
çılgın bir bilim insanı ve araştırmacı idi. Şöhreti boşuna değildi. MIC konusunda kafasından 
geçen her hangi bir  düşünceyi kağıda döküyor, Wolf fabrikalarında teknik adam 
ve mühendislerle yakın çalışıyordu, onları hemen çağırıyor düşündüğü cihazın 
prototipinin hemen yapılmasını sağlıyor ve derhal deneme çalışmalarına 
başlıyordu. TEM den sonra trans-torasik total özefajektomi [52] için özel, hilal 
şeklindeki ‘mediastinaskop’un dizaynını ben orada iken hazırlamaya başlamıştı. 
Bu cihazla, juguler bölge’den[54] giriyor ve tüm özefagus üzerinde sirküler 
hareketlerle, görerek, aşağı doğru iniyor ve hemostaz ve diseksiyonu sağlıyor idi. 
Eş zamanlı olarak da ikinci bir ekip laparoskopik olarak batından mide tüpünü hazırlıyor ve 
juguler bölgede elle anastomoz sağlanıyordu. Bu yöntem o dönemler popüler olan, fakat 
benim hiçbir zaman tam olarak sıcak bakamadığım, benimseyemediğim, ‘torakotomisiz total 
özefajektomi’nin (Transhiatal özefajektomi) [55] daha güvenli yapılabilmesine olanak 
sağlıyordu. Dr. Buess’ün yanında 2 aya yakın bir süre  “TEM”, “Lap. Kolesistektomi”,  
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“Advanced lap. Cerrahi” ve “MIC” konularında eğitim gördüm ve sertifikasyonumu alarak  
kliniğe döndüm. 1991 sonlarında Dr. Buess’ün yanından döndüğümde bu defa daha kapsamlı 
bir rapor hazırlayarak tekrar baş tabibliğe sundum. Bu defa TEM cihazını da gerekçeleri ile 
birlikte rapora eklemiştim. Klinik şefimiz Yalçın Aran, ben ve başasistanımız Kemal Caneri 
imzası ile yapılan istem bu defa genel müdürlüğe intikal etti ancak o zaman ki genel 
müdürümüzün yanlış yönlendirilmesi ve vizyon eksiklikleri nedeniyle  bu defa da yönetim 
kurulundan döndü. Hastanemiz ve genel müdürlüğümüzden cihazları temin edememiştik. Ben 

bu defa elimdeki tüm döküman belge ve ameliyat videolarımla  İbni Sina, 
Hacettepe ve Gazi Tıp Genel cerrahi anabilim dalı başkanları ile ayrı ayrı 
görüştüm. Gazi Üniversitesi Tıp Fakultesi  cerrahi ABD başkanı Prof. Dr. Atilla 
Engin konuyu çok ilginç buldu. 1992 sonları idi ve henüz Ankara’da 
bir tek YİH(Yüksek İhtisas Hastanesi) sinde cihaz temin edilmişti. 

Doç. Dr. Fuat Atalay ve bendeniz o tarihte Ankara’da Lap. 
Kolesistektomi yapan sadece iki cerrah idik. Bir özel merkeze 
cihazı aldırmıştık ve orada ameliyatlarımızı gerçekleştiriyorduk. 

Fuat Atalay da Avusturalya-Perth’de eğitimini almış yeni dönmüştü. Dr. Atilla 
Engin konuyla çok ilgilendi ve derhal bir dernek kurmamızı önerdi. (26)(39)(15)(33) 
Hemen faaliyete başladık ve 1993 Başlarında;(15) 

Prof. Dr. Atilla Engin,              Prof Dr. Mehmet Oğuz,            Prof. Dr. Nusret Aras,       
Prof Dr. Erhan Onuk,              Doç. Dr. Fuat Atalay,                Doç. Dr. Musa Akoğuz,  
Doç. Dr. Atilla Korkmaz,         Op. Dr. Tevfik Küçükpınar      Y. Doç. Dr. Şükrü Bozkurt’ 
un kurucu üye olarak katıldığı ELC(Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi)[56] Derneğini 
kurduk. Derneğin aşağıda gördüğünüz simgesi tarafımdan projelendirildi ve grafik çalışmaları 
tarafımdan tamamlandı. 

Derneğin ilk ve geçici yönetim kuruluna Prof. Dr. Atilla Engin, Prof. Dr. Mehmet Oğuz, 
Prof. Dr.Nusret Aras, Op. Dr. Tevfik Küçükpınar ve Doç. Dr. Fuat Atalay seçildiler. Dr. 
Atilla Engin tarafından ilk girişimci ben olduğundan başkanlık bendenize önerildi. Ancak 
Türkiye’yi  gereğinde yurtiçinde ve yurtdışında temsil edecek bir derneğin başkanlığını bir 
akademisyenin yürütmesi düşüncesiyle, kendisinin başkan olmasının daha doğru olduğunu 
söyleyerek çekildim. Ve ilk yönetim kurulu şöyle oluştu.(15) 
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Ankara’da bunlar olup biterken, hemen hemen aynı dönemde, 
Lap. Cerrahiye gönül veren Prof Dr. Cavit Avcı 
d a İ s t a n b u l grubunun başında, liderliğini 
yaparak bölgesel başka bi r Endoskopik ve 
l a p a r o s k o p i k cerrahi derneğ i(33).(ELCD) 
k u r m u ş t u . Böylece iki ayr ı bölgesel 
Endoskopik ve laparoskopik cerrahi derneği 
oluşmuştu Türkiyede. Bir atılım yapmamız gerekiyordu. O sıralarda hastanemiz 

2. Cerrahi Kliniğinden ihtisas alan ve kliniğimizde de 2 yıla yakın uzman olarak görev yapmış 
olan kadim dostum Op. Dr. Tevfik Akıncıoğlu Sağlık Bakanlığında Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürü olarak görev yapmakta idi. Dernek yönetim kurulumuzun bana verdiği 
yetkiyle görevi üstlenerek Sn. Akıncıoğlu’nu ziyaret ettim ve kurduğumuz derneği, iç 
tüzüğümüzü de kendisine takdim ederek anlattım. Amacım dernek logomuzun başına 
TÜRKİYE kelimesini almak idi. Hepinizin bildiği gibi bu ünvan ancak bakanlar kurulu 
tarafından verilebilirdi ve Türkiye’de sadece “bir tane” olabilirdi. Aynı zamanda da 
uluslararası alanda Türkiyeyi temsil etmeye hak kazanırdı. Sağolsun Sn. Tevfik Akıncıoğlu 
kardeşim konuyla yakından ilgilendi, gerekçeleri ile birlikte konuyu dönemin sağlık bakanı 
Sn. Rıfat Serdaroğlu’na  intikal ettirdi. Sayın bakan durumu bakanlar kuruluna taşıdı ve 
Bakanlar Kurulu kararı ile ELC derneğ imizin önüne TÜRKİYE 
kelimesi eklendi. Yeni simgemiz de   tarafımdan değiştirilerek yeni 
halini aldı. Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi 
Derneğ i . 1994 baş lar ında itibaren artık uluslararası alanda 
resmen Türkiyeyi temsil eden tek dernek haline gelmiş olduk. 
Ben bu dernekte iki dönem yönetim kurulunda  bir dönem 
de denetim kurulunda yönetici o l a r a k g ö r e v a l d ı m . 
Kliniğimizden hemen hemen tüm uzman arkadaşlarım da derhal 
derneğe üye oldular.  

Bir iki annual(yıllık) toplantıdan sonra ilk önemli etkinliğimizi Mayıs 
1996’da dünyada da Laparoskopik cerrahinin önemli isimlerinden olan 
“Sir” unvanlı Fransız cerrah Prof. Dr. Alfred Cushieri’yi davet ederek 
gerçekleştirdik(30)(42). Gazi üniversitesinde düzenlenen bu uluslararası 
sempozyum çok etkili oldu. Cushieri’nin katılımıda Türkiye Lap. 
cerrahisinde ses getirmişti. Bu toplantıya ait şöyle bir anım da var, 
Ankara Palas’daki toplantı gala yemeğinde Cushieri yaptırdığımız TELC 
logo’lu kravatı çok beğenmişti ve benimle, kendi boynundaki EAES 
logolu kravatını, günün anısına değiştirmeyi teklif etmişti. Kravatlarımızı 
birbirimize hediye etmiştik. Başlangıçta 7-8 sene kadar yararlı etkinlikler 
gösterdik. Söyle ki, Etticon-interfarma desteği ile her 6 aylık dönem için 
Hamburg’daki Etticon(EUROPEAN SURGICAL INSTITUDE,Hamburg-Norderstedt, ALMANYA) deneysel 
hayvan kliniğine altışar kişilik cerrahi ekipleri göndererek advanced laparoskopik cerrahi 
konusunda hayvan deneyleri ile ilgili eğitim almalarını sağladık. Şahsen ben 5 ekibin başında 
ekip lideri olarak refakat etmiş ve söz konusu merkezden çok yararlanmış idim. 
Kliniğimizden Dr. Hakan Güzel de bu ekiplerden biri içerisinde aynı eğitimi almıştı. (26)(22) 
Dernek ilk etkili ve uluslararası toplantısını “1. Minimally İnvasive Cerrahi Kongresi”  
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başlığı ile ancak 30 Nisan - 3 Mayıs 2009 tarihleri arasında Kıbrıs - Girne’de 
gerçekleştirebildi(30)(42). Güzel ve yararlı bir toplantı oldu ancak yeterli değildi. Bu kongreye 
kliniğimizden ihtisaslı Op. Dr Murat Üstün’ le birlikte katıldık ve katkıda bulunduk. Geç 
kalınmış bir organizasyon idi. Daha önce yapılan bölgesel küçük toplantılar hiç bir zaman 
etkili ve yeterli olmadı. Dolayısıyla, şunu itiraf etmeliyim ki sonuç olarak bu derneğin 
faaliyetlerinde başarısız olduk. Görevin gerektirdiklerini hakkıyla yerine getiremedik. 
Üzülerek söylemeliyim ki dernek çalışmaları sonraki dönemlerde atıl kaldı, 
2000’li yılların başında yönetime teklif ettiğim İstanbul ile birleşme ve 
yürütmeyi onlara teslim etme teklifim de kabul görmemişti. Derneğin hali 
hazırdaki iletişim bilgileri;  info@telcd.org.tr , 1071 Plaza, Kızılırmak Mh. 
1443. Cd. No:25 Blok:A Kat:16 D:113 Çankaya / Ankara. Yeni ve son logo’su 
da yandaki şekilde görüldüğü gibi değiştirilmiştir. Şu an itibarı ile yönetim 
kurulu(42): Başkan - Prof Dr. Bahadır Ege, Üyeler - Prof Dr. Emin Ersoy,  
Prof Dr. Şükrü Bozkurt, Prof Dr. Ekmel Tezel, Prof. Dr. Ziya Anadol.  

Prof. Dr. Cavit Avcı’nın kurduğu İstanbul Ulusal ELCD başarılı oldu(Kurucular ;  Cavit 
Avcı, Aydın Alper, Vahit Özmen, Dursun Buğra, Levent Avtan, Fecri A. Sevilen, Mustafa 
Akıncı, Abdullah İğci, Ceyhun Oral, Sinan Çankaya, Atilla Engin, Ilgaz Doğusoy ve 
Tamer Okay). Türk Endoskopik ve Laparoskopik cerrahisi  dernek faaliyetlerini hem yurt içi 
hem de yurt dışında başarı ile yürüttü ve hakkıyla ön plana çıktı. Hala da aynı başarı ile 
çalışmalarına devam etmektedir. Ankara’da kurduğumuz TELC derneği ise bölgesel olarak 
kaldı ve Gazi Üniversitesi’nin lokal bir derneği olarak çalışmalarına devam etti. 

“İLK”LERİMİZ  

Dönelim tekrar kliniğimize. Bu arada bendeniz 1993 senesinin sonlarında safra kesesi 
taşından muzdarip oldum. Kasım 1993’de Dr. Fuat Atalay tarafında Lap. Kolesistektomi 
ameliyatım  gerçekleştiridi. Yani Lap. Kolesistektomi’nin hem uygulayıcısı hem de hastası 
olmuştum. Fuat kardeşime bu arada buradan tekrar teşekkür ediyorum, çünkü bana iki türlü  
faydası oldu. 35 dk. süren operasyonumun video kasetini bana teslim etti. Şansımızı bir kere 
daha denemek üzere Genel Müdürümüz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan son bir kez randevu  
aldım ve 1994 başlarında ‘kendi ameliyatımın’ video kasetini de yanıma alarak makama 
çıktım(6)(14)(15). Olumlu karşıladı, kendisinden verdiğim kaseti izlemesini rica ettim. Birlikte 
izledik ve aynı anda ben de kendisine izahatta bulunuyordum. Bir ara bana döndü ve 
“Doktorum bu nasıl bir şey mucizeler yaratıyorsunuz. Bu cihazdan bizim hastanede var 
mı? Sizler de yapıyormusunuz?” dedi. Kendisine bir kaç kere cihaz istemi yaptığımızı ve 
tüm geçmişte olanı anlattım. “Hep 2. ve 3. şahıslardan dinlediklerinizle talebimizi 
reddettiniz efendim, ama raporları hazırlayıp size sunan bendenizi bir kere bile çağırıp 
sormadınız bu nedir diye” şeklinde cevap verdim. Bunun üzerine sekreterini çağırıp son 
istem yazımızı istedi. Okudu ve sekreterine “bu talebi derhal bu perşembe günkü yönetim 
kurulu gündemine alın” diye talimat verdi. Teşekkür edip ayrıldım. O perşembe cihazın 
alımı yönetimce kabul edildi ve 1994 temmuzunda kliniğimiz Lap. Cerrahi ünitesine kavuştu.
(6)(14)(15) Her işte bir hayır var derler, belki yeniliği vitrinimize koyamadık ama başka bir 
çıkarımımız oldu bu durumdan. Son istem talebimizde listeye TEM cihazını da ilave 
etmiştim. Karar alınırken o istek de birlikte onaylandı ve kliniğimiz Türkiye’de ilk “TEM”  
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ünitesinin sahibi oldu ve ilk TEM operasyonu, Türkiye’de ilk defa tarafımdan 
gerçekleştirildi. (35 yaşında anal kanaldan 17 cm distaldeki tubulo villöz adenom hastasıydı)[57] 

Sonuçlarımız akabinde Hacettepe hastanesinde yapılan ‘Ankara cerrahi günlerindeki’ 
sempozyum da tebliğ edilip yayınlanarak kayıtlara geçti. 

1981’de klinik de henüz şef yoktu. Dr. Zafer Ferahköşe teorik bilgi 
anlamında çok donanımlı idi. Pratik desteğide Dr. Caneri ve benden  alarak, 
bir ilk’i gerçekleştirdi. D. Ulcus  tedavisinde ilk PGV(Proximal Gastrik 
Vagotomi)[58] ameliyatını yaptı. Yeni dönemin işaretlerinden biri idi. Yine 
Zafer’in planlaması ile D. Ulcus cerrahi tedavisi için Prospektif[59] önemli bir 
çalışmaya başladık. 20 şerlik 3 grup hastaya 3 değişik ülser ameliyatı yapıp 
komplikasyon ve başarı oranlarının yakın dönem takiplerini değerlendirdik.  
1. Gruba Zafer PGV uyguladı, 2. Gruba Kemal Caneri Vagotomi + 
Gastroenterostomi[61] uyguladı ve 3. Gruba da bendeniz Vagotomi + Antrektomi[60] 
uyguladım. Yakın dönem takip sonuçlarında en başarılı cevabı 3. grup üzerinden aldık(5)(26)(18)

(36). Sonuçlar neden Hüsrev Hoca’nın Bilroth II den hiç vazgeçmediğini de teyid 
ediyordu bir anlamda. Hastanemizde gerçekleşen ‘Ankara cerrahi günleri’nde sunulan 
çalışma Ankara cerrahi camiasında ses getirmişti. (1981-1982) 

Op. Dr Yalçın Aran’ın klinik şefliğimize başlamasından kısa bir süre önce, sol trunkal + sağ 
superselektif vagotomi [62] klinikte ilk defa Op. Dr. Kemal Caneri(5)(26)(18) tarafından 
gerçekleştirilerek kayıtlara girdi. Yine aynı dönemde Dr. Ferahköşe kliniğimizden ayrılarak 
Gazi Üniversitesi genel cerrahi ABD na geçti. Fakat irtibatımız devam etti ve yine kendisinin 
planlaması ile ilk defa Gazi Üniversitesi Genel cerrahi ABD ile ortak bir çalışma 
planlandı. “Mekanik ikterli[63] hastalarda hücre membranı ve glutatyon düzeyleri” 
konulu prospektif bir araştırma çalışmasına başlandı. Tevfik küçükpınar ve Kemal Caneri, 
kliniğimizde bol mekanik ikterli vaka olduğundan, doku örneklerini cerrahi olarak çıkararak 
çalışmaya katıldılar, bu da ses getiren bir çalışma idi, yayınlandı ve bir ilk’e de böylece imza 
atılmış oldu. (Dr. Ferahköşe’nin kliniğimize bu katkılarını övgü ile anıyorum)(5)(26)(36) 

Eylül 1982’de yeni klinik şefimiz göreve başladı. Op. Dr. Yalçın Aran hem Hüsrev Hoca’nın 
bir talebesi idi, hem de  çok yetenekli bir cerrahtı. Aynı zamanda yeniliklere açık, çağdaş. 
Asistanları ve uzmanları ile arkadaş gibiydi. Dürüst ve çalışkan, yani adam gibi adamdı. 
Hepimize hem örnek hem de rol model oldu. O tarihe kadar klinikte distal mide kanserleri 
[64]  için nadiren rezeksiyon yapılır genellikle Vagotomi + GE [65] uygulanırdı. 

Kliniğimizde ilk total gastrektomi + özefago-jejunostomi[66] operasyonunu 1983 
başlarında Dr. Yalçın Aran gerçekleştirdi(5)(26). 1983 sonlarına doğru  Op. Dr. Özcan 
Evliyaoğlu ve Op. Dr. Saim Oruç klinikte uzman olarak  çalışmaya başladı. Süreç devam 
etti ve 1988 de ben resmen Yalçın Aran’ın yardımcısı olarak göreve başladım(13)(14). Klinikte 
1986’ya kadar 5 uzman çalıştık. Yalçın Aran, Kemal Caneri, Tevfik Küçükpınar, Özcan 
Evliyaoğlu ve Saim Oruç.  

1986’da kliniğimizden ihtisasını tamamlayan Op. Dr. Seyhun Altun’un uzman olarak 
atanması kliniğimize ciddi olarak güç kattı. Hem uzman sayısı olarak  1 kişi arttık, hemde 
ilerde anlatacağım, kliniğimizin bir çok ‘ilk’ ine imza atacak olan Op. Dr. Seyhun Altun’u 
kazandık. 
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Bu dönemde önemli bir çalışma yine Gazi Üniversitesi ile ortak bir çalışma 
idi. Kliniğimiz den ihtisas alan Dr. Erdal Yılmaz ile birlikte hem 
retrospektif [73] hem de prospektif kapsamı olan müşterek bir çalışma 
yaptık. Dr. Yılmaz’la Hüsrev hocanın 1963-1978 tarihleri arasında, 
duodenal ülser nedeniyle Bilroth II ameliyatı yaptığı hastalardan 
adresini temin edebildiğimiz 350’ye yakınını kliniğe davet ettik. 75 
kadarı davetimize icabet etti ve bu hasta grubunun hem erken hem de geç 
komplikasyonlarını klinik ve laboratuvar ortamında inceledik. Dumping 
sendromu [74], afferent loop sendromu [75] ve rekurrens oranlarını [76] 
belirledik. Bu çalışmadan çıkarılan 10 civarında makale çeşitli ulusal ve 
uluslararası dergilerde yayınlandı. Literatür taramalarımıza göre, ameliyattan ortalama 15 yıl 
sonra yapılan uzun süreli takipler açısından dünyadaki ender çalışmalardan biri idi. (5)(26)(36) 
(56 Yıllık arkadaşım Dr. Erdal Yılmaz’ı 2021 ilkbahar aylarında kaybettik. Ruhu Şadolsun. 
Işıklar içinde uyusun) 
Bu dönemdeki 3. Önemli çalışmamız Yalçın Aran’ın önceleri Alman ekolünde bir süre 
çalışmasından kaynaklandı. Total Rektal Prolapsus’larda[77] Alman ve Avusturya ekolunun 
çok sevdiği ve kullandığı Sudeck Operasyonu’nu[20] klinikte devamlı uygulatmaya başlattı. 
Hatta çalışmayı asistan Dr. Cavit Çöloğlu’na ihtisas tezi olarak verdik. Cavit çalışmasını 
mükemmel bir şekilde tamamladı ve o çalışma  Avusturya-Graz’da yapılan XI. Dünya   
Kolorektal Kongresin’de tarafımdan sunuldu ve Alman- Avusturya ekolu tarafından ilgi ile 
izlendi. (5)(26)(45) 

Bu arada teknoloji ilerliyor, genel cerrahi alanına bir çok yeni enstrüman 
girmeye başlıyordu. Sonradan laporoskopik cerrahi için geliştirildiğini 
anladığımız, 12 mm ilk Trokar[67](autosuture bölge temsicisi Esat Mavioğlu tarafından 
tanıtımı yapılan) kliniğimizde kullanıma ilk defa 1988 yılında girdi ve şefimiz 
Yalçın Aran tarafından bir karaciğer hidatik kistinin drenajında kullanıldı(5)(26). 
O zamanlar SSK kurum olarak ekonomik bakımdan çok güçlü olduğundan yeni araç ve 
gereçlerin temininde hiç sıkıntı çekilmezdi. İstediğimiz her şey anında temin edilirdi. 
1984 ile 1988 yılları arasında Yalçın Aran liderliğinde  kliniğimizde 3 önemli bilimsel çalışma 
yapıldı. O sıralar acil servise çok sayıda sigma torsiyonu(volvulus) [68] gelirdi. Ve rutin 
olarak operasyonda detorsiyon[69] yapıldıktan sonra primer  rezeksiyon[70] uygulanır ve 
Hartman prosedürü [71] ile ameliyat sonlandırılırdı. Hasta 3 ay sonra rekonstrüksiyon 
yapılmak üzere tekrar davet edilirdi. Şefimizin onayı ve Dr. Seyhun Altun’un önerisi ve 
girişimi ile, Seyhun’un ihtisası sırasında bir gün acilden gelen bir sigmoid torsiyonu hastasına 
tek seanslı bir ameliyat yaptık. Aynı seansta primer rezeksiyon + uç-uca anostomoz. [72] 
Belkide Türkiyede yapılan bir ilk de idi ama, hastanemizin ve kliniğimizin “ilk” i olduğu 
kesindi. Dr. Altun bu girişimi asistanlığının son dönemlerine kadar devam ettirdi, son derece 
olumlu sonuçlar aldı ve bu çalışma kendisine, benim de önerimle, tez olarak şefimiz 

tarafından verildi. Dr. Altun uzman olduktan sonra da bu çalışmasına devam 
etti ve 21 olguya tamamlayarak prospektif olarak hazırladı. Mortalite ve nüks 
hiç olmamıştı. Bu çalışma Dünya Kolorektal Cerrahi Derneği’nin, Graz, 
Avusturya’da de  yapılan XI. Dünya kongresinde 1990 de sunuldu, ilgiyle 
izlendi, ve zaten dünyada da yeni yeni uygulanmaya başlanan bu yöntemin 
kabulune  önemli katkı sağladı.(1)(6)(34)(46)Hatta Dr. Tom Shire, ki kendisi 
Jinekoji and obstetric dergisinin birinci, ve Seymour İ. Schwartz ikinci,
(sonradan birinci) editörüydü, çalışmayı yayınlamak için istediler ve  
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kliniklerinde uygulayacaklarını bildirdiler(5)(1)(3)(26)(9)(16). 

Dönelim tekrar kliniğimizin ‘ilk’ lerine. 1986 da uzmanlarımız arasına yeni katılan Op. Dr. 
Seyhun Altun kliniğimizde gerçekleştireceği ‘ilk’ lerinin hazırlıklarına hızla devam etmekte 
idi. Şimdi onun ‘ilk’ lerini aktarmaya çalışacağım.(5)(1)(3)(26)(23)(16) 

1991 yılında, komplet anal sfinkter kayıplarında[78] uyguladığı teknik sadece kliniğimizde 
değil, hatta Türk cerrahisinde de değil, dünyada ilk uygulanan bir teknikti. Dr. Altun, Schmid 
koloplasti + iskion pubis koluna Grasilis splited flep’i[79] uygulayarak dünyada bir ilk’e 
imza atmıştır. Grasilis adelesi rotasyon tarzında değil, splite edilip kolon etrafından geçirilerek 
neokontinans sağlanmıştır. Böylece anal inkontinansla boğuşan bazı seçilmiş hastalarda  ve 
anal bölgeyi kapsayan rektum kanserlerinde, belli bir özel  fizyoterapi sonrası, çare olmuştur. 
Trafik kazası sonucu anal sfinkter fonksiyonların kaybeden bir genç kadın hastanın yakın ve 
uzak dönem takiplerinde tam kontinans’ın[80] sağlandığı tüm klinik çalışanları tarafından 
gözlenmiştir. Dr. Altun’un bu özel buluş’u, 1992 de Giritte yapılan Dünya Kolorectal 
Cerrahi Kongresinde  kendi arzusu üzerine tarafımdan sunulmuş ve ciddi ses getirmiştir. 
Hakemli dünya kongrelerinde tartışılmış, efsane Dr. Hartman, Dr, Altun’u çağırmış ve 
kendisine “biraz çabalayın cerrahiye çok katkınız olacak” demiştir(5)(26)(9)(16) 

Kliniğimizde digitoklazi[81] yöntemi ile ilk hepatik parsiel rezeksiyon[82] yine aynı 
dönemler içinde(1988-89) Dr. Seyhun Altun tarafından gerçekleştirilmiştir. 1990’da teknolojik 
olarak kliniğimize iyice yerleşmiş olan ultracision, harmonik scalpel, ligasure gibi 
hemostatik ajanlar sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Ve yine 1990 sonrası ultracision 
kullanılarak yapılan ilk hepatik ve genişletilmiş hepatik (Türkiyede’de ilk) rezeksiyonlarda 
Dr. Seyhun Altun imzası vardır.(5)(26)(16) Bu çalışma daha sonraları Dr. Altun tarafından 53 
olguluk bir seriye ulaştırıldı. 

1987 de, Genel cerrahinin en büyük ve en uzun ameliyatlarından olan ve pankreas başı 
tümörleri için uygulanan Whipple operasyonu da [83] kliniğimizde ilk defa Dr. Seyhun 
Altun tarafından başarı ile gerçekleştirilmiştir.(5)(26)(16)  

Dr. Altun’un ilkleri devam ediyor. Yıl 1987, ileri derecede alt uç rectum tümörlerinde 
abdomino sacral rezectionları Ankara’da ‘ilk’tir. Stappler yok iken yapılmıştır. İV hiper 
alimantasyon hastanede ilk(1985). A. V. şantlar hastanede ikinci idi.  Central venöz kateter ile 
hasta takibi hastanede ilk(1986)  

1993’de,  kliğimizde bir dönem çalışmış olan ve Türkiye’de işlemin başlatıcısı Prof. Dr. Zafer 
Ferahköşe, Dr. Altun tarafından davet edilmiş ve özafagus squamöz Ca [119] da uygulanan 
“bilateral fonksionel boyun diseksiyonu + total özafajectomy + mediastinal lenf diseksionu + 
çöliak I diseksiyonu sonrasında pharingo-gastrostomy” ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Daha 
sonra Dr. Altun ve Dr. Hasdemir ile bu çalışma  ekip olarak devam ettirilmiştir.  Hastanede 
ilk, Türkiyede ikincidir. 1993’te klinikte ilk sürrenal cerrahisi de özellikle feokromasitoma,
[117] Dr. Seyhun’un ilklerindendir, yirmibir vakalık seridir. Shouldice herniorafi [118]de öyle. 

Klatskin Tümörleri [115] için dünyada ilk ameliyat 1987’de yapılmıştır.  Kliniğimizde ilk 
olarak 1994’de, Dr. Altun tarafından total koledoko-cholecystectomy + 4. segment 
hepatectomy + portal disection ve biliodigestif anastomozlar yapılmış ve devam edilmiştir.  
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1997’de, Radikal cystectomy sonrası sigmoid kolon flebi ile restorasyon. Üroloji ile ortak 
hastanede ilk. (1997) Dr.Altun. 

Pankreas kanser cerrahisi dışında, pankreas kanal taşlarında kanal ekplorasyonu ve pankreasın 
jejunum içine kaydırılması, yani Puestow ameliyatı [116] Dr. Seyhun’un hastanede ‘ilk’ 
lerindendir, Ankarada 2ci dir, (1995). 1994’de, benign papilla tümöründe tümör eksizyonu 
ve koledok ile pankretik kanalın doudenuma yeniden anastomozu dünyada ilktir. Dr. Altun 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir  KBB uzmanı doktor olan hastaya riskleri izah edildikten 
sonra başarılı ile uygulanmıştır. 1996’da, ağır travma sonucu pankreas laserasyonu gelişmiş 
hastada pylor geçici olarak sütüre edilerek inaktivasyon uygulanmış, geçici gastro-
enterostomy yapılmıştır. Hatta, bir akademisyen bu uyduruk işi kim yaptı diye hastaya 
iletmiştir. Ancak hasta da sağlığına kavuşmuştu. Türkiye’de ilk’ti ama ne yazıkki önceden 
ABD’de bir cerrah tarafından yapılmıştı.(ABD’li cerrahtan esinlenerek Seyhun’un yaptığı bir ameliyat 
idi) 

Löseminin lokal ve büyük deri metastazında, radikal eksizyonlar ve 
Bekamcian flebi ile restorasyon, rahmetli yıldız cerrah Hıfzı Veldet 
Velidedeoğlu  ve Dr. Altun birlikte, hastanede ilk. Hiatus hernilerde 1

Gavriliu [120] ameliyatları da hastanede ilk defa Dr. Altun tarafından 
gerçekleştirilmiştir.   
 
Kliniğimizde ilk sağ torakatomi[84] ameliyatı bir akciğer hidatik kist 
vakası için göğüs cerrahisi rotasyonundan yeni dönen asistanımız Dr. 
Cavit Çöl tarafında benim nezaretimde uygulanmıştır. (5) 

Bir mide kardia tümörü[85] için ilk sol torakotomi’li distal özefajektomi 
+ proksimal distal mide rezeksiyonu + özefagogastrostomi (86) 1988’de 
Op. Dr. T. Küçükpınar ve Dr. Cavit Çöl tarafından uygulanmıştır.(5)(26) 
 

1988 yılında populer hale gelen kanamalı hemoroidlerde rubber(lastik) 
bant uygulaması kliniğimizde aynı yılda anonim olarak uygulanmaya 
başlanmış, Dr. Adil Altınsoy’a tez konusu olarak verilmiş ve 150-200 
civarında çalışmanın sonuçları Adil Altınsoy tarafından tez olarak çalışılmış ve 
yayınlanmıştır. Çok yüz güldürücü başarılı sonuşlara ulaşılmıştır.(5)(26) 

1988’de yine teknolojik gelişmeler arasında “stapler”ler [32] ile tanıştık. (‘TA’ lar, 
‘Rotikulatör’ler, ‘Linear staplerler’, ‘Circuler stapler’ler v.s.)[87]. Bu enstrümanlar sayesinde o 
tarihelere kadar ulaşılamayan karın içi anatomik bölgelere kolay ulaşılabiliyor hale gelebildik. 
Normal koşullarda elle ulaşımın çok zor olduğu hiatus mesafelerine ve küçük pelvis 
derinliklerine ulaşmak çok kolay hale geldi. Bu aynı zamanda hastaların çok lehine bir  

(Ordinaryus Prof. Hıfzı Veldet  Velidedeoğlunun torunudur. Kendisi henüz Plastik ve Rekostrüktif Cerrahi 1

ihtisas süresinin 5 yıl olarak düzenlendiği ilk yılda, iki senelik genel cerrahi rotasyonunu yapmak üzere 
kliniğimize verilmişti. Ondan önce plastik cerrahi ihtisasları genel cerrahiden sonra 2 yıl üst ihtisas olarak 
yapılırdı. Türkiye’nin o dönemler en iyi, ve duayen plastik ve rekostrüktif cerrahlarında biri olan Hilmi Gürsel 
hocanın, Hıfzı ve Sürel Solakozlu’yu kulaklarından tutarak getirdiği ve ‘eti senin kemiği benim’ diyerek 2 
yıllığına Hüsrev hocama teslim ettiği günü hala hatırlarım. Yani efsane cerrah Hıfzı Veldet Velidedeoğlu da ilk 
cerrahi prensip ve disiplinini kliniğimizden almıştır. Kendisini 2 sene kadar önce kaybettik. Rahmet ve 
hürmetle anıyorum)  
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olaydı. Ameliyat sonrası bazı mağduriyetleri gideriyor ve hastaların daha konforlu 
postoperatif yaşamlarına müsade ediyordu. Trokar’larla aşağı yukarı eşzamanlı geliştirilen bu  
enstrüman’lar, yukarıda bahsettiğim yeni teknoloji hemostatik aletler ile birlikte aynı zaman 
da yakında müjdelenecek olan laparoskopik ve robotik cerrahi’nin adeta ayak sesleri idi. I. 
Cerrahi kliniği olarak SSK’nın ekonomik imkanlarını da kullanarak hemen hemen bütün bu 
araçların kullanılmasında öncülük yapan bir kliniğiz. Rotikulatör ve sirküler stapler 
kullanımına 1980 leri son yıllarında hemen Türkiye’ye girişleri ile birlikte başladık. 

Hastalarda anal sfinkter koruyucu en önemli ameliyatlardan biri olan  LAR 
(Low Anterior Rezeksiyon)[88] o yıllarda kliniğimizde ilk defa Dr. Tevfik 
Küçükpınar tarafından uygulandı. Dentat çizginin 2-3 cm üzerinden double 
stapling tekniği (distal de rotikülatör , anastomozda P-CEEA 25-28) kullanarak, 
ulaşılamaz mesafelerde uc-uca sirküler anastomozlar yapabiliyorduk artık. Bu 
çalışma asistan Dr. Gündüz Tunç’a tez konusu olarak verildi ve 30 un üzerinde  
olguya uygulanarak yakın takipleri ile birlikte Gündüz’ün ihtisas tezi olarak 
yayınlandı. Üzerine 4-5 vaka da triple stapling (proksimalde TA-55, distalde 
rotikülatör ve anastomazda P-CEEA 25-28) tekniği de eklendi, ve 1992 Girit’deki Dünya 
Kolorektal Kongresi’nde Dr.Tevfik Küçükpınar tarafından sunuldu. Triple stapling yöntemi 
dünyada ilk uygulanıyor olmasına rağmen itiraf etmeliyim ki yüksek maliyet, ve üçüncü 
steplerin hiç bir extra katkısı olmadığı için (Hastaya ve ameliyat sürecine) pek kabul görmedi.(5)(26)
(28)(9) 

Yine aynı dönemdi, TCD’nin Bursa’da ki bölgesel toplantısına İşkoçya’dan Prof, Dr. 
Nicholls davet edilmişti. O toplantıda, daha kısa bir süre önce kendi bulduğu ve uyguladığı 
yöntemi paylaştı. O zamana kadar total kolektomiden sonra hastaları kalıcı bir ileostomiye 
mahkum eden ‘ailevi polipozis’[89] ve ‘malign dejeneresans gösteren kolitis 
ülseroza’[90]hastalarına, barsak transitinde anüse kadar devamlılığı doğal yoldan uygulamayı 
sağlayan, kendi bulduğu bir ameliyat tekniğini anlattı. “Total Kolektomi + J 
veya W Pouch + Rektal Cuff içerisinde İleo-anal anastomoz” [91]. Bursa’dan 
döner dönmez, Türkiyede belki ilk, belki de diğer bazı kliniklerle eş zamanlı 
yapılan ilk olgu tarafımdan gerçekleştirildi.(1)(6)(11)(34) Koruyucu bir ileostomi ilk 
seansta ameliyata ekleniyor ve 3 ay sonra rekonstrüksiyon yapılıyor idi. Bu 
çalışma da Asistanımız Dr. Kemal Yandakçı’ya tez konusu olarak verildi ve 
20’nin üzerinde hastaya uygulanarak Yandakçı’nın tezi olarak yayınlandı. Bu 
çalışmada yine, Girit’deki dünya kolorektal cerrahi kongresinde tarafımdan 
sunuldu ve ciddi ses getirdi.  

1994’de lap. kolesistektomi hızlı bir eğitim sonucunda tüm klinik tarafından uygulanmaya 
alındı. Biraz geç olmasına rağmen hasta potansiyelimizin yüksek olması nedeniyle açığı kısa 
zamanda kapattık ve sonraki dönemlerde sayısal olarak diğer cerrahi klinikleriyle aradaki 
farkı açtık. Öyle ki kısa zamanda 100-150 nin altında Lap. Kese yapmadan ihtisas alan 
asistanımız olmaz hale geldi. Hatta Asistanımız Dr. Fehmi Uçankale’nin 300’ün üzerinde 
lap. keseyi sadece asistanlık döneminde yaparak bu alanda bir rekora sahip olduğunu 
biliyoruz. (5)(1)(3)(26) Bugün itibarıyla kliniğimizde yapılan Lap. Kolesistektomi sayısı 5000 
lerin üzerindedir ve sayı olarak hem ülkemiz için hemde uluslararası arenada çok ciddi bir 
seridir. Sadece lap kolesistektomi ile kalmadık. Kliniğimizde 1995-96 yıllarında ilk lap.  
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herniarafi (TEPP ve TAPP),  ilk lap. splenektomi, [92] ilk lap. nissen operasyonu(reflü ve 
hiatus hernileri için) [93] ve ilk lap. gastroenterostomi tarafımdan uygulandı.(5)(26) 

1987’de ilk laparoskopik kolesistektomiden sonra 1993-4 lere kadar, Dünyada ve Türkiyede 
konvansiyonel cerrahi ve MIC alanlarında bu gelişmeler yaşanırken, I. Cerrahi Kliniği 
bünyesinde de çok ciddi değişimler yaşanmakta idi. Çok mükemmel ve şanslı gelişmeler. 
Kliniğimizin şansı mıdır, Yalçın Aran-Kemal Caneri-Tevfik Küçükpınar üçlüsünün şansından 
mıdır, yoksa kişilerin özel seçimlerinden midir bilemem ama, 1985-86 lardan itibaren 25-30 
yıl, yani 2015’e kadar kliniğimizin idari ve eğitim kadrolarını teşkil edecek mükemmel bir 
ekibin temelleri atılıyordu. 82-83lerden (Yalçın Aranın Şef olarak başlama tarihi) sonra sırası ile 
Seyhun Altun, Cavit Çöloğlu, Recep Çetin, Settar Bostanoğlu, Gündüz Tunç, Kemal 
Yandakçı, Alper Güngör, Oğuz Hasdemir, Hakan Güzel, Köksal Bilgen, Serhat Tokgöz, 
Yasin Uçar, Burak İrem gibi, ileride kliniğimizde uzman olarak görev yapacak 
doktorlarımızın, ve ihtisasları bittikten sonra 1. Cerrahi ekolunu başka merkezlerde üstün 
başarı ile devam ettiren,  isimlerini burada sayamayacağım kadar çok sayıda olan iyi ahlaklı, 
aydın, çalışkan, kabiliyetli, prensip sahibi, yetenekli  doktorlarımızın ekibimize asistan olarak  
katılmaları, kliniğimiz adına gerçekten büyük şanstı.(1)(3) 

KÖKLERİMİZ, OMURGA ve ÇATIMIZ  

1980’lerin ikinci yarısında sonra klinikteki uzman kadroları yavaş yavaş boşalmaya başladı. 
Uzman ağabeylerimizin tamamına yakını sırayla emekli oldular veya bir nedenle ayrıldılar, 
hepsinin kliniğe hizmetleri ve katkıları takdire şayandır. Dr. Hüsrev Polat,  Dr. Yalçın Aran, 
Dr. Kemal Caneri, Dr. Tevfik Küçükpınar temellerinden sonra, 1983’de Op. Dr. Saim 
Oruç, 1986’ da Op. Dr. Seyhun Altun, 1992’den itibaren yine sırası ile Op. Dr. Gündüz 
Tunç, Op.Dr. Kemal Yandakçı, Op. Dr. Oğuz Hasdemir, Op. Dr. Hakan Güzel, Op. Dr. 
Köksal Bilgen, Op. Dr. İbrahim Dural kadrolu olarak kliniğimize uzman olarak atandılar. 
Kliniği 25-30 yıla yakın, yani 2015’e kadar götürecek  kadronun iskeleti kurulmuştu artık. Bu 
sağlam temel ve güçlü omurganın üzerine 2010 sonrası çatı olarak Op. Dr. Serhat Tokgöz ve 
Op. Dr. Cem Azılı eklenendi ve yapı tamamlandı.  

Efsane kadro kurulmuştu. (1)(3)(26) 
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Kliniğimizin yukarıda anlattığım “girişim”leri ve “gelişim”in de, “ilk” lerinde, tüm bu 
kadronun ve beraber çalıştıkları asistan ve tüm ekiplerimizin büyük katkısı vardır. Hepsi ayrı 
ayrı takdir ve teşekkürü hakediyorlar. Bu arada 1985 öncesinde kliniğimize önemli hizmetleri 
olmuş olan Prof. Dr. Yaşar Yeşilkaya,  Op. Dr. Hulusi Parlar, Op. Dr. Nazım Gönül, Op. 
Dr. İbrahim Tuğcu, Op. Dr. Necati Erdentuğ, Op. Dr. Tevfik Akıncıoğlu,  Prof. Dr. Zafer 
Ferahköşe, 1985 sonrası Op. Dr. Özcan Evliyaoğlu, Prof. Dr. İbrahim Sanal, Prof. Dr. 
Şükrü Özer, Op. Dr. İlker Başaydın, Prof Dr. Cavit Çöl, Prof. Dr. Metin Aydın, Doç Dr. 
Mesut Atlı, Op. Dr. Levent Kılıçaslan, Op. Dr. Ünsal Avcıoğlu, Op. Dr. Cem Keleşoğlu, 
Op. Dr. Bekir Küçükkayıkçı, Prof. Dr. Fatih Ağalar, Doç. Dr. Gülay Özgehan’ı da yad 
edip kendilerine teşekkürü borç biliyorum. Op. Dr. İbrahim Dural ihtisasını bizden 
almayanlar içinde kliniğimizde en uzun çalışan uzman arkadaşımızdır. Sanki kliniğimizden 
uzmanlığını almış gibi adapte olmuş ve prensiplerimizi özümsemiştir. Onun için de 
kliniğimizin omurga hekim kadrosunda yer almaktadır. Aynı zamanda uzun yıllar cerrahi 
yoğun bakım sorumluluğuna da yürüten kardeşimizdir. Özel bir övgü ve teşekkürü  hakediyor. 
Prof. Dr. Aydın Dalgıç ve Doç. Dr. Haldun Gündoğdu resmi olarak Kliniğimizde hiç 
çalışmamışlardır. Ancak her ikiside hastanemiz 3. Cerrahi kliniğinden ihtisas almış olmalarına 
rağmen 1. Cerrahiye uygun duruş ve davranışları her zaman sergilemişlerdir. Aydın Dalgıç 
tüm asistanlık ve uzmanlık dönemlerinde devamlı kliniğimiz içinde ve çevresinde olmuş ve 
hastaneden ayrıldıktan sonrada kliniğimizle irtibatını her anlamda, hiç kesmemiş, ciddi 
katkılarda bulunmuştur. Keza Haldun Gündoğdu da aynı şekilde kliniğimizle bağlantısını 
daima devam ettirmiş ve yanımızda durmuştur. Zaten kendisi tıp fakültesinde okurken 2. 
sınıftan itibaren fakülte bitene kadar devamlı her nöbetimizde Tevfik Akıncıoğlu ve bana 
refakat etmiş ve daha talebeliğinde 1. Cerrahi kliniğinin tüm prensipleri ile kendisini 
donatmıştır. Onun için ikiside fahri üyemiz olmaya hak kazanmışlardır. Dolayısıyla ikisine de 
teşekkür ediyorum. Op. Dr. Cem Azılı ise sanki doğuştan I. Cerrahili gibi kliniğimize uyum 
sağlamış ve çatıya yerleşmiştir.  

1992’de Op. Dr. Gündüz Tunç ihtisasını bitirdikten sonra  2 yıl süre ile yan dal yapmak 
üzere İbni Sina Hastanesinde Cerrahi Onkolojiye başladı. 2 yıl sonra genel cerrah kimliğine 
onkolojik[94] cerrah etiketini de ekleyerek tekrar kliniğine döndü. Türkiyedeki az sayıda 
onkolojik cerrahlardan birini kazanmıştık. Yine 1993 Op. Dr. Oğuz Hasdemir 1 yıl süre ile 
Onkoloji Hastanesinde çalıştıktan sonra tekrar kliniğine döndü. Ciddi bir onkolojık cerrahi 
deneyimi kazanmıştı. Dolayısı ile 1994’den sonra kliniğimizde önemli oranda “onkolojik 
cerrahi” yapılmaya başlandı. Gündüz bir kaç yıl içinde meme cerrahisinde Ankara’da önemli  
bir yer tutmaya başlamıştı. Bu tecrübesini klinikteki diğer arkadaşlara da aktardı ve yoğun 
olarak meme cerrahisi yapılmaya başlandı servis de. Öyleki 36 yataklı klinikte aynı anda 22 
meme kanserli hastanın yattığını hatırlarım. Dr. Tunç, aynı zaman da malign melanomlar [95] 
üzerine yoğunlaşarak belki de dünyadaki en geniş malign melanom serilerinden birinin sahibi 
oldu. Bu çalışma değişik yönleri ile Dr. Çağlar Bilgin ve Dr. Serhat Tokgöz’e tez konusu 
olarak verildi ve yayınlandı. 

Daha önceleri bahsetmiştim, Özefagus malign tümörlerinde “özefajektomi + 3 alan 
disseksiyonu” [96] 1990’lı yılların ortalarında ilk defa Op. Dr. Seyhun Altun tarafından bu 
konuda deneyimli, daha önceleri kliniğimizde de görev yapmış olan Prof. Dr. Zafer 
Ferahköşe refakatçi cerrah olarak  davet edilerek uygulandı.(5) 22.2.1995 tarihinde yine Op.  
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Dr. Hasdemir tarafından ilk “torakotomili radikal özefajektomi + torako-abdominal lenf 
nodu diseksiyonu” [97] yapıldı.   (5)(26)(23) 1

Mide malign tümörlerinde “D2 lenf nodu disseksiyonu”[98] kliniğimizde 07.08.1995 de Op. 
Dr. Oğuz Hasdemir tarafından yapılmış ve o tarihten itibaren de başta Dr. Tunç, Dr. 
Hasdemir ve Dr. Yandakçı olmak üzere anonim çalışmalarla gerçekleştirilmiştir. 
 
Primer çift senkron tümörü [99] olan bir hastada ilk “torakotomisiz 
özefajektomi + ozefago gastrostomi(gastrik pull-up)”[100], ilk defa  
Dr. Oğuz Hasdemir tarafından 09.10.1995’de uygulandı. Hatta bir olguda ben 
de Oğuz’la birlikte ameliyata iştirak ettim fakat ameliyat benim içime sinmedi. 
Gerçi torakotomiden kaçınarak operasyonu sağlamak gibi bir üstünlüğü 
olmasına rağmen görmeden yapılan künt bir kör direksiyon beni huzursuz 
etmişti.(5)(26)(23) 
Her ne kadar ‘cerrahın parmağı gözlerinin ucundadır’ aforizması varsa da, 
ben normal gözlerimle ameliyatı uygulamayı tercih edenlerdenim ve ameliyat 
tan sonra da bu ameliyatı bir daha yapmayacağımı ifade etmiştim Oğuz’a. Şöyle de bir anım 
var, bu çalışma grubundaki vakaları  o sene hastanemizde yapılan ‘Ankara Cerrahi 
Günleri’nde takdim ettiğimizde, özefagus konusunda dünyada en geniş serilerden birine 
sahip olan Prof. Dr. Erdoğan Yalav hocayı özel davet etmiştim. Erdoğan hoca takdim ve 
tartışmalar bittikten sonra söz alıp hüzünlü bir ifade ile özefagus ameliyatlarının ne hale 
geldiğini, böyle bir yöntemin kabul edilemez olduğunu  üzülerek ifade etmişti.(5)(26)(23)(42) 

Kliniğimizin ‘ilk’i ve Türkiye’de de ‘ilk’ lerden olarak “hipofarink, larinx ve özefagus 
malign tümörleri”nde [101] “faringo-laringo-özefajektomi + faringo-ozefagostomi[102] 
veya faringo gastrostomi(gastrik pull-up) + bilateral ve santral boyun diseksiyonu” [103] 
12.06.1995 Dr. Oğuz Hasdemir tarafından KBB kliniği ile müşterek bir ekip çalışması 
sağlanarak gerçekleştirilmiştir. Bu ilk ameliyat yapılan hasta halen Çaycuma’da pastacılık 
yapmaktadır. Bu yöntemle, süreç içinde 22 vaka daha Dr. Hasdemir ve ekibi tarafından 
gerçekleştirilmiş olup bu seride 22 vakanın 3 ünde daha önce total gastrektomi geçirmiş  
olduklarından dolayı “transvers kolon transpozisyonu”[104] yapılarak “faringo-
transversostomi anastomoz”[105] u sağlanmıştır. Genel cerrahinin en gross ameliyatlarında 
biridir.(5)(26)(23) 

Yine Prof. Dr. Oğuz Hasdemir tarafından uygulanan ilk’lerden biri de 05.05.1997 de yapılan 
“Rectosigmoid Ca’da, Total Pelvik Ekzantrasyon+LAR+Supersistektomi+Paraaortik-
Pelvik Lenf Nodu Disseksiyonu”dur [106].(5)(26)(23) 

Kliniğimizde ilk hayvan deneyi 2010 yılında, kliniğin kuruluşundan 57 yıl sonra, tarafımdan 
gerçekleştirildi. Tavşanlar üzerinde yapılan çalışma da kontrol grubu da kullanılarak 30 
hayvan üzerinde “Hyaluranik asit derivesi Seprafilm” kullanıldı. Visseral organlar üzerine 
batını kapatmadan önce seprafilm örtüldü ve 1 ay sonraki kontrol re-laparatomilerinde 
adezyon dereceleri skorlandı. Olguların yarısında tavşan midesi ön yüzüne 
‘seromyotomi’[107] yapılıp suture edilmişti, diğer yarısında simple laparatomi yapılmıştı.  

Daha öncede değinildiği gibi, Squamöz cell özafagus ca. larda Dr. Ferahköşe refakatinde hastanede ilk, Türkiyede ikici  olarak, bilateral 1
boyun diseksionu+total öjafajectomy+mediastinal ve çöliak lenf diseksionu ve tüp mide ile restorasyon ameliyatları şeklinde Dr. Altun 
tarafından gerçekleştirildi. İlk vakadan sonra Prof. Dr. Oğuz hasdemir’in de ekibe katılması ile genişletilerek çalışmalar devam ettirmiştir.
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Sepra film konulan grupta % 60 ın üzerinde adhezyonların [108] 
daha az olduğu kayıt altına alındı. Çalışma asistan Dr. Kazım 
Gemici ile birlikte yapıldı. Dr. Gemici’ye tez olarak verildi ve 
y a y ın l a n d ı . ( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 6 ) S o n r a k i deneysel çalışma yine 2010 
yılında Prof. Dr. Oğuz Hasdemir ve ekibi tarafından yapıldı. Rat-
hamster[109] üzerinde “barsak rezeksiyonu ve anastomozdan 
sonra Sunitinib’in adhezyon gelişimi üzerindeki etkileri” araştırıldı.  Dr. Yasin Uçar ve 
Dr. İbrahim Çolhan’a  değişik yönleriyle tez olarak verildi ve yayınlandı.(1)(3)(3)(26)(23) 

Cerrahi gelişmelerin şematik özeti (Karıncadan Robota) 
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KLİNİĞİMİZ DE ROBOTİK CERRAHİ ÇALIŞMALARININ BAŞLANGICI 
(5)(1)(3)(26) 

2010 EOSOP 3000  

2010’daki bu çalışmamız, benim 1991 de Tubingen’de ayak seslerini hissettiğim robotik 
cerrahinin belki de kliniğimizdeki ilk uygulamalarından biri oldu. “Automated Endoscopic 
System for Optical Position (EOSOP 3000-EZOP)”[110], tek kol’u olan bir robot sistemi 
idi. Sesli komut alan bir robottu. Robot’un tanıtımını yapan firma cihazı getirdikleri takdirde 
bir deneme yapıp yapmayacağımı sordu. Kabul ettik ve sistemi uygulamadan bir gün önce 
getirip ameliyathaneye kurdular ve aynı gün öğleden sonra yaklaşık 2 saata yakın bir süre 
uğraşarak, benim ‘her ruh hali ile’ söylediğim sesli ingilizce komutları cihazın bilgisayarının 
çiplerine kaydettiler. (normal ton da, gülerken, bağırırken, sinirli iken, fısıltı ile v.s.) Robotun tek kolu 
vardı ve o da lap. veya endoskopik cerrahide kullanılan optik aleti tutuyor idi. Yani, 1. asistan 
ya da ‘kameraman’lık görevini yapmakta idi. Ameliyat esnasında 1. Asistan Dr. Erol 
Yalçın’ın yerine, robot 1. Asistan görevini üstlendi. Ve şaka ile şunu da belirteyim ki 
Erol’dan daha iyi de yaptı işini. Beni hiç kızdırıp sinirlendirmedi, acıkmadı, yorulmadı, 
konuşmadı. Bir kulaklıklı mikrofon tarafından verdiğim bütün talimatları eksiksiz yerine 
getirdi. Laparoskopik kolesistektomi ameliyatı başarı ile sonuçlandı. Robot kusursuz çalıştı, 
ancak, sesli komutla çalışıyor olması, sadece 1 kollu bir enstruman olması, maliyetinin 
yüksek olması ve preop. hazırlıklarının zahmetli olması gibi dezavantajları vardı. Söylediğim 
gibi zaten bir prototipti ama Zeus’un ve Da Vinci’nin, yani gelecek de kullanılacak “robotik 
cerrahi sistem”lerinin kesin habercisi idi. 

Sonuçta cerrahide ki gelişmelerin kısaca özetlenmiş halini nostaljik olarak sayfa 118 
deki tablodan inceleyebilirsiniz. 

Kliniğimizde ve mensuplarımızca “Formicidae Latrielle”  [111] hariç hemen hepsi 1

uygulanmıştır. (Yukarıda familya ismi belirtilen karıncanın çene kemikleri ile uygulanan cilt dikişi 
yöntemi) 

[SİLS (Single Insicion Laparoskopik Surgery) - Özel olarak geliştirilmiş tek porttan 
girilerek yapılan bir Laparoskopik cerrahi türü. Kliniğimizde ilk Op. Dr. Tevfik 
Küçükpınar tarafından uygulanmıştır. ] 

Lap. kolesistektomi de “3D moniterizasyon”u (Robotik Cerrahiye geçişin ön aşamalarından)[112] 

ilk kez ‘2011-12 döneminde (Türkiye’de de ilk’lerden dir) Dr. Köksal Bilgen-Dr. Murat Üstün-
Dr. Cem Azılı-Dr Tevfik Küçükpınar tarafından uygulandı ve 15 vakalık bu seri uluslar 
arası bir dergide yayınlandı. (5)(26) 

Morbid obezite [113]  de efektif bir yöntem olan “sleeve gastrektomi”[114], ilk defa Op. Dr. 
Serhat Tokgöz tarafından kliniğimizde uygulandı. ‘Sonuncu Laparoskopik LAR’da (Low 
Anterior Resection-Aşağı Anterior rezeksiyon) Kasım 2020 de, Doç. Dr. Serhat Tokgöz tarafından 
yapılmıştır. (5)(26)(27) 

2010’ da ki EOSOP 3000 den sonra cerrahi de teknik ve teknoloji hızla ilerlemeye devam  

 Çene kemikleri çok kuvvetli olan azman bir karınca türü. Sayfa 1181
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etti. Robot ZEUS  üretildi. Robotoloji de hareket duyarlı sensörler devreye girmişti. Cerrah 
artık bir “modül”ün içinden, hastanın uzağından simülasyon yolu ile ameliyatı yapıyor,  robot 
Zeus’da hasta üzerinde bire bir yapılanı uyguluyor idi. Sadece 3 koldan müteşekkil olması 
dezavantajı idi. 

Sonra robot “DA VİNCİ” geliştirildi. 10 kadar robot kolu ile  aynı prensipten hareketle Zeus 
gibi çalışıyordu. Maliyetli ve çok yer kaplıyan hacmi ile çalışmalar biraz meşakkatli, ancak 
mükemmeldi. Daha sonra Timbthumb gibi daha az hacımlı robotlar geliştirildi. Da Vinci bu 

gün dünyada ve ülkemizde robotik cerrahinin her 
alanın da zirveyi tutmaya devam ediyor. Biz 
klinik olarak aşırı maliyetlerinden ve sağlık 
s i s t e m i n d e k i d eğ i ş i k l i k l e r d e n d o l a y ı 
hastanemize robot temin edemedik. Ancak, 
kliniğimizden ihtisas alan Prof. Dr. Süleyman 
Çetinkünar  Adana Şehir Hastanesinde şu anda 1

‘Robotik Cerrahi Merkezi’ni kurmuş 
durumdadır ve Türkiyede bu alanda öncü 

cerrahlar içinde yer almaktadır. Muhtemelen de 
şimdiden en geniş serilerden birisine sahiptir. Kliniğimizin adını olumlu yönde 
duyurmaktadır. Dr. Çetinkünar sadece robotik cerrahi yapmakla kalmayıp aynı zamanda 
Malatya Üniversitesin de 1 yıla yakın eğitim görerek karaciğer transplantasyonu üzerine de 
sertifikasyon almış durumdadır.  

Ben bu kitabın redaksiyonunu bitirmeye çalışırken Prof. 
Dr. Çetinkünar’ın ‘Adana Şehir Hastanesi’ne baştabib 
olarak atandığı haberini aldım. Kendisi ile telefonla 
görüştüm ve tebrik ettim. Bu konuşmada bana robotik 
cerrahi ile birlikte hastanede ‘Karaciğer transplantasyonu’ 
çalışmalarına ağırlık verdiğini söyledi.  

Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.  2

Ya p a y z e k a n ın t a m a m e n d e v r e y e g i r m e s i 
tamamlandığında, önümüzdeki bir iki dekad(10 yıl 

dilimleri) içinde,  tüm ameliyatlarda robotik cerrahi kullanımı kaçınılmaz görünüyor. Zaten şu 

(Zaten klinikteki tarafımdan takılmış lakabı da “Digital Süleyman” idi. Bu lakabın verilmesi şu anıya dayanır. 1

Bir gün Süleyman’ın pazar nöbeti vardı. Bir bilgi almak üzere kendisini asistan odası telefonun dan aradım. 
Benimle gayet sorunsuz bir şekilde konuştu ve istediğim bilgiyi verdi. ‘Sesin net gelmiyor, neredesin?’ diye 
sorduğumda “hastane  içindeyim abi, ararsan, diye telefonu yanımda taşıyorum”, dedi. Meğerse hastanenin 
birkaç km dışında bir yerde imiş ve oradan asistan odası telefonu ile konuşuyormuş gerçekte. Ertesi gün 
sıkıştırdığım diğer asistanlardan öğrendim. Hastane çatısına özel bir anten monte ettirmiş ve özel de bir telsiz 
telefonu asistan odasına  aldırarak, telsiz telefonun ulaşım mesafesini 5-10 km ye kadar arttırmış. O günden 
sonra  Dijital Süleyman olarak anıldı.) 

 Yine tam kitabın redaksiyonunu tamamlamaya çalıştığım sıralarda Dr. Süleyman Çetinkünar’ın (18 Şubat saat 2
17:06)  YÖK tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesine Genel Cerrahi dalında Profesör olarak atamasının 
yapıldığı haberini aldım. Kliniğimizden yetişen asistanlar arasından 11. Prof. olarak yerini aldı.(Öncekiler: 
Özcan Kaymak, Erdal Yılmaz, Osman Tortum,Cavit Çöloğlu, Metin Aydın, Recep Çetin, Ertuğrul Ertaş, Settar 
Bostanoğlu, Oğuz Hasdemir, Köksal Bilgen) Kendisi aynı zaman da I. Cerrahi kökenli profesörlerimizin en 
genci olma ünvanının da yeni sahibi oldu. Kendisini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum
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anda bile bugünki robotik teknoloji ile hemen her alanda neredeyse tüm ameliyatlar robotik 
olarak yapılabilmekte. Belki birkaç dekad sonra, gençliğimizde uzay yolu gibi dizilerde 
izlediğimiz ‘ameliyat box' larının uygulamaya geçeceği hiç de hayal gibi gözükmüyor. Bu 
yolun öncülerinden biri olmaya çalışan Süleyman Çetinkünar’la  gurur duyuyoruz. 

Fahri üyemiz Prof. Dr. Aydın Dalgıç ABD’de 2 seneden fazla süre, Prof. Dr. 
Münci Kalaycıoğlu ile çalışarak KC transplantasyon belgesini aldı. Uzun 
yıllar Gazi Üniversitesi Transplantasyon bölümünü yönetti. Şu anda 
İstanbul’da Bilgi Üniversitesi transplantasyon merkezinde Münci hocanın 
yardımcısı olarak çalışmaktadır ve Türkiyenin Karaciğer transplantasyonunda 
söz sahibi bir kaç cerrahından biridir. (Yeni aldığım habere göre, Ocak 2021 itibarıyla 
tekrar Gazi Üniversitesi’ndeki işinin ve pozisyonunun başına dönmüş durumdadır) 

Doç. Dr. Bahadır Celep 1 yılı aşkın bir süre Viyana’da KC Transplantasyonu üzerine 
çalışarak sertifikasını aldı ve şu anda Arnavutluk-Tiran’da morbid obezite başta olmak üzere 
başarılı çalışmalarına devam etmektedir. 

Op. Dr. Murat Üstün, ‘Morbid Obezite’de ‘sleeve gastrektomi’nin önemli isimlerinden 
biridir ve şu anda çalışmalarına halan yaşamakta olduğu Londra’dan devam etmektedir.  
Türkiyede yapmakta olduğu ameliyatlarını da sürdürmektedir. Son aldığım haberlere göre bu 
ikili müşterek çalışmakta ve sleeve gastrektomilerini Tiran’da yapmaktadırlar. Gurur verici bir 
tablodur bu. 

Halen bu satırlara sığmayacak kadar çok birinci cerrahi mezunu arkadaşım da Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde ve yurt dışında başarılı çalışmalarına devam etmektedirler. 

Dr. Burak İrem 8 aylık bir çalışma dönemi sonrası Sudan’dan döndü, şu anda çalışmalarına 
Libya’da devam etmekte. Dr. Yasin Uçar ise şu anda çalışmalarını Sudan’da devam 
ettiriyordu. 3 ay kadar önce Sudan’dan döndü ve Ankara Şehir hastanesinde çalışmalarına 
devam ediyor. Son bir bilgi şöyle; Dr Yasin Uçar Ankara Şehir hastanesinden istifa ederek, 
Morbid obezitenin duayen cerrahlarından Prof. Dr. Oktay Banlı ile özelde çalışmaya 
başlamıştır. 

Yine bu çalışmayı yaparken yeni aldığım bir haber de, Ekim 2020 de Op. Dr. Alper YAVUZ 
ve Kasım 2020 de Op. Dr. Serhat TOKGÖZ’ün doçent olduklarını öğrendim. Ve en son bu 
Nisan da Kazım GEMİCİ’nin Doçentliği haberi geldi. Çok mutlu oldum. Derhal 
“Akademisyenlerimiz” başlığı altına üçünü de ekledim. Kendilerini kutluyor, başarılarının 
devamını diliyorum. 

1994 Yılında Kemal Caneri abimiz, 1997 de Şefimiz Yalçın Aran ve Saim Oruç, 2003 
yılında Seyhun Altun, 2011 yılında Gündüz Tunç ve Kemal Yandakçı, ve 2015 yılında 
Tevfik Küçükpınar  emekliye ayrıldı ve klinik  2015 Haziranın da sembolik olarak 
kapandı. Şu anda hastanemizde “Cerrahi Kliniği” adı altında çalışan klinikte, Prof. Dr. 
Oğuz Hasdemir, Doç. Dr. Hakan Güzel, Op. Dr. İbrahim Dural, Doç. Dr. Serhat Tokgöz, 
Op. Dr. Cem Azılı (İbni Sina Hstanesinde Onkoloji üst ihtisasına başladı) , Doç. Dr. 
Gülay Özgehan  ve Op. Dr. Burak İrem, I. CERRAHİ KLİNİĞİ’NİN  ‘temsilci’leri 
olarak çalışmaya devam etmektedirler. (26) 
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SONUÇ ve YORUM 

İşte ben, yukarıda uzun uzun anlatmaya çalıştığım böyle bir klinikte cerrahi yaşama 
doğdum. Bu klinikte yetiştim, bu ‘okul’dan eğitimimi aldım ve bu ‘ekol’den mezun 
oldum. İyiki de öyle yapmışım. İyi ki 1975 de Dr. Erdal Yılmaz’la o balkon konuşmamız 
sonucunda Erdal’ı dinlemişim, iyi ki Hüsrev Hocam beni kliniğe kabul etmiş. Çok 
şanslıymışım. Klinikte aynı koridor ve aynı odada geçirdiğim 41 yılın her gününden ayrı 
ayrı keyif aldım. Hiç pişmanlığım olmadı. Aynı kliniğin mezunları olan sizler de çok 
şanslısınız. 

1953 den bugüne kadar faaliyet gösteren Hastanemizde 1. Cerrahinin yeri ve önemini iki 
dönem altında incelemekte yarar var.  

  Birinci dönem - 1953’ten 2005 yılına kadar olan dönem, İkici dönem - 2005 ten sonrası.  

Başlangıçta giriş bölümünde de bahsettiğim gibi kuruluşundan itibaren hastanemizin adı tam 
9 kere değişti. 2005 tarihine kadar isminde hep SSK ibaresi olan hastanemizin isminden 2005 
yılında SSK ibaresi kaldırıldı. Hepinizin bildiği gibi ülkemiz yönetiminde 2003 yılındaki 
siyasal iktidar değişikliğinden sonra, 2005 yılında çıkarılan sağlıkta dönüşüm projesi 
kapsamında çıkarılan bir kanun ile SSK,  sigorta hizmetleri dışında tüm mal varlığı ile birlikte 
T.C. Sağlık Bakanlığı’na devredildi. SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) adı ile, tek şemsiye 
altında yönetilmeğe başlandı. Bu dönüşümün doğal bir sonucu olarak da 2005 yılında 
Hastanenin ismindeki SSK ifadesi kaldırılarak T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Yıldırım  Beyazıt  
Eğitim  ve  Araştırma Hastanesi adını aldı.(6)(14)(15)(26)(27) Kliniğimiz, başlangıçta bu 
hastanenin bir kliniği olarak çalışmalarına devam etti. Ben, burada, ‘sağlıkta dönüşüm 
yasası’nın artı ve eksi lerinden bahsetmeyeceğim.  Ancak bu dönüşümün bana göre dezavantaj 
olarak gördüğüm bazı hususlarını dile getirmeye çalışacağım. 2005’den sonra kağıt üzerinde 
olmasada, bütün kliniklerde olduğu gibi kliniğimiz de eski bilinen statülerdeki çalışmalarına 
devam etti. Eski sistemde, her kliniğin “özel” ve bana göre “olmazsa olmaz” bir işleyiş şekli 
vardı. Şunu demek istiyorum. Her klinikte hiyerarşik olarak bir Klinik şefi, bir veya iki şef 
yardımcısı , bir başasistan, uzmanlar ve asistanlar vardı. Bu kadro aynı zamanda kliniğin 
eğitim yapısını da oluşturuyordu. Bu yapı gerçekten önemli idi, özellikle cerrahi 
branşlarda daha etkili olmak üzere, tıp da uzmanlık eğitimi bir usta-çırak ilişkisi 
şeklindedir. Her ne kadar okuma ile öğrenme çok önemli olsa da, pratik öğrenim hocalardan 
ve eğitim kadrolarından alınır. Bu sistemde bir “aidiyet duygusu” vardır ve çok önemlidir. 
Hoca bellidir, asistanlar bellidir ve herkes birbiri ile bir aile ortamı içerisindedir. Daha somut 
bir şekilde anlatmak gerekirse şöyle örnekleyebilirim. Bana 40 yıl geçtikten sonra bugün bile 
“Hocan kimdi?” diye sorulsa göğsümü gere gere, ‘Hüsrev Polat’dı derim. Şu anda ne 
asistan hocasını, ne de hoca asistanını biliyor. Çünkü; eski mükemmel sistem 2005 yılından 
sonra süreç içinde yavaş yavaş değiştirildi. Önce şeflikler, şef Yardımcılıkları ve 
başasistanlık kadroları lağvedildi. Sonra “İdari ve eğitim sorumluları” adı altında baştabip 
tarafından görevlendirme ile yapılan bazı kadrolar ortaya çıktı. Halbuki şeflik ve şef 
yardımcılıkları sınavla alınan çok önemli kadrolardı. Yeni sistemde “aidiyet duyguları” 
azaldı. Çünkü asistanlar hocalarının kim olduğunu bilmemeye, hocalar da asistanlarını  
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tanımamaya başladılar. Hocaların bilimsel yetenekleri de tartışılır hale geldi. Emekli olduktan  
sonra zaman zaman hastane ziyaretlerimde soruyorum asistanlara, “hocanız kim?” diye. 
Aşağı yukarı aynı cevabı alıyorum. “Abi ne bileyim ben, 2-3 ayda bir, bir tanesini 
görüyoruz, bir sürü hocamız var” diyorlar. Aynı soruyu hoca  veya ‘eğitim görevlisi' 
ünvanlı arkadaşlarıma sorduğum zaman da, neredeyse yakın bir cevap alıyorum. “Abi 20-25 
asistanımız var ama 2-3 ayda bir ameliyatta veya tesadüfen görüyoruz” şeklin de yanıtlar 
geliyor.  

Daha kötüsü üstüne garip bir performans sistemi getirildi. Bunun en büyük zararı yine 
asistan eğitimine oldu. Asistanların ihtisas süresinde yaptıkları vakalarda gözle görülür 
düşüşler yaşandı. Uzmanlar sistemin gereği kendi vakalarını genellikle kendileri yapmaya 
başladılar performans kaygısıyla. Daha önceki bölümlerde örneklerini vermiştim. Bir asistan 
4 yıllık dönemde 150 civarında Lap. Kolesistektomi yapmadan ihtisas almazdı. Bu yeni 
sistemde 20-30 tane yapan öpüp de başına koyuyor hale geldi. Keza bir asistan 4 yıllık süreçte 
en az 20-30 mide operasyonu yapardı, şimdi bir iki tane yapan kendini şanslı sayıyor. Yani 
hem usta çırak ilişkisi bitti hem de aidiyet duygusu kalmadı.  Bunları asistan eğitiminde 
büyük ve ciddi sıkıntılar olarak değerlendiriyorum. 

Aile ruhu ve aidiyet duygusu o kadar önemli ki ; bu son dönemde önce İbrahim Dural’ın, 
sonra  Kasım - Aralık ayı içinde Süleyman Çetinkünar, Çağlar Bilgin ve İbrahim Çolhan’ın 
bizleri birbirimizden uzak düşüren yüzyılın en önemli pandemisinde Covid-19 a 
yakalandıkları haberi geldi. İnanın insanın ailesinden birisi hastalandığında nasıl endişelenilir 
ise klinikten 6 sene önce ayrılmış olmama rağmen, o  kadar etkilendim ve endişe ettim. Onları 
ailemin bir ferdi, kardeşlerim , çocuklarım gibi hissetmiştim hep. Hepsi de hastalığı yenerek 
beni sevince boğdular, tanrıya şükürler olsun. 

‘Şef’likler lağvedildikten sonra epeyce bir süre hastane yönetimimiz sisteme dokunmadı. 
(Bunda Prof. Dr. Murat Alper’in hakkını teslim etmek gerekir, süreci çok iyi yönetti.) Kağıt 
üzerinde olmasa bile pratikte, kliniğimiz eski usul ile devam etti.  Hastanedeki diğer klinikler 
için de bu böyle idi. Zaman geçtikçe yeni uygulamalar devreye girdi ve klinikler 
birleştirilmeye başlandı. Mesela bizim katta, üç cerrahi kliniği birleştirildi önce iki sonra tek 
cerrahi kliniği haline getirildi. İşte o tarihte 1. CERRAHİ’mizin kurumsal kimliği sona 
erdi, zannediyorum 2010’lu yılların başları idi. Ancak hastane yönetimleri yine de eski 
sistemle çalışmamıza fazla müdahale etmediler, tolerans gösterdiler, belki de bana hastanedeki 
kıdemimden dolayı biraz daha fazla müsamaha gösterdiler ve 2015 yılında  emekli oluncaya 
kadar, kliniğimizde kurumsal olarak olmasa bile, fiilen ve teamülen 1. Cerrahi geleneğini 
yaşayarak ve yaşatarak devam ettirmemi sağladılar. 2015 sonrası ise tamamiyle yeni sistemin 
çalıştığını görüyorum. Temenni ederim günün birinde tekrar usta-çırak sistemine veya o 
felsefedeki başka sistemlere dönülür ve vasıflı asistanlar tekrar yetiştirilmeye başlanılır. 

Bu bölüme kadar son bölümdeki  ‘isim dizin’inden de anlaşılacağı gibi, sizlere çoğu 
kliniğimizden olmak üzere, 500 civarında  isim verdim ve bunların hepsi bu kitapta 

telaffuz edildi. Hepsi ayrı ayrı değerlerdir. Bu kliniğin oluşumunda çok önemli katkıları ve 
emekleri vardır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
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Şimdi ise, sizlere aşağıda 85  ismi ve 65 resmi özel olarak yansıtıyorum. 
Bunlar 1. Cerrahi Kliniğinin yetiştirdiği cerrahlar olarak yurdun ve 

dünyanın her kösesine uğurlanan, kliniğimizin temel yapı taşlarıdır. Her 
birisi bizzat birer “1. Cerrahi kliniği” dir. Lütfen onlara uzun uzun dikkatle 

bakıp inceleyiniz, hafızalarınıza kaydediniz. 

  
                                                               HÜSREV POLAT 
                         

                                                                                                                                      
                                 YALÇIN ARAN                                    KEMAL CANERİ                             TEVFİK KÜÇÜKPINAR 

          

                                                                             
                 Y. TUNÇ                           F. TEZER                          M. KİPER                          F. YAVUZ                          E. ÖKTEM 

                                                                 
          ORHAN YALÇIN             İLYAS KOCAELİ               FETHİ ŞAMAN             HİDAYET ÇELEBİ           RIFAT ERGÜLEN             

                                                                             
          ÖZCAN KAYMAK            ÜNVER ERDEM             ÖMER GÖKALAN           TURGUT ARIKAN           FUAT GALİOĞLU 
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     FİLİZ ATAY            SAFFET ARIKAN   SAMİ SARAÇOĞLU  YILMAZ ARSLAN  CEMALETTİN PALAZ    HEPGÜL BURAT  
                                                                                                                                                                         

     

                                                                             
        ALAADİN ÇOBAN            ALPER AKÇAM     AHMET KAYMAKÇIOĞLU    ERDAL YILMAZ          MAHMUT APAYDIN 

       

                                                                             
      ZEKERİYA KOCAOĞLU    OSMAN KOÇAK             BATTAL ALKAN              SEYHUN ALTUN              REŞAT DOĞRU 

       

                                                                 
         ZİYA  ALBAYRAK           OSMAN TORTUM            CAVİT ÇÖLOĞLU          KADİR ERDOĞAN             METİN AYDIN               

                                                                             
          RECEP ÇETİN              ERTUĞRUL ERTAŞ      SETTAR BOSTANOĞLU      GÜNDÜZ TUNÇ           KEMAL YANDAKÇI 
     

                                                                          

          ADİL ALTINSOY             ALPER GÜNGÖR           OĞUZ HASDEMİR           İBRAHİM ÜSTÜN         İLHAMI TÜRKKAN 
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 ALİ TETİK                   HAKAN GÜZEL               MURAT ÜSTÜN            KÖKSAL BİLGEN            MERAL CANDAN 

      FEHMİ UÇANKALE            YAŞAR KESKİN              HÜSEYİN KAPU             ERCAN YALÇIN              KAZIM GEMİCİ 

MUSA ZORLU               MUSA ÇİLİNGİR               EROL YALÇIN          ABDURRAHMAN IŞIK     YILDIRIM TUNCER 

LEVENT KILIÇASLAN      SİNAN HASÇİÇEK          BAHADIR CELEP       YUSUF GÜLNERMAN     TUNCAY HEYBELİ 

ÇAĞLAR BİLGİN   SÜLEYMAN ÇETİNKÜNAR  SERHAT TOKGÖZ           ALPER YAVUZ         ENGİN ÖLÇÜCÜOĞLU 

          SERKAN ŞENGÜL            HAMİT ÖZMEN           İBRAHİM ÇOLHAN              YASİN UÇAR                   BURAK İREM  

MURAT BULANIK      İ.EMRE GÖKÇE       RIZA DERYOL         ÖZGÜR SEVİM       SELİM TAMAM   MEHMET ŞAH BENK 
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Kliniğimizin çalışmaları 2005 yılında yasayla ve kurumsal olarak kapatılmıştır. Bu resmi 
bir kapatmadır. Fakat 2015 yılına kadar resmi olmasada fiilen devam etmiştir. Ancak, 1. 
Cerrahi kliniği, ruhu ile, çalışma prensipleri ile, gelenek ve görenekleri ile sizler sayesinde 
daha uzun yıllar sembolik olarak ruhen ve felsefi açıdan yaşamaya devam edecektir. Sizler 
ferdi olarak herbiriniz ayrı ayrı birer “1. Cerrahi kliniği”siniz. Dilerim, bundan sonraki 
mesleki yaşamınızda, çalıştığınız yer neresi olursa olsun, yetiştireceğiniz cerrahlara 
aşılayacağınız 1. Cerrahi ruhu sayesinde, hem kendinizin, hem de yetiştirdiklerinizin, aynı 
doğru prensipler ile çalışmalarını sağlayarak KLİNİĞİMİZİN adını ve şanını daha uzun 
yıllar yaşatmaya devam edersiniz.  

Dilerim “1. Cerrahi Ruhunu” dört bir yana yayarsınız. 
DİLERİM ÖYLE OLUR 

 

BEN SSK DIŞKAPI ANKARA EĞİTİM HASTANESİ  127

“1. CERRAHİ KLİNİĞİ”YİM 
VE  DAİMA ÖYLE KALACAĞIM 
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CERRAHİ  KLİNİĞİNDE  SOSYAL  YAŞAM 

‘AN’LAR    ve    ‘ANI’LAR 
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Temmuz 1997 Best Otel,   Yalçın Aran’ın Veda Yemeği (2)(26) 

2003 Kadrosu (2)(26) 
Klinik Girişi 
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Ercan Yalçın’dan(2) 

I. Genel Cerrahi tarih olmadı, hala tarih yazıyor.  

Murat Üstün’den (2) 

Hem “tarih oldu” deyip, hem yarınına dair nasıl paylaşımda bulunalım:) Ayrıca Ercan'a 
katılıyorum. Cerrahimizle ülkenin her yerinde farkediliyorsak I. Cerrahi tarih yazıyor 
demektir! Bu kardeşlik ruhu ölmedikçe daha da çok tarih yazarız. 

Oğuz Hasdemir (2) 

Eveeet... “tarih olmadı, tarih yazıyoooo…..” diyen arkadaşlarım; 
Öncelikle tarihimize sahip çıkalım, paylaşalım. Dolapları açın eski fotoğrafları bulun çıkarın, 
anılarınızı paylaşın… Benden birkaç fotoğrafla başlayayım 

       
Oğuz Hasdemir’den (2) 

Bursa 1991 

Bursa,  1991. Paylaşım, 8 Temmuz 2015 

İlk gittiğimiz sempozyum  
Yer Bursa, Necla, Ozan'a gebe... Rivayete göre benim araba sürüşüm sayesinde rahat 

bir doğum yaptı. Bu kongrede Kemal’im onlarca tabağı sirtaki eşliğinde Prof. 
Nicholls’un sırtında kırdıktan sonra, pek ünlü kolorektal cerrah Nicholson’ın belinden 

tutup kıpraştırmıştı. 
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Başka bir enstantane 
Bursa,  1991. Paylaşım, 8 Temmuz 2015 

Tevfik Küçükpınar’dan Bir Anı 

Kitabın başlarında 251 Nolu odadan 30 yıl ara ile çekilmiş 2 resmi hatırlayacaksınız.  Sene 
1979. O odada  Kemal Caneri ve Tevfik Akıncıoğlu birlikte otururlardı. İkisinin masaları 
karşılıklı idi. Ben henüz asistandım. İki masanın arasına bir sandalye koydular ve burası da 
senin yerin dediler.  O tarihten itibaren ben de 37 sene kadar yaşayacağım 251 Nolu odaya 
yerleştim. Adaşım 1981’de baştabip olarak Kırklareline atandı, hastanemizden ayrıldı. Bende 
zaten 1980’de uzman olmuş ve 1981 başlarında Kliniğimize uzman olarak atanmıştım. Kemal 
abi, Tevfik Akıncıoğlu’nun masasına benim geçmemi istedi. Masa sahibinin de ismi 
değişmemiş olur dedi. 1981 den 1994 de Kemal abi emekli oluncaya kadar o odada birlikte 
oturduk. 1994’den 2015’de emekli olana kadar da orada yalnız oturdum. O oda ve o iki resim 
bu bakımdan bu üçlü için çok onemli. Daha da ötesi bu üçlüyü bağlayan bir kader var sanki. 
Bahsetmiştim, Hüsrev hocamızı Şubat 1979 da o odada üçümüz yaşarken kaybetmiştik. 
Tesadüfe bakın ki aynı dönemde hem ben, hem Kemal Abi hemde Tevfik Şefim, kendi 
babalarımızı da  kaybettik. Yani ayni aylarda hem hocamızı hem de babalarımızı. Tesadüfün 
böylesi az görülür olsa gerek.                                  

                                  1979                                                                      2009 
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Aşağıdaki resimde o üçlünün 36 yıl sonra 2015’deki bir aradalığına şahit oluyorsunuz. Ancak 
mekan farklı. Yer Göksu Restoran ve I. Cerrahi kliniğinin  fiilen bittiği tarih. 

Göksu Restoran. Haziran 2015 
Birbirlerinden haberli olarak en eskiler tek karede (2)(26) 

  

        İbrahim Dural’dan - Haziran 2015.  Göksu Restoran 
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Bir Ulusal Cerrahi Kongresinden,  Antalya.   2000 

Bir Ercan Yalçın Anısı (2) 
(Paylaşım,  27 Temmuz 2015) 

  

Herkese güzel bir hafta dileklerimle... 
Bende klinikteki bir anımı paylaşayım.  
Günlerden bir gün listedeki ilk vaka Tevfik abinin safra kesesi, ben kıdemli asistanım, Musa 
Çilingir’de hastanın asistanı. Tevfik Küçükpınar hastayı muayenesinden yatırmıs. Dışarıda 
tüm konsultasyonlarını yaptırıp anestezi için olur almış. Bizim Musa’da hastadan preop. 
tetkik olarak magnezyum istemiş (kendine göre bilimsel izahı var tabi:)) 

Olacak iş ya magnezyum sonucu normal değerlerin az altında  çıkmış, anestezi de zaten 
yoğunluk var fırsat bu firsat vakayı bırakmış. Tevfik abi odaya girdi, hasta hazır mı diye. 
Korka korka “abi vaka kaldı anestezi bıraktı” dedim. “Ulan nasıl bırakır konsultasyonlarını 
dışarıda profesörlere yaptırdım”  dedi. Abi “magnezyum düşük çıkmış” dedim. Tevfik abi 
burnundan solur vaziyette “ne magnezyumu” deyince, “abi bizim Musa istemiş deyince”. .... 
Film  koptu abicim. Devamını anlatmayayım. 
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   Kemal Yandakçı’nın İhtisas sınavından,  1992 

Bir Kemal Yandakçı Anısı. (2) 
Paylaşım 26 Temmuz 2015 

Bu kez de son yıllardan yine Tevfik Abimle ilgili yine edepli !!!  bir anı... 
Bir sabah asistan odasına sabah sohbeti ve viziti için giderken daha koridordan Tevfik Abi'min 
yüksek sesle bağırmalarını duydum... 
Hızla odaya girdim ve “Hayırdır Abi ?” dedim.. 
O da bağırarak, “Bu çocuklar hiç laftan sözden anlamıyorlar” ,  
aynı kızgınlıkla “Beni hiç …lerine takmıyorlar..” dedi...  
Ben de yine aynı kule beyin bağlantı sorunu !!!  nedeni ile ; 
“Abi, ben takayım o zaman …” dedim... 
Yine sessizlik, kahkaha tufanı ve bende kırmızı yüz... 
Ama bu sefer kısmi dengeli idi ve ortalık kardeş havasına dönmüştü... 
Tevfik Abiye, olgunluğuna 
1.Genel Cerrahi Servisinin dostluğuna... 
                       Sevgiyle 

Kemal’den başka bir anı (2) 

Yeni uzmanlığımın ilk nöbetlerinden birinde, Aksaray'dan Bartolin apseli yaşlı, düşkün , 
yalnız , diyabetik bir hasta acil ambulans sevki ile gelmişti. Kimse ilgilenmeyip, başından 
savmıştı. Kadın doğuma göndersem yine kimse ilgilenmeyecekti... Ya da ben öyle 
düşündüm !!! Ben yatırıp, apsesini açtım. Şekeri de 500’lerde.. Ertesi sabah Tevfik Abi bana 
çok kızdı. Bir daha böyle hastaları yatırmayacaksınız diye..  
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Haklı , çünkü cerrahi vakalara 8 ay randevu verilen yıllar... 
Neyse, hastayı taburcu ettik. 10 gün sonra tabii ki hastaya bakılmadığından apsesi nüksetmiş 
ve şekeri yeniden 500 lemişti... Korka korka yine hastayı yatırıp , apse yerini genişletip, 
tedavi başladım.. 

Sabah da Allahtan Etlik polikliniğindeyim. Tabii Tevfik Abi , vizite de çok kızmış, bağırmış, 
çağırmış, beni çağırtmış. Mecbur öğle arası kös kös geldik.  

Tesadüfen Gündüz’le benim odamda Tevfik Abi, uzmanlar, Hollister Firmasının Genel 
Müdürü Haluk oturup, sohbete dalmışlar... 

Ben içeri girip, tüm yalakalığımla Tevfik Abi , “beni emretmişsiniz” dedim. O da tüm 
saygısıyla;“Oğlum, ben, sana artık bu ve buna benzer hasta yatmayacak demedim mi ?”  
dedi... Ben de ; “Abi, hastaya kimse bakmamış ve apsesi kocaman nüksetmiş. Tabi şekeri de 
var..” şeklinde tırsık bir ifade verdim. 

Tevfik Abi, bana inanmadı, apse boyutlarının küçük  olduğunu Ali Osman’dan öğrendiğini 
söyledi. Bana da sürekli herkesin içinde kızıyor ve söyle bakalım “Apsenin boyutu ne 
kadar ?” Diye soruyordu..  

Eeee, biz de o zamanlar biraz genciz, sinirleniyorum ve rahmetli Yalçın hocamın deyişi ile 
“Kule ile Beyin bağlantısı zayıflıyor” 

Tevfik Abinin bağırarak 5. Kez sorduğu abse boyutu ne kadar sorusunu maalesef, “Ebenin 
A...ı kadar..” şeklinde yanıtladım... 

Ortalıkta kesif bir sessizlik , sonrasında şiddetli bir kahkaha ve bende kıpkırmızı bir surat 
kaldı. 

Tevfik Abimle barışmak için eşime almadığım, o zamanlar çok pahalı olan orkide çiçeği alıp, 
evine gidip , özür diledim … Allahtan Tevfik Abi, olgun insan, beni affetti... Yıllarca da o 
evinde o orkidenin çiçek açtığını belirtti... 

Böylece kliniğimizde bir boyut birimi oluşturduk, Yaklaşık 8 cm lik lezyonlara 
    “1 EA birimi !!!” 

adını veriyoruz... 

Tevfik Abiden yeniden özür dileklerim ve tüm 1. Cerrahi Ailesine yürek dolusu 
sevgilerimle…. 

Murat Üstün ilavesi (2) 

“Ben bu birimi İbrahim’den çok sonra öğrendim. Ama o biraz revize etmiş sanırım, 
ameliyattaki Yusuf Yusuf derecesi için kullanıyoruz. Tıp literatürene kattığın bu birim için 
teşekkürler Kemal abicim.” 
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Bir zamanlar biz I. genel cerrahi hemşireleri,  yoruluyorduk ama mutluyduk…….. 
Fatma Emel Balaban’dan(2) 

Tevfik Küçükpınar’dan 

Bizler, 1974 Ankara Tıp mezunları olarak, erkeklerden büyük çoğunluğumuz 127. Dönem 
yedek subayları olarak zorunlu bir şekilde Samsun Sahra Sıhhiye okulunda askere alındık. 
Askerlik bitince Mart 1976 tarihinde 35 kadarımız SSK Ankara Hastanesinde acil serviste 
pratisyen hekim olarak göreve başladık. Sanki Sıhhiye okulunun devamı gibi idi. Asker öncesi 
kazandığımız sınav haklarımız danıştay kararı ile bizlere iade edilince 10 kadar sınıf arkadaşı 
aynı hastanede ihtisasa başladı. Zaten aynı hastanede o anda devam eden sınıf 
arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir Ankara Tıp ihtisas grubu asistan olarak SSK Ankara 
hastanesinde çalışıyor olduk. 74 Ankara tıp mezunlarının hastanemize katkıları önemlidir. 

Bunlar;  
Cerrahide: Tevfik Küçükpınar, Erdal Yılmaz, Ahmet Kaymakçıoğlu, Alper Akçam, 
Bülent Demirbaş, ve Selami Akansel, Abdullah Çetin 
Dahiliyede: Şefik Kahraman, Nesrin Toydemir, İbrahim Özkan,  Ahmet Bilsel Şahoğlu, 
Aslı Tuncer, Yaşar Çalışkan, Yüksel Korkmaz 
Ortopedide: Ersan Boysan 
Göz’de: Selçuk Özdal, Toros Özen 
KBB’de : Arif Doğanoğlu, Fuat Yöndemli, Salim Erkin 
Üroloji’de : Haşim Musaağaoğlu, Üstünol Karaoğlan 

İhtisas sonrası uzman olarak hastanemize atanan ve çalışan  sınıf Arkadaşlarımız: Ayhan 
Gökler 1. KBB , Ünal Tuncer-2. Genel Cerrahi,  Gülay Aras Dinçer-Fizik tedavi Klinik şefi 
ve Serap Haznedaroğlu-Gastroenteroloji 
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Gündüz Tunç Albümünden 
 

Prof. Dr. Mitsuru Sasako (Mide kanser cerrahisi üzerine dünyaca ünlü, Almanya’dan  
altın madalya ödüllü cerrah) ile Japonya’da bir kongreden. 2002 

 
 

Alper Güngör anısına 

 

 

Anılar 
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Sinan Hasçiçek’den 

Abi iyi akşamlar eline sağlık nefis olmuş bir iki tane de ben katkı 
yapayım istedim. Bende anı çok ama Kemal abi kadar cesur değilim 
anlatılabilecek olanları  anlatayım : bir gün sabahtan Tevfik abi ile 
vakadayız (ki genelde Bahadır olur). Vaka muayenehanesinden 
yatırdığı safra kesesi, akşamdan konuştuk “Sinan sen boya hazırla 
bekle” dedi “tamam abi” dedim, ben sabah 8:30 gibi boyadım 
bekliyorum, baktım Tevfik abi yok, “dur portları da gireyim” dedim Tevfik abi hala yok, 
“keseyi asayım hazırlayayım, aaa sistik arterde burdaymış” derken bir baktım kese karaciğer 
üstünde kuzu gibi yatıyor, birde baktım ameliyatı bitirmişim, Tevfik abi geldi önce bir ekrana 
baktı sonra bir bana o meşhur bakışını attı :))  “noluyor aslanım, artık bizim özel vakalarada 
mı atlıyorsunuz” dedi kese yatağını kontrol etti önce esaslı fırça sonra  eline sağlık aslanım 
deyip ameliyathanede bir yarım saat kadar oyalandıktan sonra odasına geçti. Tabi birde 
unutulmaz Tevfik abimle FB-GS kapışmalarımız,  2001 den şu ana kadar hala da devam eder 
kendisi unutmuştur ama ben ilk kliniğe başladığım gün sakallıydım odasına gitmiştim, herkes 
cillop traşlıyken şöyle baktı bana “hangi takım” dedi “FB Hocam” dedim. Bunu derken 
gözüm duvarındaki GS amblemine birde Tevfik abimin  sakallı fotoğrafına ilişti, ha birde 
bornoza;)), bana dediki “sen bize başla” 3 Ocak 2001 di. 20 sene olmuş hala FB-GS 
bahanesiyle görüşüyoruz tartışıyoruz . 

Bu vesileyle bende emekleri olan tüm uzman abilerimi sevgiyle anıyorum. Bir kısacık da 
Gündüz abi ile anımı paylaşayım,  o gün beraber nöbetçiyiz gece 2 yada 3, ben asistan 
odasında uyuyorum ki normalde çalışırım çok, Gündüz abi acilden aradı “hemen acile gel” 
dedi. “Abi” dedim “sen napıyorsun orda ben iner bakarım”, “gel hemen” dedi koştum, 50 
yaşlarında erkek hasta müşahadeye almışlar, adam zil zurna sarhoş penisini dibinden 
kesmişler sadece azıcık cilt tutuyor, hasta o kadar sarhoş ki haberi yok olaydan Gündüz abi 
dediki “bak koçum gör aman seninde böyle olmasın sonun!”  hala anlamış değilim neden öyle 
dediğini?(Bornozu görüp çok çalıştığını kastetmiştir nöbetlerinde-T Küçükpınar ilavesi) 
hastaya nemi oldu mikrocerrahi ile damar onarımı düşündünüz değilmi? Hayır öyle olmadı, 
en çömez üroloji asistanı cildini dikiyordu :)) 

Mahmut Apaydın (Altın kaplı Karanlık Mahmut’dan) 
Sevgili Tevfik kardeşim. 
Hazırladığın kitabı çok beğendim. Resimlerde o günleri hatırlamanın güzelliğini yaşadım. I. 
Cerrahi de eğitim almak sayesinde çok rahat cerrahlık yaptım. Bizleri yetiştiren başta Kemal 
Caneri ve Tevfik Akıncıoğlu ağabeylerimi ve seni her zaman sevgi ile hatırlıyorum. 
Daima I. Cerrahi’li olmaktan gurur duyuyorum. 
Emeklerine sağlık, çok teşekkür ediyorum. 
İyi ki sizlerle o günleri yaşadık. Çok güzel günlerdi. 
“I.Cerrahi” demek, 
Disiplin, cerrahi prensiplere uyma, abilere saygı ve sevgi demekti. 
Seni özellikle yürekten kutluyorum. 
Değerli hocam, güzel insan, 
Hüsrev Polat ı saygıyle anıyorum.  
Işıklar içinde uyusun. 
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Seyhun Altun’dan 

“Ben, bir ölüler ordusu arasında yürüyorum. Yüzlerine bakabiliyorsam; Cerrah olmuşumdur.” 
  
Etkili konuşmasından beni çarpan cümleyi not ettim. 
“Başka bir zaman efendim” dedim, cerrahide çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz. 
“Siz benzer durumlarda ne yapıyordunuz?” 
“Gel” dedi. Başkent Üniversitesinde ki odasına gittik. Eski tarihli Ulus gazetesini çıkardı. 
“Dr. HÜSNÜ Göksel'e meme ameliyatları tarafımdan yasaklandı.”   Prof. Dr. Hilmi Akın 
 Yazıyor, kocaman, ön sayfada. 
Bir kitap çıkardı. Ünlü meme cerrahı Haegensin’ın eseri. Kapağın hemen içinde : “gördüğüm 
en iyi meme cerrahların dan Dr. Göksel e” imzalı. 
“Anladım efendim” dedim. 

1844, Padua’da ilk defa ‘ing’., üstelik strangule herni ameliyatı yapılacak. Cerrah Edoardo 
Bassini. Dışarda kilise öncülüğünde birikmiş büyük kalabalık, şiddetli bağırışlar, itiraz ve 
tehditler. O gün o ameliyat yapıldı. Bassini benim kahramanlarından biridir. 
Birkaç yerde söyledim. Birisi de bana atıfla yazdı. 
Cerrah kimdir sorusuna cevaben: “Biz dedim, aykırı işler yapanlarız, ölüme bıçak sallarız ve 
sonunda hep kaybederiz. Bir saat, bir gün bile kazanmak için uğraşır dururuz. Her 
kaybedişimizde bizden de bir parça gider.  
Ol sebeble :Hüznün altında uyuruz biz. Yorganı hüzün olana Cerrah denir.” 

Ve yaşam için “güneşten parça yontana” 

Hakan Güzel’den 

Sevgili Erdal abi, (Erdal Yılmaz mesajına cevap) eski günlerde, özellikle SSK ortamında 
çalışmak gerçekten çok keyifliydi. Geriye dönüp baktığımızda, SSK’da ve özellikle Dışkapı I. 
Cerrahi Kliniği’nde çalışmanın gerçekten bir ayrıcalık olduğunu çok aşikâr şekilde 
görebiliyoruz.  
O dönemde çalıştığımız kurum, çalışanına öncelik ve değer verir, onu koruyup kollardı.  
Ama artık çalışma koşulları o kadar kötü ki, performans ve idari zorlama bir yandan, 
malpraktis kaygısı öte yandan, gencecik ve çok cevval cerrahlar bile yılarak mesleği bırakma 
durumuna geldi.  
Ne yazık ki genç cerrahlar bile artık cerrah olmamaya çalışıyorlar. 2020 

Erdal Yılmaz’dan 

3. ay asistanlığımda beni Hüsrev Hoca'nın karşısına 2. asistan olarak koydular. Korkudan 
titriyorum. Elime ekartörü verip “dut bunu” dedi. Yarım saat sonra ameliyatı bırakıp yüzüme 
baktı, adımı sordu. Söyledim. “Sen düğme diker misin, sigorta sarar mısın, eline çekici 
vurmadan çivi çakarmısın?” gibi sorular sordu. Sonra hic birşey söylemeden ameliyata devam 
etti. Soruların hepsine olumlu yanıt vermiştim, 7 sene yatılı okuyup 7 sene de bekar evinde 
yaşayınca. 15 dk sonra yine durup yüzüme baktı “sen cerrah olursun”dedi. Hala olmaya 
çalışıyorum. 
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Alper Akçam’dan 

DUYMADIK DİYENLERE...  

ABİS Yayınevi çok uzun süredir baskısı tükenmiş, 2001 yılı Edebiyatçılar Derneği ve Sağlık 
Emekçileri Sendikası (SES) birlikte düzenlediği yarışmada birincilik almış ‘Doktor 
Civanım’ı yeniden bastı. Hekimlik yaşamından daha tam kopmadan önce yazılmış, sıcacık 
yaşanmışlıklarla dil işçiliğinin buluşturulmaya çalışıldığı, sağlık uğraşını içeriden 
görüntüleyen, yeniden kuran bir metin olmuştu. 
Munise de ikinci baskıyı yaptı.  
Yaptığımız ilk imzalı kitap kampanyası yoğun ilgi görmüştü.  
“Haberim olmadı, üzüldüm” diyenler oldu. Yeni kitaplarla kampanyayı yenileyelim dedik. 
İmzalanan kitaplar yine kargoyla okurlara ulaştırılacak… 
26 Şubat Cuma, Saat 12.00'ye kadar sürecek kampanya...  
Duyurudaki iletişim numaraları ile ilişkiye geçenlere yayınevi indirimli kitapların kargosu 
konusunda da yardımcı olacak… Doğrudan bana yazmayın, benden istemeyin lütfen… İşin 
tek elden yürütülmesi gerek… 

Kitaplar günlük yazıların, şiirlerin biraz uzağında tüm duygu, esin ve beceri tohumlarının bir 
araya geldiği bereketli tarlalar gibi filizleniyor, yazarla okur arasındaki harmana ulaşıyor… 
Yazarın malı olmaktan çıkıyor, toplumsal bir nitelik kazanıyor… 
Kitaplarda buluşmak, iç dünyalarımızda yeniden selamlaşmak üzere diyelim. 
Bir de ricam olacak. Bu yazıya yaptığınız yorumlara, "kazanç", "hayırlı iş" gibi sözcükleri 
katmayın lütfen. Bu işin kazancı yok. Bugüne kadar alabildiğim en kabadayı telif ücreti üç 
yıllık emek karşılığıydı, o kitabı yazabilmek için satın aldığım kitapların yarısı kadar ancak 
tutmuştu. Bu işte kazanç yok ne yazık ki... Yayınevi ayakta kalabilsin, işini sürdürebilsin 
yeter. İyi çalışan ve kazanan bir cerrahi merkezini bırakıp edebiyat dünyasına geçtiğimde 
bunu göze almıştım zaten. Ülkemizde kitaptan para kazanan yazar sayısı on kişiyi zor geçer. 
O işi de televizyon ekranları ve büyük yayınevleri yönetiyor. Bizler kazanmaya değil aç 
kalmadan yaşamaya ve yazmaya, yayınlamaya çalışıyoruz, o kadar... 

Geceniz güzel olsun... (Not: Bütün gün yoldaydım; bugünkü yorumlara yanıt veremedim; 
bağışlarsınız umarım.) 

24 Şubat 2021, Alper Akçam 

Alper Akçam’dan Üç Şiir 

Bütün yokuşları benim olsun yolların 
Bütün korkusu benim sırtımda dolaşsın uçurumların 
Gözyaşlarını ben sileyim ağlayan çocukların 
Beni sarsın   
Yapayalnız karanlığı bütün zindanların 
Ağırlığını ben taşırım prangaların 
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En sünepe köpeği   
En kirli kedisi olayım boşalmış sokakların 
En çok bana işlesin efkârı  
En yanık havaların 
Yeter ki bir kez gülümsesin 
Bir kez adımı söylesin hasret kaldığım dudakların 
Sahibi ben olurum inan   
Umudu hiç tükenmeyen bu güzel sabahların 
En güzelini ben paylaşırım   
Dağı taşı uyandıran günaydınların… 

02 Mart 2021, Alper Akçam. 

Bir den darı tanesi ol da yeter ki düş toprağa 
Tutun karın buzun altına tutun bir dar zamana  
Dinle nabzını  sabrı çoğaltanların 
Dokun yaşayan soğukluğuna  taşların kayaların  
Hiç unutma 
Her şeye ve herkese ait bir gerçektir varlığın  
Dönme yüzünü hayata  küsme mevsimlere ağlama vazgeçip de gidenlere 
Yazıl umut nöbetine katıl güneşi ve baharı bekleyenlere  
Sarıl suyun ve havanın bereketine 
Bir başak olacaksın günü gelince çimen çiçek boy verince 
Sen bir soluk al şöyle şimdi derince 
Duy geceyi bitirecek şafağın kokusunu 
Bir parçası ol 
Okşa herkese ve her şeye ait yaşamın dokusunu… 

06 Mart 2021, Alper Akçam 

Ben vuruldukça kuşlar kanat dökmüş kırlara 
Ben üzüldükçe çiçekler boynunu bükmüş 
Bulutlar toprağa küsmüş 
Kökler yaprağa sırtını dönmüş 
Dereleri kurumuş koyakların 
Çocuklar gözyaşı dökmüş hiç öpülmemiş yanaklarına 
Ben uykusuz kaldıkça upuzun karanlıklarda  
Yıldızlar yitirmiş yörüngesini de 
Gün,  ay,  yıl çıkıp gitmiş takvimlerden 
Bunun için yasak etmişim kendime boyun eğmeyi 
Yasak etmişim dertlenip söylenmeyi 
Çağların emanetini almışım omuzlarıma 
Her düşüşte daha bir öfkeyle girmişim kavgaya 
Yalnız tanığı değil 
Yaşayanı da olmuşum türlü çeşitli acının 
Sahibi benim demişim umudu tazeleyen sabahların 
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Benim emanetçisi adaletin 
Bütün iyiliklerin  
Bütün güzelliklerin 
Daha çok sarılmışım sevdana 
Gözlerinde hayatı tanıdığım güzel can 
Vız gelir tırıs gider vurulup düşmek de 
Her cephede, her gün, üst üste yenilmek te 
Dinle 
Hayatın sesi bu yorgun ve yaralı yürekte 
Biz kuracağız o yaşanası dünyayı 
En güzel gelecekte 
Ver elini sevdiğim, yoldaşım ol bu kavgada, yenmek ne, yenilmek ne…  

03 Haziran 2021, Alper Akçam 

Muzaffer Dikeç 
(RA’68 Mezunlarından) 

Sevgili Tevfik, tebrik ediyorum seni . 
Seninle sınıf  arkadaşım ve hemşerim olduğun için gurur duyuyorum. Biliyorsun Maraş taki 
Aras garajındaki otobüsler dolayısiyle ilk önce lakap olarak Vabis diye takılıp sonra Magürüse 
dönmüştük. Sen herikisi birdenmişsin. Sevgi ve selamlar. 

Bülent Demirbaş 

Sevgili Tevfik Hocam, bu eserinle sadece I. Cerrahi’yi değil, yakın dönem Genel Cerrahi 
tarihinide hepimize hatırlattığın için seni kutluyorum. Ayrıca 45 yıl önceyi hatırlattığın için 
çok teşekkür ediyorum. Mesleğimin en mutlu yılları asistanlık yılları idi. Bir nöbette arabama 
yaptığın gizli kontak, yaptığımız sigara içme yarışmaları, Kemal Abi’nin nöbetçi şef olduğu 
nöbetlere şarap eşliğinde dahil olmamız sık sık aklıma gelir. Değerli eserinden temin 
edebilirsem çok mutlu olacağım. Sevgiyle kal, değerli kardeşim. 

Serap Haznedaroğlu 

Sevgili Tevfik, 
Çok akıcı harika bir kitap yazmışsın. I. Cerrahi Kliniğinin tarihi, hocalarına verdiğin değer, 
tıbbın bir bütün olduğunu(doktorundan, hemşire ve pansumancısına kadar) çok güzel 
işlemişsin. Biz gastroenterogların en yakın çalışma arkadaşları cerrahlardır. Siz sevgili sınıf 
arkadaşım cerrahların olması benim güven içinde çalışmamı sağladı. Her birinize ayrıca 
teşekkür ediyorum. 

Kliniği çok iyi doktor arkadaşlara teslim etmişsin. Prof. Dr. Oğuz Hasdemir, Doç. Dr. Hakan 
Güzel ve diğer genç arkadaşlar hem bilimsel hem deontolojik yönden çok sevdiğim 
meslektaşlarım. Ne mutlu onlara senin gibi abilerinden çok şey öğrenmişler. Seni tekrar 
kutluyor, sağlıklı mutlu günler diliyorum. 
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İbrahim Özkan 

Sevgili Tevfik eline sağlık çok güzel bir kitap yazmışsın, Hüsrev hocayı çok güzel 
anlatıyorsun, bende bu vesile ile bir anımı anlatmak istiyorum. Son yıl asistanlığımda Hüsrev 
hoca bizim servise yatırıldı ve asistan olarak ben bakıyordum. Bir nöbetimde kendisine çay 
götürdüm ve sohbet ettik, “ben hocam bir soru sormak istiyorum” dedim, “sizin ameliyat 
sırasında asistanların eline çok sert vurduğunuzu ve hatta  kırdığınızı duymuştum doğrumu”, 
benim yüzüme ciddice bakıp “evet doğru” dedi. Eline vurduklarım ve hatta kırdıklarım 
“dokuya saygı göstermeyenlerdi, hekim önce kestiği dokuya ve hücreye saygı duymayı 
öğrenmelidir” demişti. Her zaman saygı ile anılacak bir hoca dır. Senin “iplik boyu” anlatımın 
bana bunu hatırlattı. Teşekkürler... 

Deniz Gürsoy 
(RA’68 Mezunlarından) 

Tevfik gara, 
Ellerine sağlık. 
Kurumların geçmişi maalesef  kalıcı olarak kayda alınamıyor ülkemizde. 
Büyük sabır isteyen bir çalışma ile sen bunu gerceklestirmişsin. Ne mutlu sana. 
Eserini İstanbul’da tanıdığım bütün doktorlara dağıttım. 
Dr. Vahit Özmen büyük ilgi duydu ve benzerini kendi cerrahi bölümü için yapacağını söyledi. 
Yani örnek oluyorsun gara. 
Florance Nightingale başhekimi Dr. Özgür Şamilgil de çok beğendiğini sana iletmemi istedi. 
Tebrikler...ve Devammm! 
Elin boş kalmasın... 

Cavit Çöl 

Benim adım CCC ye (Ciltten Cilde Cavit) çıktı ama hiç de öyle değilim gerçekte. Bu 
yakıştırma da şundan oldu. Bir nöbette ben kıdemli asistandım 3. Cerrahiden Zafer Ergül 
kıdemsiz. Davranışlarıyla beni kızdırdığı için o gece gelen 4 acil vakanın hepsini girip ciltden 
cilde kendim yaptım. Tabi bu çok ağır bir ceza oldu ve ertesi gün herkes duyunca adım 3C ye 
çıktı. Durum bundan ibarettir. 

Kemalciğim, asistanlıktaki ilk nöbetinde dolabında bulduğum çizgili pijama anısını anlatsak 
mı, ne dersin. Veya sinirden deliye dönmüş halde hepimize bağırıp duran Tevfik abiye 10 lira 
uzatıp da “Al şunuda sus artık abi ya..” dediğin hikayeyi mi anlatsak. Ya da benim yaptığım 
bir Bascom Cleft Lift ameliyatında hastanın fistül ağızlarını eksize ettiğim yerleri pansuman 
sırasında herkese gösterip “Cavit abi hastanın poposuna tüfekle ateş etmiş galiba her yer 
saçma deliği…" diyen Hakan ın sözlerini mi.. Sende anı çok. Yurt dışı kongre hikayelerine hiç 
girmeyeyim. 

Bahadır Celep 

Tevfik abi yazı diline nasıl geçirilir bilemiyorum ama ben de bir anımı anlatmak istiyorum. 
2002 yılıydı, Cavit abinin Dışkapı Hastanesinden ayrılmasına çok az bir zaman kaldığı bir  
dönemde bu olay gerçekleşmişti. “Over time” dönemi, kıl dönmesi, fıtık cerrahisi gibi ufak 
cerrahiler mesai saatinden sonra yapılıyordu. Birinci sene asistanlarının gerçekleştireceği  
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işlemlerdi bunlar. Ben daha resmi olarak başlamamıştım, gönüllü olarak çalışıyordum, o 
dönemde. Bu tür cerrahileri görebilmek için, fırsat doğar da yapabilirsem diye akşam 
overtime’lara kalmaya çalışıyordum. Cahit abinin gününde fitık ameliyatı yapılacaktı. Cavit 
abi bana dönerek,  “Esasında burada ne için kaldığını biliyorum ama kusura bakma sana 
ameliyatı yaptıramam çünkü bana ciltten cilde Cavit derler” demişti. 

Bilemiyorum belki üzüldüğüm belki de beklentilerimin karşılanmamasından dolayı yüzüm 
asılmıştı. Cavit abi sonra gülerek şaka yaptığını söyledi. Sonra beni hastanın fıtık onarımı 
yapılacağı tarafa geçirdi. Bunu gören anestezi uzmanı, şimdi adını hatırlayamıyorum belki 
Cavit abi hatırlar belki de adından bahsetmemek daha uygun da olabilir, “Cavit hocam 
biliyorsunuz bu gönüllü bir uygulama, hepimizin ailesi, çoluğu çocuğu var, hepimiz bir an 
önce evimize gitmek istiyoruz. Lütfen ameliyatı siz yapabilir misiniz? Gündüz vaktinde 
normal mesai saatlerinde eğitim ameliyatları alınabilir” deyince, Cavit abi anestezi uzmanına 
dönerek: “Doktor hanım, benim için bir cerrahın yetiştirilmesi her şeyden daha önemli. Bu 
genç arkadaşım şimdi bize güzel bir fıtık ameliyatının nasıl yapılacağını gösterecek. Lütfen 
müdahale etmeyin.” diye cevap verdi. Bu olayı hiçbir zaman unutmadım. Tabii ki, o 
dönemlerde ilk altı ayda sebase kist, abse drenajı ve küçük sütürasyon dışında herhangi bir 
cerrahi yapmama kuralı olduğu için size de bundan bahsetmemiştim. Büyük ihtimalle bu olay 
benim cerrahiyi öğrenme isteğimin yanı sıra öğretme isteğimin de ana sebeplerinden birisi 
oldu. 

Bana cerrahiyi öğreten bütün abilerime, kendileriyle beraber cerrahi yaparken eksiklerimi ve 
yanlışlarımı daha iyi anladığım bütün kardeşlerime, ve bu büyük kaynağın benim zamanıma 
ve sonrakilere aktarılmasını sağlayan siz ve önceki büyüklerime teşekkürlerimi bir borç 
biliyorum. 

Yasin Uçar  ve İbrahim Çolhan’ın veda yemeği ve plaket töreni 
Nisan 2012    -    Planet  Restoran 
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  İbrahim Çolhan’dan 

                    Ocak  2020 -  Klinik                                      Haziran 2015 -  Göksu Restoran 

Haziran 2015   -   Göksu Restoran 
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Ulusal Cerrahi Kongresi     Antalya.     Nisan 2014 
 

Tevfik Küçükpınar’dan bir anı - İhtisas sınavı olgu ve belgesi - 1980 Ameliyat Defterinden(5) 
 

Çankaya Hastanesi,    Ankara   2019 
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Meslekte 40. Yıl Törenlerinde Tevfik KÜÇÜKPINAR  
  

T.C.S.B - Hastanemizde düzenlenen  Meslekte 40. Yıl Plaket  Töreninden(31) 

 

ATO(Ankara Tabib odası) ve TTB(Türk Tabipler Birliği) - Meslekte 40. Yıl Plaket  Töreninden (48) 
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TCD (Türk Cerrahi Derneği) - Meslekte 40. Yıl Plaket  Töreninden(46) 

 

Florance Nightingale Hastanesi,   İstanbul  2018 
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1980’ler sonlarının efsane kadrosu, Kliniğimizin girişinde(26) 

2012 Kadromuz, Klinik girişi(2)(26) 
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     2012      Panomuz önünde 
 

           2012      Panomuz önünde 
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    2012      Panomuz önünde 
 

     2012      Panomuz önünde 
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8 Aylık hamile olduğunu sanan bir kadın hastamızdan çıkardığımız 8 Kg lık over(yumurtalık) kisti. Eylül 2003 

         Hamster ve Tavşanlar üzerinde yaptığımız hayvan deneyleri, Aralık 2011 ve Haziran 2004 (Dr. Küçükpınar, Dr. Hasdemir,  
Dr. Gemici, Dr. Çolhan ve Dr. Uçar) 

Kliniğimizde Konvansionel ve Laparoskopik Cerrahi 

Kliniğimizde 
Robotik Cerrahi (İlk defa 2010 yılında Dr.Tevfik Küçükpınar tarafından uygulandı. (Robot: Prototip EASOP 3000 - sesli komutla çalışan 

tek kollu robot) 
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Dr. Gündüz Tunç, Dr. Tevfik Küçükpınar, Baş Ecz.Dinç Koyuncu, Dr. Baki Hekimoğlu, Dr. Haluk Üzbay, Dr. Erdoğan Yüce(Baştabip) ve 
Dr. Ersan Boysan   (Körfez Restoran 2005)(Nostalji) 

 

   10 Haziran 2013     Prof. Dr. Recep Çetin ev sahipliğindeki Isparta bölgesel toplantısından  
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Ulusal Cerrahi Kongresi   İzmir.  24  Mayıs  2012 

 

Klinik, Asistan çalışma odası,  21 Haziran 2014 
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 Emre’nin ihtisas sınavından    7 Aralık 2014 
 

                 Maraş, Tekir Nehrinin Gözü(kaynağı)                                                            Mustafa’nın evinde kebap ziyafeti, Maraş 

 

                                   Maraş Kalesi                                     Kıbrıs Meydanı, Maraş                        Maraş Otantik Turaç Lokantası 

Adana Bölgesel Toplantısı için yaptığımız Maraş, Antep, Hatay ve Adana gezisinden anılar  7-14 Mayıs 2014 
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Ve Emekli olmadan son kongre - gezimizin son durağı, Yüzevler restoran. Mayıs 2014, 
Adana 
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Tevfik Hocam, 
Çok büyük bir iş başardın 

Bence tıp tarihimizde yer alacak bir kliniğin hikayesi 
Tebrikler ve teşekkürler 

Op. Dr. İlker BAŞAYDIN 

                                                                                        ~~~ 

Çok değerli Tevfik hoca: 
Chapter (ek): “KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ” Sevgilerimle. Not:1-2 gemi maketi fotoğrafı da, 
sanatcılığının diğer yönünü gösterebilir. Çok İyi yaptın. Her zamanki gibi çalışan ellerine ve düşünen 

beynine sağlık. Hasretle Gözlerinden öperim. Cerrahların kütüphanelerinde baş köşede yerini alacağına 
candan inanıyorum.  

Prof. Dr. Şükrü Bülent ÖZER 

VE 
 

SON RESİM 

1997 den 2015 e kadar Kliniğimizdeki Çalışma odamda Atatürk resminin altında yer 
alan resim. Hüsrev ve Yalçın Hocalarım (Işıklar içinde uyusunlar)(26) 

(Bu çerçeveli resim şu anda Prof. Dr. Oğuz Hasdemir’in odasında  
Atatürk resminin altında asılı durmaktadır) 
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Tıp Mensubu olmayan okurlar için 
TIBBİ TERİMLER MİNİ  SÖZLÜĞÜ 

(Erişim kolaylığı açısından Alfabetik sıra 
kullanılmamış, sayfa numaraları sırası ile 

düzenlenmiştir) 

[1]  Duodenal ve gastrik ülser 
Oniki bağırsak ve mide ülseri 

[2]  Bilroth II (Distal subtotal gastrektomi 
+ oralis totalis inferior ve retrokolik      
gastroenterostomi-Hofmaister finsterer 
tipi) 
Thedor Bilroth isimli Alman cerrah 
tarafından geliştirilen bir mide ameliyatı 
yöntemi.     Midenin son bölümlerinden bir 
kısmının çıkarılarak kalın bağırsağın 
arkasından, mide ile ince bağırsakların üst 
kısımları arasında yeni bir geçiş sağlanarak 
uygulanan bir   ameliyat  tekniği 

[ 3 ]  Sigmoid ve rektum 
Kalın bağırsağın son 35-40 cmlik bölümleri 
                   
[4]   Miles Ameliyatı (Abdomino-perineal 
rezeksiyon + kalıcı kolostomi) 
Kalın bağırsağın  son bölümü olan rektum 
ve anüs’ün bütünüyle çıkarılması gereken 
durumlarda uygulanan, içerde kalan bağırsın 
ucunun kalıcı olarak karın duvarı ile 
ağızlaştırılarak     dış ortama bağlanması. 

[5]  Miles Ameliyatı 
Ameliyat tekniğini bulan cerrahın ismine 
izafeten tanımlanmış bir ameliyat. 

[6]  Üreter 
Böbrek ve mesane arasında ki idrar yoluna 
verilen isim 

[7]  Unklave 
Sıkışmış, kıpırdamayacak şekilde yerleşmiş, 
oturmuş anlamında 

[8]  Üreterotomi 
Üreterlerin üzerinin bisturi ile belli bir 
uzunlukta kesilerek dış ortama açılması 

[9]  Koledok 
Karaciğer kapısından  onikiparmak 
bağırsağına uzanan ana safra kanalı 

[10]  Tibia-Fibula 
Diz kapağından ayak bileğine kadar uzanan 
ana kemik - yanındaki kaval kemiği. 

[11]   Laminektomi 
Omurga kemiklerinin yanlarındaki kanat 
şeklideki uzantıların kesilerek çıkartılması. 

[12]   Füzyon 
Tespit, fikse etme, sabitleştirme 

[13]   Mortalite oranı 
Ölüm oranı 

[14]   Morbidite 
Yan etkilerin bütünü 

[15] Kolorectal, Hepato Pankreatico 
Bilier 
Kalın bağırsak ve son bölümü & Karaciğer 
pankreas ve safra yolları 

[16]  Endoskopik ve Laparoskopik 
Endoskopik: Vucutdaki her hangi bir kapalı 
boşluğa optik bir alet ile girilerek içerdeki 
görüntünün monitör yardımıyla izlenmesi. 
Laparoskopik : Karın boşluğuna optik bir 
alet ile girilerek içerdeki görüntünün 
monitör yardımıyla izlenmesi. 

17]   Stoma 
İçi boş bir organın vücut yüzeyine 
ağızlaştırılması. 

[18]   Biennal 
İki yılda bir geleneksel olarak, periyodik 
olarak yapılan 

[19]   Sigma Kolon Volvulusları         Kalın 
bağırsakların anüs ve rektumdan önceki 
bölümü olan 35-40 cm ilk bölümünün kendi 
etrafında dönerek düğümlenmesi. 
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[20]  Sudeck Operasyonu 
Rektum ve anüs sarkmalar ında bu 
bölümlerin karın içinden yukarı çekilerek 
içerden omurgaların alt ucundaki kemiğe 
tespit edilmesi ile gerçekleşen bir ameliyat 
yöntemi. Ameliyatı bulan Avusturyalı 
cerraha ithafen bu isim verilmiştir. 

[21]  Total Kolektomi 
Kalın bağırsakların bütünüyle çıkartılması. 

[22]  İleoanal anastomozlar 
Aradaki hastalıklı bölümler çıkarıldıktan 
sonra ince bağırsakların anüsle uc uca 
birleştirilmesi ameliyatı 

[23]  Kolesistektomi 
Safra kesesinin alınması ameliyatı 

[24]  Hidatik kist 
Daha çok köpeklerden bulaşan  en çok 
karaciğerde rastlanan kistik bir hastalık. 

[25]  Kolostomi 
Kalın bağırsakların  karın duvarından 
geçirilerek dışarı ortamla ağızlaştırılması. 

[26]  Mediastinoskop 
Göğüs boşluğunun mediasten denilen 
alanını  monitöre yansıtan optik alet. 

[27]  Transtorasik mediastinoskopik 
Göğüs kafesini delerek geçen yaklaşımla 
mediasten denen boşluğun monitörden optik 
alet yardımıyla izlenmesi. 

[28)  Total Özefajektomi 
Yemek borusunun tamamiyle çıkarılması. 

[29]  Hernia 
Fıtık 

[30]  Sinoskopik 
Vucutta sinüs denilen doğal boşlukların 
optik aletler vasıtasıyla ve monitör 
yardımıyla görüntülenmesi 

[31]  Longo ameliyatı 
Dairesel stapler(zımba) kullanılarak ve 
anüsten girilerek yapılan ve daha çok makat 
sarkmaları olan hemoroid hastalarında 
kullanılan bir ameliyat yöntemi. Buluşu 
yapan İtalyan cerrahın anısına onun ismiyle 
anılmaktadır.  
Makatın dışardan görünen kısmından 4-5 
cm yukardan tüm barsak 1-2 cm eninde bir 
halka olacak şekilde çıkarılır . Bu halkanın 
içinde hemoroide sebep olan damarların 
tamamı bu çıkarılan dokunun içinde kalır. 
Bu şekilde halka şeklinde çıkarılan doku 
nedeniyle hemoroidin nüks etme ihtimali 
çok azalır.  Klasik yöntemle yapılan 
ameliyatlarda, makat çevresinde oluşan 
yaralardan dolayı ameliyattan sonra daha 
fazla ve daha uzun süre ağrı olur. Longo 
tekniğinde, ameliyat sinirden fakir bölgede 
yapıldığı için, ağrı daha az olur ve iyileşme 
daha hızlıdır. 

[32]  Stapler 
Zımba. Çeşitli ameliyatlar için geliştirilmiş 
farklı tip ve isimde olanları kullanımdadır. 

[33]  Dentat line 
Anüs de deri ve mukozanın birleşme 
noktasının yaklaşık 3 cm üzerinde oluşmuş 
bulunan dairesel şekilde bir çizgi. 
Ameliyatlarda nirengi noktası olarak 
kullanılır. 

[34]  Mukoza 
İçi boş organların duvarındaki(mide, 
bağırsak gibi) üç tabakanın en içte olanı. 
Mukus salgılayan bölüm. 

[35] Natural Orifice Translumenal 
Endoscopic Surgery 
Vucuttaki doğal açıklıklardan trokar yardımı 
ile girilip yapılan endoskopik ameliyatlar 
(ağız, burun, vajen, rekrum)     
(Örneğin vajenden girilip safra kesesinin 
alınması gibi) 
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[36]  İnsizyon 
Kesi 

[37]  Arka fornix 
Vajen ve Rahimin birleştiği alanın alt-arka 
köşesi 

[38] EACCME  (Europian Accreditation 
Counci l for Cont inuing Medica l 
Education) 
Tıbbi eğitimin devamlılığı için kurulan 
Avrupa akreditasyon komitesi 

[39]  Minimally invasive Cerrahi” (MIC) 
Dokuya en az hasar veren cerrahi 

[40]  Hemostatikler 
Kanamayı durdurmak için kullanılan ilaç ve 
diğer enstrümanlar 

[41]  Laparoskopik cerrahi 
Halk arasında kapalı-kansız ameliyat olarak 
da bilinen laparoskopik cerrahi, hastanın 
daha çabuk iyileşmesini ve açık ameliyatlara 
göre çok daha az ağrı hissetmesini sağlayan 
cerrahi bir yöntemdir. Diğer ameliyat 
türlerinde olduğu gibi laparoskopik cerrahi 
ile yapılacak girişimler öncesinde hasta, 
genel anesteziyle uyutulur. Operasyon, 
karnın alt kısmından yapılan 1 cm ilk bir 
kesiyle başlar. Hekimin müdahale edeceği 
bölgeyi monitörden rahatça görebilmesi için 
açılan kesiden öncelikle karbondioksit gazı 
verilir. Veress iğnesi denilen özel bir iğne ile 
batına verilen kokusuz ve renksiz nitelikteki 
karbondioksi t gaz ı , has tan ın kar ın 
bölgesinin şişmesini sağlar. Böylece karnın 
iç bölgesi genişler ve müdahale edilecek 
alan rahat bir şekilde görülebilir. Operasyon 
sonrasında bir kısmı vücut tarafından 
emilerek atılan karbondioksit gazı ile kişinin 
batın bölgesinin şişirilmesinin ardından 
veress iğnesi çıkarılır ve trokar tüpü sokulur. 
Trokar tüpü içerisinden geçirilen laparoskop 
sayesinde i lgi l i bölge, monitörden 
gözlenebilir. Opere edilecek bölgeye bağlı  

olarak 0,5 ila 1 cm çapında 2 ya da 3 kesi 
daha açılarak bu bölgelere de trokar tüpleri 
yerleştirilir. Bu tüplerin içlerinden de 
laparoskopik cerrahi sırasında kullanılacak 
özel el aletleri, batın bölgesine sokulur. 
Cerrahi gir iş imin tamamlanmas ın ın 
ardından tüm aletler ve trokar tüpleri çekilir. 
Karbondioksit gazı boşaltılır ve kesi 
bölgeleri dikilerek operasyon tamamlanır. 

42]  Laparoskopik kolesistektomi 
Yukarıda anlatılan yöntemle safra kesesinin 
alınması 

[43]  Transanal Endoskopik Mikrocerrahi 
Adenom ve çok erken evre ve düşük 
dereceli rektum kanserlerinde tümörün 
bölgesel çıkartılması tedavi için yeterlidir. 
Transanal Endoskopik Mikrocerrahi (TEM) 
denilen bu yöntemde anal kanaldan 
kolonoskop benzeri komplex bir cihazla 
makattan rektum içine girilip tümör bölgesel 
olarak çıkartılır. Büyük ve açık bir ameliyat 
riskini ortadan kaldırır. 

[45]  Adenom 
İyi Huylu (Benign)bir tümör çeşidi. Adenom 
veya adenoma bezsel kökenli (orijinli) olan 
veya bezsel bir yapıda meydana gelen iyicil 
(benign) tümördür. Adenomlar kolon, 
adrenal, hipofiz, tiroid dahil birçok organda 
ortaya çıkabilirler. 

[46]  Mukozektomi 
Mukozanın kısmi olarak çıkarılması 

[47]  Peritoneal kavite 
Karın içi organlarını da saran, tamamen 
periton denilen karın zarı ile kaplanmış 
bulunan karın boşluğu 

[48]  Skope 
Vucut içindeki kapalı boşlukları monitör 
yardımıyla görmeye yarayan özel olarak 
üretilmiş, kalınlıkları 2-10 mm arasında 
değişen optik aletler. 
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[49]  Laparoskopik adhellolisis 
Karın içinde meydana gelen yapışıklıkların 
l a p a r o s k o p i k y ö n t e m k u l l a n ı l a r a k 
ayrıştırılması 

[50]  Veress iğnesi 
Laparoskopik ameliyatlarda karın içine 
karbondioksit gazını kontrollu vermek için 
kullanılan özel olarak geliştirilmiş ve 
mucidinin adıyla anılan iğne. 

[51]  TPN(Total Parenteral Nutrisyon) 
Bütünüyle damar yolundan yap ı lan 
beslenme. 

[52]  Trans-torasik total özefajektomi  
Göğüs kafesi cerrahi yöntemlerle açılmadan, 
göğüs ve karın boşlukları arasındaki 
diaframa da hiatus (yemek borusunun mide 
ile birleştiği yer) denilen bölgede ve, boyun 
b ö l g e s i n d e n y a k l a ş ım l a , p a r m a k 
diseksiyonu(kör veya mediastinoskop 
yardımıyla (görerek) yemek bürosunun 
tamamının çıkarılması 

[53]  Juguler bölge 
Boyun bölgesi 

[54]  Diseksiyon 
Birbirine yapışık dokuların kanama 
kontrollu olarak ayrıştırılması. 

[55] Trans-torasik total özefajektomi - 
Transhiatal özefajektomi 
Bakınız [52] 

[56]  ELC(Endoskopik ve Laparoskopik     
Cerrahi) 
Bakınız [41] 

[57]  Tubulo-villöz adenom 
Mikroskobik incelemede en az % 80'i villöz 
yapıda olan adenomlara tübülo-villöz 
adenom adı verilir. Poliplerin % 5'ini 
oluşturlar ve sıklıkla 60 yaş üzerinde görülür 
ve büyük oranda distal de yani, rektum’da  

yer alırlar. Büyük ve sesil(sapsız) olurlar, 
kanserleşme riskleri % 40 civarındadır. 

[58]  PGV(Proximal Gastrik Vagotomi) 
Bu işlemle midenin üçte ikilik üst kısmının 
sinirleri kesilir. Antrum, pilor ve diğer 
g a s t r o i n t e s t i n a l o r g a n l a r ı n 
sinirleri (innervasyonu) sağlam bırakılır. Bu 
yüzden midenin boşalmasında zorluk 
oluşmaz. Yani ilave bir işlem yapmaya gerek 
yoktur. Mide asitini %65-70 azaltır. 
Komplikasyon yapmamış ancak ilaç 
tedavisinin başar ıs ız olduğu peptik 
ülserlerde uygulanır. 

[59]  Prospektif 
İleriye dönük. 

[60]  Vagotomi + Antrektomi 
Midenin sinirleri kesildikten sonra son 1/3 
kısmının çıkarılması ve kalan mide ile ince 
barsaklar arasında yeni bir yol açılması. 

[61]  Vagotomi + Gastroenterostomi 
Midenin sinirleri kesildikten sonra mideden 
hiç bir bölüm çıkarılmadan, mide ile ince 
barsaklar arasında yeni bir yol açılması 

[62] Sol trunkal+sağ superselektif 
vagotomi 
PGV de olduğu gibi, bu işlemle de midenin 
üçte ikilik üst kısmının sinirleri kesilir. 
Antrum, pilor(mide çıkışı ve diğer 
g a s t r o i n t e s t i n a l o r g a n l a r ı n 
sinirleri (innervasyonu) sağlam bırakılır. Bu 
yüzden midenin boşalmasında zorluk 
oluşmaz. 

[63]  Mekanik ikter 
Tıkanma sarılığı 

[64]  Distal Mide 
Midenin son bölümlerindeki 1/3 lük kısmına 
verilen isim 
[65]  Vagatomi  + GE 
Bakınız [61] 
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[ 6 6 ] To t a l g a s t re k t o m i + ö z e f a g o -
jejunostomi 
Midenin tamamının çıkarılmasından sonra 
yemek borusu ile ince bağırsakların ilk 
bölümünün uç uca ağızlaştırılması. 

[67]  Trokar 
Bir kanül ve içinde kolayca oynatılabilen bir 
stileden(klavuz) ibaret olan, stilenin sivri 
olan ucu kanülü aşan ve sapları avuç içinde 
kavranılarak yumuşak dokuları delmeye, 
vücuttan sıvı boşaltmaya yarayan aygıt. 
Laparoskopik aletlerin karın içine sokulup 
çıkarılmasını kolaylaştıran özel borudur. 
Trokarların valfi, karbondioksit gazının geri 
kaçmasını engeller. Bir trokar, vücutta 
cerrahi aletler sokmak için kullanılabilecek 
bir delik oluşturmak için kullanılan keskin 
bir noktaya sahip cerrahi bir alettir. 
Trokarlar en çok kanüller olarak bilinen 
tüplere tutturulur, cerrahi aletler kanül 
içinden, trokar içinden ve vücuda geçer. 
Trokarlar laparoskopik cerrahi işlemlerinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. İnsan ve 
hayvan tıbbında trokarın bir kullanımı da 
aspirasyondur. Hastada sıvı veya gaz 
birikmesi varsa, bir trokar hızlı bir şekilde 
takılabilir ve birikintiyi gidermek için bir 
aspirasyon tüpüne bağlanabilir. Bu, hasta 
için konforu büyük ölçüde artırabilir 

[68]  Sigma torsiyonu 
Bakınız [19] 

[69]  Detorsiyon 
Kendi etrafında dönen bağırsağın ters 
döndürülerek düğümün açılmasını sağlayan 
işlem. Normale döndürme. 

[70]  Primer  rezeksiyon 
Birincil ameliyat esnasında doku veya 
organın tamamen veya kısmen çıkarılması. 

[71]  Hartman prosedürü 
Bir kal ın bağ ırsak bölümü k ısmen 
çıkarıldıktan sonra üstte kalan ağızın 
güvenlik açısından geçici bir süre için batın  

duvarına ağızlaştırılması. Bir süre sonra 
doku güvenliği sağlandığı zaman tekrar 
ikincil bir ameliyatla normal haline 
dönüştürülür. 

[72] Primer rezeksiyon+uç-uca anostomoz 
Birincil ameliyatta Hartman iş lemi 
uygulanmaksızın, aynı seansta bağırsağın iki 
ucunun birbiri ile ağızlaştırılması 

[73]  Retrospektif 
İleriye dönük 

{74]  Dumping Sendromu 
Midenin bir bölümünün ya da tamamının 
alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass 
operasyonu sonrası ortaya çıkabilen 
“Dumping Sendromu”, midenin çok hızlı 
boşalması ile karakterize bir semptom 
olarak tanımlanabilir. Genellikle yemek 
yedikten 10 ila 30 dakika sonrası karın 
ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi 
şikayetlere neden olabilen dumping 
sendromu mide çıkışındaki kasların iptal 
edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin 
kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara 
boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve 
çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla 
ş e k e r i h t i v a e d e n y i y e c e k l e r i n 
tüketilmesinden sonra ortaya çıkar. 
Dumping sendromu yemek yedikten hemen 
sonra (10 ila 30 dakika) ortaya çıkıyorsa 
“erken dumping”; yemek yedikten 2-3 saat 
sonra ortaya çıkıyorsa “geç dumping” olarak 
sınıflandırılır. 

[75]  Afferent loop Sendromu 
Bu kronik sendrom getirici bağırsak 
urvesinin stomada(ağızlaştırılmış alan) veya 
s tomaya yak ın mekan ik ve k ı smi 
tıkanmasına bağlıdır. Eğer bir ans (urve) 
gastroenterostomisi ince bağırsağın son 
b ö l ü m l e r i n e y a k ın y a p ı l m ı ş s a b u 
malobsorosiyona (beslenme bozukluğuna) 
neden olur; çünkü yemekler safra ve 
pankreatik sekresyon sahasından atlayıp 
geçeceklerdir. 
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[76]  Rekurrens Oranları 
Nüks, tekrarlama oranları 

[77]  Total rektal prolapsus 
Rektumun bütünüyle anüsten dışarı 
sarkması 

[78]  Komplet anal sfinkter kaybı 
Bir nedenle iradi dışkılama inisiyatifinin 
tamamiyle kaybedilmesi . 

[79] Schmid koloplasti + iskion pubis 
koluna Grasilis rotasyon flep’i 
Tam anal sfinkter kayıplarında uygulanan ve 
dünya da ilk uygulaması Op. Dr. Seyhun 
Altun tarafından gerçekleştirilen bir 
ameliyat yöntemi. 

[80]  Kontinans 
Gaita veya idrar yapmanın istemli olarak 
gerçekleştirildiği dönemlerde, gaitayı 
rektum da idrarı mesanede depolayabilme 
yeteneğine kontinans denir 

[81]  Dijitoklazi 
Parmaklar aras ında yumuşak doku 
hücrelerinin ezilerek bir nevi disseksiyon 
(ayrıştırma) sağlanması yöntemi. Teknolojik 
aletler gelişmeden önce daha çok karaciğer 
rezeksiyonu ameliyatlarında kullanılırdı. 

[82]  Hepatik Parsiel Rezeksiyon 
Karaciğerin kısmi olarak bir parçasının 
çıkarılması. 

[83]  Whipple Operasyonu 
Pankreas başı tümörlerinde kullanılan bir 
ameliyat yöntemi. Pankresın baş ve gövde 
kısmı ile birlikte bazı safra yollarının ve 
ince bağırsak bölümlerinin çıkarılmasından 
sonra, kalan pankreas kanalları, safra 
kanalları ve ince bağırsak bölümlerinin 
y e n i d e n b i r r e k o n s t r ü k s i y o n l a 
yapılandırılması işlemi. Genel cerrahinin en 
büyük ameliyatlarından birisi. 

[84]  Sağ torakatomi 
Sağ göğüs kafesinin cerrahi yöntemlerle 
açılması 

[85]  Mide kardia tümörü 
Midenin yemek borusu ile birleştiği üst 
kısmında yerleşmiş bulunan tümörler. 

[86] Torakotomi’li distal özefajektomi + 
proksimal distal mide rezeksiyonu+ 
özefagogastrostomi 
Göğüs kafesi cerrahi olarak açılarak yapılan, 
yemek borusunun son 1/3 bölümü ile 
m i d e n i n b a ş l a n g ı ç t a k i 1 / 3 k ı s m ı 
çıkarıldıktan sonra yemek borusunun kalan 
kısmı ile midenin kalan kısmının göğüs 
boşluğu içinde uç uca ağızlaştırılması 
ameliyatı. 

[87] TA’ lar, ‘rotikulatör’ler, ‘Linear 
staplerler’, ‘Cirkuler stapler’ler. 
[32] de bahsedilen zımbaların çeşitli tipleri 
(Düz, çizgisel, başlığı oynar, dairesel v.s.) 

[88]  LAR(Low Anterior Rezeksiyon) 
Rektumun orta bölgesinde yerleşen tümörler 
için yani, anal hattan itibaren 8–10 cm de 
yerleşen tümörlerde ideal ameliyat anterior 
rezeksiyondur. Bu rezeksiyon, aşağı anterior 
(Low anterior) rezeksiyon olarak tanımlanır. 
Burada da tümörlü barsak kısmı, tümörün en 
az 2 cm altından ve 10 cm üstünden 
kesilerek, çevredeki lenf bezleriyle birlikte  
çıkarılır. Kalan rektum ile sigmoid kolon 
ucu ağızlaştırılarak (Kolo-proktostomi) 
devaml ı l ık  sağ l an ı r. Anas tomoz 
(ağızlaştırma) bölgesi çok aşağılarda olduğu 
için dairesel staplerlerin ciddi yaklaşım 
kolaylığı sağladığı aşikardır. 

[89]  Ailevi polipozis 
Tüm kalın bağırsaklarda yerleşen poliplerle 
kendini gösteren, genetik olarak kalıtımsal 
geçtiği bilinen bir hastalık. 
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[90]  Kolitis ülseroza 
Kalın bağırsakların iyi huylu iltihabi bir 
h a s t a l ığ ı . K a n s e r e d ö n ü şm e r i s k i 
olduğundan ciddi takipleri gerekir. 

[91]  Total Kolektomi + J Pouch + Rektal 
Cuff içerisinde İleo-anal anastomoz 
[89] ve [90] için kullanılan bir ameliyat 
yöntemi. Kalın barsaklar bütünüyle çıkarılır. 
Açıkta kalan ince bağırsağın son bölümü bir 
rektal kılıf içinden geçecek şekilde anüs ile 
ağızlaştırılır. Eskiden bu ameliyat için kalıcı 
ileostomi (ince bağırsağın son kısmının 
daimi olarak karın duvarına bağlanması) 
uygulanırdı. Prof. Nicholls un bulduğu bu 
yöntemle hastalar için büyük konfor 
sağlamıştır. 

[92]  Lap. Splenektomi 
Laparoskopik yöntemle dalağın alınması 

[93] Lap. Nissen operasyonu(reflü ve 
hiatus hernileri için) 
Laparaskopik yöntemle yapılan reflü 
ameliyatı. Diaframadaki genişlemiş deliğin 
daraltılması. 

[94]  Onkolojik 
Kanserle ilgili 

[95]   Malign melanom 
Ciltte ve bazı organlarda da meydana gelen 
pigment(renk, boya,) hücreleri kanseri 

[96]  Özefajektomi + 3 alan disseksiyonu 
Tüm yemek borusu çıkarıldıktan sonra 
çevresindeki en önemli ve riskli 3 bölgedeki 
lenf bezlerinin de temizlenmesi. 

[97]   Torakotomili radikal özefajektomi + 
torako-abdominal lenf nodu diseksiyonu 
Göğüs kafesinin cerrahi olarak açılması ile 
uygulanan ve yemek borusunu etrafındaki 
lenf bezleri ve karındaki ilgili lenf bezleri ile 
birlikte çıkarılması şeklinde tamamlanan 
radikal bir ameliyat yöntemi. 

]98]  D2 lenf nodu disseksiyonu 
Mide etrafındaki özel ve riskli lenf 
gruplarının çıkarılması. 

[99]  Primer çift senkron tümör 
İkisinede aynı zamanda rastlanan iki ayrı 
organa ait iki ayrı birincil tümör. 

[100]Torakotomisiz özefajektomi+ozefago 
gastrostomi(gastrik pull-up) 
Göğüs kafesi cerrahi yöntemlerle açılmadan 
yemek borusunun çıkarılması şeklinde 
yapılan ve tüp haline getirilen midenin 
göğüs bo ş l uğuna çek i l e rek boyun 
bölgesinde yemek borusunun üst ucuyla 
ağızlaştırılması ile tamamlanan bir yemek 
borusu ameliyatı yöntemi. 

[101] Hipofarink, larinx ve özefagus 
malign tümörleri 
Yutak alt bölümü, nefes borusu ve yemek 
borusunun kötü huylu tümörleri. 

[102] Faringo-laringo-özefajektomi+ 
faringo-ozefagostomi 
Yutak, nefes borusu ve yemek borusunun üst 
kısmının çıkarılmasından sonra kalan yemek 
b o r u s u i l e y u t a k ü s t k ı s m ı n ı n 
ağızlaştırılması ameliyatı 

[103] Faringo gastrostomi(gastrik pull-
u p ) + b i l a t e r a l v e s a n t r a l b o y u n 
diseksiyonu 
[102] de tarif edilen ameliyat da, yemek 
borusu tam çıkarıldıktan sonra, yutak üst 
bölümü ile göğüs boşluğuna tüp çekinde 
h a z ı r l a n a r a k ç e k i l m i ş m i d e i l e 
ağızlaştırılması şeklinde gerçekleştirilen 
modifikasyonu. İki taraflı  ve merkezi boyun 
lenf bezlerinin çıkarılması da ameliyata 
eklenir. 

[104]  Transfer kolon transpozisyonu 
Daha önceden midesi alınmış hastalarda 
Kalın bağırsağın yatay seyreden üstteki 
bölümünün serbestleştirilerek göğüs 
boşluğuna çekilmesi 
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[105] Faringo-transversostomi anastomoz 
[103] de tarif edilen ameliyatın başka bir 
versiyonu. Bu ameliyat bir nedenle midesi 
daha önce alınmış veya aynı seansta 
midesinin tamamının alınması gereken 
hastalar için uygulanır. Bu yöntem de 
serbestleştirilen kalın bağırsağın göğüs 
boşluğuna çekilerek boyun bölgesinde yutak 
üst bölümü ile ağızlaştırılması sağlanır. 
Genel cerrahinin en zor ve en uzun süren 
ameliyatlarından biri olup belli bir 
bölümünde KBB uzmanları ile birlikte 
çalışılır. 

[106] Total pelvik ekzantrasyon+LAR 
+Supersistektomi+Paraaortik-Pelvik Lenf 
nodu Disseksiyonu 
Pelvik kavitedeki(havsala) organların 
radikal cerrahi tedavisini içermektedir. 
Tekrar eden veya ileri pelvik organ 
tümörlerinde uygulanan bir tekniktir. 
Merkezi yerleşimli rahim, rahim ağzı, 
vagen, vulva, rektum kanserlerinde 
uygulanır. Bazan mesanenin bir kısmı da 
çıkartılır sonra küçük pelvis içindeki ve aort 
damarı etrafındaki lenf bezleride tamamıyla 
temizlenir 

[107]  Seromyotomi 
İçi boş organların(özellikle sindirim 
sisteminde) duvarını teşkil eden 3 tabakadan 
ortadaki kas, ve en dıştaki seroza denen 
tabakaların bisturi ile çizilerek açılması. En 
içteki mukoza bölümüne dokunulmaz, 

[108]  Adhezyon 
Doku ve organların bir nedenle birbirlerine 
Yapışması.Yapışıklık. 

[109]  Rat-hamster 
Deneylerde kullanılan bir çeşit fare türü. 

[110] Automated Endoscopic System for 
Optical Position (EOSOP 3000-EZOP) 
Laparoskopik ve endoskopik ameliyatlarda 
kullanılan optik aletin bir robot kol  

tarafından sesli komut ile otomatik olarak 
kullanıldığı bir robotik ameliyat modeli 
prototipi. Şu an kullanılmakta olan robotik 
cerrahi sistemlerinin öncüsü olarak önemli 
rol oynamıştır. 

[111]  Formicidae Latrielle 
Çene yapısı çok kuvvetli olan bir karınca 
türü. Eski zamanlarda yara dudaklarına dikiş 
atmakta kullanılmıştır. Bu zaman da bile 
kullanan ilkel kabileler vardır. Karıncaya 
yara dudakları ısırtıldıktan sonra kafası 
kesilerek çene kemikleri fix hale gelir ve 
yaraya dikiş atılmış olur. 

[112]  3D moniterizasyon 
3 boyulu görüntü veren ekran sistemi 

[113]  Morbid obezite 
Ölümcül şişmanlık 

[114]  Sleeve gastrektomi 
Laparoskopik yöntemle yapılan önemli bir 
ölümcül şişmanlık ameliyatı. Laparoskopik 
bir operasyonla, midenin yemek borusu ve 
barsakla devamlılığını sağlayacak tüp 
şeklinde bir parçası korunarak, mide 
gövdesinin büyük bölümünün çıkarılması 
işlemidir. Operasyonda midenin en çok 
esneyip genişleyen ve iştahı yöneten kısmı 
çıkartılır. Bu ameliyat esas olarak mide 
hacmini azaltmak yoluyla alınan gıda 
miktarının düşürülmesini hedefler. Ayrıca 
midenin çıkarılan kısmından salgılanan bir 
hormon nedeniyle de iştah kontrolü ve 
doyma hissi üzerinde çok etkili bir 
ameliyattır. Normal barsak yolu korunduğu 
için daha fizyolojik bir yöntem olup, besin 
emilim bozukluğuna bağlı komplikasyonlar 
oluşmamaktadır. Bu yöntem, son yıllarda 
tek başına etkili bir obezite ameliyatı olarak 
kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. 

[115]    Klatskin Tümörü  
Hiler kolanjiyokarsinomlarını(Karaciğer 
kapısı tümörleri) 1965 yılında Gerald  
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Klatskin, diğer safra yolu tümörlerinden 
farklı patoloji ve klinik özellikleri olan 
bir tümör olarak kategorize etmiştir. Sağ 
ve sol safra kanallarını bileşkeleri 
düzeyinde tutan kolanjiokanserlere 
Klatskin Tümörü adı verilmektedir. Bu 
hastalarda metal stentler ile bilateral 
olarak safra yollarının drene edilmesi, 
operable olmayan hastalarda en iyi 
palyasyonu(iyileştirme) sağlamaktadır. 
Ancak hastalığın tutulum şekli nedeni ile 
intrahepatik(karaciğer içi) safra yolları 
di late(geniş) iken, ekstrahepatik 
(karaciğer dışı) safra yolları normal 
kalibrasyonda olmaktadır, ve yan yana  
iki metalik stent yerleştirilmesine uygun 
olmayabilmektedir. Bu durumdaki bir 
hastada bilateral(ikitaraflı) drenajın 
sağlanması için geliştirilmiş olan Y-
s t e n t i n , e n d o s k o p i k r e t r o g r a d 
kolanjiopankreatografi(ağızdan girilerek) 
ile yerleştirilmesi tanımlanmıştır. 

[116]    Puestow ameliyatı 
Puestow ameliyatı, kronik pankreatitin 
cerrahi tedavisinde kullanılır. Puestow 
cerrahisinde iki tip, Duval (1954) ameliyatı 
ve Puestow (1958) ameliyatı vardır.  

[117]              Feokromasitoma 
Çok yüksek ve ölümcül tansiyonla seyreden 
bir böbrek üstü bezi tümörü 

[118]             Shouldice herniorafi 
Bugün Bassini-Shouldice onarımı olarak da 
adlandırılan bu ameliyat bir doku-dikiş 
onarımıdır. Bassini'nin ipek sutürlerle 
yaptığı onarımın benzeri Shouldice 
tarafından çelik telle uygulanmıştır. Bugün 
yaygın kullanılan dikiş materyali ise 
polipropilendir. Bassini yönteminden önemli  
farkı fıtık bölgesin 3 kat üzerinden takviye 
edilmesidir. 

[119]           Özafagus squamöz Ca 
Yemek borusunun yassı hücreli kanseri 

[120]           Gavriliu Ameliyatı 
Dan Gavril iu isimli Romen cerrah 
tarafından 1951 de ilk defa gerçekleştirilen 
ve yemek borusunun midenin bazı bölümleri 
içinde ağızlaştırılması şeklinde uygulanan 
bir karın fıtığı ameliyatı yöntemi. 
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