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Yaz döneminin sona ermesi ve yeni bir

eğitim döneminin başlaması ile yoğun bir dö

neme giriyoruz. Önümüzdeki 45 günlük süre

içerisinde iki önemli toplantı gerçekleştirece

ğiz.

İlkini 7 Haziran 2014’te “Güvenli kolesitek

tomi” konusu ile yaptığımız uzlaşı toplantıla

rın ikincisini Dr. Gürkan Öztürk başkanlığında

28 Eylül tarihinde Ankara’da gerçekleştirece

ğiz. “Karaciğer Kistik Ekinokokkozunda Gün

cel Tedavi” konusunu ülkemizde bu alanda

ciddi deneyimi olan meslektaşlarımız bir

araya gelerek ayrıntılı bir şekilde ele alacak

lardır. Lokman Hekim Üniversitesi Konferans

Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıya ka

tılımlarınızı bekliyoruz.

Ulusal kongremizin 14’üncüsünü 2326

Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Kon

greye katılan meslektaşlarımıza Dr Osman

Abbasoğlu editörlüğünde yazılan kaynak

kitap hediye edilecektir. Yoğun emek harca

nan bu çalışma için Sayın Osman Abba

soğlu’na teşekkür ederiz. Kongreye bildiri

gönderim tarihi 22 Eylül’de sona erecektir.

Değerli çalışmalarınızı kongremizde sun

maya sizleri davet ediyoruz. Yapılacak değer

lendirme sonucunda 3 meslektaşımız

IHPBA/EAHPBA’ya derneğimiz tarafından

üye yapılacaklardır. Kongre programı ile ilgili

detaylara http://hpb2019.org adresinden ula

şabilirsiniz.

Daha önce derneğimiz bünyesinde Dr İlgin

Özden başkanlığında bir eğitim komisyonu

kurulduğunu duyurmuştuk. Bu komisyonun

önerisi ile “Birbirimizden öğrenelim” başlığı

altında çevirim içi konsey web sitemizde de

nemeye açılmıştır. Siteye üye olarak giriş

yapmanız durumunda sunulmuş olguları gö

rebilecek ve yorumlarınızı yazabileceksiniz.

Cep telefonu uygulaması da hazırlanmış

olup onay için AppleStore’a gönderilmiştir.

Emeklerinden dolayı başta Dr. İlgin Özden

olmak üzere eğitim komisyonu üyelerine te

şekkür ederiz. 

Geçtiğimiz dönem içerisinde bölgesel top

lantılarla ulusal kongreye katılamayan mes

lektaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Bu

toplantılarda bölge cerrahlarının talepleri dik

kate alınarak konular belirlendi ve bölgedeki

akademisyenlerin de mümkün olduğunca

aktif olarak katılmaları sağlandı. On yedi

Şubat 2018’de İzmir’de başlayan bölgesel

toplantıların sonuncusu 23 Haziran 2019’da

Hakkari’de Hakkari Üniversitesi’nin ev sahip

liğinde gerçekleştirildi. Cerrahi Günleri Der

neği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile ortak

olarak “Laparoskopik kolesistektomi” konusu

ele alındı. Bu toplantı Hakkari’de düzenlenen

ilk tıp toplantısı olarak tarihe geçmiş oldu. 

Bültenimizin bu sayısında Akdeniz Üniver

sitesi Organ Nakli Enstitüsü ve HPB Cerrahi

Birimi’nin tanıtım yazısını bulabilirsiniz.

Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Ahmet A. BALIK
Türk HPB Cerrahi Derneği Başkanı

Değerli meslektaşlarımız,
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel

Cerrahi Anabilim Dalımız kurulduğu 1982 yı

lından günümüze hepato pankreato biliyer

cerrahi konusunda yüksek kalitede hizmet

vermekte olup tıp öğrencileri, asistan ve ilgili

genel cerrahi uzmanlarına ileri seviyede eği

tim vermeyi sürdürmektedir. Otuz ikisi organ

nakli servisinde olmak üzere toplamda 106

yatak kapasiteli anabilim dalı servislerimizin

hepato pankreato biliyer cerrahi hastalarına

ayrılan bölümü, yaklaşık olarak günlük 15 ya

taktır. Karaciğer, pankreas ve safra yollarının

karmaşık cerrahi hastalıklarının multidisipli

ner tedavilerinin de gerçekleştirebildiği klini

ğimiz, ülkemizin sayılı organ nakli

merkezlerinden biridir. Prof. Dr. Tuncer Kar

puzoğlu Organ Nakli Enstitümüzde karaciğer

ve pankreas nakilleri sırasıyla 1997 ve 1998

yıllarından itibaren uygulanabilmektedir. Can

lıdan karaciğer nakli ilk defa 2001’de, split ka

raciğer nakli ilk defa 2002’de, ilk

pankreasböbrek kombine nakil 2003’te ve ilk
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böbrekkaraciğer kombine nakil 2004’te ger

çekleştirilmiştir. Prof. Dr. Alihan Gürkan ve

Prof. Dr. Okan Erdoğan’ın katkılarıyla hepato

pankreato biliyer cerrahi alanında güçlü bir

aşama kaydeden kliniğimiz bugün tarihindeki

beş yüzüncü karaciğer nakline yaklaşmıştır.

Günümüzde Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Doç. Dr.

Abdullah Kısaoğlu, Doç. Dr. İsmail Demiryıl

maz ve Doç. Dr. Özgür Dandin’in oluşturduğu

organ nakli ekibi, yıllık ortalama 9’u pediatrik

50 karaciğer nakli gerçekleştirmektedir. Bu

nakillerin içinde de yaklaşık her 3 hastadan

2’si karaciğerini canlı vericiden almaktadır.

Son iki yıllık dönemde 4 hastaya ayrıca kom

bine böbrek nakli, 2 hastaya split nakil ve 2

hastaya da Türkiye’de ikinci olarak domino

karaciğer nakli uygulanmıştır. Üniversitemiz,

kadavra vericiden organ bağışının artırılması

için yıllardır süren toplum eğitimleri ve kam

panyalarına sürekli ve düzenli olarak devam

etmektedir. Organ naklinin yaşamsal bilincini

ülkemizde ilk sahiplenen merkezlerden biri

olan kurumumuz bu konudaki eğitim ve araş

tırma hizmetlerine öncülük ederek bünye

sinde gerçekleştirilen multiorgan ve kompozit

doku nakilleri ile günümüzde dünyanın sayılı

organ nakli merkezleri arasında gösterilmek

tedir.
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14 Nisan 1982 yılında böbrek ile başlayan
ilk organ nakli uygulamaları, 31.10.1991 tari
hinde Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne
bağlı olarak kurulan Organ Nakli Eğitim Araş
tırma ve Uygulama Merkezi adı altında orga
nize edilmiştir. Son yıllarda pek çok konuda
atılım yapan üniversitemiz, 28.07.2010 tari
hinde kurduğu “Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr.
Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü“ ile
ülkemizde bir ilke imza atmıştır. Organ nakli
verici ve alıcı işlemleri dünyadaki son tekno
loji ve bilimsel gelişmeler ışığında, yüksek
kalite güvenliği anlayışıyla ve tecrübeli ekibi
mizle yapılmaktadır. Organ ve doku nakiller
1992 yılından beri ülkemizin ilk organ nakli

koordinasyon sisteminin başarılı organizas
yonu ile sağlanmaktadır.

Kliniğimizin karaciğer nakli konusundaki
deneyiminin artması hepato pankreato biliyer
sistemin diğer hastalıklarının cerrahi uygu
lama ve tedavi başarısını da yükseltmiş; bu
sistemin primer kanserleri ile iyi huylu karaci
ğer kitleleri, karaciğer metastazları, rekons
trüksiyona ihtiyaç duyan kompleks biliyer
hastalık ve safra yolu yaralanmaları gibi ileri
düzey uzmanlık gerektiren cerrahi hastalıkla
rın tedavilerinde yüz güldürücü sonuçlar alın
masını sağlamıştır. Bu esnada kliniğimiz
çağdaş cerrahi teknikleri de yakından takip
etmiş ve uygulamalarını bu kapsamda mo
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dernize etmiştir. Son dönemde 13 hastaya

karaciğer segmentektomi/lobektomi ameliyatı

laparoskopik yöntemle yapılmıştır. Benzer şe

kilde, ülkemizde, özellikle hayvancılığın yay

gın olması nedeniyle, önemli bir halk sağlığı

sorunu olan karaciğerin kist hidatik hastalığı

nın tedavisi için de son dönemde 7 hastada

ameliyat, laparoskopik yöntemle başarılı bir

şekilde uygulanabilmiştir. Ayrıca son dö

nemde, yıllık ortalama 20 whipple prosedürü,

10 distal pankreatektomi, 2 total pankreatek

tomi, 2 pankreas kistlerinde internal drenaj iş

lemi uygulanmıştır. Laparoskopik whipple

prosedürü de son dönemde kliniğimizde ya

pılan ileri cerrahi uygulamalardan biridir. Bir

genel cerrahi kliniğinin rutin ameliyatlarından

olan kolesistektomi ameliyatının kliniğimiz

deki gerçekleştirilme sıklığı son dönemde yıl

lık 400 civarındadır. Yapılan her 7

kolesistektomiden 6’sı laparoskopik yön

temle, kalanı konversiyonel veya direk açık

yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Koledokotomi

Ttüp prosedürü son 5 yılda yalnızca 11 has

tada uygulanırken, hepatikojejunostomi / ko

ledokojejunostomi 110 hastada uygulanmıştır.

Hastalara verilen hizmetin nicelik ve nite

liksel artışına paralel olarak üniversitemizin

araştırma ve geliştirmeye yönelik ilkeli atılım

ları da meyvesini vermiş; kliniğimizin iştirakı

olduğu birçok proje SCIexpanded ve pub

med gibi saygın uluslararası indekslere giren

tıp dergilerinde yayınlanma başarısını göste
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rebilmiştir. Kliniğimiz gerek yakın geçmişte
hastane kampüsümüzün büyümesi sonucu
artan yatak kapasitesi ve genişleyen ekibi ile,
gerekse de her geçen gün artan ve yeni ku
şakla paylaşılan deneyimleri ile şüphesiz ki
hepato pankreato biliyer cerrahi konusunda
da uluslararası düzeyde saygınlık sağlaya
cak başarılarına yenilerini katlayarak ekle

meye devam edecektir. Bu bağlamda tari
hinde ülkemiz için birçok defa yeniliklere ön
cülük etmiş merkezimiz, geleneğini bundan
sonra da aynı bilinç ile sürdürecek ve başta
hastalar olmak üzere ekibinin vazgeçilmez
her bir parçasına, gelecek nesiller için çok
daha kaliteli fırsatlar sunacaktır.
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