
Değerli Meslektaşlarımız,  
 
Türkçede “İcat Çıkartma” diye bir söz vardır. İcat çıkartmak aslında düzene 
başkaldırıdır. Ancak biz bilim adamları özellikle de hekimler ve onların lokömotifi 
olan cerrahlar icat çıkarmışlar ve çıkartmaya devam edecekler. Türk cerrahları da icat 
çıkartma işinde yerini alacaktır. Türk cerrahisine baktığımızda bugün 21. yy’da 
dünyanın gelişmiş ülkelerinden daha geri değildir. Son 3 dekadda Türkiye kaynaklı 
yayınlarının sayısı artmış ancak kalite o oranda artmamıştır. Bunun çeşitli mazaretleri 
olabilir. Ancak Ulusal Cerrahi Kongrelerinde yayınlanan bildirilerin SCI kapsamında 
dergilerde yayınlanma oranının arttığı bildirilmiştir (Canturk NZ, 4. Deneysel Cerrahi 
Kongresi, 2005). Bu yayınların çoğu klinik çalışmadır. Ancak bugün Türkiye’de 
Cerrahi Araştırma nerede diye baktığımızda üretilen SCI makale sayısı açısından 
Türk Genel Cerrahisi, Dünyanın iyilerindendir.  Türk Genel Cerrahisi, 2007 Hirsch-
İndeksi (H-Index) sıralamasında HI:37 tüm tıp alanlarındaki 36.lık olan  değerden 
daha yukarıdadır. Cerrahi yayınlarımız 11 yılda makale başına ortalama 4.5 atıf 
almıştır. Bu Türk üniversitelerinin genel atıf ortalamalarına (en yüksek: Bilkent: 4.35) 
göre yüksektir.  (ISI Web 2012; Terzi C, 6. Cerrahi Araş. Kongresi, 2011).  
 
Darwin “Yaşayanlar daima en kuvvetli olanlar değil, en çok uyum sağlayabilenlerdir” 
demiştir. Türkiye Bilim Alanlarının ve Genel Cerrahisinin ayakta kalabilmesi için, 
artık impact factor’ü daha yüksek dergilerde yayınlanabilecek ve daha yüksek atıf 
alabilecek; yani patente veya klinik uygulama değişimlerine dönüşebilecek çapta 
çalışmalara  (niteliksel dönüşüme) ihtiyacı vardır. Bunun ise, ancak toplum-hasta 
merkezli, endüstri ile ilişki kuran, çok merkezli ve çok ülkeli çalışmaların planlanması 
ile gerekiyor. Klinik ve deneysel inovatif çalışmalar perspektifimiz olmalıdır.   
 
2002 yılında Türk Cerrahi Derneği yönetim kurulu karlı ve soğuk Ocak gününde 
Ankara’da ilk Deneysel Cerrahi Kongresini gerçekleştirmiş ve duruma öncülük 
etmiştir. Bu kongre ile 7. Cerrahi Araştırma Kongresi gerçekleştirerek onların 
emeklerini boşuna çıkartmadık. Bu kongreye 5 Davetli uluslararası konuşmacı 
(Yuman Fong (ABD), Banu Onaral (ABD), M.Stehdale (Almanya), Ahmet  Koçak 
(Almanya), Martijn Meijerink (Hollanda)), 129 davetli ulusal konuşmacı ve toplam 
522 kayıtlı katılımcı katıldı. Kongre öncesi 7 Kasım günü 5 tanesi kongre otelinde 
(Cerrahlar için Ultrasonografi Kursu; Temel Endoskopi Kursu, Makale Hazırlama ve 
Sunum Kursu; Makale Değerlendirme Kursu ve Periferik Vasküler Cerrahi Kursu) ve 
4 tanesi GATA’da (Deney Modelleri Kursu; Cerrahlar için Genetik ve Moleküler 
Teknikler Kursu, Cerrahlar için Avrupa Birliği Projeleri Kursu ve Biyoistatistik 
Kursu), 2 tanesi Dernek binasında( Temel Cerrahi Kursu ve Stapler Kursu); 1 tanesi 
Ankara Onkoloji Hastanesinde (Cerrahlar için Vasküler ve Diğer Girişimsel Teknikler 
Kursu) ve Gazi Üniversitesinde Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu olmak 
üzere toplam 13 Kurs başarı ile gerçekleştirilmiştir. Kongrede 9 Panel, 7 Konferans, 2 
Ödüllü Seçilmiş Bildiriler Oturumu, 6 Sözlü Bildiri Oturumu ve 1 Uydu Toplantı 
gerçekleştirildi. Toplam 159 bildiri başvurusunun 10’u ödüllü seçilmiş olmak üzere 
50 Sözel ve 104 Poster bildiri olarak sunuldu. Bir adet buluş, sözel bildiri ve poster 
bildiri ödülleri standart ve şeffaf değerlendirme sonucu genç arkadaşlarımıza sırası ile 
aşağıdaki gibi verilmiştir. 
Buluş Yarışması  

1. Kadri Özer ve M.Gürhan Ulusoy’a ait başvuru 
2. Ali Doğan Bozdağ, Erdal Aktan, Cemal Kara, Cumhur Esin’e ait başvuru 
3. Mani Habibi, Ümit Koç, Nurullah Bülbüller’e ait başvuru 



 
Sözlü Bildiri  

1. Dr.Turgay Şimşek ve arkadaşları; SS06 nolu “Tamoksifenin deneysel 
lenfödem gelişimi üzerine koruyucu etkisi var mı?  

2. Dr. İhsan Birol ve arkadaşları; SS20 nolu; “İyi differansiye tiroid 
kanserlerinde nötrofil/lenfosit oranı:Bir tumor belirteci mi?” 

3. Dr.Nurcihan Aygün ve arkadaşları; SS18 nolu;”Superior laryngeal sinirin 
tiroaritenoid kas fonksiyonlarına katkısı ve sinirin bulunmasında intraoperatif 
sinir monitorizasyonunun yeri başlıklı çalışmaları sırası ile dereceye girmiştir. 

Poster Sunumu 
1. Dr.Ahmet Okuş ve arladaşlarına ait  PS097 nolu “Üst gastrointestinal 

endoskopik spazmolitik (otilonium Bromide) kullanımı: Prospektif randomize 
klinik çalışma“ 

2. Dr.Abdullah Durhan ve arkadaşlarına ait PS027 nolu” Hemostatik ajan 
olarak kullanılan Ankaferd ve kalsiyum alginatın intrabdominal adezyon 
oluşturma potansiyellerinin değerlendirlmesi” 

3. Dr.Turgay Şimşek ve arkadaşlarına ait  PS002 nolu “Modifye radikal 
mastektomi uygulanan hastalarda menstrual siklus döneminin travmaya yanıt 
ve tumor anjiogenezisi üzerindeki etkileri:Bir klinik çalışma” çalışmalar ilk üç 
sırayı almıştır. 

 
Biz ve düzenleme kurulu üyeleri yaklaşık 10 aylık çalışmanın sonunda 
gerçekleştirdiğimiz kongrede meslektaşlarımızdan aldığımız geri bildirimlerle başarılı 
bir kongrenin gerçekleştirildiğine inanıyoruz. Başta başkan olmak üzere tüm dernek 
yönetim kurulu üyelerimize destekleri için teşekkür ederiz.  Kongremizin sosyal 
programına destek veren değerli sanatçı Zihni Göktay’a, Kongre firması Global 
çalışanlarına,  Rixos Oteli çalışanlarına  ve konjonktürel olarak ekonomik destek 
açısından sıkıntı çekmemize rağmen desteğini esirgemeyen  Endüstri’ye sizler ve 
düzenleme kurulu adına teşekkür etmek isteriz. Bizim bıraktığımız bu noktadan 
arkadan gelen genç meslektaşlarımızın bu misyonu daha ileriye taşıyacağına 
inanıyoruz. Saygılarımızla. 
 
Prof.Dr.Mustafa Şare (Kongre Başkanı) 
 
Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk (Kongre Bilimsel Sekreteri)  
 

 


