BAŞKANDAN
Türkiye İşverenlerinin temsilcisi olarak, bir grup
işveren 30 yıl önce işyerlerimizde yaşamakta
olduğumuz bir trajediyi; İŞ KAZALARINI
sahiplenmeye ve işçilerimizi kendi kaderleri ile
baş başa bırakmamaya karar verdik.
Bu probleme öncelikle proaktif bir yaklaşımla
önleyici tedbirleri oluşturmak üzere yaklaştık ve
buna ilaveten iş kazalarına uğrayan işçilerimizin
kaderlerini değiştirecek tedavi yöntemlerini
devreye sokmaya başladık. Bunun da adı TİSK
Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı oldu.
Bugün hiç istemesekte yaşadığımız uzuv
kopmaları ile sonuçlanan iş kazalarında,
çalışanlarımızın modern tıbbın ve mikrocerrahi
alanının sunduğu tüm imkanlardan en iyi
şekilde faydalanabilmeleri için elimizden
geleni yapmaya gayret ediyoruz. Uzuv kaybı
ile sonuçlanan durumlarda ise çalışanlarımıza
gerekli
rehabilitasyon
hizmetlerini
sağlamak, onları yeniden çalışma hayatına
kazandırabilmeyi amaçlıyoruz. Bu ülkenin
güçlenmesi için çalışanlarımızın eline, koluna,
alın terine ihtiyacımız olduğunu hiç bir zaman
unutmuyoruz.
Aynı şekilde yangın felaketine maruz kalarak
yaralanan çalışanlarımız için de, tedavi
olabilecekleri modern yanık merkezlerinin
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sayılarını ve imkanlarını arttırabilmek amacıyla
projeler ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
Kaza
sonucu
desteğe
ihtiyaç
duyan
çalışanlarımıza geçim desteği sağlamak, onları
ve yakınlarını kimseye muhtaç bırakmamak;
hayatını kaybeden çalışanlarımızın çocuklarına
eğitim yardımı yapabilmek, onların ailesi
olabilmek ve her daim yanlarında olduğumuzu
hissettirebilmek adına çalışmalar yürütüyoruz.
Türkiye’de 1981 yılından itibaren 24 saat
aralıksız çalışan bir mikrocerrahi merkezinin
İstanbul Pastör Hastanesi’nde kurulması ile
birlikte daha önce yapılması olanaksız birçok
ameliyat yapılmaya başlandı. Gerçekleştirilen
mikrocerrahi ameliyatları kalitatif ve kantitatif
olarak kısa sürede dünyadaki gelişmiş
merkezler düzeyine ulaştı.
Bu gelişmeden kısa bir süre sonra, 12 Temmuz
1985 tarihinde, Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu’na üye sendikalarımız ve iş
dünyamızın önde gelen şirketleri tarafından
TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı
kuruldu. Vakfın amaçları, tıbbın en ileri
teknolojilerine dayalı bu alanda cerrahların
eğitim almalarını sağlamak, bilimsel araştırmaları
desteklemek, geliştirmek ve yeni merkezler
kurulmasını sağlamak olarak belirlendi.

Vakfımızın kuruluşunun 30. yılında da ilk günkü
azim, gayret ve dinamizmle çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. İş kazalarının hala ciddi problem
olduğu ülkemizde
hastaların
hizmete
ulaşmasında, hizmetin ekonomizasyonunda,
sakatlıklara bağlı insani ve ekonomik
kayıplarda, verilerin toplanmasında ciddi
sorunlar bulunduğunu görüyoruz. İş kazalarını
ortadan kaldırmak, kazazede çalışanlara destek
vermek konusunda ülke olarak bulunduğumuz
noktadan da açıkçası mutlu değiliz. Yaşanan
acı olaylar hafızalarımızda her daim tazeliğini
koruyor. Bu olanlara seyirci kalmamak adına
dünya genelinde alınan ve alınmakta olan her
tedbiri yakinen takip ediyoruz.

düzenleyerek, duyarlılığımızı en üst seviyeye
taşımaya çalışacağız.

Bu bağlamda, işyerlerimizde alınmakta olan
koruyucu önlemleri geliştirebilmek için,
çalışanlarımızla birlikte işverenlerimize de bu
konularda eğitici ve bilgilendirici toplantılar

Bu hedefler doğrultusunda bizlere katılmak,
öneride bulunmak isteyen tüm işçi, işveren
ve sivil toplum kuruluşlarına şimdiden
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Rekonstrüktif
mikrocerrahi
alanında
uzmanlaşmış doktor, hemşire ve sağlık personeli
sayısını daha yukarılara taşıyabilmek için mevcut
desteğimizi artırmak öncelikli hedeflerimiz
arasında yer alıyor. Ayrıca iş kazalarının ve uzuv
kopmalarının telafi ve tedavisine odaklı hizmet
veren hastanelerimize de Türkiye genelinde
destek sağlamak kararındayız.
Vakıf olarak, bu konudaki eksikliklerin
giderilmesine katkıda bulunmayı çok önemsiyor;
mevcut sağlık sorunlarının hafifletilmesine
katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle,
Necmettin ÖZTEMİR
Başkan
TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı
Yönetim Kurulu adına…
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VAKIF HAKKINDA
1978 yılında, Türkiye’de ilk Rekonstrüktif
Mikrocerrahi
uygulamaları
gerçekleştiren
merhum Dr. Ayan Gülgönen, bir yıl sonra
İstanbul Pastör Fransız Hastanesi’nde Dr. Oya
Bayrı ve Dr. Türker Özkan’dan oluşan bir ekip
kurarak, bu alanda 24 saat acil hizmet veren
ilk özel branş merkezini kurdu.
Mikrocerrahi uygulamaların yoğun olarak
yapıldığı bu merkez, aynı zamanda bir çok
uzmanın mikrocerrahi/el cerrahisi yandal
ihtisas eğitiminde bir okul görevi görüyordu.
O dönem işadamı merhum Turgut Işık,
komşusu merhum Dr. Ayan Gülgönen ile bir
araya geldi. Gülgönen, uzmanlık alanını “Kopan
el, kol, bacak ve parmakları yerine dikiyor, eski
haline getiriyoruz” diye ifade edince, Turgut
Işık konuya ilgi duydu. İş ve trafik kazalarında
yılda yüzlerce vaka görüldüğünü ve çoğunun
sakat kaldığını öğrenen Işık, “Bu tür kazalar
bizim fabrikalarımızda da oluyor. İnsanlar
hem sakat kalmasın, hem de ekonomiye
kazandırılsın” düşüncesiyle hareket ederek
konuyu sahiplenen ilk işveren oldu.
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Bu konuda bir işveren vakfı kurulması için
ilk adımı atan Turgut Işık, dönemin Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
Başkanı Halit Narin ile bir araya geldi. Narin
ve Işık, büyük işveren sendikalarını vakfın
kurucu üyeleri yaparak TİSK Mikrocerrahi
ve
Rekonstrüksiyon
Vakfı’nun
kuruluş
çalışmalarını başlattı.
TİSK, işveren sendikaları, iş dünyasının önde
gelen şirketleri ve işadamları tarafından 12
Temmuz 1985 tarihinde kurulan vakfın,
ilk Mütevelli Heyet Başkanı merhum Nejat
Eczacıbaşı, ilk Yönetim Kurulu Başkanı
merhum Dr. Ayan Gülgönen, ilk Yürütme
Kurulu Başkanı da merhum Turgut Işık oldu.
Vakfın bu dönemki yönetiminde, Necmettin
Öztemir, Rıza Kutlu Işık, M. Sinan Abeş, Dr.
Mücahit Atmanoğlu, Prof. Dr. Türker Özkan,
Hakan Yıldırımoğlu, Başar Ay, M. Feridun
Uzunyol, H. Serdar Şardan, Z. Selçuk Maruflu,
Barış Haşemoğlu yer almaktadır.
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Temel amacımız, mikrocerrahi
alanında Türkiye’de
gerçekleştirilebilecek tüm bilimsel
araştırmalara, uygulama ve
eğitim çalışmalarına katkı
sağlayabilmektir.

AMAÇLARIMIZ
Vakfımız bu doğrultuda;
Mikrocerrahi
ve
Rekonstrüktif
Cerrahi
konusunda ameliyat, bakım gerektiren
hastalara gerekli tedavi imkanlarını sağlamayı
ve bu hastalardan maddi durumu tedavi
ücretlerini karşılamaya yeterli olmayanlara,
durumlarıyla orantılı olarak ücretsiz tedavi
imkanı sunmayı,*
Mikrocerrahi ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında
tedavi üniteleri, hastane, eğitim ve araştırma
kurumları ve enstitüleri oluşturmayı,
Rekonstrüktif
mikrocerrahi
alanında
uzmanlaşmış doktor, hemşire ve sağlık
personeli sayısını daha yukarılara taşıyabilmek
için mevcut desteğimizi artırmayı,

!
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Bu alanda hizmet veren işletmelere yaşamsal
kaynak sağlamak üzere gerekli araç ve
gereçleri sağlamayı,
Mikrocerrahi
ve
Rekonstrüktif
Cerrahi
konularında ulusal veya uluslararası seminer,
toplantı, konferans düzenlemeyi ve bunlara
katılmayı,
Mikrocerrahi ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında
yayınlar hazırlamayı ve dağıtmayı,
Kurabileceği eğitim tesislerinde en az %10
kapasiteyi yetenekli ancak maddi imkandan
yoksun öğrencilere; sağlık tesislerinde ise
hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az
%10’unun maddi imkanı olmayan hastalara
tahsis etmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Yardımın şekli, tutarı vs. Yönetim Kurulunun
düzenleyeceği bir yönetmelikle tespit edilir.
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VAKIF ORGANLARI VE YÖNETİM KURULU
VAKIF MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

T.Kimya, Petrol, Lastik
ve Plastik Sanayi İşveren
Sendikası

Türkiye Tekstil Sanayi
İşverenler Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikası

M.Feridun UZUNYOL

Av. Başar AY
Üye

Av.Hakan
YILDIRIMOĞLU
Üye

Üye

Halit NARİN

Necmettin ÖZTEMİR

Mütevelli Heyet Başkanı

Mütevelli Heyet Başkan
Yardımcısı

T.İnşaat Sanayicileri
İşveren Sendikası

Çimento Endüstrisi
İşverenleri Sendikası

Barış HAŞEMOĞLU

Dr.H.Serdar ŞARDAN

Üye

YÖNETİM KURULU

Necmettin ÖZTEMİR
Başkan

Rıza Kutlu IŞIK
Başkan Yardımcısı

Üye

ONURSAL BAŞKAN

DENETİM KURULU
Nadir Yürüktümen
Opt. Dr. Mustafa Cantürk

Em. Org.
Necdet ÜRUĞ

Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu

Onursal Başkan

M.Sinan ABEŞ
Başkan Yardımcısı

KOMİSYONLAR
Opr.Dr. Mücahit
ATMANOĞLU
Üye
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Z.Selçuk MARUFLU
Üye

Prof. Dr.
Türker ÖZKAN
Üye

Mikrocerrahi
Komisyonu:
Mücahit Atmanoğlu
Türker Özkan
M. Feridun Uzunyol
Barış Haşemoğlu
Hakan Yıldırımoğlu
H. Serdar Şardan

Hukuk İşleri
Komisyonu:
Başar Ay
Hakan Yıldırımoğlu

Mali İşler, Muhasebe ve
Fon Yönetimi:
M. Feridun Uzunyol
Z. Selçuk Maruflu

Tanıtım, Halkla İlişkiler ve
Neşriyat Komisyonu:
Türker Özkan
H. Serdar Şardan
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TÜZEL KİŞİLER
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Türkiye Tekstil Sanayi İşveren Sendikası
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
T.Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşveren Sendikası
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayi İşveren Sendikası
Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası
T.İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri İşveren Sendikası
T.Selülöz Kağıt ve Kağıt Mamulleri Sanayi İşveren Sendikası
T.Toprak Seramik Çimento ve Cam Sanayi İşveren Sendikası
Türk Armatörleri İşveren Sendikası
İstanbul Valiliği
İstanbul Sanayi Odası
İstanbul Ticaret Odası
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
STFA Holding A.Ş.
Ahmet Nihat Özsan A.Ş.
Borusan A.Ş.
Çanakkale Seramik A.Ş
Kutlutaş A.Ş.

GERÇEK KİŞİLER
Halit NARİN
Oğuz GÜRSEL
Kemal CAFERZADE
Mehmet ÇOPUR
Bedrettin DALAN
Necati KURMEL
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Rıza Kutlu IŞIK
Nevzat AYAZ
Mücahit ATMANOĞLU
Zekai EREZ
Turgut IŞIK
Uğur IŞIK

Emre NARİN
Türker ÖZKAN
Necmettin ÖZTEMİR
Murat ÖZTEMİR
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İşçi ve işverenlere yönelik eğitimler ile ülke genelinde iş güvenliği konusunda
bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve Türkiye’de yaşanan iş kazası oranlarını
dünya ortalamasının altına indirmek en önemli hedeflerimizden birisidir.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE İŞ KAZALARI
2015’te 14 yaş ve altında 14 çocuk işçi;
15-17 yaş arası 35 çocuk/genç işçi;
28-27 yaş arasında 22 işçi;
28-50 yaş arasında 798 işçi,
51 yaş ve üstünde 432 işçi ve
elimizdeki bilgiler ışığında yaşını
öğrenemediğimiz 143 işçi
çalışırken hayatını kaybetti.

İSTATİSTİKİ VERİLER
BAŞLICA İŞ KOLLARINA GÖRE İŞ KAZALARI
SGK 2015 İLLERE GÖRE ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI
2015 Yılında iş kazaların en az 1703 işçi hayatını kaybetti.
SGK verilerine göre 2012’de 745, 2013’te 1336, 2014’te 1626
işçinin hayatını kaybettiği görülmektedir. Bildirimi yapılmayan,
kayıtlara geçmeyen ve basına yansımayan iş kazalarının
varlığı ile birlikte 2012’de en az 878, 2013’te en az 1235,
2014’te en az 1886 işçi hayatını kaybetti. Grafiklerde 2015’te
meydana gelen iş kazalarının ay, sektör yaş gruplarına göre
dağılımı ve iş kazalarının en çok meydana geldiği ilk 10 il
bulunmaktadır. SGK verilerine göre 2009’dan 2014’e kadar olan
6 yılda resmi kayıtlara göre 8066 işçi çalışırken hayatını kaybetti.
İş kazalarının en fazla meydana geldiği 10 ilde; İstanbul’da 115,
İzmir’de 84, Adana’da 78, Bursa’da 76, Konya’da 67, Manisa’da
54, Kocaeli’de 47, Ankara’da 42, Ş.Urfa’da 40, Kayseri’de 34 işçi
hayatını kaybetti.
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İnşaat sektörü en çok iş kazasının meydana
geldiği sektör olarak gözükmektedir. 2012’de
279, 2013’te 294, 2014’te 423 işçinin hayatını
kaybettiği inşaat sektörü 2015 yılında da ilk sırada
yer almaktadır. İnşaat sektöründen sonra en çok
tarım ve taşımacılıkta iş kazaları meydana geldi.
2015’te başlıca iş kollarına göre şöyle dağılım
gösterdi: İnşaat, yol iş kolunda 418; tarımda 378;
taşımacılıkta 219; belediye, genel işlerde 136;
ticaret, büro, eğitim, sinemada 75; madencilikte
70; enerjide 48; metalde 46; gıda, şekerde 39;
savunma, güvenlikte 35; sağlık, sosyal hizmetlerde
28; petrol, kimya, lastikte 21; gemi, tersane,
deniz, limanda 20; çimento, toprak, camda 19;
ağaç, kağıtta 18; turizm, konaklama, eğlencede 13;
tekstil, deride 13 işçi çalışırken hayatını kaybetti.
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REKONSTRÜKTİF MİKROCERRAHİ
Vücudumuzdaki küçük yapılar üzerinde hassas ameliyatların
yapılabilmesi için özelleşmiş ameliyat mikroskopları ve çok
küçük özel aletlerin kullanıldığı bir cerrahi alandır. Çıplak gözle
görülenden elli kat daha büyük büyütme altında, saç kadar
ince dikişlerin kullanıldığı bir cerrahi alan olan mikrocerrahide
cerrahlar, çapları 1 mm’den küçük olan kesik damar ve
sinirleri onarabilmektedir. Damar devamlılığının ve damarda
kan akışının yeniden sağlanması ve yaralanmış damarlar
ile sinirlerin onarılması, kanser ve doğumsal farklılıklardan
kaynaklanan şekil ve işlev bozukluklarının düzeltilmesinde çok
büyük bir öneme sahiptir.

ve duyu geri kazanımının da mümkün olduğu yaralanmalar
duruna gelmiştir. Kesik sinirlerin bozulmuş olan bütünlüğü
ameliyat mikroskobu yardımıyla büyük bir hassasiyetle
onarılabilmekte, hasarlanmış veya kaybedilmiş sinir parçaları,
greft adı verilen sinir parçaları ile onarılabilmekte, böylece yüz
felci veya doğum felci olan hastalar tedavi edilebilmektedir.
Sinir onarımındaki teknik gelişmeler ile işlev gören kaslar başka
bölgelere nakledilebilir, felçli yüzler ve uzuvlar tekrar canlılık
kazanabilirler. Sinir Transferleri ile dalı olan veya bölünebilen
sinirler, hasarlanmış sinirlere ağızlaştırılabilir, böylece
kaybedilmiş olan hareket ve duyu yeniden kazanılabilir.

1960’ların başında teknoloji ve cerrahi teknikteki ilerlemeler
cerrahlara kopmuş parmakları ve uzuvları yeniden yerine
takma Replantasyon imkanı sağlamıştır.

Rekonstrüktif mikrocerrahi son on yılda acil el cerrahisi, kol nakli
ve yüz nakli konularında büyük ilerlemelere şahit olmuş, bu
yeni teknikler ile çok ağır hasarlı hastaların klasik yöntemlerle
çözülemeyen sorunları çözülebilir duruma gelmiştir

Bu yenilikler sayesinde ayaktan ele parmak nakilleri yapılmaya
başlanılmış, mikrocerrahi teknik kullanılarak kopmuş olan bir
parmağın yerine ayak parmağının transfer edilmesi, yaralanmış
ellerin cerrahi rehabilitasyonunda büyük bir çığır açmıştır.
1970’lerin başında serbest doku nakilleri başlamış, böylece
cerrahlar kas, deri, kemik ve bağırsak fazlası olan bölgelerden
aldıkları organları mikrovasküler teknikleri kullanarak açık
yaralara ve doku eksiği olan bölgelere nakletmişlerdir. Serbest
doku nakilleri, diğer adıyla serbest flepler rekonstrüktif cerrahlar
için ekstremite ve diğer organ kanserlerinin tedavisinde
çok büyük imkanlar sağlamıştır. Yaralı sinirin mikrocerrahi
tedavisinde önemli adımlar atılmıştır. Bir zamanlar, ümitsiz
olgular olarak görülen periferik sinir yaralanmaları şimdi hareket
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PARMAK REPLANTASYONLARI

Türkiye’de ilk başarılı parmak replantasyonu 1978 yılında
merhum Dr. Ayan Gülgönen ve ekibi tarafından İ.Ü. İstanbul
Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği’nde, sağ el
beşinci parmağı merdivene takılarak avulsion şeklinde tam olarak
ampute olan Diş Hekimliği öğrencisinde gerçekleştirilmiştir.

AMELİYAT ÖNCESİ

Sağ kolu kopmuş, Replante
edilmiş mutlu hasta!
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Sağ kolu kopmuş, Replantasyon
imkanı bulamamış hasta!

AMELİYAT SONRASI

17

BAŞPARMAK KOPMALARI

TÜRKİYE’NİN İLK
EL (majör) REPLANTASYONU

Başparmağı iş makinası ile sıyrılma tarzında (Avulsiyon şeklinde)
tam olarak kopan olgunun ameliyat öncesi kopmuş başparmağı;
Başparmak tekrar yerine dikildikten sonraki erken ve geç dönem
resimleri.

03.11.1981 Merhum Dr. Ayan Gülgönen, Dr. Oya Bayrı, Dr. Türker
Özkan, İstanbul Pastör Hastanesi

(Merhum Dr. Ayan Gülgönen, Dr. Türker Özkan)

AMELİYAT ÖNCESİ
2015

AMELİYAT ÖNCESİ

AMELİYAT SONRASI
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2015

AMELİYAT SONRASI
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KOL KOPMALARI

EL (majör) REPLANTASYONU

1983

26 yaşında, sağ önkolu distal seviyeden tam kopan bir demir
işçisi; ve Replantasyon’dan 19 yıl sonra elinin kontrol resimleri.

Türkiye’de gerçekleştirilen ilk kol replantasyonu: Tren altında
kalarak sol kolu tam olarak kopan 36 aylık çocuğun kolu,
merhum Dr. Ayan Gülgönen, Dr. Oya Bayrı ve Dr. Türker Özkan
tarafından 1989 yılında İstanbul Pastör Fransız Hastanesi’nde
tekrar yerine takılmıştır.

(Merhum Dr. Ayan Gülgönen - Dr. Türker Özkan)

AMELİYAT ÖNCESİ

AMELİYAT ÖNCESİ

2014

AMELİYAT SONRASI
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AMELİYAT SONRASI

21

EZİLME (Crush) ŞEKLİNDE
UZUV KOPMASI

AĞIR (Crush) ALT EKSTEMİTE
YARALANMALARINDA
REKONSTRÜKTİF
MİKROCERRAHİ UYGULAMA

MAJOR AMPUTASYONLAR

Sol kolu ezilerek ve sıyrılarak (Crush-Avulsion) tam olarak kopan 21 yaşındaki
işçinin kazadan sonraki resimleri ve tekrar yerine takılan aynı hastanın
kolunun ve elinin 20 yıl sonraki resimleri.
(Merhum Dr. Ayan Gülgönen, Dr. Oya Bayrı, Dr.Türker Özkan)

AMELİYAT ÖNCESİ

AMELİYAT ÖNCESİ

AMELİYAT ÖNCESİ

AMELİYAT SONRASI
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AMELİYAT SONRASI

AMELİYAT SONRASI
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TÜRKİYE’DE YAPILAN İLK SKALP
RE-İMPLANTASYONU
1982

Saçlarını dokuma tezgahına kaptırarak saçlı derisini, yüzünün ve kulağının
bir kısmını tamamen koparan işçi hanımın kopan vücut parçaları, merhum
Dr. Ayan Gülgönen, Dr. Oya Bayrı ve Dr. Türker Özkan tarafından 1982
yılında İstanbul Pastör Fransız Hastanesinde tekrar yerine dikilmiştir.
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LATISSIMUS DORSİ
SERBEST FLAP

MİKRO - LENFATİKO VENÖZ ANASTOMOZ

Türkiye’de yapılan ilk latissimus dorsi serbest flapı merhum
Dr. Ayan Gülgönen, Dr. Oya Bayrı ve Dr. Türker Özkan
tarafından 1989 yılında Pastör Fransız Hastanesinde yapıldı

Türkiye’de ilk mikro-lenfatiko-venöz anastomoz merhum
Dr. Ayan Gülgönen ve ekibi tarafından 1979 yılında İstanbul
Pasteur Fransız Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir.

AMELİYAT ÖNCESİ

AMELİYAT ÖNCESİ

AMELİYAT SONRASI

AMELİYAT SONRASI
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AYAK KOPMASI (Replantasyonu)

MEME REKONSRÜKSİYONU

Trafik kazasında her iki ayağı ayak bileği seviyesinden tam olarak
kopan 36 yaşındaki olgunun ameliyat öncesi ve kopuk ayağının
tekrar yerine dikildikten sonraki resimleri.

Meme Kanseri nedeniyle alınan memenin,
mikrocerrahi yöntemler kullanılarak rekonstrüksiyonu
(Dr. Burcu Çelet Özden, İTF).

(S.B. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik
Cerrahi Kliniği arşivinden).
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AMELİYAT ÖNCESİ

AMELİYAT ÖNCESİ

AMELİYAT SONRASI

AMELİYAT SONRASI
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DİL REKONSRÜKSİYONU

AYAKTAN ELE PARMAK NAKLİ

Dil kanseri nedeniyle dilinin tamamı çıkartılan hastanın,
kolundan alınan ve mikrocerrahi teknikler kullanılarak yapılan
serbest doku transferi ile dilinin yeniden yapılması.

Yanık nedeniyle parmaklarını ve ellerini kaybetmiş olguda
Mikrocerrahi Yöntemler Kullanılarak Ayaktan Ele Parmak Nakli

(Dr. Samet Vasfi Kuvat, İTF)

(Dr. Türker Özkan)

Sağ El

Sol El

AMELİYAT ÖNCESİ
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TÜRKİYE’NİN İLK İKİ BACAK KOPUĞU VE
REPLANTASYONU

Hacetepe Üniversitesi, Ankara
Dr. T. Şafak, Dr. A. Kayıkçı, Dr. İ. Vargel, Dr. S. Nasır
(Türk Plastik Cerrahi Tarihçesi, Prof.Dr. İ. Yıldırım)

AMELİYAT ÖNCESİ

Rekonstrüktif mikrocerrahi son on yılda kompozit doku
nakli, kol-bacak nakli ve yüz nakli konularında büyük
ilerlemelere şahit olmuş, bu yeni teknikler ile çok ağır
hasarlı hastaların klasik yöntemlerle çözülemeyen ciddi
sorunları çözülebilir duruma gelmiştir…

AMELİYAT SONRASI
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TÜRKİYE’DE İLK EL NAKLİ

26 Eylül 2010 tarihinde, Akdeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Prof.Dr. Ömer
Özkan’ın Başkanlığındaki ekip tarafından
aynı hastaya çift el nakli olarak uygulandı.

Prof. Dr. Ömer Özkan

TÜRKİYE’DE İLK
RAHİM NAKLİ

TÜRKİYE’DE İLK
YÜZ NAKLİ

09 Ağustos 2011 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde, Dr. Ömer Özkan’ın Başkanlığındaki ekip
tarafından gerçekleştirildi

28 Oçak 2012 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde, Dr. Ömer Özkan’ın Başkanlığındaki ekip
tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ferit Demirkan

AMELİYAT ÖNCESİ

AMELİYAT SONRASI
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HASTANEMİZ
Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve
Ticaret A.Ş. tarafından işletilen
Acıbadem Maslak Hastanesi’nin
mülkiyeti TİSK Mikrocerrahi
ve Rekonstrüksiyon Vakfı’na
ait olup, vakfın yönlendirdiği
hastalara mikrocerrahi ve
rekonstrüksiyon ünitelerinde
%50 indirim uygulanmaktadır.

Vakfımız, mikrocerrahi alanında Türkiye’de gerçekleştirilebilecek
tüm bilimsel araştırmalara, uygulama ve eğitim çalışmalarına
destek olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, genç cerrahları
Türkiye’deki kursların yanı sıra Amerika ve İsviçre’deki mikrocerrahi
kurslarına göndermektedir.

EĞİTİME KATKILARIMIZ
TİSK
Mikrocerrahi
ve
Rekonstrüksiyon
Vakfı, genç cerrahların “Temel Mikrocerrahi
Laboratuvar Eğitimine” yurt içi ve yurt dışı
olanaklar sağlamakta, yurt içinde bu konuda
eğitim veren tüm kuruluşlar ile işbirliği
yapmakta, yurtdışında düzenlenen seçilmiş
ileri mikrocerrahi eğitim kursları için maddi
destek vermeye devam etmektedir.
Vakıf, son iki yılda 150 genç cerrahın yurt içi
ve yurt dışı mikrocerrahi eğitimine, vermiş
olduğu maddi destek ile katkıda bulunmuştur.
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Ülkemizde hizmet veren Temel Mikrocerrahi
Laboratuvar Kurslarına destek vermek,
katılımcı sayısını arttırmak, daha kaliteli
hizmet verebilmelerini sağlamak amacı ile bu
kuruluşlara da ihtiyaçları olan malzeme desteği
vakıf tarafından verilmektedir. Bu amaca uygun
olarak Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği’ne
dört adet donanımlı (Zeiss) eğitim mikroskobu
ve yeterli mikrocerrahi alet, İstanbul Tıp
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine bir
adet OPMI 6 Ameliyat mikroskobu, yenilenen
Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Mikrocerrahi
Laboratuvarı’na iki donanımlı (Zeiss) eğitim
mikroskobu temin etmiştir.

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, yine son üç yıl
içerisinde 261 mikrosever cerrahın mikrocerrahi eğitimine
(Kongre/Kurs kayıt ücretlerinin ödenmesi, proje giderlerinin
ödenmesi, eğitim malzeme desteği vs.) katkıda bulunmuştur.
Mikrocerrahi konusunda eğitime katkıda bulunmak üzere,
mikroseverlerin online ulaşabilecekleri konu ile ilgili üç tıbbi
derginin yıllık online abonman ücretlerini karşılamakta olan
vakıf, ülkemizde başarılı replantasyon yapan genç cerrahların
teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesini önemsemekte ve bu
konuda projeler geliştirmeye devam etmektedir.
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Op. Dr.

Ömer BERKÖZ

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktüf ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
El Cerrahisi Bilim Dalı

Sayın TİSK Mikrocerrahi Vakfı Yönetim Kurulu’na,
Vakfınızın verdiği burs ile 2015 yılı şubat ayında New York’da bulunan Colombia
Üniversitesi’nin düzenlediği İleri Mikrocerrahi Kursu’na katıldım. Çalıştığım kurum ve
pozisyonum gereği yoğun olarak mikrocerrahi yöntemlerin kullanıldığı ameliyatları yapıyor
olmam sebebi ile mikrocerrahi konusunda tecrübem mevcuttu ancak bu kurs kendimi
eleştirel gözle değerlendirmemi ve farklı bir ekolden farklı teknikler görerek kendimi daha
da geliştirmemi sağladı.
Eğitimime verdiği destekten dolayı TİSK Mikrocerrahi Vakfı’na ve size ulaşmamı sağlayan
Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği’ne teşekkürlerimi sunarım.
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Dr.

Erol KOZANOĞLU

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU MİKROCERRAHİ VE REKONSTRÜKSİYON
VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda
son yıl asistanı olarak çalışmaktayım. İki yıl önce, vakfınız tarafından verilen burs ile İsviçre’nin Zurich
Üniversitesi’ndeki Temel Mikrocerrahi Kursu’na katılmıştım. Bu kurs sonrasında edindiğim bilgi ve görgü
ile hem acil şartlarda hem de günlük uygulamalarımda hastalarımıza elimden geldiğince yardım etmeye
çalıştım. İstanbul’un ve hatta Türkiye’nin en büyük mikrocerrahi merkezlerinden birinde çalışmak, sürekli
yenilenmeyi gerektirmektedir. Bu sebeple Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği (ACELEMDER) Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na başvuru yapmıştım. Derneğimiz tarafından tarafınıza yapılan başvuru sonrasında,
26 – 30.10.2015 tarihleri arasında, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York Eyaletinin Columbia
Üniversitesi’nde yapılan İleri Mikrocerrahi Kursu’na burs kazandım.
Söz konusu merkezde geçirdiğim bir hafta sonunda görgü ve bilgimi bir üst düzeye çıkarmış bulunmaktayım.
Columbia Üniversitesi’nde geçirdiğim zamanda ülkemizin ve özellikle de hastanemizin tıbbi ve teknik
imkânlarının dünya standartlarında olduğunu görmekten mutluluk duymaktayım. Önümüzdeki
dönemde hem acil şartlarda hem de günlük uygulamalarımda hastalarıma daha özgüvenli ve kararlı
yaklaşabileceğime inanmaktayım. Bana böyle bir imkânı sunduğunuz için Yönetim Kurulunuz nezdinde
tüm Vakfı’nıza kalpten teşekkürü borç bilirim. Mikrocerrahi eğitimime yaptığınız engin katkıyı, Vakfı’nızın
isteği ve gereksinimi doğrultusunda memnuniyetle kullanmaya hazır olduğumu sizlere bildirmek isterim.
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Dr.

Mehmet GENCER

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

SAYIN TİSK Mikrocerrahi Vakfı Yönetim Kurulu’na,
Vakfınızın tarafıma verdiği burs ile 2015 yılı Ocak ayında Adana’da Çukurova Üniversitesinde
düzenlenen temel mikrocerrahi kursuna katıldım. Çalıştığım kurum, eğitim sürecim ve
bölümümün sorumlulukları çerçevesinde yoğun olarak mikrocerrahi teknikleri kullanılan
ameliyat ve acil müdahalelerin yapılması sebebi ile mikrocerrahi ile ilgili temel eğitim,
tecrübe, görgü ve becerilerimi tecrübeli cerrahlar ışığında bu kurs ile pekiştirme fırsatı
verdiğiniz için ,ileride yapacağım birçok operasyonda kullanacağım temel mikrrocerrahi
eğitimimi bu kurs ile sağladığı, TİSK Mikrocerrahi Vakfı’na teşekkürlerimi sunarım.
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Doç. Dr.

Savaş SEREL

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
El Cerrahisi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD
24-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri New York - Columbia
Üniversitesindeki İleri Düzey Mikrocerrahi Kursuna katılarak döndüm.
Bu kursa katılmamı sağlayan ve Kurs için burs veren TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon
Vakfına çok teşekkür ederim.

EUROMICRO 2016

Bu yıl 21-24 Nisan tarihler arasında Antalya’da
gerçekleştirilen, 32 ülkeden 450 uzmanın katıldığı
Euromicro 2016 Kongresi’nin Ana Sponsoru olduk.
Ana sponsoru olduğumuz Euromicro 2016 kongresinde,
Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Rıza Kutlu Işık
vakfımızı ve faaliyetlerimizi katılımcılara anlattı.
Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Türker Özkan da
“Türkiye’de Mikrocerrahi’nin Başlangıcı ve Gelişimi”
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
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Euromicro 2016
kongresinde yapılan
açıklamalar,
Türkiye’nin
Mikrocerrahi alanında
dünyanın en önemli
ülkelerinden biri haline
geldiğini gösteriyor.
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