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Uiı_ısl;rrarası katılımlı VII. Ulusal Anatomi
Kcıngresi 5 Eylül 2003 tarihlerinde Dicle
İ-rniversitcsi Tıp Fakültesi'nde yapılacak,
İlk ı_iç gı,ınü bilimsel toplantılaı,a a\,rılırn
kongrenin sosyal prcıgramı cla ,vöıeniıı
Lrrihi ı,e kiilni,el özellikleriı-ıe }ıağlı olaıak
cılclı-ıkçı zengin, Srısyal prograıııda lıiri
Hasaı-ıkeı,flNlırdin. cliğeri cle Şan] ıı_ırf ıı-
Atatlifk Bara jı-\eılırlıt gezileıi olıııırk
iizere iki ayrı gezi giinii ı-ııı. Dikkıt cekici
lıir lıaşka özellik ise ilk kez btı kongıecle

Doç. Dr. Aldur'un incelemesine göre
1,999'darı beri MEDLINE'da ülkemiz
kaynaklı 32O yalıın kaydedilmiş.
incelemenin sonucunda ofiaya çlkan
yayın listesi atıfların arttırılması için
önemli bir verltabanı oluştı_ıruyor.
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Yeniden Merhaba,
Anafu m iden Gıiıı cel Haberleı,. Anatoıni
Aileınizin haber ve göniş alışverişini
sağlamak üzere tekrar ele alınarak
hazırlandı. Eksikliği dile getirilen ve gün

laeçtikçe Saylsl art2ın anatomist
nıeslekdaşlarımlzın iletişiıninde gerek
duyulan 1ıiiltenimizin, aynı zamanda bilim
dalımızda gelişen koşullarla birlikte oıtaya
çıkan yenilik ı,e yönelişleri dile getiren,
yararlı bir tafilşma zeııini olmasr Yayın
Kunılu olaı,ak en tıül. ık dileğiıniz. tsunlı
sağlayacak en önemli unsur ise krışkusuz
katılım.,, Devamı sayfa@'de

Anatomi Eğitiminde Kadawanın
Yeri, Makroskobik ve
Mikroskobik Diseksiyon
Teknikleri kursu
26-27 Ekim 2oo2 taril-ılelinde toplam 23
üniversiıeden gelen 56 kursiyerin
katılımıyia Ankara' da yapıldı. Sayfa @

İkinci Mezuniyet Sonrasl Eğitim Toplantrsr:

Prof. Dr. İsmail Ulutaş
Sempozytımu'nun
Ardından

Seıırpozy. ınr, anma k<ını.ışın:tlarının 1,aı,ıı
sıra 96 ıreslektaşlmlzn katılımı, 11 sözlı_i
vc,vecli pcıster Lıilcliri ile küçı-ik }ıir kongre
nitcliğine de k]vLıştufLıidu.
Sayfa (9
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Son Yıllarda ülkemizden YapıIan

Anatoml Yayınlarında
Clddi Artış Var

"Bu iş sevgiyle
olur. " Prof, Dr. Abdlıllah
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Eğitin ve araştlrmada lıiliın dalımızı dırha ileri cltizeylcre yükseltıneyi amaçlayan her nirliı
göıuşe L:ıülteniınizin sayf'aları açık olacak. Anatomik Gorıiş başlığı altnda sı-ınnrayı
amaçladığınrız yazılırınızı bekliyoııız. Ve yine bu görı,işlere yansıy;rcak her tiirlü eleştiriyi
cle bı-iltenimiz aracılığıyl:ı sizlere ulaştırmak arzı-ısı.ındayız. Akıdemik ve sosya| Haber
ue DuyurıılarIle kongre, sempoz},um, kı_ırs benzeri Biliııısel Qiııdenı btiltenin stiı,ekli
1-ıöltımlerinden. Yine her sayıdıı (Tstcılcırımübaşhğı altında eski hocalanmızı tanı),.t(ığüz.
Bıı lıöltim]ere sizlerclen gelecek öneriler doğnıltı,ısı,ındı yenilerinı eklemek arzustınclryız.
Bültenim:izin sağlıklı gelişiıni sizlerin katılımı ile gerçekleşecek.

13u seyıcla 20O2 yılınclan biriken gelişnreleri çeşitli lıaşlıklaı altıncla verıneye çalıştık,
Hıl-ıerlerin nc kaclar yoğı.ınlaştığının Lıir kez claha farkını varclık. Öncıııli lıir hıl-ıcr,
Temmuz ayıncla Ar,.ustrırya, Grı7".lıı yıpılacak olan 1st Joiııt MeetiLıg of EACAO}LICA acllı
klinik anatomi kcıngresine ti]ken-ıizin c]e resmi clavetli statiisüncle,katıhycır olınası, r\rırıpa
vc Amerikır klinık anat<ımi lıirliklerinin lıu ilk btivtik lırıllışmasını klinik :rnatcını alınıncla
Diinya kongrelerine gidcn lıir yolun lı:rşlangıç er.resi ol:rrak clcğerlenclirmenın yanlıs
cılmayacağını clilışı.inliyonız. Tarihimizcle ilk rıl:ır:ık böylesi öneıırli lıir ulı.ıslararası
<ırgırnizasyoncl2ı fesnen yer alınak Anatomi Aileıriz ıç:ısıırclan seı.indirici bir gclişme.
Gıaz Ktıngresi'nin L:ıroşiininı.i, MI. f]ltısal Anıtttıııi Kcırıgrcsi lırcışiiıil ile lıirlikte bültcı,ıirıriziıı
ekincle bulacaksınız. Eyltil ayında Diy:rrlı:ıkır'da yılıılııcık korıgrcmizin lrazırhkları cla

siiıii}ıcır. Biliıı,ısel pl:rnlamanın yafu slra Orgırnizııs1,on Konitesi şiı,ııcliclen zengin lıir scısya1
progr:rm h:ızırlaclı. Kongre srasında göreceğiııiz Giineı,clcığıı .,\ııacirılı.ı Lıölgemizin t:rrihi
ve ktlltürel nrir:rsları ile ilgili kısı Lıilgileri ])i,|,cırbııkır 200j savtıı]ırırıciıı sLınlıyotltz,

Hacettepe Llniversitesi'nclen Doç, Dr. 14. N{ı_ıstafh Alclrıı'tııı inceleıııesini ise An.ıtomik
Gorzl-ç[:ıölı_in-ıtincle yayıılıyoıuz. Dalra önce elektronık ofiaında öı,ı incc]eıııesiniıı srııı.ıçlarııı
cllıl.tıran Alclı_ır, talelıiıniz ı_izerine bı_ı inceleınesini 2002 scını,ına glinceliecli ve rrllar içiırcle
anatomi lıiliın clallarımızclı üretilen rılı_ısl;rr;rr;rsı yayınl,.rrın N,{E])L]NE r,cri tal,ııınınclaki
clağılımını L:ıizlere srınuyor. Gönilen o ki. son yıllarda yal.rn sırl,ısıncla ciclcli Lıir JJ,tü! \alz
konı,ıstı. Orteya çıkan listeyi yer clarlığı necleniyle lıiılteııimizcle yayınlıl,amı1,ortız. Ancak
Anattımi Derneği web sitesinde btı listeye ul:rşmık olanalrh. Yöntem gereğı L:ıuracla

l,ııızıl,,ırıııı.z yalınlırrını göremcyecekler, Örneğin biziın cle listede gönlnmeyen yayınlmtz
var. Hatta bu veri t:rbırnınclaki ilk y.ıylnın 1989 yılında yapılclığını beliıtiyc,ır Alclur. Oysa
farklı araınalarla 1965 yılına kadır gidilebiliyor ve çok ilginç lıir rastlantl olarak Lıuraclır
ılk yayının sahibi olarak k:rrşıınıza, lıtilteniınizin [ıı-ı sayısıncla Llstcılanmızbzışlığı altında,
lstınbul Tıp Fıkliltesi'nden Uz. Dr, Btilent Rayrırkt:ır'ın kendisiyle yaptlğı keylfli söyleşiyi
cıkuyırcağınız Alıdullah Altı-ıniç Hocamız çıkıyor.r Ayrıc:r 1966-1972 yılları arasında bizim
saptayalıildiğiniz 8 yayın claha ı.ar.]')

Kanımızczı t)neı-ı-ıli <ılan listenin eksik olnıası değilclir. Faıklı yöntemlerle farklı sonuçlara
ulaşılal:ıilmc lıir doğa kurılı. Yine de eksiklerin taınanrlanması için lıiilteniıniz aracılık
görevine lrazır. Önem]i cılan Alcllır'un, oıtaya koycluğu grııfikle çok önemli iki noktaya
clikkat çekırresi: Birincisi. lıangi ınerkezlerde ağıılıklı olarak lrangi konuların çalışıldığının
saptanabılmesiclir. İkincisi ve en önemlisi ise lıenzer konulaıdaki alaştlfmalarlmızcle atıf
yapabileceğimiz, daha önce tılkeıniz anatoni birimlerinden yırpılmış öneınli sayıcla ya,vlnın
ollışmuş rılclı_ığudur. Ktışkusrız bilime katkı kavramının içini sadece ı.ılusl;rrarırsı ijnemli
veri tııLııınlarına kayıtlı periyodiklerde yayın yapılmast ollışturmuyor. brı _valrnlara atıf
ıılınııası doldı_ınıyor. Ülke r.e alırn bilim cltizeyi sıralamal:rrı d:r blınlara göre değişiyor.
işte elimizcle haz,ır lıir liste var. Neden yararlanmayalrm ve neclen katkıcla bı_ılunmayalım?
Bir çeşit imece sağlayacak bu listeyi hazırladığı için değerli ıneslekclaşınıza teşekktir
ediyonız.

Ülkemizclen son birkaç yıl içinde Index medicu§a giren lıilimsel periyocliklerde lıir aılış
yaşanlyol. 2003 başı itibariyle bı-ı sayı 5'e ulaşn. Bu dergiler özellikle kııynaklarcla yerli
yayın incelemesinin ve bu yayınlara atıf yapılmasının üzerincle dunıyor. Hakem
değerlenclirmelerinde diğer bilimsel norrnlarla birlikte bu konul,ı.ı ön piana alıyorlar.
Gönül ister ki, Tiirkçe yayınlanmış nice yaynı da lıizlere sunan bir yerli veri tabanlmlz
olsun. Geçtiğimiz dekatta başlayan benzeri çabalar ,.rğır aksak da cılsa 1ı,irüyor. Ne var
ki, fakülte kütüphanelefimizin tozlu arşivlerinde sessizce araşünnact lıekleyen nice geçmiş
tarihli Türkçe derginin sayfaları arasında eski hocalarımızın anatominin birçok alanlnda
yapmlş olduğu yayınlarclan habefdaf değiliz. Berkcıl , Zeren. Odar, Bademli, Varclar gibi
birçok lıocanın yıllar önceki emeklerini cleğersiz mi sayıyonız? Ya da yıllar öncesinde
gösterilen çabalar sonucu otaya çıkmış bulguların tekrarını, ilk sahiplerini hiç anmadan
sunmayl hangi saygıyla açıklayabiliriz? Ne dersiniz. bizi bir görev daha mı bekliyor?

"Anatomide iyi insanlar vardır" diyor Altuniç Hoca söyleşisinde, "Bu iş sevgiyle o1ı-ır"

diyor. Tüm iyi insanlara sevgiyle...

Prof. Dr. Salih Murat Akkın/

Merhcıbcı. Merhobo. Merhobo. Merhobo. Merhobo. Merhobcı. Merhcıbo. Merhobo. Merhobo
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Anat<ıııi Dcrneği'ırin ııezrıniyct sonfas1
eğitinl toplantılarıı-ıın ikiırcisini tılı.ıştrıran
"'lip Eğitimi Sistenrlcıi ı.e Anırtoı,ıı" k<ınulrı

senpozyltnl. 5-7 Eyliil 2OO2 tırihlcı,irıcle
Sivas'ta gerçeklestirilcli. Cı.ıırılıı_ıri_vet
İ]nivcrsitesi Tıp F'ırkiiltesi Ar-ıetoıııi
Anal-ıilinı Dalı tarafıııclan üstleııileır
cırganiz:rsycın, katılıııcılarcla oluırıltı
izleniınlcr bırakarak l ıırşaı,ılı bir şekilcle
tı ırıaınlaırclı,
Siı-as 'lkıplıntısı. il<i yıl ijncc Tralızon'd,.ı
ı,ıpılırıı Ririı-ıci lf eztıııiü,ct Soırrası l]ğitiın
liıplaııtısıı,ıtlı gti n cl cııe getiı,i len ı,e
clerı-ıck ı,cıncti ı ı ı liı.ıııılııııc:ı clır kıLıı,ıl
cclileı-ı. clıecliı-ete iııtiliı] etıııis'l'tirk
Anat<ıırristleriniır isıı ıiniı-ı } ıi] jııısel
cıturulıll:ır:ı r,erilırrcsi kırııı gtrtğıııce
"2002 Pr<ıf, Dr. İsır-ıail 1.lı.ıtıs
Seınpozyı_ıınu" isnıi ilc cliizenleııcli. lJı_ı

şckilde lıiı, yıl kaclar ijı-ıcc ıırıııııztlarr
ayrılırn cleğerli htıcaıırzı aııırrır olınığı
yaratıldı.
An2rtoni Ailcsi için "ar;ı topl:rntılırciın
lıiti" <ılerak l-ıellcklercleki ycrini alırcak
cılan Scır-ıpozlr]nı, annla kcınuşıralarının
yanı sıfa !6 nreslektısıınızıır katılııırı. 11

sijzlü ı,e yedi poster slınıısu ile kiiçük
l-ıir kongre nitcliğine dc kaı,tışttıı,ulclı_ı.
Scınpozyrımcla. Derncğin Eğltiıı ve
Terıninoloji Çalışma grı,ılıiırrı,ıııı ralıorları
cla sı_ınularak tartlşİclı.
-l'tıı,k ırnatomistlerinin sosyal ırçıclan cla

kırynışıırasıııı anıırçlayan Sivas t<ıpl;rntısı,

clıha resırıi eçılışı yapılınadan geıçeklescn
ilk ctkinlikle gönüllercle ycr brıldu. Sivas
Kongresı'ııin 83. yı1 kutlanraları
çerçevesincle Atatürk Kiilttir Merkezinde
düzenlenen piyano resitaline

- 
t il ı ıdağ t]ııit ersitesi']ip ]:.ükıilıes i

A ıld t om.i A ıL d bi li,m Drı lı, Bursrı
e 7)os l.ı : c.ıü ükül^aıı ludag. e r}ıı.tr

xnırtoıllistlcrin cle clavet cclilı-ııesi, sclı,l

cleıecc giızel lıir jest <ılırrak l<alıul cclilcli,
Katılııııcıları-ı k<ıı-ıı_ık cclilcligi ı ııerkezlcrin
fırrk l ı .verlcrcle cıhı ıası ııecl eııi,vlc.
ottlı.ıınılıfa r.ı cla clığer scısyal etkiııliklere
kıtılırrı kt,ırıı_ısrıı,ıc]ı biilük zcırluklar
çekileceği cliişı.iı-ıiilen Senıprızvı-ıırı,
Cı_ı ı ııI-ıı.ıriyct l jnir.ersitcsi Rektör] iiğti
tarıfinclan talısis cclilen scn is erıçları
sayesindc s<ın cleıece Lıaşarılı biı şekilclc
gerçck leştiril cli. Yaşantısı Lıoyrınca Lıelki
cle lriçlıir zarr,ı;rı-ı ınirıicik Va cla clcv
Lıcıytıttaki lıir Kangal Köpeği görıneyccek
olırnlar l]las Tırım işletı,ıcleri'I'csislerinc'lc;
l-ıir lıalık taraf ından rsrrılı ı,ııy:rcak <ılanlar
ise Kaııgal Balıklı Giıl'dc bı,ına tanık
tılcltılaı,. (}tiniıı'cle Gökpnaı"ın ckıl,rıırısı_ız
cloğal giizelliği ile al:rlıılıklaırn tırclr
l ıirleşirken, gı,in lıatıııı Şuhlıl Vaclisi'ı,ıcle
ı,ısı ı-ıclı. Tarilrlc özdeşleşen Sivas şelri ı,

ic,i gczisi tatlı lıiı,sı"ırprizlc cler,ırnr etti.
ı\ı-ııı clol ı-ı' ı-ıı.ın r ırtzr 1rctincle sı.ı kı.vağı rı l rır
lııLıyıııtış cliveı ler. yıııııı'l'öclürge G ijlı_i

tcsislerincle lıı.ılclı-ılır. Gidilen hcr
ırrckınclır. ı.erel görevlilcdn grulıa kırşı
göstercliği yırkın[ık ve ıııisafirperveı,lik
gczilerin ortali _vaı-ıı idi.
Anırtcıır,ıi Derı-ıeği üyesi kar.,ı,ırmının
r ııT!,[ıl.ınııı;ıtı .lıt1.1(,l} |il. 5t,ııılıı ı2y1111

katılırı ticretlcri hcın çok cliişiik ttıtı.ılclı-ı

hcın dc iive cılaırlaı,ı,e olı-ıayanlar için
thrklı cltizeyleı,cie belirlendi, (ieırç
:rnatr ııııistlcrin katılııı cliizeyini ırtırnıa k
tizcrc öğrcnci, 2rsistan ve refakatçilerclcn
katıiıın iicretinin ılrıımanrası kararınr
destekleyecek şekilde n"ıisafirlerclcn cle

h içılıir e k tir:ı,et talelıincic [-ırılu nı.ılmadı.
Btiltenin l,ıazırlayıcılatı olarak bizlcr cle

Sayın Dııç. Dr. NIehn,ıet Çimcn'in
önclefliğindeki Cumhı_ıriyct lJniversitesi
Anatomi Analıilinr Dalı'nın tiiın
peı,srıncl inc ıe.t,kkür cJıyortız.

Meeting of
EACA & AACA
EACA'nın 7. kongıesi AACA ile oıtak
kcıngre şeklinde, 7-11 Temmuz
2003'de Aı.usturya'nn Graz kentinde
düzenleniyor. First Joint Meeting of
EACA&AACA acllı bu geniş kaılımlı
kongrenin başkanhğını Graz Karl-
Franzens Üniversitesi Anatomi
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. F.

Anderhuber, Sekreterliğini Prof. Dr.
A. \rl'eiglein yünitmekteler. Kcıngrenin
biliırısel organizasyonuna ayrlca
ingillz, ispanyol, Japon, Avtıstralya
ve yeni ze|ancla anatoıni dernekleri
ile biflikte iilkemiz de TSA (Turkish
Society of Anatoıiy) kısaltmasıyla
Anatomi Derneği olarak katılıyor.
Klinik anatrımi alanı,ıda cliinya

çapında şimdiye kadar düzenlenen
biliır,ısel organizasyonlann en l-ıüytıgu
olması planlanan bu kongreye
Anatoırıi Ailemizin de büyük ilgi
gösterct,t,ğini rliısünnıektc1 iz.

ltesmi dili ingilizce olan kongrenin
k:ıyıt ücreti 26 Mayıs 2003 tarihine
kadar 350 Euro iken katll1mc1
derneklerin üyeleıinin kayıt için
lnclirimli olarak 300 Euro ödeıneleri
yetefli. Kayltlar internet tizerinden
kredi kaltl aracılğıyla da yapılabiliycır.
Bildiri özcti göntltrmck it,in son
başvunı tarihi isc 5 Nisan 2003.

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgi
www.clinanatO3.at adresli kongre
siıcsinden eltlc er]ilcbilir.
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Kurulu

.o Prcıf. Dı,. N. Şiınşek Cıınkrır,"

Anatomi Derneği'nin 6. Döneıı-ı Olağan
Genel Kurulı.ı toplantısı, 25 Eylıil 2002
ı:ıri]ıındç Aıık.ıra'tlı H:ı(cncpc [' nivcı,riırsi
Tıp Fakiiltesi, S Salontında y:rpılclı.
Toplantıya Akcleniz Üniı,ersitesi Tıp
Fakiiltesi, Ankara İ-ıniveısitesi Tıp
Fakiiltesi, Atatülk Llniversitesi Tıp
Faktiltesi. Celal Baval Üniversitcsi Tıp
Fakültesi. Cı,ıırrhı-ıriyet Llniversitesi Tıp
Fıkr]ıltcsi^ Ege İJnir.crsitesi Tıp F-akültesi^
Cızi Ünıı rr:iıçri TıP l akülıeti. H:ı(,CtlC|)c
fJniversitesi Tıp Fakiiltesi, İstanlıı,ıl
lJniversitesi Cerı,ahp;rşır Tıp Fakiıltes:i.
İstanlıı_ıl Llnir.crsitesi İstanlıııl Tıp Fırkiiltesi.
Kırıkkale İjı,ıir.ersitesi Tıp Fakiiltesi, On
Dtıkuz l,{ayıs İ-hir.ersitesi Tqı F'ıkültesi^
l)amı_ıkkalc Ünir.ersitesi Tıp Faktiltesi,
Selçuk İ)niı,ersitesi Tıp Fakiiltesi,
Siileymırn Deır-ıircl Üniversitesi Tıp
Fakı.ıltcsi r.e l.rluclağ tİniı,ersitesi Tıp
Fıkültesi'nden clernek iiyesi olan 48
nreslektaşırıız katılclı, İkinci tcıplantı olnıası
necleniyle salt çoğrınluk ar:rnınaclı.
Topl:rntı <ıncesincle. Prof. Dr. Doğıın
Aksiı'in Jır elj ilc l lJ(,cılept. [' nır crsirç.i
Tıp Fakültesi Ögretim Üyeleı,i
kaf'etcıyasıncla öğle yeıı-ıeği yenilcli,
Yeırreği takiben yapılan genel kurulcla

- t,lııclcğ Llni.uersilesi Tıp Fııkıiltesi
Aıırıtonıi Anabilim Dalı, Bıtrsa
e-|ır_ısta : c aııkıır@ıılııcla,q. eclı.ı, tr

.tiı
İçşi";

t**

divan başkan ve yaıchmcilıklarına Prof,
Dr. Doğan Taner, Doç. Dr. H. Hamcli
Çelik ve Yrd. Doç. Dr. Eray Tüccar
getiflldi. Kurul grinclemi taılışmalara açılclı.
Genel Kurulda, ilk olarak bir önceki
döneın yönetin ve denetim kurtıllarının
raporları oy Lıirliğir"le ibra eclilcli.

Gerrel kunıl Gündernindeıı
o Tı_izüık değişiklikleriniı-ı taılışılması ve
ovlannıasr.
. Dernek yayınları ile ilgili çalışmalar
hakkında bilgi r.erilırıesi.
. Uluslararası k<ıngre dtizenleıne
çahşınaları ile ilgili gelişmelcrin genel
kuı-iı1 tiyelerine aktarılır-ıası.
. I)elneğin 1,.ı_ırt clışı mesleki
organizasycınlarla bağlantılaır konusuncla
bilgi r.erilmesi,
. Anat<ımi Yetellik Kunıllı olı-ıştı.ıı-rıln-ıası

çalışmaları. Brı kı-ırulun derneğin yeni
yönetim kurulrı tırrafinclan belirlenecek
komisyon çalışırralaı,ı ile şekillenclirilerek
genel kurul on2lyına suntılması.

Tiiziik Değişiklikleri
f)emek Yönetim Kunıllı taraflndan r.erilen
ve beş nrıclcleclen oluşan tüzı-ik değişikligi
önerisi. madclelerin tek tek görüşı_ilmesinı
takiben oy birliği ile kalırıl eclilcli, Bu
değişiklikler şu ınaddeleıi içeriyordu:

l. Tüztığiın
clerneğiı,ı adı
ve ı,ııerkezi ile
ilgili 1,

nızrclclesiı-ıin ilk
cüııılesinin,
Dc,rneğın aclı
,TUltK

ANATON,{]
DERNEĞi"cliı,,
şckliııcle
cleğiştirihııcsi,
2. Tı_izı_iğün
clcrnek iiveliği
ilc- ilgili 5,

macltlesinin
ısıl üye
t2lnınlınln
yapılclığı
paragı,atin,

..'il§ı

4. Tüziigtin 10. naddesinde yer alan
"Gene1 kı,ırı-ı1 toplantıları dernek
merkezinin lıuluncluğu yerden b:rşka lıir
yercle yapılamaz" cünlesinin kalclırılıp,
Dernekler Kanı,ınuncla yapılan değişiklikte
belirlendiği üzere dernek genel kı.ırı-ıl
toplantılarının yine iki yılda bir ancak
Ankaıa clışındaki il merkezlerinde de
yapılabilmesinin sağlanması.
5. Tiizıiğün 12. ııraclclesinde lıelirtilen
Dcrnek ) ilncıim kurıılıı ül c sJyı\ının
l-ıeşten yeclil.e çıkartılması.

Bilgilendirme
Dernek yavınları. ulusal ya da uluslar
arasr kcıııgre clı-izeıılenmesi ve deıneğin
),-Lüft dlşı mesleki organizasyonlarla
1ıağlantıları ite ilgili yüriitrilmekte olan
çalışmalırr hakkıncla Prof. Dr. Doğan
Akşit, Prof. Dı,. Salih N{ıırat Akkın ve Prof.
Dr. Neclim Şimsek Cankuı tarafindan
genel kı_ırul üyelerine bilgi verilcli,
gelişmeler aktarıldı, Anatcımi Yeterlik
Kuıulu oluştı_ırtılması çalışmalarının
başlatıldığı; brı kuruiun. derneğin yeni
yönetim kuıulu terafınclan [ıelirlenecek
konisyon çalışınaları ile şekillenclirilerek
genel kı,ını1 onayln21 sı-ınulmasnrn
planlandığı açıklandı.

Dernek yeni yönetinı ve Derretleme
Kunrllarrnrn Seçimi
Gizli oyla yapılan seçinıler scını_ıcı_ıncla
yeni yönetim ve denetleme kı_ııı-ıllaı,ı
aşağdaki isimleıclen rıluşru. Yeni yönetim
kurı_ılu clalıa sonra kendi aıasında
toplzırıarak görer. lıöliiınü yaptı.

yöııetinr kurulu:
Başkan:
Prof. Dr. Atilla Nliıftüoğlu
Başkan Yardımcısı:
Prof. Dr. Salilı Mı-ırat Akkın
Genel Sekreter:
Prof. Dr. Necliın Şimşek Cankur
Genel Koordinatör:
D<ıç. Dr. H. Hamcii Çelik
Muhasip Üye;
Doç, Dr. Nlrızaff'er Şeker
Denetleme Kurulu:
Prof. Dr. Alaittin Ellran
I'rof. Dr. Sezgin İlg1
Prof. Dr. Engin Çalgiiner

Ank afa' da Toplahdf""*"

lisans
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koıınrası ve Lıı.ı stanıye
ı_ıyeleıden birini
kuruiuna verilmesi,
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.EğitimKomisyonuiı<ınci Anatomi Eğitiminde Kadavtafiln
Dönem Çalşmalan Yeri, Makroskobik ve Mikroskobik
Başlıyor

Diseksiyon Teknikleri Kursu
Ankara'dayapıldı
-ğ Prcı1, L)ı,, İlıı:atıiııı'l'ckcleıııır"

İ]lkcırıizcle aııettırr,ır ]ıiliırıi stın tıır yılclı
cliinl.ıclıki gclişnrclcre lıcnzerlik
giıstcı,cı,ek iızelliklc l<linili aı-ııtıııni
calışın,.tları_vla ön 1ılana çııknıış ı,c lıı_ı

yi)nclc iıneırllı lıir rılcsırt'c kat etlrriştir. I]ı.ı

nec]enle "Kliı-ıik Aı,ııttııı,ıi" ıclı altınclı
c]crneklcı, kııı ulıııı.ış^ ıııccıııııalar
r.ı1 ınl.ııııııı. ı t, ılç l<linik .ııı.ıl( )ıııi
ktıırgrclcri tırgınizc eclilnıiştir. I]ı_ı

cliisiince1,lc ytılı q:ıkan iiııiı,eı,siteırıiz
Anat()ııli Analıiliıır l)alı'nın. Anıt()lııi
Deı,ı-ıcği' ı"ıin işlıirliği ile orgaı-ıize cttiği
"An:ııtııııi t,giıiıııiııtIr k.ıılır r.ınııı r,r,ı,i.

ınıkloskcıLıik ve ırıjkrrıskol ıil< c[iseksjr«ıı-ı
tcknikleri" ktınlılu krırsu 26-27 Elrinı 2002
t:rriIılerinclc «ıplırn,ı 2J riı,ıir,,ersiteclcıı gelen
56 kursil.criı-ı kııtılıırrı_vla r,,e Optr< ınik,
(liiırcs Kitalıcı,i. Özttırk Giviıır gilıi
1lrıııılııııı slı<ıı-ıs<ıı,lı-ığlı,vla gerr-eklcslirilcli.

ılt yılıısıııın aı,ıalıiliıı clalı lıaşkını Pı,cıf.

Dr, Alıittiır h]l lıın tırrafıncl:ıı tırnıtılcl ığı
kı_ırstı liırt'lırı,alırcl:r ilaçl:uııı _vırpılınası
r.c ilac-lırırr:ıclı koırtıııinasl,cınrın
cngellennrcsı. kırclıı.ı,a tespitin.le eltcrııatif
ıııcttıcllırr, r,ısktiler ınatcımi ç,alışnralırrı
ı,c lıteks tı,vgı-ılırrrası gil,ıi pratil< bilgiler
cliğcr ııniversitelcı,in ıı-ıılıiliı,ır clzrlı t)ğretiııı
iiyeleriniı,ı cle katliı laı ıı,la ktıı,si,vcrlere
ıl(tınlcl1. Açılıııs kıdırvralırı,ın clı
incelencliği l<ıırsı_ııı prııtik ı,ıygulaıııası
sı.ıresinct her kırtılıı-ıcı lıizzat kaclır,r,.r

ilk olarak, 2000 Trabzoıı Toplantısı
srrasrnda gönrillülük esası ile
cıluştrırulan Anatomi Derneği Eğitim
Komisyoııunun ikinci dijnem
çalışınalarında görev almak isteyen
tüm üeslelitaşlarımızın Dernek Genel
Sekreteri ve Eğitim Komisyonu
Ktıordinatörü Prof. Dr. N. Şimşek
Cankı-ır ile iletişinr kurmaları
istenmektedir. Dernek yönetim
kun-ılunca görevlendirilecek olan
komisyonrın, ilk dönemden farklı
o1arak yılcla en az 3-4 kez bır araya
gelmesi; çalışmaların bir başkan ve bir
başkan yardıncısı seçilerek 1,tırutıilmesi
clüşüntilüyor. Bı.ı dönemde, mezuniyet
öncesi ve sonfasl anatomi eğitimi ile
ilglli sonınların çözünrlenmesi yoluna
gidilecek. Yeni Uzmanlık Tüzüğü ile
bclirlencn Müfredır Koınisyonu re
Ttirk Tabipleri Biı,liği Uzmanlık
Kurulları ile eşgüdiım sağlanarak
Anatomi yeterlik kuıulu, asistanların
fotasyon yerleri ve stireleri, lisans
eğitimincle kcınuların ı-ılusa1 çıekirdek
eğitim programına uygun diizenleıırnesi
gibi maddeler ijızerinde çalışılması
planlanıyor.

.NEUROANATON,IY ö

clısel<sı_vıınu 1npı ııı iırıli,.ıı ıı lıı.ılclı-ı. Krırsuı ı

ikiı-ıı.:i giıntıncle ise üniı,crsitcıııizin clc lıı-ı
seı-ıe dırlıil <ılclı_ığu PDO cğitiıııi ı,c lıu
eğitilr1.ie an2ltominin yeı,i, aıratcınıclc
elcktrc»-ıık clcrgi ıiyclikleri, ı_ılııslarıırasr
:,ınıtcınri clcrgileri ı,c iııclcx ıneclicı-ıs
kritcrleri, klınik zrnat<ııni ve l<linisyen
ırnat<ıırrist iliskisi gibi grıncel konı-ılırır
kcııtışı_ıltıp tartışılcl ığı tlturı_ıınlar tı,inr

kıtıl ııııcıl ar tarafıncl ıı-ı ilgi göldü, Keırik
diseksi,vrıı,ıı-ıı-ıı.ın ı.ıygı.ılaıııalı tılırrak
göstcrilcliği kı_ıı,sta katı]ırııcılara keıııik
cliseksi_v<>nu _vapırıı olanığ; cla s:rğlaı,ıclı.

Klırsııı,ı stınuı,ıcla ktıı,siyerlcte clağıtıl an
ırnkctl erin clcğeı-lencliı,il n,ıesi ı ıetıcesincle
her kıtı1 ıırrcının I<Lırstan lıeklcdiği cliizc v-iı-ı

üızeriııcle fııvdı gc)rnrtiş t>lclı.ığı.ı r,e ilkini
iinir.ı_:ı,siteırıiziıı lıışlattıgı l,ıu gilıi kı_ıısların
stiı:ek li clü zcnleı-ınrı:si geı,cktiği fikri
liakinıcli,

Yayın Hlayaflnda
Spesifik olarak
nöroanat<ımi konusrında
yayınlanaı,ı ilk bilimsel
deıgi <ılma unvanrnr elde
eden Neuroanatomy,
ağırlıklı olarak I-{acettepc
Universitesi öğretiın

ı.iyelerinin önclerliğinde, bir yılı aşkın
bir hazırlık döneırinden sonra yayln
hayatına başladı. Aralık 2002'de ilk
cildi içerecek şekilde ilk basılı sayısı
lıazırlanan ve Anatomi Derneği
üyelerine ücreİsiz ulaştırılan dergi
geçtiğimiz yıl içinde intefnet üzerinde,
www.neufoanatomy. ofg aclresinde
elektronik olarak yayınlanmaya
başlanııştı. Onursal editörlüklerini Prcıf.
Dr. Tuncalp Ozgen ve I'rof. Dı- Doğan
Taner'in, editörlüğünü ise Prof. Dr.
Doğan Akşit ve Prof. Dr. llulrgiın
Başar'ın üstiendigi dergi hakenı
denetimli <ılarak yayıııılanıyor. Anatomi
r.e nöroanatomi ile ilgili klinik dallardan
ultısal ve uluslararası bilim
adaırdaıından oluşan daıırşma kuruluna
sahip derginin, başta yayıncısı ve sahibi
Doç. Dr, M. Mustafa Alcfur olmak üzere
yayna l-ıazırlaruıasında emeği geçenleri
kutluyor, başarılı bir yayın hayatı
clilivoıuz.

Kuf stıl. aılıııtoıni an:ılıı l iırr clıl ları ı-ıcl:r ı_ı zı_ı,ı

1rıllırcl ıı ı l,:ıeri siire gı_:l eıı r.e ç,< )zriı r rsü zl |]ı k
ntıktasıı-ıcla [ııraliılan kırdarı,a tcıırıniı-ıcleki
zorlı.ıklır:r ve ktıllaı-ıınrıncla[<i ıksıklıkları
kırsııı. Anl<arı Lhıiı,ers:itesi 1ip Fıkiiltcsi
Aııat<ırni Aı,ıal ıiliı,ıı Dalı'ııın Jıuglirıe lraclar

,vı-ıriitttiğti çal ışııal ar^ s<ıı,,ıtıçlaıı r,e kı lıı-ı l

giıı,cı-ı ı,ı.vgulaırrır tecriılıcleri kıtılıırıcılırrla
pırvlaşılclı. ()zell i kle kaclır.,rır tcnrıniııclc
Aclalet Bakınlığı'nın r<ıliinii aktılan
Lııkıı-ılık cski lnustcşar Vı rdıı ııcılarıııclııı-ı
Sı,vın Yı lnrız Ptı1,117'rn kcı,ılışırı ırsı clikk:rt

ç:ekti. Adli Tıp hckimlcriı,ıclen l)r. Talıt
Ylıfttnan ise ıı-ıatoıı-ıist vc ıclli tılıip
ilişkileriı-ıiıı <jrıenıi rizeriı,ıcle clı_ırclı_ı.

İ lnivcrsiteıriz An,"(rııni Anılıiliırr l)ılı'ııın

'" Aıı lırıra l"|11 i L,e rs i|esi T'LP Il./ kiih,esi
A ıı atrı m i Aı ıtıl ı iliııı l )rılı, Aıı hııra
e,pOSt.] : i leh.l a ü]ı ir@_y,tı b cn - c:cııı

Hober / Du ru. Hober / Duyuru. Hobet / Duyuru, Haber /Du
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için bu yöntem cle tercih

Gerıye cn gtivenilir yöntem olarak,
.o Doç. Dr. M. Mı_ıstafa Aldur* PubMed arayüzünün sunduğu 'Limits'

olanığını ktıllınırak tarama yapnıak

Giriş Bu incelemecleki teıı-ıel amaç, iilkemizdeki seÇeneği kalmıŞtır,

Bilindiği Lizere, bilimsel çalışmaların kesin ınatomi birinrleri tarafinclan üretilmiş ve Bilindiği llzere pul-ıMecl incelemelerinde

ya cla önctil ,or-,.,ç]rr,rr,., k;;;,;İ;;";- Inclex Merlictı^ç ve bir bakıına onı.ın ilimits' seÇeneği tıklanırsa (Şekil 1) ekrana

alınrlıasr işleııi, bir rr1lr-J'or.iır, ır., clektronik arayizü cılan Pı,ıbMecl Şekil 2'dekine benzer bir pencere

çalışmalaı.sonucuncla aa. 
"a,İ." 

İİİ*,r"" kapsımınclaki clergilercle yayınlanmış gelmettedir, 
,Şayet 

bu pencerede 'Limitecl

genellikle bir yayın .n"-,"r'lı,ar.rı--r, y,azıIarın olabilcligince ol-ıjektif olarak to Afliliaticın' seÇilirse, sistem verılen

ya cla bilimsel bir toplantıcİ;Lğ,]ü;"- clerlenerek, Lıir liste halincle sunıılması analıtar keliıneYi indekslenmiŞ olan

gerçekleşmektedir. Gl_inüııtizde çoğı.ı kez ve sayısa1 olarak genel bir nrakalelerin şayet nıakalede lıulrınrıyorsa

bu yayın yolı.ıyla t"r.iı işı.-İ!";İ;; clegerlt,ncliımesinİn yapılması <ılmrıştur, İletiŞiın Aclrcsleri"nde aramaktadır, İletiŞim

kin-ıi eğilimlerin cle bir trıç..nı]---.----'." Bjzce bunun pratik iki öneıı-ri varclır. aclresi o ırrakale ile ilgili YazıŞmaları

yönlenclirmesi,-r" p"roı"ı Jİ..,ı., Bunlırclan lükİ hangi merkezcle ağırlıklı Yüriiten i'e geneilikle makalede ilk isim

u]ı.ıslararasr lıazı indeksler'İr*İr"a"" t,lırık hangi konunun çalışılclığının olan kiŞinin dergiYe beYan ettiği adres

kaycledilen clergilercie yayın yapmak saptJnnas1 ve yeni çalışmalara yönelik olu9, !i|m bazınclaki incelemede

şeklincle 1ıe]irmekted:ir yırclımlaşıııanın sağlanıııasıclır. ikinci kullanılabilecek en önemli veridir. Ancak

Esasen bu güncel eğilime l-ııg]ı olırak i:]lil.il:iilil,İiT,ffi*" 
çıkan bu 

il,[1,"Ö,il:il"11#ffit'ffi,',fi:
tıLıLıi ve biYolojik bilinıler ile ilgili 

*ur,....eklerine inandığımız hassasiyetle çalışmalarda ve yezlya anatcıınik kİtkı
araŞtırıcılar Çoğu kez uhStık|arl 

_ın_ı,.l',{ın İtr.aiı-"ı"ri,.e bağlı 
"ırr"ı., "l"rİ"rlr"., 

sağlayanın ilk isim olmaclığı ınakaleler
Index Medicııs ya da Scieııce Cifurion -İr,"İİtı*i"i" afimasl olacaktır. izlenememekteclir.
l n dex kıpsımındakı Jergilcrrle yıyırıJıma
uğraşı içerisindeclirler. Bı.ı ,ycni, trencle 'Limits' Penceresi 'Limited to Affiliation'a

bağlı cılınak üzere ü]kenrizdeki anat<ımi Yönteıır ayarlandıktan sonra slras1 ile 'anatomy

birimlerinin de 1.ukarıda belirtilen Literatlir incelemesi NLIıI,1ı IndexMerlicus il1,}*'J";ilii?Şr"ilİ"l1§lh.indeksler taraflndan o'r']:9|':l^.^ kapsımınclaki dergileri listeledigi p.ıbMecl Şi;;,-Şüade tarama yapllmlştlf.
dergilerdeki Yaz,ı|arı 1989 Yillndın -"b ,nyfrg kullanılarak yapılmıştır
başlaYarak belirmiştir, (http,//mııı,,nclıi.nlm.nih.gov:BO/entre
Ancak gözden ı-ızak tutmamak yerincle z/cluery.fcgi). 11 Ağtıstos 2002 tarihincle Bulgular
cılacaktır ki, bir (anatomik) çalışmanın bı_ı adrese ı,ılaşılclığıncla, taram2rlarcla Analıtar kelime alanlarına yiıntenrde
kıyınetini tayin etmekte, sonuçlannın kullanılacık olan şckil t,rleki gibi bir verilen bilgiler doğrultusunda 'anatomy
yukarıda belirtilen indekslerde yer ılan pencere kırşııııza gelmektediİ. (Ancak and turkey' yazJdğı zaman 23 Ocak 2003
hir dcrgidc yayınlınmış olması 

_ıek 
k riler in...l..m. 2 l ocık 2OU3 yılında. 2OO2 yı lı ıınhi iı ihırı ile ulası]an kayıt JQs , ,lmusnır.

olamaz. Ulusal dergilerde yayınlanmış yı için hir kez claha güncellenmiş, 2002 Bu kayıtlar yazı f<ırmatında §(rırd
da yaylnlanmakta olan kimi yızilırın yilının tamamınl kıpsıması dokümanına kaycleclilmiştir. Anahtar
kaliteleri de yadsınamaz bir gerçek olırak hecleflenmiştir.) keliıneler olarak ,anatomy and turkiye,

:İllflİ,İ,:l}*'İl::,İİİX?','lj§u." ı-}u pcncercdc ıranıa aıınını ,ar^,, -, vc'ınatomi ınd ııırkey' yızıltiığıncla isc

dergilerde yayınlanan yazıların, ulusat ancl tı-ırkey' ya cla 'an:rtrım, ""o'İjr:,;r}"' :1d" ^""']"." 
kxylt sayls1 sırası ile 73 ve 2

pek çok yazıcla bulunm"r;;İ;;;;" yazarak bir aranra :işleıni yapılabitir. Bu dir, |na|la1 
kelime olarak 'anatomi ancl

özellikleri, yeni çalışmalaJ, t"İır"rı"nııİ. clurumcla sistem, indekslenen ıırakaleler turkiYc ifıclesi herhangi bir YaYın

olusları yı tla reırospekıiI isıaıistikscI i(,erisindc hu kelimelcri iııJckslctlikleri listr'lcıııemisıir, Rıı Yavın künYc|eri de ilk

inceleınelere yönelik *-lılri,n.rr.- 1.oluv uılanlarcla beraberce içerenleri bize gfuP taralnanın bulunClUğrı 'W'cırcl

bir biÇimcle yapılabilir olmasıdır. verecektir. Ancak, boyle bir taramanln clcısyaslna aktaı'ılıırıŞtır, Tüm liste dalra

r uon,*pn rıoiu,,,,",,,* o)uu,,,n",, iTi;iilxffiilİ;T,ilT,*,:TJ.5;; [gi,j,i^-i#n,.ş,ff,ff;"ffXl"jT
An(,ıt()mi Anabilim Drılı. An.krıra diyetim ülken-ıizdeki anatomi clışıncla ırıtacak biçimde Yeniden dtizenlenmiştir,'

e-posta: mustafa@alclıır,ııet herhangi bir tıp disiplininden yayınlanan Bu inceleme sonunda iletişim adreslerinde

Ancıtomik Görüş . Anotomlk Görüş . Anotomilı Görüş . Anotomik Gö . Ancıtomik Gö I
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oıaır ıö*vdaı" g,:*[İsaiı,İ.',v,jİiau"aş i;
the extracranial origin of the hı.ıııraı-ı

veıtebral ırtery. Acta Anat (Basel).

1 9B9 ;I35(.il,236-8. " kütnyeli makaleclır.
Scın yayın taramanln yalııldığı güı-ıe göre

bile cleğişiklik arzetmektedir.

Makale sayıları I9B9, 1L)L)0, 799I, 1L)92,

7993, 7991, 1995, IL)96, 1997, 79C)B, 1999,

2000, 2001 ve 20()2 yılları için sırası ile
1, 1, 3, 10, 9, 12,76, 34,25,30, 14, 32,

53 ve 50'dir. Grafik 1'de yayınların yıllara
göre dağılıınındaki aıllş bariz bir lıiçimde
izlenelıilir. 1989 yılından lıu yanur yıllık
oıtalama 22.9 (.320/71)'dır, 1996 yılından
başlamak üzere yapılan yayın sayısı bu
oranln hep üzerinde seyretmektedir, 1!!6
2002 yılları arasınclaki cırtalama ise 38.3
(268/7)' dif . Yayınların konulara göre
dağılımı Tablo 1'de verilmiştir.

Tartışma ve Sonuç
Bulgulardın tla görülrIiıgii ıiz.,ı,c.

ü[keınizden çıkan anatomi birimleri
kökenli makaleler, 1989 yılından
başlayarak oldrıkça istikrarlı lıir biçiır-ıcle

aıtan bir hızla indekslerde izlenmekteclir.
14 yılın ofialaınasl yillık en az,22 mıkale
ve stın 5 yılın ortalaması ise en az ,11

mıkalcrlir, Herhangi bir .,ııı ııiveı
tılıı-ıaksızın. bu inceleıre kapsaırıındır
(adres yetersiziiklerine veya anat<ımistlerın

makalecle yazışınalırı yüriitınekle
yükümlü olmadıkları klinik çalışınalara
anatoınik katkı sağladıkları çalışnıalar

\
:§):

nedeniyle) cleğerlcncl irilemenıiş klinik
yazı|ar c|ı dikkate alınırsa Lıı_ı sıyrnın
kayda cleğer l-ıiçimcle aftacağı kesindir.
Herkesce ınalurıı o[dı_ığu üzere kıt
kaynıklarlı üretilen lıu cleğerlerin, tabiri
caizse kılnret]erinııı daha bir artırılması.

üıine ı.ıltıslırıarası platfiırn,ıda sıkça atıfta
lıulı.ınulnıası ile bir bakıırra ııriin-ıküncliir,
Bu inceleılıe ile rırtı_v:r çık:ın listeniı-ı'
1ıı.ına ktiçtik bir katkı sağlayacırğı
rımı-ılırraktaclır.

l ]3ıı iııceleıııa ifu tlıİaya çıkaıı listeli yer clırlığı.
ııeı deıı i yle bıi lteıı cle .y,a.y-uı la_ya ınıycıııı z - Ytıyııı

.1., 
l la rıııa göre clcığılııı,ı/cı rıııı ıı yapldığı .3 2{)

_l] t t.y L |1 ul kı i ıı J, e l eiı ı i i ç erc ıı b tı,qe ııiş l i s ı e.ye

A n.atoülüi I)enLeği u,,eb sitesiııclen
(.ıı: ı ı:ııı.cııırıtı ı nı iıle nlegi. o ıB.) ı ılt ışı labihııe ktediı,,

'"}"4ITl:T ııı,,

P!bN:!{. ;qıwğ !f fu §rbril htri, l
il|'DUNE-hfulE h.kb tü ıU] ]960 |

NIüs ffi h |eü! sü, lFlüq ı

§ub@

f_ !1!.

Grafik 1. Yrılııılaruı yıLlara göre clağılı,m.ı.60
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Şekİı 2. Liıniüed to Affiliation SeÇelleği
ile iletişiü?1 adresinde saclece anatom!
and turkey olan yayillar istenilor. Blü
,-olla JO5 ycıyın belirlanmiştir. A},nı
yö nll,ü n lc fl 1 ıull ]lüü l, u n d ı u rk i ye a n uh üı r
kı.linıı,lerı ile l l. alluIo1ni ıüııd ıurkry
anahtcır keli,ıneleri ile 2 .y-oyn
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Şekil l. Pııb.|led .İl)l1I'üü pl,n.(n,Si l,e
bıırada \ı,r alu n'l inüilİ' SPÇı,n?İj -

ffi
Şekıı 3. |LiniıS' (Liünited to
Al|iliatkın) kııllanıkırak yapılmış
a ramal7ln «ınııç sa1fası,



((A[ıatomi'de hep ryl insanlaf vafdlr"
Prof. Dr. Abrlullah Altuniç Anatomi
C'aıniamızın du ayen.le,r,irıderı, Ayııı
zamarıda İç Hcıstalıkları Uzman,ı. 1991
yı/ırıda İstr;ınbul Tıp Fcıkültesi Anatomi
Anabilim Dcılı Öğretinı tryeliği',nrle,n
eınekli olduktan sonra da Anak)mij,le
,qöııülden bağlılığını sürrlüren, bizleı,i
kongre tıe toPlantılarıınızdcı yarılız
bıraknıaycın değerli Hcıcamız lle Ljz. Dı,.
Bülent Batra.ktcır'm J)aphğı söyleşiyi
SLLl7uyo},uZ.

.ş Uz. Df. Bülcnt Bayraktar''

O Hocaın öncelikle Alıclullalı Altuniç'iıı
özgeçınişi ile ilgili bilgileri alsak.
Abdullah Altrıniç ne zaman doğdtı, ırasıl
bir çocuklrık geçirdi, lrekimliği neden
seçti, hekim olmaktan memnun ırruy<]tı?

Neden dalriliye üstüne anatomi
ihtisaslnl tercilr ettiniz?

Ben 1921 senesinin 1 Mayıs'ınclur
Samsıın'da sabaha karşı doğmuşı_ım. Biz
5 kardeştik, O zam,.rnlar herkesin çok
çocuğu vırdı. Çtık mı-ıtlı-ı l-ıir çcıcuklı_ık
geçirclik, Biitün o1rınların hepsini yaptık.
Bisiklet rı zzrıı-ranlar 1iikstü ve balıaın
\ıize bisiklet aldı, Yiiznreye gidin. yüzme
öğrenmeniz lazım decli, kapı önlerincle
koşmayı öğrenin dedi. Bize herşeyi
yaplrclı. Bunun f'ayclasını ılericle gördüm.

Çot,ııkluğtıın cok iyi ge. ıi.

ılkokı.ılu ııe cırtaokulu saınsun'da
okucluın. O zırmanlar ortaokııl liseyle
berabercli. aytı cleğillercli. Hcıcalarımız
ç<ık iyilerdi ve bizi ç<ık iyi yetiştircliler.
Onlarır her zaman mecl1,,ıınun. Rizi
özellikle kiiltür bakımıncl:rn çok iyi
yetiştlrdiler, yüksek okı_ımayı öğrettıleı,,

Liscyi 19,11 senesinde bitirclim. Scınra
Ankara'cla, o zarnanlar N{üılkiye declikleri
Siyasal Bitgiler'e müfaca2it ettim. Oğretılıen
o1an babam ise doktcır olmamda ısı,:rr

ediy<ırdlı. Her iki sınavı cla kazanclım.
Nlülkiye'de 15 gtin oklıclı.ım; 1ise gi[-ıi, 50
kişilik sınıtlarcla. Çok sevınedigim tarih
r.e coğrafya cieı,sleri varclı, Balıam cla her
15 giinde bir 3-4 mektup yazıycırclu. Ne
ol:rcaksın clerclı. \ıali olsan istenrecliğin

şeyler yapmak zoruncla kalırsın ama
c]oktoı: ollırsan Afrika'ya da gitsen Lıir
köylti 1rııırına. Lıı,ı.ık Eletirse geçinebiliısin
dcrcli.

" İsttı ı ı h ı t l t' | ı ı.i ı,c rs i I t,s i T ü p l,'t ü kü i l tes i
A1, üaüt o ıü1 i Arı rı /:ıi l. i n ı Da l ı. j st rı ı ı 1ı ı ı l
a -POst d : l] h.ı.), rLt ktcı r@ is l rı ı ı hı ı l. e tl ı ı, l r

8 ı^oto-;a". Güncel Hoberleİ So/, ı lkboho, 2oOl

fJen c[e '1 5. giiı-ıclen sonra vazgeçtim ve
lJ.ııltllrnl.ı'tlı ( )l ı lr.ıll lc},l(,l]lin \,:lnln:l
gittiırı. ( )radaıı cla lıurayı. İstaı,ı l-:ırıl'a

gclclinı. 19+1'clc Tıbiıil,ç'l,ç gircliın,
Bzrndırma'dan lıincliğiır,ı r.,ıpı_ırla 1,ağıııı.ıılı.ı
lıiı, gececlc sıırt 2 1.00'cle istanlırı1 K,.ıraköy
Rılılınıı ıı.ı t ıkııııı,

Rehmcıli İsnıail LTlı-ıtış bcnim 1,x}çln
ıkrırlııııclı r,c lıeni rı liarşılıch. Jlk clefı
gcl cliğıııı istınLıı.ıl' ır ü,alıııncı),clıın. ()tel
ırırchk ırrıı lırılaııaclık, Kırakola gittik.
Nereclc vatıcağız cleclik, rıtel 1,ok cleclilcr.
isnail tJlutaş tılıLıil,e 5. sınıtiavclı \,c eyn1

zaırranclır Anatcıır-ıi'clc cleıncınstrırtörliik

ür;ıpıyıırdı.ı, C) zaıı,ı:ın]ır iığrcncilcre az lıir
ırraaşla cleıııcınstrat<)rlük yıptııırlırclı.
Sonr,ı Anatcıııı'cle prof'es( ır olarırk kalclı,
izınir'de geçcn yıl ı,cfat etti, Gel.
Anzltolni'_Ve giclclınr clctlı. (lece s:rııt

1 1.00'cle lıtiyiik l ıahçeden geçtik. Bcyazıt
ktılesiı-ıiır clilıiırdeı-ı Anı«ııni'r,e girdik. Bir
Ekiı,ı-ı giiniil,clı_i. lr:rr,ı çok s<ığlık cteğilcli.
N{;ısıl:rrııı rizcı,iı-ıe göı-ı,ıleklcri },a_Vcl1 \,e o
l]ir tarafia }ıcn lıir tırıtia, yattık. ()nun

yıırclı.ı ı,ırrclı ınra lıeni 1,alnız Lıırakınaciı.
O gece cırıcl:r ı.ıyı_ıclı_ık.

Biz eskiden
kuru Anatomiyi
anlatırdık.
o istanbul'daki ilk gecenizi Anatomi'de
mi geçirdiniz?

istanbul'daki ilk gecem Anatomı'de geçti.

Demek ki kısmet lıöyleymiş dedim
içimden.

O Tıbbiye'ye girmeden Anatomi'ye
girmişsiniz Hocam.

Evet, öyle o1du. Onclan sonra Atlas
Yı_ırclu'na girdim. Orada 6 sene kaldım.
Askerliğimi yaptlktan sonra, 1950
senesinde Almanya'ya gittim. Bana orada
bir hoca, l.Tboratrıvarda incelemeler
yaparken, elincleki tüpii göstefdi ve "Brı
nedir?" decli. "Göğiis boşluğundan mı
aldııız,?" dedim. "Evet." decli. "Bu şiloz."
dedim. Onclan scınra decliler ki siz buraya
ihtisasa deği1 doçentliğe hazırlanmaya
geldiniz. Biz öyle yeti;tirilmiş, öyle
görmüştük. Yani o kaclar iyı yetiştirilmişlz,
onun için çok hayrct ettilef. Gifcliğim
klinikte ö1,1e çıalışmalar yaptlm ki, mesela
haftada bif toplant]lar yaptıın İlk toplantıyı

ben yaptlm ,"e lripcrtroicli Lizerine
konı.ıştuır,ı. Onclan sonra ırdet olclı.ı ve
hastanecle senriııerler Lıaşlaclı. Sonra
Ttirki_ve'ye gelclinr ve Ankara
t]niversitesi'nclcn lıeni jstediler, Benim
eş clolayısıyla istanhul'a gelmem gerekti
ve gelclim.

O Alııaıı_va'cla treı kaclar kalclıırızi'

4 sene kalclım.

O Dalriliye ilrtisasrnızr oradır ıııı
yaptınlz?

Eı,et, orada _v:lptım. Onc]an sonıa cla

istırnblıl'a gelerek nıuayenehane ırçtırır.
Özel olarak çırlıştııır. Ek görev olıuak
giiınıtikLerde görev yaptiln, Giimniklercle
çılışmını lıana çok fayclalı olclı-ı.

N,Ien,ırıriyetin ne oldı_ığtı ııı_ı anlaclım.
İnsanlarrn birbirine etkilcri. birlıiri alcylıine
kiiçiik şevleri Lıüy,ı_ıtııe[erini, l-ıepsini
görclüın. Sonra clzr lıu Lıana teşlıil-ı cılclu,

O Pcki Htıcaırı, Anatoırri've nasrl
ge çtiııiz?'

Decliın ya Anırtcımi Lıana kısır-ıetmiş cliye.
Anatomi'den İlhan Be_v (İlhaıı Eralp) beni
Anırtonri'_ve c;ağırclı, Prcıfestjı olan cl ııyım
da cı z;ııııan Ege İ-lniveı,sitesi'ncleki Pıof.
Dl, lsır-ıail rıltıtaş'ın yanına git decli.
Profesör İlhan I]ey'e lılını_ı scıyleyincc,
Pr, ıfesilr İsnıııl Bcl"in çanın:ı nir t
gicliyorsı_ın, bizin yanımıza gel decli. Ben
cic Anırtomi'_vc geldim, 1961 sencsincle
Anatoıı-ıi've nıı-iracat ettin ve gircliıı. Ren
hep şanslıydım. l)oç. Dr. Arsen (Zarfçı)
Be_v'ın kadrosı-ına gırdin. Anatoıni
ihtis,tslm yoktlı am;ı clahiliye ihtisasıın
olcluğrı iç:in 3 4 sene sonf2l clcıçentliğe
girdin, O z:rnııın ckıçcntlikte vijnctmelik
ihtisasın ıe <ıldı.ığı-ınu söylemiyordu. Ben
gircliktcn sonı,a yönetmelik değişti.
Anıtoınicle ihtıs:rs vcya c]oktc-ırır gerekti,

ustolorımız . ustolorımız, ustolcıfımız, ustcılorımız . Ustolorımız . Ustolorımız, UstoIorımız
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Anatomi
klinikten
kopmamalıdır.
Onı-ın için de lıenclen scını,a giren Zafcr
ı Arı ı Rt,} ı ,lstrn. \|Ltsr.tfı t Özckici ı lJcy
<ılsı_ın, cıperatör olnralırrna rağmen zahr-ıret

çcktiler, yine doktora yaptıluır. Ve lıcıylece
seneleri dolclurdı.ık, Seneler çal-ıuk geçti,
1968 senesınde doçent, 197B senesinc]e
prof'esiir olduın. 1991'cle cle yış
h aclclinclen emekli olclı.ıırı.

O Aııat<ıııri'_ve gclcliğinizcle kiııılcr
vaıclı ? ()rtaıı-ı ııasrlclr-i

Zeki ( 7,er en) Bey n ıi lletvekili olnıı-ıştı.ı.
Bırşkan Fazı\ (Ntıy,an) Bcy, ilhan (Eralp)
IJey, Orhan Kuran, Yani Staııratiaclıs,
Kamuran Bin.ar ı.ardı. Bir de ben vıırclrm.
O zaman Beyazıt'taki lıinırcla id:ik ve o
tlevir zeııginlık tlcı rı,si1 tli, Ö1 lc ki:
Anat<ımi'nin kasası r.,zrrclı ve hademenin
lıirisi aşçıyclı. l)evlet par;ısıyla bize yemck
pişiriı,c1i, öğ[e _veıııeği verirlercli. ne
istenilirse yıpılı,clı. Bırşhacleııenriz
N,{ı_ılıarrem h]f'endi r.aı,clı. Ne i stenılirse
gicler, alır. yapardı.

Başka _veıleri bilmiyonım ama Anıtoıni'clc
hep iyi insanlar r.ırrclr r.e Lırıgiın de i_vi

insıinlar v;ır. Avrupa'ya cla gittiın litcratiir
tc4ılaınak için. l'abii cı zırınanlar 1ıilgısa},ar.
literatur ycıktu hcr yercle. Vi_vana'cla olsun,
N,tı_ini h' te olsı_ın. Frankfut't:ı rı l sı_ın

anatonristleriı,ı hepsi iyi insaı-ıl:rrch.
Anıtoıristlerin özelliği 1ıı.ı. Yalıı-ıttıı ivi
insan <ıluyorlar hepsi.

O Hocam felsefeye yakrnlrğınızr
biliyoruz. Bu yorumunuzu bkaz
açar mısınız?

l]irincısi, ıneclcli lekabet ytık,
Rlı rjnenrli. İkiı,ıcisi,
\,.lI l\l'l1.1nt7lll 1,1ç1 i1 çsini
:ılt) ( )r\tlnIll. lJir ılt, ııl ıii.
,',liiı ii görii1 , )r:tıntıı,
],t,ninı tlr, :Uül(lnt bu
clivrırsrıntız. T]tı

işin ,varını ç:ok
yırkıı-ı o1ırlıilir,
Ben clc lıöyie
<ı[ırcağıırı

cliyebiliyorsı_ınuz. O çok önemli. Hcr
kim.r. -U--5 vısını gelır hıIı,lünya
sevclası peşindeclir. Anatomistlefcle bu
ycıktur. Öüü görüycırslınuz, en sonrıncl,.r
lıir kadavrasınız, öyle olacaksınız.

O Hocam Anatomi'yi tılıbın veya tıbbı
Anatomi'nin neresinde görÜyorsunuz?

Şin,ıcli ben iç hastalıkları uzınanl
olduğumda şunu gördlim ki, Anatoırri'_vi
bilmek cloktorlugı_ı bilmektir. Brı çok
önemli, yani neden önemli. Bir yere
dcıkı.ınduğı.ını.ızda lırınrın altında ne var
bili}.orsunuz. Bı.ı çok önernli. Sonra
Anatomi'nin kllnikten kopmaması lazım
ben onu sağladım. Benim çahşmalarrmın
hepsi klinik anatomiclir. Anatonrinin
kliniğe ışık tutmasıclır. Şimdi cle hep
ö1,1edir. Ama o zaıı-rarırn zengirıliği, senede
90 kadavra geliyordı.ı. 90 kadavıa
geldiğincle çok çalışma yapabiliyorsunrız.

O Edirne'deki kongrede
güzel bir konuşma
yaptrruz ve bu
konuşma sırasında
Anatomi'yi çok lsevdiğinizi İ
sövlediniz. Sizde I

ffşT ı
ş,i#..§ş
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bunu aşılamak açısrndan faydası olacak
şekilde açıklayabilir misiniz?

Birincjsi miiıpeı iIim göniyorsunıız,
Dinliyorsunuz, bakıyorsunuz. Çalışmanızın
neticesini alıyorsunuz. Dahiliyecle şu ilacı
kı.ıllanırsınız, netice alamazsnız l-ıelki de.
Labolatuvafa gönderirsiniz, gelecek
tahlilclen emin olamazsınız, Burada öyle
değil, göniycıfsunuz. Ondan sonra yani
göreceli olarak okumayı öğreniy<ırsunı,ız.
Aı gözlügü ilr bakmıyı,rsunuz. genis
bakıyorsunuz. TıbLıa geniş bakıyorsrınuz
yani. Şimdi kongrelere gidiyoıırm, genç
çocuklar da iyi çocı-ıklar. Onlardan da
memnunum. Edirne kongresincle çok
yıvaş gidiyor bu işler falan denildi. Hayır
ben dedim bu iş yavaş gidecek. Bu bir
goncadır yavaş yavaş açacak. Birden bire
pallayamaz bu. Diğer ilimler gibi değil,
yavaş, çünkü elemenla olur [ıu. Talıii

eksikleri olırcak. lıı_ı

clttil< lt,ri r ijzIlıır,
vll1ııalı"ırc:ıksıı-ı. O
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olur.

O Geçmişle şimdiki zafı7an|
karşılaştırdığınızda Anatomi eğitimi
acısından bizlere neler söyleyebilirsiniz?

Biz eskiden kuru Anatomiyi anlatırdık.
Ben bunun süsünü yapardrm. Kadnlar
y,rinirken neden kolları açık yünir diye
sorar, kalçalarının genişliğinden derdim.
Halbuki kuru Anatomi'de bu yoktur.
Şimdi ise zaten artık ilimler, bilim dallari
birbiri içine girmişlerdir. Hepsi çok
önemlidir.

Anatomide ya da insanın yaradilışında
bir kaide var. İstenenden gerekenden
çok daha faz|akabiliyet verilmiş. Bu
beyin için de böyle. Çok yenince
delinmiyor bağırsak, 5 1itre bira içene de
o böbrek dayanıyor. Çok bilim öğrenene
de o beyin dayanıyor.

O Hocam, öğretim üyesi olmaya aday
Anatomistlere ne önerirsiniz?

Fedakarlık, birincisi fedakarlık. Herkes
bugün Tıbbiye'ye girince para kazanayım
diyor. Mezun olunca para kazanayım
diyor. Halbuki zaman lazım. Belki de
hayatın şartlarrnın değişimi çok süratli
oldu. Dünyanın sürati aynı ama herşey
çok süratli gidiyor. Çalışma hakkında
fedakarlı]<, mal mülk haklonda fedakarlık.

Herkes can|ıya bakıyor siz ölüye
bakıyorsunuz. İyi bir şey değil tabii. Siz
Anatomist olarak kız istemeye gittiğinizde
bir de operatör gitse, ona verirler kızı.

O Anatomi'de say1 açlsmdan bif
erkek egemenliği var. Bunu nasıl
değerlenditiyofsunuz?

Hanımlar daha akıllı, başka branşları
seçiyorlar. Fedakarlık yönünden ise
erkekler da].ila fedakar, o yüzden buralarda
kalıyorlar. Ama şimdi TUS var, hanımlar
da geliyorlar gibi geliyor bana.

O Sayın Hocam, bu güzel söyleşi için
teşekkür edertz. Son olarak söylemek
istediğiniz...
Bu iş sevgiyle olur. Öğrenclye de,
arkadaşınıza da sevgiyle yaklaşmalısınız.

.EACA §feb Sitesinden
Anabilim D a||arırıa Unk
European Association of Clinical
Aıatomy (EACA) Yönetim Kurulu
Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Selda
Önderoğlu'nun girişimiyle, EACA web
sitesine (,www.eaca.info), Türkıye'deki
üniversitelerin, dolayısıyla şu anda
eğitim vefen anatomi anabiliıı
dallarının adresleri yerleştirildi ve
linkler veri-Lmeye başlandı. Ancak ilgili
sayfada bazı üniversite ve fakülte
adları henüz eksik. Eksiklerin Prof.
Dr. Selda Önderoğlu'na bildirilmesi
(sonderr-ıg@hacettepe.edu.tr) fica
olıınrır.

.Tıp Fakültelerinde
Terminoloji Dersleri
20Ol 2002 Ögretim dönemindcn
itibaren tüm sınıflarında "kredili-
Entegre Eğitim Sistemi" uygulamasına
başlanan lJludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi'nde seçmeli ders olarak
okı-ıtuian Tıbbi Terıırinoloji dersi
zcırunlu ders haline getirildi. Birinci
sınıf, birinci yarryıla programlanan bir
kredllik (14 saat) kuramsal dersin
lıcr]c[i, alıı y1lIık egirimIcrinin
l-ıaşlangıcındaki tıp fakültesi
iığrencilerine yardımcı olabilmek.
Dersiı-ı içeriğinde tıbbi terminolojinin
gelişiıııi. temel ve klinik tıp
bilimlerinde karşılaşılan terimler ve
Lıunların temel yapısal özellikleri ile
batı dillerinin etkisi konulan yer alıyor.
Tılıbi Termincıloii dersi Anatomi
Anabilim Dalı taıafindan veriliyor.
Yine Anatomi Anabilim Dalı tarafindan
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde
1993 yılından beri, 1. yarıyı|da 15
saatlik zorunlıı ders olarak okutulan
bıı dersin, Egc Üniversitesi Tıp
Fıkülıesi'ndc de 2Ot)3-2004 ögreıim
dönemi itibariyle konması plaıılanıyor.

.Herkes için Spor
Federasyonu
IJz. Dr. Bülent Bayraktar, 2002 yı|ında
Heı,kes için Spor Federasyonı,ı
Yönetim Kunılu üyeligine seçildi. Yine
geçtiğimiz yıl içinde Federasyon
bünyesinde, sporcu sağlığı ve herkesin
sağlıldı spor yapabilmesinin sağlıınması
amacıyla hekimlerden oluşturulan 10
kişilik Sağlık Kurulu'na da Dr. Bülent
Bayraktar'ın yanl slfa anatonist
meslekırşianmrzdan Doç. Dr. Bartıaros
Durgun ve Doç. Dr. Ahmet
Kalaycıoğlu atandılar. Kuırıl ilgi
alanındaki çeşitli pğelerin geliştirilme
ve uygulanması ile eğitim süreçlerinde
aktif bir ro1 üstlenecek.
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196o'h yıllarda İstanbul Tlp Fakültesi Anatomi
EüİİtüSü Hoccılan. Sağdan sola, oturanlar:
Orban Kuran, ilhan Eralp, Zeki Zeren, Fazıl
No}an. Sami zdüI: ayuhıakiler: yani SüaMüiadis.
Kuffiuran Bi@,ar, Abdullah Alıuniç.
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Human Anatomy?;iül B$ffiİpg; §oci"tv
Regional Conference: I-btb*Ö""a '
assessing learning in ltıtaıomy and'
Physiology
March. l. 20UJ'_ Chicıgo..l{linoi\. USA
e-mail mbareiü@uic,edu
ı wı,hapıweb.org

J5ü Annual i}leeting of the USSBE (Union
of the swiss Societies fof Expefimental
Biology) / USGEB (Union Schweizerischer
Gesellsc^haften fiir ExperimentelleBiologiğ
March 20-21,2003 - Davcıs,
svzitzerland
e-maill peter.ott@mci.unibe.ch
www.usgeb2OOJ. ch

98. Vetsammlung def Aıratomischen
Gesellschaft. Arıatomical Society of Great
Bfitain and l;".elaıd, Nederlandse
Anatomen Veteniging and Sociedad
$"r9lt'.. Espafiola Joint Meeting
March 28-31, 2003 - Dresden. Germaİv
e-maift kuehnel@anat.muluebeck.de
w ww. anat. mLı-luebeck. d e/anatges. l.ıtml

AAA Annual Meeting at Expetimental
Biology 2003
April 11-15, 2OO3 - San Dıego, California
e-ınail: jı aı ling@a nı ı omy.rrg
\Vww. anatomy.org

American Association of Phrrsica]
Anthfopologists 73rd Annual Meeting
Apr1l 23-26,2OOJ - Tempe, Arizona, USA-
e-mail relethih@oneonta.edu
w ww. physanth, oğannmeet/

JVtlı Natlonal Congfess of the Bulgafian
Society of Anatomy with InternatiJnal
Participation
June 5.-. 200J . \ofj.r. Bulgıı.ia
e-mail botzi]ov@medfac.acad.bg

Jahrcstagung der Neurowisseııschaftlichen
Gesellschaft
June 12-15, 2003 - Göttingen, Germany
g-mail; gibson@mdc-beılin. de
hnp ://nwg. glia. mdc-berlin. de

Embryology Imaging and Education
conference
June JJ 1ııh.20OJ - Waslıingıon, DC, USA
e-mail: Hovlı nd@a lip.oscl, miJ
www. afip. org/Depafi ments/eclu/coursel.ıtın /
0Jembryofs.htm

Brain '03: )XIst Intemational Symposium
on Cerebral Blood Flow, Metatıolism, and
Function İ/ith lTth Intefrıational
Conference on Quantification of Brain
Frınction with PET
June 29 -July 03, 20OJ - Calgary, Canada
e-mail brainO3@brainO3.org
www. bra inOJ,org in<lex.php

FENS,/IBRO International School-
Peripheral Nefvous Systemı from Biology
to Disease
June 29 Jrıly 08, 2003 - Ofir, Poıtugal
e-mail: m jsora iv@ıhmv.ııp,pı
§,ww,İens,org

l 2, o.o.o-'"". Günceı Hdharı-. <

, xD(th Intemational Congress of Genetics
July 06 l2. ZOUJ Melbourne. Aucıralia
e-mail: david.smyth@şcl.4ıo..qash.edü.:1u.' .,

wwu .geneı icscongr..i201_1,com

\Tilh Congress of.lnternational Society
of Biomechanics
luly 06 72,2003 Dunğdin,'Neıı. Zealand
e-mail isb2003 @ otago.ac.nz
q mı, isb2O0J,otJgo.aC. nZ

lstJoint Meeting of the EACA & AACA
(European and American Associations of
Clinical Anatoınists)
July 7 11, 2003 - Graz, Austria
e-maiİ ıwaltel.Rosmarin@uni-gıaz.at
www.c]inanatOJ at

Gross Dissection and Kinesiology of the
Uppef Extfemity
July 9-12,2003 - Milwaukee, Wisconsin. USA
e-mail: CJrol.ı l ecek@mu,edu
w ww.marquette. edu/chs/ce/grossce, html

6th IBRo (Intemational Brain Research
Otganızation) World Congress of
Neuroscience
July 10-15, 2OO3 - Pfaglre, Czech Republic
e-mail: ibro2003@bıomed.cas, cz
www.ibro2003.cz

Neufoafıatomical Dissection: Human Brain
and Spinal Cord
July 18-20, 2003 Milwaukee, Wisconsin. IJSA
e-mail: carol,ı re( ek@mu.edu
www. marquette. edu/chs/ce/neı_ıroce, htm1

BACA Sumrner Meeting
luly 27,2003 - Swansea, Sotıth \\i.ales
e-mail: f ,w.soames@leeds.ac.ılk
q,ww.liv. ac.uk/HumafuAnatom y / phd/baca /

VIIth National Congfess ofthe Turkish
Society of Anatomy with Intemational
Paı,ticipation
September 7-5,2003 - Diyarbakir, Tuıkey
e-mail: cankuf @ulı_ıdag, edu.tr
http://sur.dicle. edu.tr / - aoatom12O03 /

J2nd European Muscle Conference
September 7-10,2003
MontpeJlier. France 

]

e-mail: EMC2OOJ@crbm,t nr\-ınoo.fr l

wwı.crbm.cnr>-mup.lı. E\4C2OOj ınder,hrm İ

Vth Intefnational Workshop on
Infofmation Pfocessing in Cells and
Tissues
September 08-72, 2003 Larısarııe, Switzerland
e-mailı cl,ıristof@terıscher. ch
http ://lslw ww. epfl . cl-ı/ipcat2O03/

5th International Malpighi Symposium
September 77-74, 2003 - Rome, Italy
e-mail: fosemarieheyn@care2.com

45tlr Annual Symposium of the Society
for Histochemisrty
Septembef 17 20,2003 Les Diablerets,
switzerland
e-mail fred.lıosman@cl-ıı.ıv.hospvd.ch
wu.ıv.sfh,unizh.ch/lesdiablerets20O3.htm

,gr;ğtigıra&- İhf nge"ar*he {rani ofacial
' M qipfology,'of İrrimates
" sqtetlUa,-fdze zOO§.tjsft #, l d. G.,,rrn,
, Ç"gıfdrbqkqpe@ iüiihf,ğrcid*'r] ü$ ^''|www ;d U r,ac. u k ı.C.re olc&,Yn€giref 4'.ı 0.t}
ı,ıca^ii;'ı.;ı .ıç iJ.}1 ] {}.
)ffi st_Congre"" çt irg{,Hnffi' s#ı.'.jİjtAfıatomy , .,JJ,*İlgiİ A, .ı.l,JY4T,l
Sepıember |8-20.200J - Pamplona. Soaın
www.med.ub.es ^apraı{Ji? ,r" u,]{.ht$. '.{
XVItrü Inlernational Symposium of
Morphological Sciences
September 78-22, 2003 - Yarna, Bulgaria
e-mail chouchkov@mf.uni-sz.bg
www.uni-sz.bglisms2O03

20. Arbeit§tagung def Anatomischen
Gesellschaft
Octobel 1-3,2003 - \Vürzburg, Germany
e-mail: anat0 l 5@maı].uni wuerzburg.de
www.uni-
wuerzburg.dela natomje/ anat kon.htm]

(Iusal Nörobilim
I Kongresi Kongresi

Düzenleyenlet:'fİlllil'AK. l]el-iıı
\,...lıl,ıül.ı1,1rl l )eıılrxi. l illki\(, H(\il)
Araştırırr:ıi:ıı r,c Sinirlıiliıııled Deıü]eği.
1Jltıclığ İiniı.ersitcsi
Yer: Ilrılda1, Inn

76-20 Nisan 2003, Bı-ırsa
Kongre Başkanr:
Prtıf. l)r_ İsıırıi] Il, l]]ııs
Bilimsel Sekreterya: Dı.. N4ehlııct
Cınse\,. ])f. Nl. Seıtaç Yılr]ıaz
tJIrıclağ İ Jnivcı.sitcsi Tıp Faktilıcsi
F'ı rır,ıı kolt ıji vc Klıı-ı ili Fırrııakrılııji
Analıilıııı l)ah
]6()59 Cöri-ik]c [Jrırsı
Tel: (022,1) 11'2 8.i 0O / 1150
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ıııscı-tıcr,,@ rılticlıg. cd ıı.tr
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Mikroskopi Kongresi I
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Anılıiliııı Da]ı ve '1'r]r]< Elekrroı.i
ı\Iil<rr.ısktlıi l)crncği
Yer: DEtl SLifekli l]ğitilıı i,Icrkczj (SI]M)
Tolılınıı Salonlaı-ı

2-5 Eyltil 2003,Izmir
Kongfe Başkanı:
['ıof, Dr, Zişan Rtılclan
Bilimsel Sekreterya;
Dr. }I. Alper ljağrıı,anık
9 ljylrll [-ıııiversitıısİ'liçı Fıkı-iitesi
l Jistcıltıji-Eınlırivııbji AlıalıiIiııı Dalı
lja]c,rır-ı - İzıııir
Tel: (02J2) 259 i9 59 15 5j
e-posta: alpcr.lıagriya rıik @rleı_ı, echı.tr
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KursLar
Q Bilgisaya,r Destekli 3 Boyutlıı
Rekonstrüksiyon Kursu

Düzenleyen: Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı
7-B Maft 2003, Ankara

@ Second, Bilııtera,l Worksbop:
"Osteo synt b e sis in H a,nd?

Düzenleyenler, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı,
Köln Üniversitesi Tlp Fakültesi
Anatomi Merkezi ve Türk El-Üst
Ekstremite Cerrahisi Derneği
27-23 MarI2003, Köln, Almanya

Q Endoskopik Sinüs Cerralıisi
Uygula,ma ae Eğitim Kursu

Düzenleyenler: Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi KBB ve Anatomi Anabilim
Dalları
29-30 Mart 2003, izmir

@ Fonksiyonel Endoskopik Sinüs
cerralıisi kursu
Düzenleyenler, İ.Ü. Tıp Fakültesi
KBB ve Anatomi Anabilim Dalları,
l.Ü. Ceırahpaşa Tıp Fakıiltesi Anatomi
Anabilim Dalı
3-4 Nisan 2003, istanbul

Q 3. Scanning Elektron
Mikroskobi kursu
Düzenleyen: Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı
19-20 Nisan 2003, Ankara

@ İnguinal Bölge Anatomisi
I}isseksijıon Kursu
Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
27 Nisan 2003, Ankara

Q Ege Spinal Cerra,hi Kursu

Düzenleyenler: Cleveland Clinic
Foundation ve Ege Üniversitesi
11-16 Mayıs 2003, Çeşme, İzmir

ANATOMI »nnxEĞİ

TERjVlİxoro;İ
EĞİTİM KURSU

3-7 Maıt 2003
Colossae Hotel Theımal, Pamukkale

Kurs Yöneticisi: Prof. Dr. Recep Mesut
Eğitirnciler: Prof. Dr. Recep Mesut, Pıof. Dr. Salih L{urat Akkın,

Prof. Dr. Canan Saylam, Prof. Dr. N. Şimşek Cankur
Sosyal Pfogflt.n Soruml-ıışu: Y_ard. Doç. Dr. Esaa Adlgüzel

Program

3 Mart, Paz.ırtesi
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Kaylt
Açılış, T'ınısn-ıa ve Isınma.
Giriş ve taril-]çe. Tüırkçe tıp teriınlerinin kökeni
Oğle Arası
Tılılıi Latınce: Alfabe r.e fonetik
Kcıhıe Aı,ası
Latincc'cle isinler. Declinatio prima. Declinaticı
scctındır

l)eclinatio tcrtia
kcıhue Arası
Declinaticı quartzr. Declinatio quinta. Grek çekiınlcri
ögle Arası
ısimlertlc ktlt,illlınc sekillrri
Kahue Arası
Lıtiıce'de sıfırtlar: Üç şekilli sılııtlar

İki şekilli r.e tek şekilli sıfıtlar. Ortaç ve ı-ılaçlaı,
Kahıe Arası
Sıfetlarcla kıy:rs clereceleri, Sayı sıfatları
ögle Arcısı
Sosyal prcıgraırı

ısim tamlaınalaıı
kcıbue Arası
Sıf :ıt tamlaınaları. K:ırırra taıırl:ımalır
Oğle Arcısı
ısimlercle tüıetırre ekleri
Kahıe Arası
sıfatlarclı tı_iretme eklcri
Kı,ırs Yenıeği

Birleşik isimler ve kısaltma]ar. Klinik terminoloilye clflş

Ep<ınimik teriırrler, 14i«ılojik terinrlcr
Kıırsıın clcğerlenclirihıresi. Seıtifika'l'öreni vc Kapaııış

09.00 _
10.00 _

13.()0
1.1.0O _
16.00 _
16.30 -

10.00
13.00

1,i.00
16.00
16.30
18.3()

4 Maı,t, Salı
0B.30
10.30 _
11.00 _
13.00 _
1,i.00 -
16.00 -
16.30 _

10.30
1 1.00
13.00
l4.00
16.00
] 6.30
l8.30

5 Maıt, Çarşamba
08.30 _ 10.30
10.3üJ _ 11.0t)
l l.00 _ 13.0t)
13.00 14.00
i,i.30 - 20.00

6 Mart, Perşembe
08.30 _ 10.30
10.30 - 11.00
11.00 _ 13.00
l3.00 _ 1/+.00

l4_00 _ l6_00
16.00 16.30
16.30 _ 18.30
20.00

7 Maı,t, Cuma
0B.30 10.30
10,30 _ 11,00
11,00 _ i2,0()
12,00 _ 12.30

42 saatlik kursı.ııı bitim,inde katılımcılara 3 kredilik katılını sertifikası Deilecektir

Baş\,uru ve ayrıntılr bilgi için: Prof. L)r, N. Sinsek Cankur
Ulı_ıclağ Üniı,ersitesi Tıp Faktlltesi Anatoııi Anabiliıı Dalı Göriikle 16059 Bı-ırsa
Tel: 0224 142 92 12 Faks: 022'1 142 83 13 e-posta: cankur@ullıd:rg.edu.tr
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Anatoıni Deı.neği ue Dicle Üniueısitesi Tıp Fakıiltesi'nin birlikte rlüzeııledigi L]luslararcısı Krıtılımlı WI. t]lusal Anak)mi Kongresi
1 5 Eylı:]l 20OJ tarihlennde Dicle Üniııe,ısitesi Tıp Fakı,iltesi'nde yapılacak. Orıuısal başkan,l.ıklcınn,ı Dicle Üııiuersitesi Rektöni
Pı"ol'. Dr. I,'ikri Canoıııç ile Anatomi Derııeği Önceki Dönem Başkanı Prcıf, Dr, Doğarı Akşit'il,ı yrıPac.ığı kongrenin Dilzenleıne
Kuııılıı Başkarıı Pğ'. Dr. E. SaDaş Hatipoğltı,, KonPe Sekreteıi ise Doç. Dr. Şıj,krü Dcığıııyol. Biliınsel komiteyi Anakım,i Deıneği
üyesi tiim pro.fesör ue cloçent öğretiın ü_yelei rılııştııruyor, İlk |jç gı.iııü bilim,sel toPltıııtılara ayıılaıı koııgreniıı sosyal Programı
cla yören,in taıibi ue ktjltürel özellikleıiııe lıağlı ola"a,k cıldukça zerıgiıı. Sı.ısycıl programcla biıi Hcısıuıke.yf-Ma.rdin, diğeri de

Şaıılnırfa-Atatiirk Baığı-Nemrut gezileıi cllmak tizeı,e iki ayn gezi günıi ııar, Dikkat çekici bir lırışkıı i,izellik ise ilk kez bu
kcıııgı"eınizde ulıgtılarıacrık c,ılan bildii özetleıiniıı İngilizce olarak drı hcızırlanması gerekliliği. Bö.ylecc,bıı küıngrenıiz ile birlikte
kcıngre bildiri özetlen yabancı dilde de.yrı.yımJcınabilecek. Kongre yazışınaları eleklronik r»Irınırlcı Ktıııgre \Yleb Sitesi
(http.//uu,w,rlicle,edtı,tr/-r.ıııatomi2()03/,index.lıtml) üzeıinden.yapılacak. I]ilcliri göndernıe içirı sr,ııı. tcn,i.h 30 \isaıı 200-j, ka.yıt
içiıı -son. tarih ise 30 Ha.ziraıı 20Oj olarak saPtcı,nclı.

Bu sayfalarclrı Eylül'ün ilk haJtasıncla, Di.ycn,bakır Krırıgı"esi'rıin eu sahipliğilli iistlen.en Dicle Üniueısitesi ıe An.ıloılti Aııcıbilinı
Dalı tarafınclcıı.ı r,ırgaı.ıize edilen scıslal pııgrrımdrı gezilecek ilginç kı|i.lt,ı,ir ıııiraslarırıdan bir bölüınü ile ilgili bazırlaclığııııız
bilgileri okuyacaksıııız.

Diyarbaklı Kongresi ve Künir Miraslan
Diyzırlıakrr
Diyurrbakır, Dicle Nehri'nin yı-ıkırrı
havzasıncla, Anadolu, iran ve
Mezopotamya'dan gelcn tafihi ticaret
yol1arının kavşak noktasınclır yer
almıktadır. Diyaılıakır. Eski ve Yeni Kent
oln,ıak üzere iki kesimclcn oluşur: Eski
Diyarlıakır sı-ırlarla kuşatılnrış olı_ıp, clöıl
kapilı bu surlaı,Anadcıltı'cla ayıkta kalan
lıenzer yapıların en lıü1,.ı-iğı-i ve en
sağlamıdır. Kentin öneıırli tırilii yapıları
lıu sı.ırlar içindedir. Cuınhuriyet
dönemindc planlı olarak surlırrın dışıncla
ktırulan Ycni Kenı ire. il<i yını
ağaçlanclırılılıış caclcleleri. mtistakil evleri,
parkları, resmi lıinaları ı,e biiüıtik otellefi
ile ınoclerı,ı bir kent göriınüırıiincle olup,
Eski Kent'le tezat oluştuı,maktadır.
Diyarbakır'ın zengin turrihine tınıklık eclen
yapıların en tinliisü Diyaılıakı, kalesiclir.
Dicle yatağınclan 100 nretre y.ı_iksekliktc
bıılı-ınan "Fis Kayası" adlı kayelığın ickıle
kesiminin buranın iik yeıleşirı ycri olcluğ"ı
ve ktiçük çapta bir kaleııin Jlı-ırriler
zanranrncla inşa edildlgi saırılmaktadır.
içkıle'de kubbeli Lıir Lıazilika (Nestrıri
Kiliscsi, 6 yy), Kale Camisi, Sahal-:ıeler
Türlıesi, Afiuklu Sarayı ve resı-ı,ıi l-ıinalar
bulunmaktaclır, Diyarl-ıakır şelırini baştan
bırşa klışatan surler, Çin Seclcli'nden sonra
diinyanın en uzun surlarıciır, Yaplsl,
sağlaınlığı, taşıdığı yaz,tlaf . kabartnralar
ve şekillerle surlarda 12 rıygarlığın
kitabelerini okumak mümkünclür. kalenin
ilk yapılış tarihi lıilinmemckteclir.

T'zını,rlarrrr Kenti: Ncıırnrt
"Dünyanın t]. Ilarikası" nitelemesini l,ıak
eden Neınırıt Dağı, Kcımınagene Kralı I.

Antiokhrıs taraflndan yaptlfılmış bir açık
hava mabedidir. Malıedde yelalan tanrı
heykelleri ve kralın anlt lnezan <ılduğu
tahmin edilen ttimiilüsün lıı-ılundlığtı
Nenrrut Dağı, Malatya ve Aclıyaman il

srnırlaıı içeı,isınclc Lıulı-ınıııaktaclır. Asırlırrclt
tanı-ıl:rr taştırn gözleri1,1e ı,e 1ıoznraclıkları
ifacleleriyle diirıyayı } ıı.ırı daır
izleırrektedirler. Rivzryete gi)re İsa'claıı
ijnce 69 ile 39 vılları ıır,asıı,ıcla hiiktiııi
stiırr,ıüs olan I(t.ıırıııagene Kıılı Antiokhos
tzınrıl:rrın yıırıııı kencli lreykelinin cle:

clikilıncsini emretmiş Lı<)ylece t)ltLrıiinclen
sonrıı lıalkı tınu Lıir taı-ırı cılırrak gcirsı"iı,ı
ı,e sözlerinı lıit cliı-ı (ığrctisi cılarak kalıı.ıl
etsinlcr cliyc cliişıinııiıstür. IJu şekilcle
tlrvlcı in .lcr.ımını t;ı3layıı,,.ıHıı'ıı
sa\-LınlnlüştLıf . Nelnrrıt'Lın kılıntıları
yapıı,ı,ıınclırn sonra. yüzyıllar l ıolrı
ya[ı-ıızlığır tı_:rkecliImişlcrclir. Saclece
Dutluca. IJarik, Cicrgeı,. Piitiirge gilıi

1.örcI crc|eıı geleı-ı ırı,cılırr ı.c t,tılıaı-ı lar
lıalıerr]aı <ıla}ıilnıişlı:r ı,e ]ıı_ınlırr.
grinıiıııı.'izclen 1-ıklasık l50 vıl ciıce askcri
an,ııllaıla üröre\r1 !]czclı. I)nısyırlı sulıaylar
Heln-ıı.ıt ilc Nk ı]tkc'yi kelıntı]arclaı-ı halıerclar
ctırıişlerclir, Sonrasında Ncmrut Dırğı
zirı,esindeki hcykcl Lıaslarınclın tiiırr
dı_inyır lrabeı,dıır olrnrış, aıaştırırııılar^
kazılar l-ıirlıırini izlcı,ıiş, Nemrut ile iigili
l,ıir vığın lıilgi tırtaya ç-ıkarılırrıştır.
Ncnrut'Lıtı lıir cliğer özclliği cle
Koıı,ıı ı ıageı-ıe ııygırlığınclaı-ı kalırı-ı ve
cliin,vanıı-ı ilgisini cclren cleı, tıırrı
lıeykellerinin vc cliğer eserlerin 2000 ,vıl
öncı_: I)<ığı.ı r,-e l]ıtr kiıltiirlerini birleştiren
lıir sentez olnrası itilıariyle cltiır,vaclaki tek
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örnek olıııısıclır. 1881'cle Dil,a.6n*,r'O"
yol yapllıı i:]<riı,ıclc görevli Alman
Mühenclis K.lrl sğster. \eıı]rut Dağl'nın
zirvesinclcki e:c-rlercleı-ı ilk söz eden ve
[-ıı_ınların _\sı.ııl ı-ıla r'clan kalma olduğunu
tahnıirı cclcıı kişidir, Sester'in verdigi
bilgiler clcığnılrusunda Kraliyet Akademisi
tarlfln(liılı |1rıl§tlrlna yapmak üZefe
bölger e gönclerilen genç biliıı adamı
C)ttcı Pı_ınchstein başkanlıgınclaki ekip,
\elllı].ıt Dağı'nın tepesindeki tümülüs ve
niır-ıiiliisün cloğrı ve batı yırnlannda olı.ışan
eserler üzerinde çalışır. lJzun çalışmalar
sonunda Grekçe yazılı kitabeyi çözen
Punchstein, bu eserlerin Kommagene
lJygarlığlna ait olduğunu ve Komn-ragene
Kralı 1. Anti<ıkhos tarafindan yaptınldığını
keşt'ecleı,. Antiokhos' rın ağzındıı y azılan
kitırlıe, Nemııt Dağl'nln slfrın1 ve
Anticıchos'un yasalarını içermektediı.
Neııırııt'ıı saclece iki }ıin yıldır güneşin
doğuşunı-ı r.e batışını 2150 m 1ı_ikseklikte
izleyen dev he_vkelleri ve rölyefleri gömek
icin gitmezsiniz; laüneşin doğuşu ve batışı,
yörenin diğer bir çekiciligidir ve bu
olağanüstii manzarey1 izlemek için de
brıral,a gidelıilirsiniz...

Flıısaııkeyf
Dicle'nin kıyısıncla kayalııı,a ve kayaların
Lızantlst vadilerin içine sığınan Hasankeyf
binlerce yıl medeniyetlere ev sahipliği
yapmlş ve Mezopotamya'nın başlangıç
noktasında Doğı.ı ile Batı kavimlerinin
gözbebeği olmuştur. Artuklular
kendilerine lıaşkent yaptlklaf1 bu yaşlı
kale-kentini saraylar, bahçeler, su tesislefi,

çarşılaı, hanlar, hamamlar, taştan güzel
evlerle clonatır-ıışlardır. Aynı zamanda
ktırc]ııkları mcrlrcrelcrde tıp. riyaziye.
mühendislik, felsefe dersleri okutulduğu,
yine medreselerde ünlti bilginlerin
yetiştiği, kentin yalnız ilim cleğil ticaretle
cle ünlendiği, burada üretilen malların
Dicle yoluyla Musul'a ve Bağclat'a kadar
gönderildiği bilinmektedir. Dicle ı,izerinde
yükselen bu görkemli köpni lıir zaıııınlurr
fil\ıazzam bir mecleniyete yataklık etniştir,
Rir yaşaırr alanı olan ınağaraları, camisi^

dtıkuma tezgahları, çarşısı ile 30 yıl
öncesine kadar bir Oıtaçağ kentindeki

yaşamlnı koruyabilmiştir. Varlığı tahnrin
edilen antik dönemler dışında Bizans,
Sısanilel, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler,
Mervaniler^ Aıtuklular, Eyülıiler ve .
Osnranlılaı,'a ev sahipliği yapnlş olan bu
Oıtaçağ kenti N{S 7. yllzyılıa kadar l]izans
lıakimiyetincle [ıulunıı-ıı-ış, MS 638'den
itibaren dc Sasani, Eınevi, Abbasi,
Artuklular, Eşrılıiler ve Osmanhlar'ın
toprağı olnıuştur. 1982 yılında SİT alanı
ilan edilip kcıruma :ıltına alınana kadar,
yerleşiıne de açık olan tarihi mekanda
arkeolojik ve bilimsel çalışmalar da
yetefince yapılmamıştır. Kaledeki mağara
eı4er 30 1,ıldır doğanın ylpfatlcl etkisine
nıarı_ız kırlmrştır. Mağaranın içindeki
kalıntılarclan brı yaşlı kent hakkında daha
da hilgi sıhilıi olunırhilmektcdir. Ömegin
lıırzı odalarda bulunan o1,ı_ıklar ve küçük
nişler belki de buraları lambalık olarak
kullandıkları yöntinde bilgi verebiliytır.
Şöıııine o}ı_üntusu, Arap haıfleriyle yazılmış
yızılıır , duvırrlar-claki srvalar.. .

Kiiltiirlcr Kııvşağı Mardirr
Anadolı.ı'yu Mezopotamya'ya bağlayan
Mardin yöfesi; talihsel gelişim içerisinde,
onlarca uygarlıga ve onlarca değişik din,

etnik grup ve mezheplere ev sahipliği
yapmlş ve birbirinden farklı bu külnirleri
bünyesinde barındrrmıştır. Dağın
tepesinde bk kartaI y-ıvası görünnisü ile
yontma taştan yapılmlş, taş ustalarmn
göz nuru döknikleri, ürılü Mardin evlerinin
güzellikleri i|e daha da belirginleşmiştir.
Mardin mimarisi kurulduğu günden
bugüne en azbozllafl illerden olmuştur.
Yerleşik ahali, ynzyıllar bolnl oturacaklan
evleri yaparken; dayanıklılık, iklim
koşullarını ve,mimari estetiği dikkate
alarak, ııışa etmişlerdir. Mardin'in iki yaru
yüksek dııvar|ar|a çevrilmiş, güneşsiz,
dar sokaklarında, araç girmediği için
çöplerin eşeklerle toplandığı ve Abbara
denen geçitlerle birbirine bağlanaı bı
güzelim sokaklarda hala geçmiş
yaşaımaktadır. Mardin'in 23 km
güneyinde Antik Dağara kenti kalmtılanyla
karşılaşıJmakta dır. "Dağara|' adı'Darü,ı.ıs'un
başkenti anlamrndadrr. Burada yapılan
arkeolojik kazıJıarda ortaya çlkan
kalıntılann dünyanın ilk su barajı olduğu
söylenmektedir. Mardin'in 3 km dşındaki
Deyri' z- Zafaran manastrrr Süryanİerin
en önemli ziyaret yer|erinden ve tarihin
ilk üniversitelerinden biridir.

.- *-'"-ıF-_:*-"§
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Uluslararası Katılımlı ı.'ş

ViI. lJlusal Anatomi Kongrçsi
VII. National Congıess of Anatomy with Intemational Participation

1-5 Eylül2OO3
Dicle Üniversitesi Tlp Fakültesi, Diyarbakır
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