
Bir ulusal kongremizde daha 
bir aradayız. Derneğimizin 
çatısı altında üyelerimizin bu 
en kapsamlı bilimsel, eğitimsel, 
mesleki ve sosyal birlikteliği 
yaşadığı etkinliklerden bir 
yenisine, 39. Ulusal Radyoloji 

Kongremize, TÜRKRAD 2018’e hoş geldiniz. Bu yıl kongremizin 
bilimsel kurul başkanı Dr. Murat Danacı’nın, değerli Kongre Bilimsel 
Kurulu üyesi arkadaşlarım ile birlikte hazırlamış olduğu başarılı ve 
zengin içerikli bir bilimsel bir programda birlikte olacağız. Bu yıl, 
kongremizin iki ana konusundan ilki “Rastlantısal Lezyonlar” diğeri 
ise “Radyolojik İzlem” olarak belirlendi. Kongremizin konu içerikleri 
sizlerden gelen geri bildirimlere göre oluşturulmaktadır. Programda 
temel konuların yanı sıra güncel konulara ve yeni gelişmelere de yer 
ayrılmıştır. Konu başlıkları, Seviye I; İlgili konuya ait temel başlıklar, 
Seviye II: Konuyla daha yakından ilgilenenlere göre daha spesifik 
içerik, Seviye III; Güncel ve yeni bilgiler, olmak üzere üç seviyeli 
olacak şekilde planlanmıştır. Kongre programımız içerisinde “Kas-
iskelet US Kursu”, “Kardiyak Görüntüleme Kursu” ve “Batın Kursu” 
yapılacaktır. Kongremizde sabahları yoğun bir çalıştay programımız 
var. Her gün 8:00 – 9:00 saatlerinde beş salonda toplam 44 çalıştay 
yapılacak. Radyasyon güvenliği sorumlusu olarak görev yapan 
meslektaşlarınız için yararlı olacağını düşündüğümüz “Radyasyon 
Güvenliği” kursumuzu görülen ilgi üzerine bu yıl da tekrarlıyoruz. 

Son yıllarda “tetkik yoğunluğu” kapsamında yoğunlaşan 
problemlerimizi, yaptığımız ortak toplantılar ve geri bildirimleriniz 
dikkate alınarak Ocak 2018 tarihinde tamamlamış olduğumuz 

raporumuz, Sağlık Bakanlığı Tetkik ve Teşhis Daire Başkanlığı 
tarafından titizlikle dikkate alınmış, bu alanda çalışma grupları 
oluşturulmuş ve Sağlık Bakanlığı ile yürütmekte olduğumuz 
müşterek çalışma devam etmektedir. Geçen yıl da aynı oturumda 
gündeme aldığımız tetkik yoğunluğu konusunu Cuma günü öğleden 
sonra yapacağımız “Aramızda Konuşacaklarımız” oturumunda bu 
yıl da tartışacağız. Bu oturumda Sağlık Bakanlığı Tetkik ve Teşhis 
Daire Başkanı sayın Dr. Ferzane Mercan da panelist olarak katkıda 
bulunacak. Aramızda konuşacaklarımız oturumunu geçen yıl da 
yönetmiş olan Dr. Demir APAYDIN yönetecek. Kendisi sizlerden 
mailing ile almış olduğumuz geri bildirimi dikkate alarak konu 
başlıklarını oluşturdu. Bu oturum, mesleki ve hukuksal sorunlarımızı 
konuşma, tartışma ve çözüm önerilerini görüşme fırsatı veriyor. 
Bu mesleğin üyeleri olarak bizler, uzmanlık eğitiminden pratiğine, 
üniversite ortamından özel sağlık sistemindeki çalışmalara kadar 
değişen geniş bir spektrumda, sağlık hizmetlerinin omurgasını 
oluşturan yüksek sorumluluk gerektiren bir faaliyetin içindeyiz. Bu 
şekildeki bir çalışma süreci, mesleki ve hukuksal birçok sorunu da 
yanında getirmektedir. Bu nedenle son iki yıldır yapılan ve bu yıl da 
yapılacak olan sorunların yapıcı bir zeminde görüşülmesine ve fikir 
akışı sağlanmasına olanak veren bu oturumu ortak akla katkısından 
dolayı çok önemsiyor, katılımınızı bekliyorum.

Meslektaşlarımızın, temel girişimsel radyolojik uygulamalar 
için büyük bir talebi var. Girişimsel Radyoloji Derneğimiz 
bu konuda önemli bir eğitim sürecine devam etmektedir. 
Son iki yıldır kongremizle birlikte yapılmakta olan Temel Girişimsel 
Radyoloji Kursu, bu yıl da kongremizde “6. Temel Girişimsel 
Radyoloji Kursu” olarak yapılmaya devam edilecektir.

Bu yıl, uzunca bir aradan sonra Radyoloji Teknikerleri Oturumlarını 
da kongremize dâhil ettik. Kongremizin bünyesinde yapılacak 
altı oturumda değerli konuşmacılarımız temel ve önemli konu 
başlıklarında sunumlar yapacaktır. Tekniker oturumlarının sonraki 
kongrelerimizde de devam etmesini diliyor ve radyoloji teknikeri 
takım arkadaşlarımıza hoş geldin diyoruz.

Kongrelerin ana amaçlarından birisi de sosyal bütünleşmedir. Bu 
bağlamda, bir arada olabileceğimiz sosyal ve sportif etkinliklerin 
sayısını arttırma çabası içinde olduk. Bu etkinliklerin yer ve 
zamanlarını kongremiz web sayfasındaki sosyal program bölümünden 
takip ederek katılmanız, kongremizin sosyal ayağını daha da 
zenginleştirerek kongrenin keyifli bir havada geçirilmesine katkıda 
bulunacaktır. Özellikle lise ders programında yer alan sportif ve 
sosyal içerikli ders başlıklarından esinlenerek hazırlamış olduğumuz 
sosyal programımızda birlikte olabilme beklentisi bana şimdiden 
heyecan veriyor. 

Bu yıl kongremiz kapsamında 10 Kasım Cumartesi günü olağan 
genel kurulumuz ve yönetim kurulu seçimi de olacaktır. Katılım ve 
katkılarınızı bekliyoruz.

Her zaman olduğu gibi güzel bir kongre geçirmek, kongremizi 
donanımlı ve doymuş olarak sonlandırabilmek dileğiyle,

Saygılarımla,

Dr. Tamer Kaya

Türk Radyoloji Derneği Başkanı

Türk Radyoloji Derneği tarafından düzenlenen 
TÜRKRAD 2018 kongresine hoşgeldiniz 
diyerek sözlerime başlamak istiyorum. 
Geçtiğimiz yıl kongremizde bilimsel kurul 
başkanlığını yapan Prof. Dr. Cem Çallı 
hocamıza bilimsel kurul başkan yardımcısı 
olarak katkı vermeye çalıştım ve kongre 
sonunda bu görevi kendisinden devraldım. 
Beraber çalıştığımız süre bana bu yılki 
kongrede yapacaklarım konusunda çok katkı 
sağladı. Geçen yılki kongre sonunda 2018 
yılı bilimsel kurulu olarak ilk toplantımızı 

gerçekleştirdik ve süreci başlattık. Daha sonra ilki İstanbul da 
olmak üzere yönetim kurulumuz ile bilimsel kurulumuz olarak 
toplantılar yaptık ve internet ortamında haberleşme ağları üzerinden 
çalışmalarımızı sürdürdük. İlk iş olarak geçmiş yılların ve geçen yılın 
geri bildirimlerine bakarak yol haritası belirlemeye çalıştık. Bilimsel 
kurul olarak uzun, yorucu ama keyifli bir süreç sonunda programı son 
haline getirdik. Kongreye katılan hekimlerin dağılımına baktığımızda 
en büyük grubu uzman hekimlerimiz sonra asistanlarımız ve öğretim 
elemanlarımız oluşturmaktadır. Burada her grubun kongreden 
beklentisi ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu düşünerek tüm beklentileri 
kapsayacak bir program yapmaya çalıştık. Önce günlük pratikte çok 
sık karşılaştığımız bir sorun olan insidental lezyonları ana konu olarak 
belirledik. Artan tarama sayısı ve rezolüsyon eskiden görmediğimiz çok 
sayıda lezyonu görünür hale getirdi. Bu seferde karşımızda büyük bir 
sorun oluştu. Semptom olmadan tesadüfen gördüğümüz bu lezyonları 
nasıl yönetelim sorusu ortada durmaktadır. Bunu tartışmak içinde 2. 
ana konumuz takip olsun kararını verdik. Böylece günlük pratiğimizde 
sık gördüğümüz bu lezyonları nasıl raporlayalım, ne önerelim ve nasıl 
takip yapalım sorusuna yanıt bulmaya çalışarak hastalarımızı gereksiz 
stresten, ciddi girişimlerden, cerrahilerden, bizleri de zaten artmış 
iş yükünden nasıl koruyalım sorusuna yanıt bulmaya çalışacağız. 
Programda eğitim etkinliklerimiz eski yıllara benzer olup paneller, 
çalıştaylar, konferanslar, kurslar, sözel bildiriler, poster sunumları, 
günün olguları, film okuma oturumundan oluşmaktadır. Kurslardan 
başlamak gerekirse bu yıl ilk kez 4 konuda kurs düzenlemeye karar 
verdik. Kurs başlıklarımız abdomen görüntüleme kursu, kas-iskelet 

ultrasonografi kursu, kardiyak görüntüleme ve radyasyon ve iş 
güvenliği olarak belirlendi. Panellerde eski yıllarda olduğu gibi 
özellikle uzman olarak meslektaşlarımızın talebi doğrultusunda sık 
görülen olgu ve hastalıklar sunulacaktır. Bu yıl farklı olarak sunumları 
3 ayrı seviyede değerlendirdik. Giriş veya temel bilgiler düzeyini 
seviye 1, sık görülen hastalık ve lezyonları tartıştığımız oturumları 
seviye 2, yenilikler ve günceli konuştuğumuz oturumları da seviye 3 
olarak adlandırdık. Böylece oturuma girecek meslektaşlarımıza içerik 
konusunda bilgi vermeyi amaçladık. Kongremizde giriş ve genel 
bilgilere ilaveten bu yıl çok sayıda yenilikleri ve literatürdeki son 
gelişmeleri tartışacağımız oturumlar ekledik. Böylece radyolojideki 
son gelişmelerden haberdar olmamızı sağlamak istedik. Rutin 
radyoloji pratiğinde uygulama şansı olmasa bile bu oturumlara 
katılmak bizi geleceğe hazırlayacaktır. Bu oturumlara örnek olarak 
3 boyutlu yazıcılar, gelecekte mesleğimizi çok etkileyecek yapay 
zeka gibi çok güncel konular bulunmaktadır. Ayrıca her çalışma 
grubunda yeniliklerin tartışılacağı oturumlarımız bulunmaktadır. Bu 
yıl bir başka yenilikte yurtdışı kongrelerde örneklerini gördüğümüz 
geleceğin yıldızları başlığı altında her çalışma grubundan genç ve 
geleceğimizi emanet edeceğimiz meslektaşlarımıza sunumlar yapma 
şansı vereceğiz. Genç araştırmacı meslektaşlarımız da program 
detaylı olarak düşünüldü. Özellikle bilimsel makale yazma konusunda 
işin başında olan meslektaşlarımız için dergi oturumu sizlere yol 
gösterecektir. Buna ilaveten çok deneyimli hocamız Prof. Dr. Mecit 
Kantarcı size 1 saat süreyle zaman ayıracak deneyim paylaşıp 
sorularınıza yanıtlar vermeye çalışacaktır. Kahveni alda gel başlığıyla 
duyurduğumuz bu oturumlarda kahvenizi alıp sohbet ortamında bu 
etkinliği gerçekleştirebileceksiniz. Bu yılda geçmiş yıllarda olduğu 
gibi duayen hocalarımızdan konferanslar dinleyeceğiz. Bizi kırmayan, 
ufkumuzu açacak sunumlar yapan Prof. Dr. Ercan Tuncel hocamıza 
vereceği katkılar için şükranlarımı sunuyoruz. Günün olguları ve film 
okuma oturumu bu yıl bilimsel kurul başkan yardımcısı olan Prof. 
Dr. Kader Karlıoğuz hocamız tarafından planlanmıştır. Film okuma 
oturumu için bize ne sürpriz hazırladı beraber göreceğiz. Uluslararası 
oturumlarımız bu yılda aynen devam edecek ve farklı ülkelerden 
deneyimli hocalarımız sunumlar yapacaktır. Bu salonlarda simultane 
tercüman bulunmakta olup bu oturumlara da gerekli ilginin olacağını 
umuyoruz. Sözel bildiriler, poster sunumları, seçilmiş bildiriler 

eski yıllardaki formatıyla aynen devam etmektedir. Kongremiz 4 
tam gün olarak planlamış olup 10 Kasım cumartesi akşamına kadar 
oturumlar sürmektedir. Bilimsel program detayları böyleyken sosyal 
programı da merak edenler olacaktır. Bu yılda sosyal program 
Prof. Dr. Tuncay Hazırolan tarafından hazırlanmıştır. Hoşça vakit 
geçirmemizi sağlayacak ve bizi yoğun iş ve kongre gündeminden 
biraz olsun uzaklaştıracaktır. Bu amaçla spor müsabakaları, konserler, 
sürpriz konuk, fotoğraf yarışması ve sergisi geçtiğimiz yıllardaki 
gibi devam edecektir. Aramızda konuşacaklarımız oturumu da aynı 
formatta yaşadığımız sorunları konuştuğumuz paylaştığımız bir 
etkinlik olarak yerini korumaktadır. Buna ilaveten bu yıl uzman ve 
asistan çalışma gruplarının toplanması ve sorunları tartışması için ayrı 
oturum saatlerini programa ekledik. Bilimsel programı hazırlarken 
kendi adıma yorucu ama keyifli bir süreç geçirdiğimi söylemek 
isterim. Öncelikle bana bu görevi veren Türk radyoloji Derneği 
Yönetim Kuruluna ve Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya’ya teşekkür 
ederek başlamak istiyorum. İlk günden beri her ortamda söylediğim 
gibi çok samimi, açık ve bilimsel bir ortamda çalışma şansı verdiler. 
Her çağrı ve telefona aynı anda yanıt verip katkı ve desteklerini 
esirgemediler. Prof. Dr. Tuncay Hazırolan hocamız her ihtiyacımız 
olduğunda yanımızda oldu. Yönetim kurulunda tüm hocalarımız aynı 
oranda destek ve katkı verdiler. Alt çalışma grubunda ve bilimsel 
kurulda olan tüm hocalarımıza da katkı ve sabırlarından dolayı 
teşekkür ediyorum. Tüm çalışma süresi boyunca mutfakta önemli işi 
yapan dernek görevlilerimiz Seren Göncüler’e ve Sezin Erginay’a 
teşekkür ediyorum. Son teşekkür de kongreyi düzenleyen Serenas 
firmasının çalışkan, güler yüzlü elemanları adına Gonca Ayav’a gelsin 
diyorum. Bilimsel program dışında bu süreçte katkı veren, bilimsel 
sunumları ve konferansları hazırlayan ve sunan hocalarımıza, sürekli 
desteğini gördüğümüz ilaç ve tıbbi cihaz firmalarına, katılan tüm 
meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkes için yararlı ve başarılı bir 
kongre olmasını diliyorum. 
Saygılarımla,
Dr. Murat Danacı
TÜRKRAD 2018 Bilimsel Kurul Başkanı

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,

DEĞERLİ KATILIMCILAR,

HOŞGELDİNİZ

8 Kasım 2018, Perşembe



Değerli Misafirlerimiz,

Türk Radyoloji Derneği tarafından 
düzenlenen 39. Ulusal Radyoloji 
Kongresi’ne hoşgeldiniz.

Serenas Group olarak bir yıla yakın süredir 
hazırlandığımız 39. Ulusal Radyoloji 
Kongresi’nde sizleri ağırlamaktan büyük 

onur duyuyoruz.

Kongremizin başarılı geçmesi için siz değerli misafirlerimize 
34 kişilik Serenas Group personeli, 66 kişilik destek personel 
ve 20 kişilik teknik personelden oluşan ekibimiz ile hizmet 

vereceğiz. Serenas Group çatısı altında yer alan grafik, bilgi işlem, 
multimedya departmanlarını barındıran Frame, basın çalışmalarını 
yürüten Medyas ve organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan 
Serenas Turizm olarak, siz değerli konuklarımıza, beklentilerinizi 
karşılayan, verimli bir kongre yaşatmayı umut ediyoruz.

Kayıt masamız kongre tarihleri boyunca 08.00–22.00 saatleri 
arasında siz değerli misafirlerimize hizmet verecektir. Havalimanı 
transferleriniz için kayıt alanında bulunan transfer masamıza 
başvurabilirsiniz. Ayrıca Instagram ve Twitter paylaşımlarınızda 
#TURKRAD2018 hashtag’i ile sosyal medyada da yerinizi 
alabilirsiniz. 

1 yıldır süregelen hazırlıklarımız boyunca, kongremizin 
gerçekleşmesinde titiz çalışmalarıyla desteğini bizlerden hiç 

esirgemeyen Türk Radyoloji Derneği yönetim kuruluna ve 39. 
Ulusal Radyoloji Kongresi düzenleme kurulu üyelerine, Türk 
Radyoloji Derneği çalışanlarına, endüstrisinin değerli temsilcilerine 
ve Rixos Sungate Otel Kongre Merkezi çalışanlarına sonsuz 
teşekkür ederiz.

Antalya’da 5 gün boyunca bilimsel ve sosyal açıdan başarılı bir 
kongre geçirmenizi dileriz.

Saygılarımla.

Yasemin Çekirdek
Serenas Turizm

BARYUM
Periyodik tablonın 56 numaralı elementi olan baryum (Yunan-

ca’da βαρυς = ağır), 
radyografide anahtar 
rol oynar. Ağır mana-
sına gelen “barys” ke-
limesinden türemiştir. 
Baryum, ilk defa 1774 
yılında İsveç asıllı 
Alman eczacı ve kim-
yager Carl Wilhelm 
Scheele (1742-1786),  

tarafından tanımlandı, ayrıca oksijen, klor ve manganezi de keş-
fetmiştir. Daha sonraları ise X ışınlarını absorbe ettiği bulundu. 

Baryum, 1808’de İngiliz kimyager Humphry 
Davy tarafından ayrıştırıldı. 
Humphry Davy (1778-1829), 
bileşikleri elektrik enerjisiy-
le ayrıştırmış ve elementleri 
saf olarak elde etmiştir. Bris-
tol’daki, akciğer hastalıklarının 
tedavi edildiği hastanede yap-
tığı çalışmalarla 1799’da, azot 
protoksidin güldürücü etkisini 
buldu; türlü gazların fizyolojik 
etkilerini kendi üzerinde yaptı-
ğı deneylerle inceledi. 1803 yılında Bristol’dan Londra’ya ge-
lerek Royal Society’ye üye, daha sonra da başkan oldu.1807’de 
sırayla; erimiş külden elektrik akımı geçirdi ve bu yolla önce 
potasyum adını verdiği elementi, sonra da sodadan sodyum ele-

mentini ayırmayı başardı, ertesi yıl da baryum, stronsiyum ve 
kalsiyumu ayrıştırdı. 1817’de oksitlenme tepkimeleri (hidro-
jen, alkol), platinin katalitik özelliklerini buldu. Maden ocak-
larında grizu patlamalarına karşı kullanılan tel kafesli emniyet 
lambasını yaptı. Humphry Davy, 1802’de İngiliz Kraliyet Aka-
demisi’ne ampulü tanıttı. Bu icat, 75 yıl sonra Thomas Edison 
tarafından pratik hayata uygun hale getirildi.
Yararlanılan kaynaklar:: http://tr.wikipedia.org, www.chemistr-
yexplained.com
Hazırlayan: Suzan Şaylısoy

Alman fizikçi  Wilhelm   Conrad   Roentgen’in X   ışınlarını   buluşu,   radyolojinin  doğmasına   ve   tıpta   yeni  
bir dönemin başlamasına neden olmuştur. 1890’lı  yılların  ortalarında   çoğu   araştırmacı   gibi   o   da   katot   ışın   
tüplerinde   oluşan   lüminesans   olayını incelemekteydi. “Crookes tüpü” adı verilen içi boş bir cam tüpün içine 
yerleştirilen iki elektrotdan (anot ve katot) oluşan bir deney düzeneği ile çalışıyordu. Katottan kopan elektronlar 
anoda ulaşamadan cama çarparak, floresan adı verilen ışık parlamaları meydana getirmekteydi. 8 Kasım 1895 
günü deneyi biraz değiştirip tüpü siyah bir karton ile kapladı ve ışık geçirgenliğini anlayabilmek için odayı 
karartıp deneyi tekrarladı. Deney tüpünden 2 metre uzaklıkta baryum platinosiyanit sarılı olan kağıtta bir parlama 
fark etti. Deneyi tekrarladı ve her defasında aynı olayı gözlemledi. Bunu mat yüzeyden geçebilen yeni bir ışın 
olarak tanımladı ve cebirde bilinmeyeni simgeleyen X  harfini kullanarak “X ışını” ismini verdi. Daha sonraları 
bu ışınlar, “Röntgen ışınları” olarak anılmaya başlanmıştır.
Bu buluşundan sonra Röntgen farklı kalınlıktaki malzemelerin ışını farklı şiddette geçirdiğini gözlemledi. Bunu 
anlamak için fotoğrafsal bir malzeme kullanıyordu. Tarihteki ilk tıbbi X ışını radyografisini de (Röntgen filmi) 
yine   bu   deneyleri   sırasında   gerçekleştirdi   ve   28   Aralık   1895   yılında   bu   önemli   keşfini   resmi   olarak 
duyurdu. Ancak X ışınını bulduğu zaman deneylerinde elini kullandığı için aşırı dozda X ışınından parmaklarını 
kaybetti.

RADYOLOJİ VE ELEMENTLERX IŞINLARININ KEŞFİNİN 113.YIL DÖNÜMÜ

What do we mean by biobank?
A biobank is defined as a systematic collection 
of biomedical materials and data to be shared 
and reused in the future mostly for research 
purposes. Not only the samples but also the 
data extracted from them is enhanced and 
indexed in 
order to make 
the research 

materials retrievable from different 
standpoints. 

How biobanks can help researchers?
A lot of information is being produced 
in daily medical practice but while they are used to cure the diseases, 
they can help researchers to answer unlimited questions in our 
understanding of human body and diseases. In order to find the 
most relevant data to perform a research, we need to add some tools 
to the daily routines which help us dig into the best data mines. In 
fact, current information systems are basically designed to facilitate 
healthcare delivery and not research. It means, we need additional 
efforts to make this information further categorized and enriched. This 
way, biobanks can help researches to save significant time usually 
used to find the data, instead spending that time on the basic research 
concepts and methods. 

How the brain mapping biobank is handled as an interdisciplinary 
effort?
Iranian brain mapping biobank (IBMB) is an interdisciplinary data 
repository designed to store not only brain imaging, but also a wide 
range of clinical assessment information including psychiatric and 
psychologic as well as neurological and neurosurgical tests extended 
to laboratory information including different tests related to human 
brain health and disease and also neuropathology. But the biobank is 
intended to store and retrieve other data types like signals from EEG, 

EMG, fNIRS, etc. 
Although the repository will be consisted of silo unrelated datasets at 
the beginning, but gradually we have planned to build an integrated 
holistic dataset collecting as diverse information as possible from the 
same population. This way the biobank will provide a wide range 
of materials and information interconnected to each other by a data-
structure allowing hypothesis driven researches to go beyond a single 
discipline. 
A major principle in collecting and storing the data in the biobank is to 
define structured documentation. It is a basic requirement for making 
information more suitably mined and analyzed. 

How is the 
d e v e l o p m e n t 
pattern in IBMB?
The project has three 
phases, the first one 
dedicated to brain 
“imaging” biobank. 
We have already 
collected over 2000 
clinical cases from 
collaborating imaging 
centers enriched by 
detailed structured 
reports. The biobank 
is offline at this stage. 
In the second stage 
planned for early 
2019, the cases will 
be increased up to 
10000 and clinical 
datasets is also being added to the biobank. The system is going to be 
online for the researchers to get their samples remotely. 
And in the final third stage, the biobank will host signals of different 

types accompanied 
by structured 
reports. The biobank 
will be available 
for providers and 
institutions to build 
their own datasets or 
contribute to already 
started datasets, 
helping in growth 
and enrichment of the biobank. 

What are the future prospects for the IBMB project?
Iranian brain mapping biobank aims research facilitation at national 
level. So, the basic purpose is to make relevant data available for 
interested people all around the country including small cities with no 
easy access to high end medical facilities. But in the meantime, we have 
planned to provide quantitative imaging solutions to clinical centers. 
One other prospect to help defining and using brain Radiomics. By 
offering large data collections for Artificial Intelligence researchers, 
IBMB is hoping to be part of Brain Mapping Artificial Intelligence 
Initiatives. 

Mansoor Fatehi, MD, CIIP
Director, Medical Imaging Informatics Research Center, Tehran/IRAN

PREPARING AN INTERDISCIPLINARY IMAGING RESEARCH INFRA-STRUCTURE:
IRANIAN BRAIN MAPPING BIOBANK

DÜNYANIN İLK X-IŞINI GÖRÜNTÜSÜ 
Dünyanın ilk x-ışını görüntüsü, Wilhelm Konrad von Röntgen’in eşi ve yüzüğünün görüntüsüdür. Anlaşılacağı gibi, yüzük önemli bir noktaydı. Röntgen, x-ray 
çalışmasını aylardır sürdürüyordu ve baryum platinosiyanür bileşiğiyle kaplı bir kağıt tabakasının, kağıt alınsa bile parladığını fark etmişti. Kağıt parlamaya devam 
ediyordu. Peki, iyi bir kocanın, tesadüfen, garip ve parlayan radyoaktifler bulduğunda yapacağı ilk şey nedir? Eşinin elini, baryum platinosiyanürle kapladığı bir tabaka 
üzerine yerleştirmektir. Anna Bertha Röntgen ayak diremekte ısrar etse de eninde sonunda elini X-ray’e koymuş ve dünyanın ilk X-ray görüntüsünde eliyle birlikte 
poz vermiştir. Elindeki büyükçe yüzüğü de unutmamak gerek. Belki de bu yüzüğün orada oluş sebebi W.Conrad Röntgen’e neleri riske attığını göstermektir kim bilir? 
Röntgen’in X-ray ve X-ray görüntüleme bilimine olan katkısı o kadar önemlidir ki Röntgen 1901 yılında, yaptığı çalışmalarla ilk Nobel Fizik Ödülünü almıştır.

Kaynak: http://www.two-views.com/X-RAY/wilhelm_rontgen.html
Çeviren: Suzan Şaylısoy

MALPRAKTİS 
Tıbbi sorumluluk sigortası şirketi Coverys tarafından yayınlanan bir 
rapora göre, radyoloji, dava açılması muhtemel tıbbi uzmanlık listesinde 
2.sıradadır. Coverys, radyolojideki riskleri tanımlamak için 2013 ile 
2017 arasında 10.000’den fazla tıbbi mesleki sorumluluk davasını 
incelemiştir. Coverys’in iş analizi başkan yardımcısı Bob Hanscom, 
“son yirmi yıldır başlıca dört dava alanımız var: tanı hataları,  cerrahi 
hataları, ilaç hataları ve obstetrik problemler”. “İlaç hatası ve obstetrik 
problemlerle ilgili davaları azalmakta, ameliyat hatası iddia oranları 
da biraz daha azaldı. Ama tanı hatası iddialarında gerileme olmadı 
hatta artış oldu.” Hatalı tanı iddiaları kategorisinde, hatalı tanıların % 
80’inin klinik testlerin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı iddia 
edilmektedir; kanser olguları en sık karşılaşılanlar olup bunların da 
çoğu meme kanseri, akciğer, pankreas ve over kanseridir. Hatalı tanı 
iddialarının % 80’inde kalıcı yaralanmalar ve ölüm söz konusudur. 
Hanscom, özellikle radyologları sorumluluk altına alan üç kısım 
olduğunu söyledi:
1. İncelemenin yorumu
2. Raporun anlaşılabilirliği
3. İnsidental bulguların takibi
Coverys’in verileri, riskleri azaltmak için kullanabilecek sistemlerin 
varlığını sorgulatmaktadır:
• Olağandışı test sonuçlarını tanımlama ve takip için bir sistem var mı?
• Elektronik sağlık kayıtları, anormal test sonuçlarını hem istem yapan 

doktor hem de birinci basamak sağlık hizmeti sunanlara gönderiyor 
mu?
• Önerilen bir görüntüleme çalışmasının veya başka bir müdahalenin 
haberleşmesini sağlayacak süreçler var mı?

Rapora göre, “Uzun vadede, en iyi sistemlerin hayata geçirilmesi, 
hasta için sonuçların iyileştirilmesine yardımcı olurken, radyologlara 
da cephede yardımcı oluyor: hatalı uygulama riskini azaltmak”.

Riski yönetme yolları

Coverys, mesleki sorumluluk riskini yönetmek yollar sunmuştur:
1. İş akışını yönetmek için karar destek araçlarını ve standart tedavi 
protokollerini kullanın.
2. İkinci bir rapor okumasının yapılmasının gerekip gerekmediğini 
belirlemek için kriterler geliştirin. 
3. Şüpheli bulgular, dışlanmış tanılar, olası tanılar ve öneriler gibi 
belirli unsurları gösteren rapor şablonları geliştirin. Hanscom, “Rapor 
şablonları radyologların bulguları kristal netlikte dile getirerek herhangi 
bir belirsizlikten kaçınmasına yardımcı olabilir” dedi.
4. İnsidental bulguları, raporun geri kalanından ayırın. 
5. Teleradyolojide görüntü ve iletim kalitesini düzenli olarak artırın.
6. Teknoloji geliştikçe uygulama standartlarını gözden geçirin (örneğin, 
dijitale geçmek veya 2B’den 3B’ye geçmek).
7. Personel performansını etkili bir şekilde değerlendirin.
Ayrıca raporda “Radyologlar hastalarla giderek daha fazla ilgileniyorlar 
ve bu da işbirlikçi sağlık için fırsatlar sunsa da, onları sorumluluklara 
karşı daha savunmasız hale getiriyor” ve “Mümkün olan en iyi 
değerlendirmeyi sağlamak için stratejiler geliştirirken radyolojinin 
aktif ve yenilikçi olması önemlidir” dendi. 
Alıntılanan kaynak: www.auntminnie.com
Hazırlayan: Suzan Şaylısoy

EĞİTİM ÜST KURULU
Türk Radyoloji Derneği Yeterlik Kurulu yönergesine göre üyeleri, tıp fakültelerinin ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
Radyoloji uzmanlık eğitimi veren birimlerin bölüm başkanlarının ve eğitim sorumlularının oluşan ‘Radyoloji 
Eğitim Üst Danışma Kurulu’nun toplantısı 6 Kasım 2018 günü gerçekleştirildi. TRD Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Tamer Kaya, yeterlilik kuruluna çalışmaları için teşekkür etti, dayanışma ve birlikte hareket etmenin 
önemini vurguladı. Prof. Dr. Utku Şenol, TRD Yeterlilik kurulunun çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dr. 
Umut Erdem, uzmanlık öğrencileri görüşü ile eğitimden bahsetti. Türk Radyoloji Derneği’nin bu yıl içerisinde 
ziyaret gerçekleştirdiği Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi 
Radyoloji Anabilim Dalları’ndan sunumlar yapıldı. Sonrasında Yeterlik Kurulu gündeminde yer alan “radyoloji 
akademi”,” yeterlik sınavı”, “gelişim sınavı”, “kış okulu” konuları değerlendirildi. Doç. Dr. Hakan Önder, SBÜ 
formatif sınav deneyimi hakkında bilgiler verdi. Toplantının son bölümünde Prof. Dr. Oğuz Dicle “radyolojinin 
geleceği ve uzmanlık eğitiminde yeni arayışlar” başlıklı konuşmasını yaptı. Toplantı dilek ve önerilerle son 
buldu. 

RADYOLOG SORUNLARI

Katılımcılar yoğun bilimsel programın ardından; Memduh Dursun’un “Şiir Dinletisi”, 
ardından Grup Turkuaz’ın sahne aldığı keyifli konserde günün yorgunluğunu attılar.

In my lecture I will talk about normal 
findings, traumatic and overuse injuries of 
the elbow tendons, ligaments and nerves on 
MRI, MR arthrography and ultrasound (US) 
examinations. 

Both MRI and US provide superb evaluation 
of these anatomic structures. MR arthrography 
distends the elbow joint and improves the 
visualization of the undersurface partial-

thickness ligamentous tears. In majority of institutions, MRI and MR 
arthrography of the elbow are performed on 1.5T or 3T machines. 
The advantage of US examination is accessibility, low cost, direct 
communication between the examiner and the patient and possibility to 
perform dynamic imaging and comparison with the contralateral side. 
US shear wave elastography is an evolving imaging technique which 
is progressively used as a tool to measure elastic tissue properties and 
may add an information to conventional gray-scale and Doppler US 

examination.
However, US is operator dependent and requires appropriate expertise. 
In our institution, both MRI and US are utilized for the evaluation 
of the elbow tendons, ligaments and nerves and are interchangeably 
performed, per request of the ordering clinician.

Common tendon pathologies about the elbow include tendinosis of 
the common extensor tendon (tennis elbow) and of the common flexor 
tendon (golfers elbow). Distal biceps tendon tears are less common 
than proximal and most often occur in 40-60 year-old active men. 
Distal triceps tendon tears are less common and frequently result from 
a fall on a flexed elbow.

In my talk I will also discuss imaging of the medial and lateral 
collateral ligamentous injuries of the elbow with emphasis on the 
medial ulnar collateral ligament (MUCL) which is a chief stabilizer 
of the elbow against valgus stress with more than 20° of flexion. 
Injuries of the MUCL are common in baseball pitchers and may be 

associated with valgus extension overload syndrome and cubital tunnel 
syndrome. Injuries of the lateral collateral ligamentous complex are 
most commonly result of elbow subluxation or dislocation.
In my talk I will also discuss the ulnar, median and radial nerves of 
the elbow with emphasis on cubital tunnel syndrome which is the 
second most common upper extremity entrapment neuropathy after 
carpal tunnel syndrome.  These nerves have superficial location, close 
to bones and pass through narrow fibromuscular/fibro-osseous tunnels 
where they can be compressed causing entrapment neuropathy. Mass 
lesions or anatomic variants may also cause compression neuropathies. 

Mihra S. Taljanovic MD, PhD, FACR
Professor, Radiology and Orthopaedic Surgery
Director of Musculoskeletal Imaging Research and Development 
Department of Medical Imaging 
The University of Arizona, College of Medicine Banner- University 
Medical Center

MRI & US OF THE ELBOW TENDONS, LIGAMENTS AND NERVES



Ülkemizde hekimlere yönelik tıbbi uygulama hatası  iddiaları katlanarak artmaktadır. Radyo-
loji de bu iddiaların belirgin olarak arttığı bir uzmanlık alanıdır.
Yargıya yansıyan ve hekim kusuru  sorulan dava dosyaları Adli Tıp Kurumu’nda büyük bir ti-
tizlikle incelenmektedir. Adli dosyalar incelenirken davaya konu olan tüm tetkikler incelenir. 
Bu inceleme sonucunda tanıda gecikme olup olmadığı,varsa ne kadar olduğu,bunun somut 
bir zarara yol açıp açmadığı (tümör progrese olmuş mu?anevrizma kanamış mı?...vb) hastada 
oluşmuş olan zarar giderilebilmiş mi gibi sorulara cevap aranılır. Çünkü hastada bir zarar 
meydana gelmişse hekim kusuru sorgulanabilir. 
Adli Tıp Kurumu’na 2006-2018 yılları arasında  nöroradyoloji alanında  tıbbi uygulama hata-
sı iddiası ile görüş sorulan dosya sayısı 54 olduğu; bunlardan 43 olgunun radyoloji doktoru-

nun direk sorulduğu diğer  11 olgunun ise nöroloji ve nöroşirurji branşlarıyla ilgili olduğu görüldü. 43 olgudan 14’ünde 
kanama (Subaraknoid, subdural), 9’unda tümör atlanmıştı. 2 olgu girişimsel radyoloji ile ilgili olup 18 olguda çok çeşitli 
konularda hekim kusuru iddiaları vardı. Bu dosyalardaki radyoloji hekimlerinin  22’sine kusursuz,15’ine kusurlu, 6’sına 
ise olayın adli tahkikat ile aydınlatılması gerektiği  olarak raporlandırıldı.
Rradyoloji hekimi  olarak  bu  durumlardan korunmak için bazı önlemler almak zorundayız.Bunun için tavsiyelerimiz:
Filmlere sistematik olarak bakın ve her filme yeteri kadar zaman ayırın.
Hastanın kliniğini öğrenin.(Gerekirse o gözle bir daha bakın)
Dikkatinizin dağınık olduğunu düşünüyorsanız derin bir nefes alın, tetkiki tekrar inceleyin.
Acil durumları ilk sizin gördüğünüzü,klinisyenin anlamak zorunda olmadığını unutmayın.Hastayı ya da doktorunu acil 
olan durumdan haberdar edin. Bunu da yazılı olarak kayıt altına alın. (Raporda belirtebilirsiniz)
Mutlaka filmin tamamını değerlendirin. Tek patolojiye odaklanmayın. Filmin tamamından sorumlu olduğunuzu unutma-

yın. (Servikal MR’da basiller arter anevrizmasını raporlamayan radyolog kusurlu olarak kabul edildi.)
MR’da çekilmiş tüm sekansları inceleyin. BT’de kemik pencereye bakın.
Bir lezyon tariflediğinizde ayırıcı tanıyı kesin olarak yazmayın. (Araknoid kist yazılan hasta kistik tumor çıkınca ‘’bana 
onemli birşey yok denilmişti’’diye açık kapı bırakmayın.) Takip ya da ileri tetkik önermekten kaçınmayın.
Rapor ve imzanızın sizin için çok önemli olduğunu unutmayın.
Girişimsel radyoloji ile uğraşıyorsanız hastayı sahiplenin. Nasılsa klinisyen takip eder diye düşünmeyin. Aydınlatılmış 
onam almayı unutmayın. Komplikasyon olabilir korkmayın ama bunu iyi yönetin.
Hastanın varsa eski filmlerini isteyin, karşılaştırma yapmaktan kaçınmayın.
Eğer  tetkiki  değerlendirirken rapor sonucunu etkileyecek durumları belirlersek gereğinde tetkikin uygun kalitede tekrar 
edilmesini sağlayın.(MR sekans sürelerini uzatın.İdare ile ilgili ise yazılı dilekçe ile düzeltilmesini isteyin.)
Ne olursa olsun hasta  ve yakını yanında başka bir meslektaşınızı suçlamayın. Bunu da nasıl görmez demeyin. Herkes hata 
yapabilir. Bir gün aynı pozisyonda siz de olabilirsiniz.
Hastanın patolojilerini abartmadan yazın. Cerrahi-Radyolog işbirliğiyle çok sayıda endikasyonsuz ameliyatlar yapılıyor.
Rapor sonucunda patolojik bulguları koyu punto ile yazın/ yazdırın.
Raporunuzu değiştirmek istediğinizde bunu gizli-saklı yapmayın. Nedenini açıklayıp tutanak tutun.(İdareyi bilgilendirin)
Böyle talihsiz bir durumla karşılaştığınızda bu konuda deneyimli bir avukat ve iyi bir savunma ile olaya müdahil olun.
Dr. Sibel Atacan
Adlî Tıp Kurumu, Radyoloji Uzmanı

Dr.Ajda Ağırbaş
Adlî Tıp Kurumu, Radyoloji Uzmanı

Kılavuzların tanımıyla elastografi ‘dokuların elastik özelliklerinin gösterilmesi ya 
da ölçülmesini sağlayan uzaktan palpasyon’dur. Elastografi için her şeyden önce 
bir kuvvet uygulaması olmalıdır. Bu kuvvet dışarıdan mekanik bir vuru, kardiyak 
ya da damar gibi iç kaynaklı bir vuru ya da dışarıdan uygulanacak özellikli ses 
dalgası olabilir. Dışarıdan uygulanan özellikli ses dalgasına acoustic radiation force 
impulse (ARFI) adı verilmektedir. 
Uygulanan kuvvete dokuların verdiği yanıt ve bunların değerlendirmesine ait farklı 
elastografi yöntemleri vardır (Tablo).
- 

ETKİ D O K U L A R D A K İ 
YANIT

ELASTOGRAFİ TÜRÜ

Mekanik 

- Dış kompresyon

- Kardiyak, vasküler pulsasyon

Strain (Gerinim)
- Transient Elastografi

- Strain Elastografi

Acoustic Radiation Force Impulse 
(ARFI)

Uygulama noktasında yer 
değiştirme Point Shearwave (ARFI Quantification)

Shear (Makaslama) 
dalgalarının oluşumu 2D Shearwave Görüntüleme 

Transient Elastografi karaciğer doku sertliğini ölçmek için bulunmuş ve yıllardır kullanılmakta olan tek 
boyutlu bir yöntemdir. Görüntüleme yoktur. Mekanik kuvvetin dokulardaki yayılma hızı hesaplanarak doku 
sertliği ölçülür, rakamsal olarak ifade edilir. 

Strain Elastografi: Dış kompresyonla oluşturulan ya da vücudun iç mekanik hareketlerinin dokularda 
yarattığı sıkışmaları görüntüleyen bir yöntemdir. Dokuların sıkışma miktarı, dokuların sıkışmaya verdiği 
strain (gerinim) yanıtı farklı olduğundan dokular arasında farklı değerler ortaya çıkar. Bu farklılıklar değişik 
renklerde kodlanarak görüntü oluşturulur. İstenen bölgenin referans alınan başka bir bölge ile oranlanması 
ile ölçümler yapmak mümkündür ve buna strain ratio (gerinim oranı) adı verilir.

Strain Elastografi Örneği

Point Shearwave (ARFI Quantification): ARFI 100 µs süre ile uygulanan bir dalgadır ve uygulandığı 
odak noktasında aksiyal yönde birkaç mikronluk yer değişikliği oluşturur. Oluşan bu yer değişikliğini ölçen 
yönteme Point Shearwave (ARFI Quantification) adı verilir.

Point Shearwave Örneği

2D Shearwave Elastografi: ARFI uygulanan noktadan laterale doğru oluşan shear dalgalarını ek yöntemlerle 
yakalayarak görüntü oluşturma ilkesine dayalı en güncel ve giderek yaygınlaşan yöntemdir. Görüntü 
eldesinin güvenilirliğini göstermek ya da haritalamak neredeyse standart hale gelmiştir. Güvenirliğinden 
emin olunan görüntüde çoklu ölçümler yapılarak doku sertliğinin ölçülmesi mümkündür.

Doku sertliği Young modulus olarak tanımlanır, birimi Pascal’dır , doku dansitesi ile ve makaslama dalgası 
(shearwave) hızının küpü ile doğru orantılıdır. Shearwave dalga hızı ölçüldüğünde doku sertliği hesaplanabilir. 
Cihazlar ölçüm değerlerini hız (m/sn) ya da doku sertliği kilopascal (kPa) cinsinden verebilmektedir. 

2D Shearwave Elastografi Örneği: Bu cihazın yönteminde sağdaki görüntüde paralel çizgilerin olduğu alan 
örneklemin uygun olduğunu ortaya koyuyor, soldaki görüntüde güvenilir alandan yapılan ROI ölçümü ile 
doku sertliği alınabiliyor.

2D Shearwave Elastografi Örnekleri: Solda lineer probla yüzeyel dokudan, sağda endokaviter probla prostat 
bezinden elde edilmiş örnekler görülüyor.

Kombine Teknikler: Farklı elastografi yöntemlerini bir arada kullanma ilkesine dayanır. Kombine teknikler 
arasında karaciğer sertliğini değerlendirmede yıllardır kullanılmakta olan görüntüsüz yöntem transient 
elastografiyi US görüntüsü ile birleştirilerek kullanan ve strain elastografi ile shearwave elastografiyi bir 
arada sunan teknikler sayılabilir.

Transient Elastografi ile Ultrasonografi Kombinasyonu

Point shearwave ile strain elastografinin bir arada kullanımı

Gündelik pratikte ve araştırma alanında elastografi ve diğer bazı mevcut teknolojiler yeni olanaklar 
sunmaktadır. Hizmet ve araştırma kalitesi için yöntemlerin etkin ve standart kullanımı gereklidir. 

Dr. Mustafa Seçil
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
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YUKARIDAN AŞAĞIYA
 1.Mukattar.
 2. Hile. Desise, Entrika. Fukus. Dek, Aldatma. Dümen, 
Dolap, Katakulli, Fent, Riv, Mekr... Beis, Halel, Ziyan, 
Dokunca.
 3. Masonluk öğreti kurallarının genel adı.... Atasözü, 
Darbımesel, Vecize./ İddia, Tez, Teorem.
 4. Memnu.... Kağıttaki yazıyı kazıma.
 5. İnatçılık.... Epilepsi, Yilbik, Tutarak.
 6. Diş çıkarma.
 7. Biralık arpa.... Bir tembih ve uyan sözü.
 8. İstenilen sonuç, Randıman.... Kamer-Mah.
 9. Yiyeceği ortaklaşa sağlanan toplantı.

 

SOLDAN SAĞA
1. Periyodik tablonun 56 numaralı elementi… İslâm ülkele-
rinde kullanılan tahıl ölçüsü./  Nazi hücum kıtası
 2. Karşılıklı lanet okuma.... Adam.
 3. Deprem dalgası.
 4. Cüzi-Mahdut-Nebze-Zerre.... Peygamberleri Hud’u din-
lemedikleri için Tanrı tarafından yok edilen kavim.... İçine 
sokma, İliştirme.
 5. İnsan yüzü kalıbı.... Gereğinden çok övme.
 6. Seciye, Karakter.... Nazi polis örgütü... Ağaç dallarının 
tomurcuk yeri /  Bir tür çuha
 7. İçinde bitki yetiştirilen camlık.
 8. Şarkı, Türkü. (YIR.)... Taharri.
 9. Bir düşünceyi belirtmekteki kesinlik.
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Türk Radyoloji Derneği (TRD), Tarih Araştırmaları ve Etik Çalışma 
Grubu 2012 yılında, Prof. Dr. Nevra Elmas’ın dernek başkanlığı 
dönemimnde, Prof. Dr. Hadi Özer başkanlığında kuruldu. Üyeleri Prof. 
Dr. Aytekin Besim, Prof. Dr. Umman Sanlıdilek, Prof. Dr. Oğuz Dicle, 
Prof. Dr. C. Çınar Başekim, Prof. Dr. Atadan Tunacı, Prof. Dr. Olcay 
Çizmeli ve Doç. Dr. İsmail Güzelmansur’du. 

Bu tarihte çalışmalarına başlayan grup daha sonraki yıllarda Prof. Dr. 
Abdülhakim Coşkun ve Prof. Dr. Tamer Kaya’nın dernek başkanlıkları 
döneminde de çalışmalarına devam etmiştir. 

2013 tarihinde yapılan Ulusal 
Radyoloji Kongresi’nde 
Radyolog Dr. Osman Şevki 
Uludağ anılmıştır.
Çalışma grubumuz tarafından 
ilk Türk radyoloğu Esad Feyzi 
Bey’in mezarı için TRD adına 
bir tabela yaptırılarak 14 Haziran 
2 0 1 4 

tarihinde Esad Feyzi Bey’in akrabalarının 
da bulunduğu bir törenle mezarına 
konmuştur. Aynı yıl yapılan Ulusal Radyoloji 
Kongresi’nde Dr. Esad Feyzi Bey ve Dr. 
Rıfat Osman Bey anılmıştır.

2015 yılında yapılan kongrede radyoloji tarihi 
ile ilgili bir fotoğraf sergisi düzenlenmiştir.
2016 yılından itibaren radyoloji kongreleri 
sırasında bir tarih oturumu düzenlenmeye 
başlanmış,  ayrıca o yıl yapılan kongrede, çalışma grubumuzun elindeki 
belge ve objelerden oluşan Türk Radyoloji Tarihi sergisi açılmıştır.

2017 yılında Türk Radyoloji Tarihi oturumu ile birlikte eski yıllarda 
yapılmış olan kongre afişlerinden oluşan bir sergi açılmıştır.

Bu yılki kongremizde ise çalışma grubumuz tarafından Türk Radyoloji 
Tarihi oturumu yanında bir de Radyoloji ve Etik oturumu düzenlenmiştir. 
Ayrıca Radyomani adlı bir de poster sergi düzenlenmiştir.
Grup bir taraftan Türk Radyoloji Tarihi hakkındak araştırmalar devam 
ederken bir taraftan da bu çalışmaları daha kalıcı hale getirmek ve daha 

geniş bir kesime bu bilgileri ulaştırabilmek amacı ile Türk Radyoloji 
Tarihi Belgeseli hazırlanması için çalışmalarına başlamıştır. Bu amaçla 
2016 ve 2017 yıllarında yapılan kongreler sırasında birçok hocamız ile 
röportajlar ve çekimler gerçekleştirilmiştir ve bunlar arşivlenmiştir.
 
Belgesel çalışmaları ile ilgili ilk bilgilendirme 2017 yılı Ulusal 

Radyoloji Kongresi sırasında 
Doç. Dr. İsmail Güzelmansur 
tarafından hazırlanan ön çalışma 
niteliğindeki kısa bir video sunum 
ile duyurulmuştur. Aynı yıl Türk 
Radyoloji Derneği tarafından 
belgesel hazırlıkları ile ilgili 
olarak çalışma grubumuzdan 
Prof. Dr. Oğuz Dicle, Prof. Dr. 
C. Çınar Başekim ve Doç. Dr. 
İsmail Güzelmansur’dan oluşan 

bir komisyon görevlendirilmiştir. 

Komisyon öncelikle eldeki mevcut belge, bilgi ve objeler ışığında 
bir senaryo taslağı ve çalışma takvimi hazırlamıştır. Taslak senaryo 
ve takvim TRD merkezine sunulduktan sonra TRD yönetimince 5 
ayrı firmadan belgesel hazırlığı ile ilgili teklifler alınmış, bu teklifler 
içerisinden dernek yönetim 
kurulu, uygun gördükleri 
GENBAR firması ile anlaşma 
sağlamıştır. 

Anlaşma sonrası hızlı bir şekilde 
belgesel hazırlanması ile ilgili 
faaliyetlere geçilmiş ve aşağıdaki 
faaliyetlere gerçekleştirilmiştir:

•	 Daha önce hazırlanmış 
olan taslak senaryo üze-
rinde GENBAR firması 
ile görüşme yapılarak program belirlenmesi

•	 Daha önce çekimleri yapılmış olan 19 adet röportajın deşif-
relerinin yapılması ve bunlar içerisinden belgesele konmak 
üzere uygun bölümlerin seçilmesi.

•	 İstanbul’da ilk Türk radyoloğu Esad Feyzi Beyin mezarında 
çekim yapılması

•	 İstanbul’da eski bir radyoloji muayenehanesinde çekim 
yapılması

•	 Stüdyo çekimleri 
ile stüdyo ortamın-
da röportajlar yapıl-
ması, obje ve belge 
çekimlerinin gerçek-
leştirilmesi

•	 Milli Savunma Bakan-
lığı’ndan alınan izin 
sonrası halen Milli Sa-
vunma Bakanlığı bün-
yesinde bulunan eski 
Demirkapı Askeri Tıbbiye binasında çekimler yapılması.

•	 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden alınan izin sonrası halen 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde bulunan eski Hay-
darpaşa Tıbbiye binasında çekimler yapılması.

•	 Ankara, İzmir, İstan-
bul ve Eskişehirde 
gerçekleştirilen rö-
portajlar ile beş adet 
yeni röportaj çekimi-
nin gerçekleştirilmesi 

Bu faaliyetlerin tamamlanması 
sonrasında kurgu aşamasına 
geçilmiştir. Yoğun bir 
çalışma dönemi sonrasında çalışma grubumuz Türk Radyoloji Tarihi 
Belgeselini tamamlama mutluluğunu yaşamaktadır. Tamamen amatör 
bir ruhla gerçekleştirilen bu hazırlıklar sırasında yetiştiremediğimiz 
veya unuttuğumuz bazı bölümler olabilir. Anlayışla karşılanacağımızı 
umuyoruz.

Çalışma grubumuzun faaliyetlerini destekleyen Türk Radyoloji 
Derneğinin başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, Türk Radyoloji 
Derneği Tarih Araştırmaları ve Etik Çalışma Grubu üyelerine, 
destek veren ve çekimlerini gerçekleştirdiğimiz tüm hocalarımıza ve 
GENBAR firması elemanlarına şükranlarımızı sunarız. 

Dr. Oğuz Dicle, Dr. C. Çınar Başekim, Dr. İsmail Güzelmansur
Türk Radyoloji Derneği, Tarih Araştırmaları ve Etik Çalışma Grubu

TÜRK RADYOLOJİ TARİHİ BELGESELİ NASIL HAZIRLANDI?

2015 yılında yapılan kongrede açılan 
Türk Radyoloji Tarihi Sergisi

2017 yılında yapılan 
kongrede sergilenen eski 
kongre afişleri

Stüdyo çekimleri

Stüdyo çekimleri

KARİKATÜR
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NÖRORADYOLOJİDE YAPILAN MALPRAKTİS İDDİALARI:  ADLİ TIP GÖZÜYLE

“… Kalite uzun vadede tek iş garantimiz-
dir”

Bizim aramızda zevk için çalışan kişiler 
olduğunu inkar etmiyorum: Piyangodan 
kazandılar, miras aldılar ya da zengin 
eşleri var, vb. Ben bazılarını tanıyorum. 
Muhtemelen bazılarını siz de tanıyorsu-
nuz (muhtemelen de nefret ediyorsunuz). 
Onlar şanslı kişiler. Zenginlik harika bir 
şeydir. Her zaman zengin doğmak istemi-
şimdir. Ne yazık ki, hayatın bu aşamasın-

da, bu mümkün değil.

Bu yüzden, kendimi iş garantisinden endişe duyan geri kalanlar arasın-
da sayıyorum. Ruhumuzun bir köşesinde, zaman zaman şunlara benzer 
şeyler fısıldanır:  “Bunu yanlış yorumlama” ya da “İyi ol! Kahretsin, 
iyi ol!”

Gerçekten de, radyolog olarak, raporlarımızın sonsuza dek doküman-

tasyonu nedeni ile, biraz endişe duymamız için nedenimiz var. Dedik-
leri gibi, “sadece son aranmanızdaki kadar iyisiniz”.

Son zamanlarda, beyin cerrahlarımızdan bir tanesi ile telefon konuş-
mamızda hemfikir olamadık. Aslında, araması aynı fikirde olmadığını 
söylemek içindi. “Yanlışsın” cümlesi özetinde bir konuşmaydı. 

İhtilaf. Atak-karşı atak. Anlaşmazlık ve daha fazla anlaşmazlık. Paralel 
bir evrende doğru olabileceğimi kabul ediyorum ama bu da pek müm-
kün değil. Bazı nedenlerden dolayı ben eminim. Gerçekten emindim. 
Bazı nedenlerden dolayı, o da emindi. Gerçekten emindi.  Uzun lafın 
kısası, bir iddiaya değerdi. Kanıtlar toplandı. Birkaç saat sonra ameli-
yat sonrası telefon etti.

“Haklıydın. Nasıl bir şey istiyorsun?”

Hediyeyi benim seçmem uygun olmaz. Seçimi, benim istediğimden 
daha fazlaydı, muhteşemdi. 

Ayrıca bir dizi konferans yapıyorum. Yakın zamanda yapılan bir kon-
feransta, bir klinisyen bana “yanlış yorumlanmış(!)” bir CD verdi. Bu 

bir dış merkez olgusuydu, bu yüzden en azından hatanın benim evimde 
olmadığı için mutlu oldum.

“Büyük, palpe edilebilen boyun kitlesi” dendi.

Baktım. Pek çok, pek çok sekanslı MRG çalışması. Boyunda, büyük 
bir juguler vende türbülanslı akışın üzerinde bir belirteç vardı. Ama 
başka bir kitle görmedim. Baktım ve baktım. Sonunda pes ettim.

“Üzgünüm, kitle göremiyorum,” dedim. “Nasıl bir kitleydi?”

“Yumuşak, sıkıştırılabilir. Filmde orada işte. Onu görmüyor musun? ”

“Nerede?” diye sordum.

Klinisyen, büyük juguler veni işaret etti. Ona nasıl bir tüp olduğunu 
gösterdim; aslında normal bir tüp. Mırıldandı, geri çekildi.

Alıntılanan kaynak: http://www.appliedradiology.com (C. Douglas 
Phillips-Wet read)

Çeviren: Suzan Şaylısoy
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