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SUNUŞ ve GENEL BİLGİLENDİRME
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği’nin (TAKAD, Dernek olarak geçecektir)
08/09/2018 tarihindeki olağan genel kurulunda yapılan yönetim kurulu üye seçimi ile göreve
gelen yönetim kurulu üyelerinin yapmış olduğu ilk toplantının sonucunda 215 sayılı yönetim
kurulu üyelerinin görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Başkan

: Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL

Genel Sekreter

: Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU

Başkan Yardımcısı

: Prof. Dr. Zeliha KURTOĞLU OLGUNUS

Başkan Yardımcısı

: Prof. Dr. Çağatay BARUT

Sayman

: Prof. Dr. Ayhan CÖMERT

Üye

: Prof. Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN

Üye

: Doç. Dr. İlke Ali GÜRSES (sayman Yardımcısı)

Yönetim kurulu bu tarihten itibaren on bir kez yüz yüze toplanarak karar almış, ayrıca
teknolojik imkânlardan yararlanarak çevrim içi, telefon konferansı ve elektronik haberleşme
yoluyla derneğimizin faaliyetlerinin ve sorumluluklarının aksamadan yerine getirilmesi için
çalışılmıştır.
Bu dönemde 2018, 2019 ve 2020 yıllarının beyanları Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS)
girilmiş, 2018 ve 2019 yılı beyanları sorunsuz kabul edilmiş, 2020 yılının sonucu henüz belli
olmamıştır.
İçişleri Bakanlığınca dernek üyelerinin DERBİS sistemine kaydı bir zorunluluk haline
getrilmiştir. Derneğimizin 2018 yılına kadar sadece yönetim kurulu ve denetleme kurulu üye ve
yedek üyelerinin kaydedildiği DERBİS sistemi kayıtları bu dönemde geçmişten başlanarak
yenilenmiş, tüm üyelerin bu sisteme kayıtları tamamlanmış, geçmişte olan hatalı kayıtlar
düzeltilmiştir.
Anatomistlerin derneğimize kayıtlarını özendirmek, kayıtlı üyelerin üye aidatları
yatırmasındaki aksamaları gidermek için önlemler alınmıştır. Bu amaçla kongre, kurs ve toplantı
katılımlarındaki katılım payları dernek üyeleri için cüzi miktarda tutularak üye kayıtları artırılmış,
ancak aidatların muntazam yatırılması şartı konularak aidatların yatırılması özendirilmiştir. Bu
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sayede ekonomik olarak güçlük içine düşme durumunda kalan dernek mali durumu pozitif yöne
geçirilmiştir.
Bu yönetim dönemde yaşanan pandemi nedeni ile kongre gibi dernek faaliyetlerinin
aksaması söz konusu olsa da yönetim kurulunun hızlı ve çözüm odaklı kararları ile bu
aksaklıkların telafisi sağlanmıştır. Dernek yönetim kurulu yüz yüze yapılamayan Ulusal Anatomi
Kongresinin çevrim içi düzenlenme sorumluluğunu alarak hem kongrenin aksamasını önlemiş
hem de katılımcıların bağışları ile dernek bütçesine katkı sağlamıştır. Aynı şekilde Eylül 2020
tarihinde yapılması gereken seçimli genel kurulun da pandemi nedeni ile ertelenmesi de bu
aksaklıklardan birisidir. Genelkarar olarak Eylül ayındaki ulusal kongre sırasında gerçekleştirilen
genel kurulumuz ne yazık ki pandemi önlemleri nedeni ile bu takviminden sapmak zorunda
kalmıştır. İçişleri Bakanlığının COVID 19 önlemleri altında Aralık 2020 ayına kadar ertelenen
kurullar 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256
sayılı Kanunun İçişleri bakanlığına verdiği yetkiye dayanarak Şubat 2021 ayına kadar
ertelenmiştir. Normalleşme süreci içinde kurulları yapmanın önü açıldığından seçimli genel
kurulumuzun Mart 2021 ayı içerisinde yapmak zorunluluğu doğmuştur.
Beden bağışı ile ilgili dernek sayfasında Prof. Dr. Esat Adıgüzel’e ait mobil telefon
numarası yayınlanarak sürekli ulaşılabilir bir haberleşme sağlanmış, bağışçıların hızlı ve etkin bir
şekilde bağış yapmasının önü açılmıştır. Yine dernek sayfasındaki iletişim penceresine yazılan
mesajlar Prof. Dr. Esat Adıgüzel’in mail adresine yönlendirilerek dernek yönetiminin iletişime
açık tutulması sağlanmıştır.
Kongreler ve kış toplantıları için aday anabilim dallarının teklifleri yönetim kurulu
tarafından yerinde değerlendirilmiş, toplantı kitapçıklarının derneğimiz yayın organı olan
ANATOMY dergisinde ek sayı olarak yayınlanmasına özen gösterilmiştir.
Derneğimizin kurumsallığının en önemli unsuru olan gerek yurt içi gerek ise yurt dışı
federasyon ve kurul üyeliklerinin temsilcilikleri, üyelik aidatları ve toplantı katılımları
aksatılmadan devam ettirilmiş, geçmişten gelen borçları kapatılarak sivil toplum kuruluşu olarak
TAKAD’ın saygınlığı üst düzeyde tutmak için özen gösterilmiştir.
Raporun devamında ayrıntıları ile bu faaliyetlerin muhteviyatını bilgilerinize sunar, tüm
üyelerimize katkıları için teşekkür ederiz.
TAKAD Yönetim Kurulu
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KONGRE VE TOPLANTI FAALİYETLERİ
Rapor döneminde iki kış toplantısı iki ulusal kongre yapılmış, bir uluslararası kongrenin
hazırlıkları tamamlanmıştır.

YEDİNCİ ANATOMİ KIŞ GÜNLERİ TOPLANTISI
Yedinci Anatomi Kış Günleri toplantısı 21-23 Ocak 2019 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ev sahipliğinde “Prof. Dr. Attila Oğuzhanoğlu anısına”
Richmond Pamukkale Thermal Otel’de gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Attila Oğuzhanoğlu
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi iken bedenini Anatomi
Anabilim dalına kadavra olarak bağışlamış örnek bir bilim insanıdır. Vefatının ardından ailesi
Prof. Dr. Attila Oğuzhanoğlu’nun bedenini Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi
Anabilim Dalı’na bağışlamış, iki yıl boyunca öğrencilerin diseksiyon uygulamalarının ardından 16
Şubat 2020’de Denizli’de defnedilmiştir. Bu örnek davranışı ve kıymetli bilimsel kişiliği nedeniyle
7. Anatomi Kış Günleri Toplantısı merhum Prof. Dr. Attila Oğuzhanoğlu anısına düzenlenmiştir.
Toplantının onursal başkanlığını Pamukkale Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hüseyin BAĞ,
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman ÇİFTÇİ ve TAKAD Başkanı Prof. Dr.
Esat ADIGÜZEL, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Bülent ÖZDEMİR Kongre başkanlığını, öğretim üyeleri Doç. Dr. Barış Özgür DÖNMEZ,
Doç. Dr. Şahika Pınar AKYER ve Dr. Öğr. Üyesi Şule ONUR ise kongre sekreterliğini üstlenmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı araştırma görevlileri Arş. Gör.
Ayşegül Güngör Aydın, Arş. Gör. Danış AYGÜN, Arş. Gör. Hülya ÖZDEMİR, Arş. Gör. İbrahim
CÜNEYİT, Doktora öğrencileri Nuriye KURBETLİ, Semih EKİCİ, Volkan Zeybek ve yüksek lisans
öğrencileri Ahmet Zekai Çetin, Ayşe ÇOTUR, Çağlar Berberoğlu ve Elif Beyza YILMAZ düzenleme
kurulunda görev almışlardır.
Toplantı 113 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup ve 26 sözlü sunum ile 18 poster sunumu
yapılmıştır. Toplantı süresinde Ressam Dr. Cem Cemal İŞYAPAR’ın “Gravür ve Desen Sergisi” ile
Prof. Dr. Hakan Hamdi ÇELİK’e ait “Kişisel yağlı boya sergisi (Sanatomi Hieropolis)” kongre
merkezinde sergilenmiştir.
Toplantıya biri yurtdışından olmak üzere altı davetli konuşmacı katılmıştır. Toplantının ANATOMİ
VE SANAT oturumunda davetli konuşmacılardan Doç. Dr. Gökmen ÖZMENTEŞ “müzisyenlerde
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anatomik rahatsızlıklar” ve Dr. Cem Cemal İŞYAPAR “Bir sanatçı hekim gözüyle resim sanatı ve
anatomi ilişkisi üzerine düşünceler” adlı konuşmalarını yapmışlardır.
Toplantının ikinci gönünde KUŞAKTAN KUŞAĞA ANATOMİ oturumunda Türk Anatomi ailesinin
emekli hocaları davetli konuşmacılarımız Prof. Dr. Alaittin ELHAN ve Prof. Dr. Feridun VURAL
konuşmalarını yapmışlardır. Yurt dışından davetli konuşmacı Case Wester Reserve University
öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan AKKUŞ “Biyomühendislikte anatominin yeri” başlıklı sunumunu
yapmıştır. Prof. Dr. Ayberk KURT ise “Lisansüstü anatomi eğitimi” adlı konuşmaları yapmışlardır.
Toplantı giderleri minimum düzeyde tutulmaya çalışılarak katılım teşvik edilmiş, özellikle öğrenci
ve araştırma görevlilerin katılımı özendirilmiştir. Ayrıca toplantıya Bayinoks, BNT, İnterra,
İstanbul Tıp Kitabevleri ve Keklikoğlu firmaları bağışları ile destek olmuşlardır. Kongre
giderlerinden kalan bakiye TAKAD’a bağış olarak terkedilmiştir.

SEKİZİNCİ ANATOMİ KIŞ GÜNLERİ TOPLANTISI
Sekizinci Anatomi Kış Günleri Toplantısı 22-24 Ocak 2020 tarihinde Trabzon’da
düzenlenmiş, toplam 100 kişi katılmış toplantıya katılmıştır. Toplantının 1.günü Voxel Based
Morfometri kursu, 2.gün poster ve sözlü bildiri sunumları, 3.gün de sosyal program
gerçekleşmiştir. Sözlü sunumlar 08.00-16.15 saatleri arasında iki salonda paralel olarak yapılmış,
16.15-16.35 saatleri arasında ise poster bildiriler sunulmuştur.
Toplantı Merhum Prof. Dr. Abdullah Yaşar KUYUCU anısına düzenlenmiştir. Prof. Dr.
Abdullah Yaşar Kuyucu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak 1959’da Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi asistanlığına başlamış, 1962’te “anatomi uzmanı” olmuştur.
1968’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’ndan ayrılmış, Erzurum Atatürk
Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda göreve başlamıştır. 1992 yılında emekli
olana kadar, Erzurum Numune Hastanesi Başhekimliği, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Yüksek
Hemşirelik Okulu Müdürlüğü’nde görev almıştır. 1997 yılında vefat eden Prof. Dr. Abdullah Yaşar
KUYUCU, anatomi eğitiminin gelişmesine yaptığı katkılar ve yetiştirdiği öğrencilerin
minnettarlığına istinaden bu toplantı ile anılmış, anısı yaşatılmıştır.
Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Mustafa
İMAMOĞLU (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı) ve Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL
(Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkanı) Kongrenin Onursal Başkanları olarak yer
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almıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Başkanı Kongre Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Haluk ULUUTKU Kongrenin Başkanlığını, öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk
ÖZYAŞAR ve Arş. Gör.Dr. Merve CELEP Kongre Sekreterliğini yürütmüşlerdir. Karadeniz Teknik
Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk ÖZYAŞAR ve
araştırma görevlileri Arş. Gör. Dr. Merve CELEP, Arş. Gör. Dr. Ilgaz AKIN ve Arş. Gör. Hakan OCAK
ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri Dr. Öğr. Üyesi. Ömer Demir, Dr. Kübra ERTE, Özgür
PALANCI, Çağla GÜNER, Aylin TANMAN, Büşra AYDIN, Meryem ŞENTÜRK kongre düzenleme
kurulunda yer almışlardır.
Toplantının açılışında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim
Dalına beden bağışında bulunan Yoloğlu Ailesi’ne teşekkür töreni yapılmıştır. Açılış konuşmasını
“Lisans Üstü Eğitimde Danışmanın Öğrencilerinden Beklentileri” başlıklı konuşması ile Prof. Dr.
Behice DURGUN yapmıştır.
Sosyal programda birinci gün Batum Turu düzenlenmiş, ikinci gün ise istekli katılımcılar
için Ayder Yaylası turu yapılmıştır.

YİRMİNCİ ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ
Yirminci Ulusal Anatomi Kongresi Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim
Dalı ev sahipliğinde 27–31 Ağustos 2019’da İstanbul’da Medipol Üniversitesi Güney
Kampusunda gerçekleştirilmiştir.
Kongrenin onur kurulunda Prof. Dr. Doğan Akşit, Prof. Dr. Fahri Dere, Prof. Dr. Alaittin
Elhan, Prof. Dr. Recep Mesut, Prof. Dr. Dr. Gürsel Ortuğ, Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Prof. Dr.
Feridun Vural yer almıştır. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. B. Ufuk Şakul ve TAKAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Esat Adıgüzel ise Kongre
Başkanları olarak görev almıştır. Düzenleme kurulunda Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Prof. Dr. I.
Sina Uçkan, Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, Prof. Dr. B. Ufuk Şakul, Doç.
Dr. Neslihan Yüzbaşıoğlu, Prof. Dr. Abdulkadir Ömer, Prof. Dr. Alper Atasever ve Uzm. Dr.
Mehmet Ali Güner yer almışlardır. Kongre sekreterliğini Doç. Dr. Neslihan Yüzbaşıoğlu yürütmüş,
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı tüm araştırma görevlileri ve lisansüstü
öğrencileri kongrenin sorunsuz yürütülmesinde büyük özveri ile çalışmışlardır.
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Fotoğraf: Yirminci Ulusal Anatomi Kongresi açılışından bir anı.

Fotoğraf: Yirminci Ulusal Anatomi Kongresinden kapanış anı. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim
Dalı tüm araştırma görevlileri ve lisansüstü öğrencilerinin önünde Kongre Başkanı Prof. Dr. Ufuk Şakul (önde
ortada), sağında Prof. Dr. Alper Atasever, solunda ise kongre sekreteri Doç. Dr. Neslihan Yüzbaşıoğlu yer almaktadır.
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Kongre öncesi dokuz kurs düzenlenerek sofistike donanımlı laboratuvarda eğiticiler ve
öğrencilerin buluşması sağlanmış, diseksiyon salonları ve kadavralar kursiyerlerin kullanımına
sunulmuştur. Kongre öncesi yapılan eğitim kurslarında: “Transnasal Endoscopic Surgery
(Dissection course)” kursu ile Prof. Dr. Savaş Ceylan ve Doç. Dr. Hayri Kertmen; “Infratemporal
course of the facial nerve (Dissection course)” kursu ile Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt ve Dr.
Öğr. Üyesi Gökhan Altın; “Hip and knee prosthetic applications (Dissection course)” kursu ile
Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül ve Op. Dr. Yasin Güler. “Data analysis in different modalities of MR
images by MRICloud system” ile Prof. Dr. Niyazi Acer; “Anatomical Illustration” kursu ile Prof. Dr.
Ahmet Sınav; “Tissue clearing (Applied course)” kursu ile Dr. Öğr. Üyesi Taha Keleştemur ve Dr.
Mehmet Şerif Aydın; “ Applied medical terminology course” kursu ile Prof. Dr. Mehmet Yıldırım
“Orthopedic approaches to feet and ankles (Dissection course)” kursu ile Doç. Dr. Semih
Ayanoğlu ve Op. Dr. Fatih Arslanoğlu; “Pelvic compartments and their clinical importance
(Dissection course)” kursu ile Prof. Dr. Ayhan Kuzu ve Prof. Dr. Halil İbrahim Açar kongreye
destek vermişlerdir.
Kongre teması olarak “clinically oriented anatomy congress” seçilmiş ve bu minvalde
“Why Do We Need Anatomy and Basic Medical Sciences”; “Neurosurgery panel”; “Orthopedics
Panel"; “Dentistry and Radiology Joint Panel”; “Clinically Oriented Anatomy” başlıklı ve geniş
katılımlı panellere yer verilmiştir: Davetli konuşmacılardan Prof. Richard T. Ambron “kronik
ağrının hücresel ve moleküler mekanizmaları”; Prof. Abdulkadir Ömer “Pancreas; Prof. Juan R.
Garcia “ Anaplasty and 3D Medical Printing” başlıklı konuşmaları yapmışlarıdır.
Katılımda öğretim üyeleri hariç katılımcılardan hiçbir ücret alınmadığı gibi erken kayıtta
ücretsiz konaklama imkanı da sunularak öğrenci ve araştırma görevlisi katılımının en yüksek
olduğu bir kongre gerçekleştirilmiş toplam katılımcı sayısı sekiz yüz on’a ulaşmıştır. Otuz altı
davetli konuşmacının konuşmalarının yanı sıra yüz doksan üç sözlü, yüz yirmi poster bildiri
sunumu yapılmıştır. Kongre üyelerinin unvanlara göre dağılımı ise elli beş profesör, yirmi doçent,
kırk bir Dr. Öğr. Üyesi ve beş yüz kırk beş uzman, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, lisans ve
lisansüstü öğrenci şeklinde gerçekleşmiştir. Anatomi anabilim dalı dışından ise yüz on üç öğretim
elemanı kongreye katılmıştır.
Yukarda içerikleri açıklanan kongre öncesi dokuz kursa toplam yüz otuz beş kursiyerin
katılımı sağlanmıştır.
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Kongre sonunda yeni oluşturulan ödül yönergesi çerçevesinde dokuz sözlü bildiri ödülü,
sekiz de poster bildiri ödülü verilmiştir.

Fotoğraf: Yirminci Ulusal Anatomi Kongresi sırasında gerçekleştirilen TAKAD yönetim kurulu toplantısından bir anı.
Soldan sağa: Doç. Dr. İlke Ali GÜRSES, Prof. Dr. Çağatay BARUT, Prof. Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN, Prof. Dr. Ayhan
CÖMERT, Prof. Dr. Zeliha KURTOĞLU OLGUNUS, , Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU ve Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL.

YİRMİ BİRİNCİ ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ
Yirmi Birinci Ulusal Anatomi Kongresine ev sahipliği yapmak için başvuran Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 9-12 Eylül 2020 tarihinde kongreyi
gerçekleştirmek için çalışmalar başlamış, gerekli izinler alınarak kongre mekanı ve kurullar
belirlenmiş olmasına rağmen pandemi yasaklarının başlamasından dolayı kongre iptal edilmek
zorunda kalınmıştır. Bu süreçte ön çalışmalara katılan başta dönemin anabilim dalı başkanı Prof.
Dr. Mete Edizer olmak üzere tüm öğretim üye ve elemanlarına TAKAD yönetim kurulu olarak
teşekkür ederiz.
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Fotoğraf: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile 03/06/2020 tarihinde
gerçekleştirilen 21. Ulusal Anatomi Kongresi Hazırlık Toplantısından bir anı. Soldan sağa: Prof. Dr. Zeliha KURTOĞLU
OLGUNUS, Prof. Dr. Candan ARMAN, Prof. Dr. Nermin Nüket GÖÇMEN KARABEKİR, Doç. Dr. Gökşin Nilüfer
DEMİRCİ, Prof. Dr. Amaç KİRAY, Prof. Dr. Mete EDİZER, Doç. Dr. Ali İlke GÜRSES, Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL.

Bu iptal durumundan sonra TAKAD Yönetim Kurulu her yıl düzenli olarak Eylül ayında
gerçekleştirilen Ulusal Anatomi Kongresini 2020 yılına özel olarak Pandemi önlemleri
çerçevesinde 27-29 Kasım 2020 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirmeye karar vermiştir. XXI
Ulusal Anatomi Kongresinin düzenlenmesi Ankara Üniversitesi Rektörlüğünü alt yapı desteğiyle
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Yönetim Kurulu tarafından üstlenilmiştir. Kongre teması
olarak “kadavra ve klinik uygulamalar” benimsenmiştir.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR kongreye verdikleri destekten
dolayı Onursal Başkan olarak kongrenin açılışına katılmıştır. TAKAD yönetim kurulu başkanı Prof.
Dr. Esat ADIGÜZEL Kongre Başkanı, yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. İlke Ali GÜRSES kongre
sekreteri, Prof. Dr. Zeliha KURTOĞLU OLGUNUS, Prof. Dr. Çağatay BARUT, Prof. Dr. Piraye
KERVANCIOĞLU, Prof. Dr. Ayhan CÖMERT ve Prof. Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN düzenleme kurulu
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üyeleri olarak kongrenin çevrimiçi gerçekleştirilmesinde kurumlarındaki öğretim elemanı
arkadaşlarının da büyük desteği ile çalışmışlardır.
Ankara Üniversitesi çevrimiçi imkanları ve teknik desteği ile 27-29 Kasım 2020
tarihlerinde gerçekleştirilen toplantının ilk gününde 56 Kursiyerin katıldığı kongre öncesi üç Kurs
gerçekleştirilmiştir. Çevrim içi verilen bu kurslarda Prof. Dr. Niyazi Acer “3D visualization and
volume calculation of the hippocampus on MR images using Cloud” kursunu; Prof.Dr. Çağatay
Barut “Digital photography in anatomy education and research” kursunu; Dr. Öğr. Üyesi İlhan
BAHŞİ “Literature search and academic citation editing software” kursunu vererek kongreye
destek olmuşlardır. Kongre kapsamında bilimsel bildiri sunumlarının yanı sıra beş davetli
konuşmacı ve on dört panelistin katılımı ile üç panel düzenlenmiştir. Sözlü ve poster bidiri
sunumları üç paralel oturum halinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda doksan dört sözlü ve otuz
sekiz poster bildiri sunumu yapılmıştır. İki yüz elli lisans ve lisansüstü öğrenci olmak üzere dört
yüz seksen üç katılımcı kongrede yer almıştır.

Fotoğraf: İlk defa çevrim içi gerçekleştirilen Yirmi Birinci Ulusal Anatomi Kongresinde oturumlar sırasında alınan bir
ekran görüntüsü.
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IFAA 2022 İSTANBUL KONGRESİ ORGANİZASYON HAZIRLIKLARI
Dernek Yönetim Kurulumuzun göreve başlamasını takiben 1 Şubat 2019 tarihinde ilgili
kongrenin başkanlığını yürütecek olan Prof. Dr. Erdoğan ŞENDEMİR’den Yönetim Kurulumuza
gelen çağrı ve hatırlatma üzerine yönetim kurulu üyesi Dr. Çağatay BARUT konu ile ilgili ön
çalışma yapmak, kongre ihtiyaçlarını belirlemek ve firma tespiti için ön çalışma yapmak üzere
görevlendirildi. 15 Şubat tarihinde internet üzerinden iletişim bilgileri saptanan firmalara
konuyla ilişkili olarak ön çalışma yapmaları için davet yazısı gönderildi. Prof. Dr. Erdoğan
Şendemir'in yaptığı ön çalışma ilgi tutularak firmalara davet yapılması planlandı.
15 Şubat 2019’da Kongre organizasyon detayları ve bütçesi ile ilişkili hazırlık daveti
yapıldı. 16 firmaya davet gönderildi: Bilkon Turizm, Evanta, Flaptour, Fts Kongre, K2 Event, Lovi
Turizm, Motto, Opteamist, Sinerjist, Symcon, Symed, Topkon, Valor, Z Event, Serenas, Burkon.
Bu davete Z Event, Topkon, Serenas, K2 Event, Opteamsit, Burkon, Valor isimli firmalar yanıt
gönderdi. İlk tekliflerini ve kongre düzenlemeyle ilişkili olarak bütçede yer verilmesi gerekli
detaylarla ilgili bilgilendirmelerini yolladılar.
17 Şubat 2019’da Burkon firması eşliğinde Greenpark Pendik Oteli kongre merkezi adayı
olarak Erdoğan Şendemir ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte değerlendirildi. Green Park Oteli
değerlendirmesi öncesi 16 Şubat 2019 Cumartesi günü Bursa'daki Kongre mekanları (MERİNOS)
değerlendirildi. Bu değerlendirme gezisine Prof. Dr. Erdoğan Şendemir, Prof. Dr. Esat Adıgüzel ve
Doç. Dr. İlke Ali Gürses katıldı. GreenPark değerlendirmesine Prof. Dr. Erdoğan Şendemir, Prof.
Dr. Esat Adıgüzel, Prof. Dr. Ayhan Cömert, Prof. Dr. Nadire Ünver, Doç. Dr. İlke Ali Gürses katıldı.
Bursa'daki kongre merkezinin bütçede herhangi olumlu bir katkı yapmayacağının ön görülmesi
üzerine Yönetim Kurulu tarafından Kongrenin İstanbul'da düzenlenmesine karar verildi. Bu
noktada firmalardan İstanbul'daki kongre merkezlerini göz önüne alarak teklif vermeleri talep
edildi. Ayrıca bu kongrenin Istanbul'da yapılmasının kongreye uluslararası katılımı arttıracağı ön
görüldüğü için Kongre'nin İstanbul'da düzenlenmesinin uygun olacağı kararına varıldı. Bu karar
alınırken Kongre başkanı Erdoğan Şendemir ve yönetim kurulunun mutabakatı söz konusuydu.
Green Park Pendik Otelinin İstabul'da yapılacak bir kongre için İstanbul'u yansıtmayacağı
düşünülerek ve bütçesinin herhangi bir avantaj sağlayamayacağı göz önüne alınarak kongre
merkezi seçeneklerinden çıkartılmasına karar verildi.
12 Nisan 2019’da Opteamist eşliğinde İstanbul'daki olası kongre merkezlerinin Prof. Dr.
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Erdoğan Şendemir, Doç. Dr. İlke Ali Gürses ve Prof. Dr. Çağatay Barut tarafından değerlendirildiği
bir gezi yapıldı.
19 Nisan 2019’da E-posta ile teklifleri güncellenen ve karşılaştırılabilir hale getirilen firmalar
nihai değerlendirme için yüz yüze toplantıya çağırıldı (Valör, Serenas, TOPKON, Burkon, Z Event,
K2 ve Opteamist). Tarih olarak 23 Nisan 2019 planlandı. Görüşmelerin Bahçeşehir Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanlık toplantı salonunda yapılması öngörüldü.
23 Nisan 2019’da Firmalar ile yüzyüze görüşmeler yapıldı. Bu değerlendirme toplantısına
Prof. Dr. Erdoğan Şendemir, Prof. Dr. Esat Adıgüzel, Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu, Prof. Dr.
Ayhan Cömert, Prof. Dr. Çağatay Barut ve Doç. Dr. İlke Ali Gürses katılmıştır.
25 Nisan 2019’da Firmalar ile yapılan yüz yüze görüşme sonrası bütçelerinin çok yüksek
olması nedeniyle Valör ve Topkon firmalarının değerlendirme dışı bırakıldığı bildirilmiştir.
Burkon, Serenas, Opteamist, K2 ve Z Event firmalarından Swiss Otel Bosphorus, Wyndham
Grand Levent Hotel, Hilton İstanbul Bakırköy, İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre
merkezi göz önüne alınarak tekliflerini son bir kez yenilemeleri talep edilmiştir.
3 Mayıs 2019’da İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi değerlendirme gezisi
Prof. Dr. Çağatay BARUT ve Doç. Dr. İlke Ali Gürses'in katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu geziye
istinaden her iki kongre merkezinde kullanılabilecek salonlarla ilgili bir ön çalışma yapılarak son
değerlendirmeye kalan firmalardan oluşturulan salon planına göre revize teklif göndermeleri
istenmiştir. Gelen yeni tekliflerde her iki kongre merkezinden birinin seçilmesi durumunda
otellere göre daha hesaplı bütçelerin ortaya çıkacağı anlaşılmıştır. Kongre organizasyonu için iki
kongre merkezinden birinin seçilmesinin avantajlı olabileceği ön görülmüştür.
15 Mayıs 2019’da her bir firmadan nihai teklifler alınarak karar aşamasına gelindi.
Oluşturulan değerlendirme dosyasında her bir firmanın bütçe kalemleri yanyana yazılarak
karşılaştırıldı, ardından Yönetim Kurulu üyeleri tarafından her bir firma önerdikleri bütçe ve
belirlenen beş maddelik bir değerlendirme ile bağımsız olarak değerlendirilerek puanlandı. Her
bir firmanın aldığı puanlar göz önüne alınarak firma seçimi sona erdirilmeye çalışıldı. Bu
aşamada K2 firmasının en avantajlı görünmesine karşın bazı bütçe kalemlerini kendilerine
avantaj sağlayabilecek şekilde tekliflerinde düşük gösterdiği saptanarak değerlendirme dışı
bırakılmasına karar verilmiştir. Bu noktada puanlamada ikinci sırada yer alan Opteamist
firmasının kongre düzenleme firması olarak seçilmesine karar verilmiştir.
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Bu tarihten sonra Opteamist firmasıyla kongre başkanı Prof. Dr. Erdoğan Şendemir ve
müsait YK üyelerinin katılımıyla düzenli toplantılar gerçekleştirilerek kongre ile ilgili hazırlıklar
başlanmıştır. Bu çerçevede ilk olarak kongre kurullarının oluşturulması, web sitesinin yayına
hazırlanması, kongre sponsorluk dosyasının ortaya konması hazırlıkları gerçekleştirilmiştir.
Kongre web sitesi http://ifaa2022.org/ adresinde yayına girmiş ve kongre ile ilgili ilk duyurular eposta olarak yapılmıştır. İlk duyuru sonrasında düzenli olarak kongre ile ilgili bilgilendirmeler eposta olarak yapılmaya başlanmış ve devam etmektedir. Kongre kapsamında gerçekleştirilecek
Sempozyum ve Çalıştaylar için hazırlık ve teklif kılavuzu teşkil edilmiş, kongre ana konuları
yayınlanmıştır. Ayrıca kongre taslak programı ortaya konmuştur.
Bu kongrenin tanıtımı faaliyetleri çerçevesinde 2019 yılında Londra’da gerçekleştirilmiş olan
IFAA kongresinde derneğimizin temsiliyeti sağlanmış ve kongrenin tanıtımı yoğun bir şekilde
gerçekleştirilmiştir.
Ancak Mart 2020’den bu yana süregelmekte olan COVID 19 salgını nedeniyle IFAA
Yönetim Kurulu ile görüşmeler yapılmıştır. Bu çerçevede IFAA başkanı ve temsilcileriyle, Kongre
başkanı Prof. Dr. Erdoğan Şendemir ve Derneğimiz YK üyelerinin katılımıyla 8 Temmuz 2020’de
bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda salgın nedeniyle endişeler karşılıklı paylaşılmış ve
2021’de yapılması planlanan kongrenin 2022’ye ertelenmesi gündeme gelmiştir. Salgınla ilgili
gelişmelerin bir süre daha izlenmesi ön görülmüştür. 2020’nin sonbaharında da IFAA Yönetim
Kuruluyla mutabakat halinde kongrenin 2022 Ağustos’una ertelenmesi kararlaştırılmış ve gerekli
duyuru paydaşlarımıza gönderilmiştir.

TAKAD YK ÜYELERİNİN YAPTIĞI ve TEMSİLEN KATILDIĞI TOPLANTILAR
Yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü olarak TAKAD’ı temsilen toplantılara katılan öğretim
üye ve elemanları katılım ve yol masraflarını kendi imkanları ve proje desteklerinden
karşılamışlardır. Gerek yurt içinde gerek ise yurt dışında derneğimizin temsil edildiği başlıca
toplantılar aşağıdaki gibidir.

SAĞLIKTA ALAN İHLALLERİ TOPLANTISI
İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde Türk Tabipler Birliği tarafından 11.02.2020 tarihinde
düzenlenen Sağlıkta Alan İhlalleri Toplantısına Prof. Dr. Çağatay BARUT ve Doç. Dr. İlke Ali
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GÜRSES, TAKAD adına katılmıştır. Toplantıda özellikle cerrahi uzmanlık dalları tarafından (kongre
merkezleri, otellerde vs.) düzenlenen kadavra eğitimleri hakkında bilgi verilmiştir. Konu ile ilgili
2014 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile yurtdışından kadavra veya kadavra parçalarının ithal
edilmesinin önü açılmış olsa da ilgili esas ve usulleri düzenleyecek bir yönetmeliğin henüz
belirlenmemiş olması nedeniyle ciddi etik ve yetki ihlalleri olduğu belirtilmiştir. Özellikle; insan
doku ve organları kullanılarak gerçekleştirilen kurs veya eğitimlerin düzenlendiği mekanların
standartlarının belli olmadığı, bu mekanların düzenli olarak denetlenmediği, eğitimlerde
kullanılan kadavraların kaynaklarının açıklanmadığı ve yapılan serolojik (HBV, HCV, HIV) testlerin
güvenilirliğinin sıklıkla belgelenemediği dile getirilmiştir.

INTERNATIONAL CONGRESS OF ANATOMIA CLINICA
24-26 Haziran 2019’da İspanya Madrid’de gerçekleştirilmiş olan International Congress
of Anatomia Clinica (15th EACA, 11th ISCAA)’da Yönetim Kurulu üyelerimiz Prof. Dr. Çağatay
BARUT ve Prof. Dr. Ayhan Cömert İstanbul’da gerçekleştirilecek olan IFAA 2022 için tanıtım
faaliyetlerinde bulundular. Bu çerçevede Dr. Barut yaptığı sözlü sunumun sonunda kongre ile
ilgili duyuru yaptı. Ayrıca derneğimiz üyelerinden konuşma yapan kongre katılımcılarından
konuşmaları sonunda kongrenin duyurusunun yapılması istendi. Hazırlanan broşürlerin bütün
katılımcılara dağıtılması sağlandı.

REGULAR ANATOMY TERMS” İLE İLGİLİ OLARAK IFAA İLE YÜRÜTÜLEN SÜREÇ
IFAA’nın çatısı altında faaliyet göstermekte olan ve Anatomi Terminolojisi’ni güncel
tutmak ve ihtiyaçlara istinaden gerekli adaptasyonları yapmakla görevli olan FIPAT (Federative
International Programme for Anatomical Terminology)’ın ortaya koyduğu son terminoloji
çalışması kapsamında “Regular Anatomy Terms” başlığı altında bir güncellemeyi gündeme
getirmiştir. “Regular Anatomy Terms”in bilgisayar okumasını kolaylaştırmak ve sözcük sırası
temeline dayanmak gibi temel özellikleri ön plana çıkartılmıştı. Söz konusu güncelleme 2019’da
Londra’daki kongrede yapılan IFAA Genel Kurulu’nda görüşülmekle birlikte yaygın bir tartışma
olmadan böyle bir değişikliğin yapılmaması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bu durum
Şubat 2020’de yapılan IFAA YK toplantısında ortaya konmuş ve üye derneklere bilgilendirme
yapılarak görüşlerinin alınmasına karar verilmiştir. Haziran 2020’de yapılan IFAA YK toplantısında
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konuyla ilgili yapılacaklar belirlenmiş ve üye derneklere gönderilmek üzere bir bilgilendirme
metni hazırlanması ve konunun üye dernekler tarafından (elektronik ortamda, e-posta
aracılığıyla) oylanması kararlaştırılmıştır. Söz konusu bilgilendirme üye derneklere Haziran
2020’nin sonunda gönderilerek 31 Ağustos 2020’ye kadar dernek görüşlerinin ve oylarının
gönderilmesi talep edilmiştir. Bahsedilen bilgilendirme ve oylama talebi IFAA Genel Sekreteri
Diogo Pais tarafından 2 Temmuz 2020’de dernek temsilcilerimize iletilmiştir. Dernek
temsilcilerimiz (Prof. Dr. Çağatay Barut ve Prof. Dr. Ayhan Cömert) bu talebi Yönetim
Kurulumuza iletmişler ve kurul üyelerimiz konu ile ilgili bilgilendirilmiştir.
Olayın tarihsel gelişiminde (en özet haliyle) Latince terminoloji yerine kullanılması
önerilen İngilizce terimler olarak tanımlayabileceğimiz Regular Anatomy Terms ortaya konmaya
çalışılmıştır. Yönetim Kurulumuz Anatomi Terminolojisi’ne özel ilgisi olan Dernek Üyelerimizden
görüş alınarak resmi cevabımızın oluşturulmasının doğru olacağına karar vermişlerdir. Bu
noktada derneğimizin üyeleri Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Prof. Dr. Behice Durgun, Prof. Dr.
Erdoğan Unur, Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Prof. Dr. N. Şimşek Cankur, Prof. Dr. İ. Nadir Gülekon
ve Doç. Dr. Selman Çıkmaz’a konu ile ilgili bütün detaylar iletilerek görüşleri sorulmuştur. Hem
Yönetim Kurulumuz hem de görüşüne başvurulan üyelerimizin cevaplarına istinaden yeni ortaya
konmuş olan “Regular Anatomy Terms”i kabul etmediğimizi, Latince Terminolojiyi kullanmaya
devam edeceğimizi resmi dernek görüşümüz ve oyumuz olarak gerekçelerimizle birlikte 31
Ağustos 2020’de IFAA Genel Sekreteri Diogo Pais’e ilettik. Gönderilen mesaj aşağıdadır
sunulmuştur.
Konuyla ilgili oylamanın sonuçlarına göre ise RAT kullanımı için 40 oy, Latince Terminoloji
kullanımı için 30 oy olduğu 1 Ekim 2020’de ilan edilmiştir. Aralık 2020’de IFAA Yönetim Kurulu
tarafından yapılan açıklamada “Regular Anatomy Terms”in birincil olarak kullanılacak terimler
olacağı, kullanılagelmekte olan Latince terminolojinin ise ilk sinonimler olarak yerini koruyacağı
ve RAT kullanımının katı bir kural olmadığı ve tavsiye niteliğinde olduğu, Latince terminoloji
kullanımına herhangi bir engel teşkil etmediği açıklanmıştır.
Yönetim Kurulumuz dernek üyelerimizin konu ile ilgili olarak ilk kongrede ya da genel
kurulda bilgilendirilmesinin uygun olacağını değerlendirmiştir.
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Fotoğraf: IFAA Genel Sekreteri Diogo Pais’e iletilen mesaj görüntüsü

Fotoğraf: Prof. Dr. Çağatay Barut International Congress of Anatomia Clinica’da sunumunu yaparken.
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IFAA 2019
IFAA 2022 Istanbul kongresi tanıtım faaliyetleri çerçevesinde Yönetim Kurulu
üyelerimizden Prof. Dr. Çağatay BARUT, Prof. Dr. Ayhan CÖMERT, Prof. Dr. Piraye
KERVANCIOĞLU ve Doç. Dr. İlke Ali GÜRSES’in katılımıyla IFAA 2019’a aktif katılım sağlandı.
Ayrıca bu kongreye katılan bütün Türk katılımcıların da desteğiyle Istanbul Kongresinin tanıtımı
gerçekleştirildi. Bütün Türk katılımcılara (Toplam 12 katılımcı) kongre temalı T-shirt’ler
dağıtılarak katılımları süresince bunu giymeleri talep edildi. Ayrıca Kongre tanıtımı için
hazırlatılmış olan afişler kongre alanlarına asıldı, broşürler ve kitap ayraçları dağıtıldı. Potansiyel
sponsorlarla ilk bağlantılar yapıldı ve hazırlanmış olan sponsor dosyasının firmalarla paylaşımı
sağlandı. Bunun dışında IFAA 2022 Kongre başkanı Prof. Dr. Erdoğan Şendemir kongre ile ilgili bir
sunum yaptı. Prof. Dr. Çağatay Barut konuşmasının sonunda kongre katılımcılarına kongre ile
ilgili bir duyuru yaptı.
Bunlara ek olarak IFAA 2019’a IFAA tarafından sağlanan genç anatomist desteği
çerçevesinde 2 araştırma görevlisi ve bir genç anatomist’in kongre katılım ücreti için burs temini
gerçekleştirildi. Söz konusu katılımcılar kongrede bildirilerini sundular.

Fotoğraf: TAKAD’ı temsil IFAA 2019 katılımcıları: Soldan sağa Prof. Dr. Çağatay Barut, Prof. Dr. Emel Ulupınar, Arş.
Grv. Dr. Ayşegül Güngör Aydın, Prof. Dr. Gülgün Şengül, Prof. Dr. Ayhan Cömert, Doç. Dr. Ali İlke Gürses, Prof. Dr.
Erdoğan Şendemir ve IFAA İstanbul’un yüklenici firması Opteamist’in temsilcisi Cem Yazıcı.
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8 Ağustos 2019 tarihinde Londra’da yapılan IFAA Annual Meeting’in 2019 toplantısında IFAA
(International Federation of Associations of Anatomists) Yönetim Kurulu tarafından ANATOMY
dergisi baş editörü Prof. Dr. Gülgün Şengül Federative International Committee for Scientific
Publications (FICSP) başkanlığına seçilmiştir.
IFAA 2019 kapsamında yapılan toplantıda FICSP (Scientific Publications) komitesine başkan
olarak seçilmiştir. TAKAD adına çağrılı konuşmacı olan Prof. Dr. Emel Ulupınar “Impact of early
life adversity and environmental conditions on the development of the nervous system” başlıklı
sunumla derneğimizin temsiliyetini sağlamıştır.

CADAVER SUPPLY AND COURSES WITH COVID-19 PRECAUTIONS-webinar
6 Temmuz 2020 Saat 20:00’de Novus Sağlık Ürünleri sponsorluğunda “Cadaver Supply and
Courses with COVID-19 Precautions” başlıklı webinar ile COVID-19 salgının sırasında kadavra
temini ve ilaçlaması ile ilişkili olarak alınacak tedbirlerle ilgili bir bilgilendirme yapıldı. Derneğimiz
Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Çağatay BARUT’un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Özellikle
ithal kadavra temini ile ilişkili dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekildi.

Fotoğraf: Toplantı duyuru sayfasının ekran görüntüsü
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COMPLETE ANATOMY: UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANIMI VE AKADEMİSYEN
DENEYİMLERİ
18 Şubat 2021 Saat 13:30-14:30 Complete Anatomy: Uzaktan Eğitimde Kullanımı ve
Akademisyen Deneyimleri. TAKAD Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Nadire Ünver Doğan, Prof.
Dr. Ayhan Cömert, Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu, Prof. Dr. Çağatay Barut’un konuşmacı olarak
katıldığı uzaktan eğitimde dijital platformların kullanımıyla ilgili bilgilendirme ve deneyim
paylaşımı gerçekleştirildi.

Fotoğraf: Çevrimiçi toplantı duyurusunun ekran görüntüsü

COLLEGE OF REPRESENTATIVES
IFAA genel kurulunda TAKAD delegesi olarak görev alan Prof. Dr. Çağatay BARUT, IFAA
bünnyesinde yeni oluşturulan "College of Representatives"e TAKAD temsilcisi olarak Yönetim
Kurulumuz tarafından görevlendirildi ve IFAA Yönetim Kurulu tarafından bu oluşumun geçici
başkanı (interim chair) olarak 3 yıllığına atanmıştır.
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BEDEN BAĞIŞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ev sahipliğinde
düzenlenen 2019 Kış Toplantısı bünyesinde gerçekleştirilen Dernek Olağanüstü Genel Kurulda
Prof.Dr.Esat Adıgüzel’in dilekçe ile divan kuruluna önerisi üzerine alınan karar ile Türk Anatomi
ve Klinik Anatomi Derneği bünyesinde “Beden Bağışı ve Kadavra İzlem Komisyonu” kurulmuştur.
Kurul üyeleri: Prof. Dr. Okan Bilge, Doç. Dr. Servet Çelik, Doç. Dr. Mehmet Uzel, Doç. Dr. Ali İlke
Gürses, Prof. Dr. Ayhan Cömert, Prof. Dr. Niyazi Acer, Prof. Dr. Samet Kapakin, Prof. Dr. Zeliha
Kurtoğlu Olgunus, Prof. Dr. Nadire Ünver Doğan, Prof. Dr. Çağatay Barut, Prof. Dr. Cem Kopuz,
Prof. Dr. Oğuz Taşınalp olarak seçimle belirlenmiştir.
Komisyon üyeleri İstanbul Medipol Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 20. Ulusal
Anatomi Kongresi ve sonrasında toplantılar gerçekleştirerek beden bağışı konusunda çeşitli
sorunlar üzerinde çalışma kararı almıştır. (Ek-2)
Bu faaliyetlerden ilki halen kullanılmakta olan Beden Bağış Formları’nın içeriğinin
zenginleştirilmesi ve güncellenmesi olmuştur.
Yapılan güncelleme sonrasında hazırlanan Beden Bağışı Bilgilendirme Metni ve Beden Bağışı
Formu dernek internet sitesinde word ve pdf formatlarında yayınlanmıştır. (Ek-3)
Ayrıca formun güncellenmesi faaliyeti süreci, görev alan üyelerin yazarlığında raporlanmış ve
derneğimiz resmi yayın organı olan Anatomy Dergisi’nde yayınlanacaktır.

DÜNYA ANATOMİ GÜNÜ İLE İLGİLİ FAALİYETLER
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneğinin (TAKAD) bir parçası olduğu “Uluslararası Anatomi
Toplulukları Federasyonu”nun (IFAA) 9-11 Ağustos 2019’da on dokuzuncusu gerçekleştirilen
Londra kongresi sırasında, derneğimizi de temsil eden dernek başkanlarımızdan Prof. Dr.
Erdoğan Şendemir’in “Ulusal” Anatomi Haftasının dünya geneline yagınlaştırılması yönündeki
teklifi, federasyonun genel kurulunda değerlendirilerek, sağlık alanındaki anatomiyi temel alan
bilimsel devrimin öncülerinden Andreas Vesalius (1514-1564)’un ölüm yıldönümü olan “15
Ekim”in “Dünya Anatomi Günü” olarak ilan edilmesine karar verilmiştir.
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İlk Kez Düzenlenen Dünya Anatomi Günü Etkinlikleri (15 Ekim 2019)
27-31 Ağustos tarihlerindeki 20. Ulusal Anatomi Kongresi sırasında toplanan TAKAD Yönetim
Kurulu, 2019 yılında ilk kez gündeme gelen “Dünya Anatomi Günü”nde, “Anatomi topluluğu
içindeki etkileşimi arttırmak” amacına uygun olarak, ülke genelinde “bölgesel toplantılar”
planlanması yönünde karar aldı. Bu doğrultuda, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana,
Trabzon, Kayseri, Samsun, Diyarbakır ve Bursa merkezli olmak üzere 10 merkezde bölge
toplantılarıyla anatomistlerin bir araya getirilmesi planlandı. İlk defa yapılacak olan bu bölge
toplantılarında Dünya Anatomi Günü için neden 15 Ekim tarihinin seçildiğini de belirtmek üzere,
ana tema olarak, Andreas Vesalius (1514-1564)’un yaşamı ve anatomi bilimine yaptığı katkının
paylaşılması seçildi ve bu kapsamdaki bir sunuyu tüm bölgelerdeki toplantılarda paylaşılmak
üzere hazırlama görevini, derneğimizin “Kadavra Bağışı İzlem Komisyonu” üyesi Doç. Dr. Servet
Çelik görev üstlendi. Bölge toplantılarında ayrıca, anatominin diğer disiplinler içindeki, özellikle
cerrahi bilim dalları içindeki yeri ve multidisipliner çalışma ortamlarını geliştirmeye yönelik
paylaşımların yanı sıra, Ekim ayının son haftası olan “Beden Bağışı Farkındalık Haftası”
yaklaşırken, toplumun beden bağışı hakkında bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerin gözden
geçirilmesi de hedeflendi.
Yıllardır ekim ayının son haftası olarak değerlendirilegelen “Beden Bağışı Farkındalık
Haftası”nın bu yıl ilk defa değerlendirilen “15 Ekim Dünya Anatomi Günü”nün olduğu hafta ile
birleştirilmesi konusu da bu toplantıda gündeme gelmiş olmakla birlikte, konunun bu iki önemli
tarihle ilgili deneyimlerden sonra anatomi camiasının yaklaşımı doğrultusunda daha sonraki
yıllarda ele alınması gerektiği kanaati oluştu.
Dünya Anatomi Günü için planlanan toplantılara katılımın sağlanması için, 20. Ulusal
Anatomi Kongresi sırasında bilgilendirme ve çağrı yapıldı. Belirlenen 10 merkezdeki anabilim dalı
başkanlarıyla görüşülerek, bölgelerindeki diğer üniversiteleri davet etmeleri önerildi. Ayrıca 10
Ekim 2019’da TAKAD Yönetim Kurulu tarafından, Türk Anatomistlerin ortak iletişim grubu
üzerinden (Ekli fotoğraf) yayınlanan bir metin ile çağrı hatırlatıldı.
15 Ekim 2019’da Dünya Anatomi Günü kapsamında gerçekleştirilen bölgesel toplantıları
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da Trakya Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Demiroğlu
Bilim Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,
Kocaeli Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’den Anatomi Öğretim üyelerinin
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katılımıyla İstanbul’da bir bölgesel toplantı gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak Akdeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde, Afyon Sağlık Bilimleri
Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
temsilcilerinin katılımıyla Antalya’da toplantı yapıldı. Çukurova Üniversitesi Anatomi Anabilim
Dalı ev sahipliğinde Mersin Üniversitesi, SANKO, Gaziantep Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal
Üniversitesi akademik personelinin katılımıyla Adana’da gerçekleşen toplantılarda Vesalius’un
yaşamını içeren sununun yanı sıra, Mersin Üniversitesi’nin beden bağışı süreçleriyle ilgili
deneyimlerinin paylaşıldığı bir sunuma da yer verildi. Ayrıca Ege Üniversitesi’nde, Karadeniz
Teknik Üniversitesi’nde, Erciyes Üniversitesi’nde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde, Bursa Uludağ
Üniversitesi’nde, Ankara Üniversitesi’nde ve Dicle Üniversitesi’nde çevre illerdeki Anatomi
öğretim üyelerinin katılımlarıyla bölgesel toplantılar gerçekleştirildi. Toplantılarda çekilen toplu
fotoğraflar TAKAD sayfasında yayınlandı (Ekli fotoğraf), bazı bölgelerdeki toplantılara ilişkin
haberler yerel basında ve sosyal medyada da yer aldı.
(Linkler:
https://www.sanko.edu.tr/haber/15-ekim-dunya-anatomi-gunu/,
https://www.istanbulhaber.com.tr/15-ekim-dunya-anatomi-gunu-haber-1340539.htm,
https://balcali.cu.edu.tr/haber-detay/122,
https://www.mahalligundem.com/eu-de-dunya-anatomi-gunu-kutlandi/30130/
https://www.medikalmedya.com/?paged=2
https://twitter.com/mektebitibbiye/status/1184147393157173249,
https://www.facebook.com/watch/?v=1419416401568190).

15 Ekim 2019’da bölge toplantılarıyla eş zamanlı olarak, Mersin ve Ege Üniversitesinde
anatomi anabilim dalları ve öğrenciler tarafından kampüslerdeki öğrenci ve akademik
personeline yönelik stantlar açıldı, yerel radyo programlarına katılımla Dünya Anatomi Günü
hakkında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi (Ekli fotoğraflar).

2. Dünya Anatomi Günü Etkinlikleri (15 Ekim 2020)
2020 yılında pandemi koşulları nedeniyle bölge toplantılarının yüz yüze gerçekleştirilmesinin
sakıncalı bulunduğu kararı anatomi e-mail grubu üzerinden üyelerle paylaşıldı. Bunun yerine
üyelerimiz, 15 Ekim 2020’de TAKAD yönetim kurulu tarafından organize edilen “Pandemi
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sürecinde kadavra temini ve yönetimi” konulu çevrimiçi sempozyuma ve aynı gün IFAA’nın
Dünya Anatomi Günü için hazırladığı çevrimiçi sempozyuma e-mail grubu üzerinden davet edildi
(davet mektubu görüntüsü aşağıda yer almaktadır). TAKAD yönetim kurulu tarafından organize
edilen ve 66 kişinin katıldığı sempozyumun programı aşağıda sunulmaktadır.

Fotoğraf: Dünya Anatomi günü için e-mail grup üzerinde duyuru metninin ekran görüntüsü
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Fotoğraflar: Dünya Anatomi gününde, Adana, İstanbul, Trabzon, İzmir, Ankara ve Erciyes bölge toplantısından
görüntüler
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Fotoğraflar: Dünya Anatomi gününde öğrenci standından fotoğraflar, Mersin

Fotoğraf: Mersin Üniversitesi Radyosunda 15 Ekim 2019 günü “Dünya Anatomi Günü” konulu programda Prof. Dr.
Zeliha Kurtoğlu Olgunus konuşmasını yaparken (sağda).

Fotoğraf: Dünya Anatomi Günü için IFAA’nın ve TAKAD’ın düzenlediği çevrimiçi sempozyumların duyurusu (12 Ekim
2020) ile ilgili ekran görüntüsü
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Ekran Görüntüsü: TAKAD Yönetim Kurulunun düzenlediği çevrimiçi sempozyumun program içeriği (12 Ekim 2020)

Fotoğraflar: TAKAD Yönetim Kurulunun düzenlediği çevrimiçi sempozyumdan fotoğraflar (15 Ekim 2020)

Fotoğraflar: TAKAD Yönetim Kurulunun düzenlediği çevrimiçi sempozyumdan fotoğraflar (15 Ekim 2020)
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BEDEN BAĞIŞI VE KADAVRA İZLEM KOMİSYONU TOPLATISI ve FAALİYETLERİ

Fotoğraf: Yirminci Ulusal Anatomi Kongresi sırasında Beden Bağışı ve Kadavra İzlem Komisyonu üyeleri
toplantısından bir görüntü. Soldan sağa: Doç. Dr. Ali İlke Gürses, Prof. Dr. Esat Adıgüzel, Prof. Dr. Ayhan Cömert,
Prof. Dr. Okan Bilge, Prof. Dr. Niyazi Acer, Doç. Dr. Servet Çelik, Prof. Dr. Zeliha Kurtoğlu Olgunus.

TAKAD Yönetim Kurulu, anatomi ailesinin üyeleri içinde Beden Bağışının önemine ilişkin
farkındalığı artırmak ve Beden Bağışı ve kadavra teminine yönelik faaliyetlere etkin bir biçimde
katılmalarını sağlayarak toplumda yaygın etki oluşturulmasını sağlamak üzere 20. Ulusal
Anatomi Kongresindeki etkileşim ortamını kullanma kararı aldı. Bu amaçla;
1. Bağış kadavranın reddedilmesinin söz konusu olduğu durumların en aza indirgenmesi için
Anatomi camiasına yönelik olarak; Beden Bağışı süreçleri, süreçlerdeki aksamaları önlemeye
yönelik öneriler ve sorunlar yaşanması halinde iletişim kurulabilecek kişilerin iletişim
bilgilerini içeren “ Kadavra Bağışı Süreci ve Anatomistin Sorumlulukları” başlıklı bir
bilgilendirme metni hazırlandı. Bu metnin basılı hali, kongre sırasında kongre katılımcılarına
dağıtıldı. Metnin elektronik formu ise TAKAD web sayfasında yayınlandı (aşağıda yer alan
fotoğraflar). Metnin hazırlanış amacı, kongre sırasında katılımcılara anons edildi.
2. Beden Bağışı konusundan toplumda farkındalığı artırmak amacıyla yapılan etkinliklerde
ve sosyal medyada kullanılabilecek bir poster örneği hazırlandı. Bu poster’den yaklaşık
Türkiye’deki tıp fakültelerinin sayısı kadar (100 adet), 90X70 cm boyutlarında baskı
yapılarak, 20. Ulusal Anatomi Kongresi sırasında fakültelerin kongredeki temsilcileriyle
paylaşıldı. Posterlerin baskısının finansal gideri bir firma tarafından bağış olarak karşılandı.
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Posterin, üyeler tarafından söz konusu etkinliklerde sosyal medya aracılığıyla kullanabileceği
bir örnek TAKAD sayfasında yayınlandı (aşağıda yer alan fotoğraflar). Kongre sırasında
poster örneğinin hazırlanma amacı TAKAD yönetim kurulu tarafından katılımcılara anons
edildi.
3. 20. Ulusal Anatomi Kongresi sırasında “Beden Bağışı ve Kadavra İzlem Komisyonu”
İstanbul’da toplandı. Komisyonda beden bağışı konusunda hem anatomi ailesi içinde hem
de toplumda konuya ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin bir dizi kararlar
alındı.
Bu kararlar;
a. Bağış formunun güncellenmesi, (Beden Bağışı izlem komisyonunun görüşleri
doğrultusunda güncellenen Beden Bağış Formunun örneği, TAKAD web sayfasında
paylaşıldı (Ek-3))
b. Hem anatomistlerin hem de bağışçı adaylarının kolayca ulaşabileceği kadavra bağışına
yönelik bilgilerin ve iletişim bilgilerinin TAKAD web sayfasında yer alması, (TAKAD web
sayfası, “Beden Bağışı İçin Ne Yapmak Lazım” başlıklı panel içinde, beden bağışına yönelik
temel bilgiler ve yönetim kurulu başkanının cep telefonunun da olduğu iletişim bilgileri
yer alacak şekilde düzenleme yapıldı (aşağıda yer alan fotoğraflar).
c. Türkiye’deki Tıp Fakültelerinin anatomi anabilim dallarının web sayfalarında beden
bağışçı adaylarını bilgilendirme ve yönlendirmeye yönelik çalışmaların artırılmasını
sağlayacak çalışmalar planlanması ve kongre ve sempozyumlarda paylaşılması (Dernek
yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Ali İlke Gürses ve ekibi tarafından planlanan ve 21.
çevrimiçi Ulusal Anatomi kongresinde sunulan “Anatomi anabilim dallarının resmi
internet sitelerinde beden bağışı hakkında verilen bilgiler: Kalitatif bir değerlendirme”
başlıklı sözlü bildiri ile konuya dikkat çekildi (aşağıda yer alan fotoğraflar).
d. Kanun ve yönetmeliklerdeki kadavra teminine yönelik eksikliklerin belirlenmesi ve
bunların düzeltilmesine yönelik çalışmalar planlanması (2020 Anatomi Kış Toplantısında
Beden Bağışı ve Kadavra İzlem Komisyonu üyelerinin “Kadavra ile İlgili Yasalar
Yönetmelikler: Güncel Durum Değerlendirmesi” başlıklı sunumunda konuya ilişkin
gelişmeler anatomi ailesi ile paylaşıldı (aşağıda yer alan fotoğraflar).
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e. Dünya Anatomi Günü ve Beden Bağışı Farkındalık Haftası’nın etkili biçimde
değerlendirilmesine yönelik eylemler oluşturulması: İlk kez gündeme gelen “Dünya
Anatomi Günü”nü için TAKAD yönetim kurulunun aynı kongrede almış olduğu “bölge
toplantılarının organize edilmesi” kararıyla oluşturulacak bu yüz yüze küçük gruplar
halindeki

toplantılar,

Türkiye’de

beden

bağışının

iyileştirilmesinin

öneminin

anatomistlerle daha etkin biçimde paylaşılması için bir fırsat olarak değerlendirildi. Yüz
yüze etkileşimi güçlendirmesi beklenen bu bölge toplantılarının ilk kez düzenlenecek
olması nedeniyle, ev sahibi anabilim dallarının toplantının ana temasını oluşturmalarına
yardımcı olmak üzere ortak bir sunu hazırlanması gündeme geldi. Sunumun konu başlığı;
IFAA’nın “Dünya Anatomi Günü” için Andreas Vesalius’un ölüm tarihiyle örtüşmesi
sebebiyle seçtiği 15 Ekim tarihi dikkate alınarak, “Andreas Vesalius (1514-1564)’un
Yaşamı ve Anatomi Bilimine Yaptığı Katkılar” olarak belirlendi ve “Beden Bağışı ve
Kadavra İzlem Komisyonu”ndan Doç. Dr. Servet Çelik, sunumu hazırlama görevini
üstlendi. (Hazırlanan sunum, bölge toplantılarının ev sahibi anabilim dalı başkanlarına,
elektronik ortamda ulaştırıldı (aşağıda yer alan fotoğraflar). Bunun yanı sıra, Dünya
anatomi günündeki gündem konuları arasında beden bağışının yer alması hedeflendi.
Böylece hem Dünya Anatomi Günü hem de Beden Bağışı Farkındalık Haftası öncesinde
anatomi camiasının e-mail grubu aracılığıyla, TAKAD yönetim kurulunun hazırladığı,
etkinliklerin şekillendirilmesine yönelik önerileri içeren birer e-mail gönderildi (aşağıda
yer alan fotoğraflar). (Bu girişimler, üniversitelerde öğrencilere ve halka yönelik stantlar
kurulması, öğrenci gruplarıyla anket çalışmaları yapılması, kadavralara teşekkür törenleri,
paylaşılan poster örneği ya da benzerleri ile birlikte sosyal medyada beden bağışı konulu
paylaşımlar yapılması, gibi eylemlerle karşılık buldu (aşağıda yer alan fotoğraflar).
4. Ege Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Servet Çelik ve Prof. Dr. Okan Bilge, 18 Ekim
2019, İzmir Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile dernek Beden Bağışı
İzlem Komisyonu adına görüşme yaptılar. Sonuç: Belediyece gömülen sahipsiz cenazelerin
anatomi anabilim dalına teslimi için olur içeren resmi yazı alındı.
5. İlk defa Anatomi camiasının bir arada olduğu bir Anatomi Kış Günleri toplantısında (2020,
Trabzon) Kadavraya Teşekkür Töreni gerçekleştirildi. Tören haberinde, törenle ilgili bilgi
veren KTU Anatomi Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Haluk Uluutku’nun yanı sıra, kadavra
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bağışının önemine ilişkin bilgi veren TAKAD yönetim kurulu üyelerinin açıklamaları da yer
aldı (aşağıda yer alan fotoğraflar).
6. TAKAD yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Çağatay Barut tarafından, kadavra temini
sürecinde COVID-19 ile ilgili tedbirlerle ilgili bilgilendirme amaçlı bir webinar organize edildi
ve duyurusu anatomi email grubundan paylaşıldı (aşağıda yer alan fotoğraflar).
7. Dünya Anatomi Günü etkinlikleri çerçevesinde TAKAD yönetim kurulu tarafından
düzenlenen “Pandemi sürecinde kadavra temini ve yönetimi” başlıklı çevrimiçi sempozyum
ile bu zorlu süreçte kadavra kabulü ile ilgili endişelerin, deneyimlerin ve çözüm önerilerinin
çevrimiçi ortamda paylaşılması sağlandı.
8. Dokuz Eylül Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı tarafından hazırlanmış olan, TAKAD
yönetim kurulu tarafından da kadavra ile ilgili süreçlerin takibi ve kayıtların tutulması için
tüm anatomistlere yol gösterici olacağı kanaatine varılan detaylı bir yönerge ile ilişkili
formlar, hazırlayanların da izni alınarak, TAKAD web sayfasında anatomi ailesi ile paylaşıldı
(aşağıda yer alan fotoğraflar).

“ Kadavra Bağışı Süreci ve Anatomistin Sorumlulukları” başlıklı bilgilendirme metni.

Ek-1. Kadavra Bağışı Süreci ve Anatomistin Sorumlulukları.pdf
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Fotoğraf: Kongre sırasında katılımcılarla paylaşılan ve TAKAD sayfasında yayınlanan, etkinliklerde ve sosyal medyada
kullanılmak üzere hazırlanmış poster örneği.

TAKAD web sayfasında paylaşılan, güncellenmiş Beden Bağış Formu ve bilgilendirme ekinin örneği

Ek-3 Beden bağış- bilgilendirme.pdf

Fotoğraf: TAKAD web adresinde, “Beden Bağışı İçin Ne Yapmak Lazım” başlıklı panel içinde, beden bağışına yönelik
temel bilgiler ve iletişim bilgilerinin bulunduğu sayfa
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Fotoğraf: TAKAD yönetim kurulu üyesinin, Türkiye’deki anatomi anabilim dallarının web sayfalarının beden bağışıyla
ilgili içeriğindeki eksikliklere dikkat çeken ve Çevrimiçi 21. Ulusal Anatomi kongresinde anatomi camiası ile
paylaşılan çalışmasının “Anatomy” dergimizdeki özeti.

Fotoğraf: 2020 Anatomi Kış Toplantısındaki bilimsel programda yer alan, yasa ve yönetmeliklere ilişkin güncel
durumun, Beden Bağışı İzlem Komisyonu üyeleri tarafından paylaşıldığı “Kadavra ile İlgili Yasalar Yönetmelikler:
Güncel Durum Değerlendirmesi” başlıklı sunum.
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Fotoğraf: Beden Bağışı ve Kadavra İzlem Komisyonu tarafından Dünya Anatomi Günü’nde bölge toplantılarının ana
teması olarak hazırlanan ortak sununun Erciyes Üniversitesi ve Ege üniversitesinde paylaşımı

Fotoğraf: TAKAD yönetim kurulunun Beden Bağışı Farkındalık Haftası için 2019’da anatomi ailesinin email
grubundan paylaştığı duyuru metni.
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Fotoğraf: TAKAD yönetim kurulunun Beden Bağışı Farkındalık Haftası için 2020’de anatomi ailesinin email
grubundan paylaştığı duyuru metni.

Fotoğraflar: Beden Bağışı Farkındalık Haftası için TAKAD yönetim kurulunun girişimlerinin sonuçlarına ilişkin
görüntüler (Mersin’de Kadavraya teşekkür töreni, kampüste akademisyen ve öğrencilere yönelik stantlar, Ankara
TurkMSIC saha etkinlikleri, Urfa-Harran’da Panel, Çukurova’da Konferans, Mersin TurkMSIC anket çalışması )

36

Fotoğraflar: Beden Bağışı Farkındalık Haftası için TAKAD yönetim kurulunun girişimlerinin sonuçlarına ilişkin
fotoğraflar (Mersin’de Kadavraya teşekkür töreni, kampüste akademisyen ve öğrencilere yönelik stantlar, Ankara
TurkMSIC saha etkinlikleri, Urfa-Harran’da Panel, Çukurova’da Konferans, Mersin TurkMSIC anket çalışması )
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Fotoğraf: Prof. Dr. Yiğit Uyanıkgil (Histoloji ve Embriyoloji AD) ve Doç. Dr. Servet Çelik’in beden bağışı için İzmir
Enternasyonal Fuarında (Kordon Kanı Standı) halka yönelik çalışmaları; TAKAD teşekkür afişi asılması ve broşürü
dağıtılması. Bu çalışma ile bir günde yedi bağışçının form doldurması sağlanmıştır.

Fotoğraf: Doç. Dr. Servet Çelik ve Prof. Dr. Okan Bilge İzmir Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe
ile görüşmesi sonrası

38

Fotoğraf: Trabzon’da gerçekleştirilen 2020 Anatomi Kış Günlerinde ilk kez Türkiye’nin her bölgesinden anatomistler
birlikte bir Kadavraya Teşekkür töreninde hazır bulundu.

Fotoğraf: TAKAD yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Çağatay Barut tarafından, kadavra temini sürecinde COVID-19 ile
ilgili tedbirlerle ilgili bilgilendirme amaçlı organize edilen webinar’ın anatomi email grubundan duyurusu.
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Fotoğraf: Dokuz Eylül Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı tarafından hazırlanan, kadavra ile ilgili süreçlerin takibi ve
kayıtların tutulması için tüm anatomistlere yol gösterici olabilecek bir yönerge ile ilişkili formların, TAKAD web
sayfasının “formlar ve Belgeler” panelinden paylaşıldı.

ORTAK YÜRÜTÜLEN KURSLAR
Ege Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalının düzenli olarak yapmış olduğu MEDİKAL
DİSEKSİYON EĞİTİM KURSLARI (MEDİSEK) TAKAD’ın katkısı ile bu dönemde de devam etmiştir.
Bu kursların içerik ve katılım durumları aşağıda listelendiği gibidir:
1. MEDİSEK, Üst ekstremite trigonlar ve periferal geçitler, 14-16 Şubat 2020: 7 kursiyerin
katılımı ile gerçekleştirildi.
2. MEDİSEK, Alt ekstremite, trigonlar ve periferal geçitler, 6-8 Mart 2020: 8 kursiyerin
katılımı ile gerçekleştirildi.

ANABİLİM DALI ZİYARETLERİ VE ÜYE KAYDINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
TAKAD üye kaydının artırılması ve dernek tanıtımı için dernek bütçesinden harcama
yapılmadan uygun zaman ve koşullarda Prof. Dr. Esat Adıgüzel tarafından anatomi anabilim
dalları ziyaretleri yapılarak özellikle genç akademisyenler ve öğrencilerle toplantılar yapılmıştır.
Bu amaçla yapılan ziyaretler katılanların imzaları ile tutanakla belgelenmiştir. Ancak 2020
yılındaki pandemi nedeni ile ziyaretlere devam edilememiştir.
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Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim dalı ziyareti
Ziyaret sırasında (13 Şubat 2019 ) anabilim dalı başkanı Prof. Dr. İlter Kuş’un rektörlük grevi
nedeni ile meşguliyetinden dolayı anabilim dalı öğretim elemanları ile toplantı yapılıp dernek
faaliyetleri anlatılmış, üye olmayanlar üyelik için teşvik edilmiştir.
Katılanlar: Doç. Dr. Ömür Karaca Saygılı, Dr. Öğr. Üyesi Burak Gülcen, Arş. Gör. Dr. Emrah
Özcan, Arş. Gör. Dr Alper Vatansever ve doktora öğrencisi Ramazan Çetin

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim dalı ziyareti
Ziyaret 05 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmiş, anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Haluk
Uluutku ve anabilim dalı öğretim elemanları ile toplantı yapılıp kış toplantısı için ön kararlar
alınmıştır. Toplantının devamında dernek faaliyetleri anlatılmış, üye olmayanlar üyelik için teşvik
edilmiştir.
Katılanlar: Prof. Dr. Haluk Uluutku, Doç. Dr. Gülay Yeğinoğlu, Dr. Öğretim Üyesi M. Ali Çan,
Dr. Öğretim Üyesi Ali Faruk Özyaşar, Arş. Gör. Dr. Merve Celep, Arş. Gör. Dr. Hakan Ocak

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim dalı ziyareti
Ziyaret sırasında (25 Nisan 2019 ) anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek’in il
dışında olması nedeni ile anabilim dalı öğretim elemanları ile toplantı yapılıp dernek faaliyetleri
anlatılmış, üye olmayanlar üyelik için teşvik edilmiştir. Toplantıya Katılmayan öğretim üyeleri
Prof. Dr. Hamdi Çelik, Prof. Dr. Mustafa Aldur ve Prof. Dr. Cem Denk odalarında ziyaret edilerek
dernek faaliyetleri konusunda bilgi paylaşımında bulunulmuştur
Katılanlar: Doç. Dr. Ceren Günenç Başer, Dr. Öğretim Üyesi Burcu Erçakmak Güneş, Arş. Gör.
Dr. Hasan Barış Ilgaz, Arş. Gör. Dr. Mehmet Ülkir, Arş. Gör. Dr. Zeynep Yılmaz, Arş. Gör. Dr.
Merve Küçüker

TAKAD ÖDÜL YÖNETMELİĞİ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
Derneğin kuruluşundan bu yana devam eden bilimsel toplantılarda verilen ödüllerin bir düzen ve
arşiv dahilinde tutulabilmesi, ödüllerin verilmesinde mümkün olduğunca objektif davranmanın
sağlanabilmesi için düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla TAKAD yönetim kurulu üyelerinin
çalışmaları ile ödül yönergesi, bildiri değerlendirme formu ve ödül tutanağı oluşturulmuştur.
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TAKAD

RESMİ YAYIN

ORGANI

“ANATOMY”

DERGİSİ

İLE

İLGİLİ

GELİŞMELER
TAKAD resmi bilimsel yayın organı olan ve yılda üç kez yayınlanan ANATOMY dergisinin
çıkartılmasına devam edilmiştir. Baş editör Prof. Dr. Gülgün Şengül’ün yoğun çabaları ile 2019 yılı
sonuna kadar uluslar arası endekslerin başvuru süreçleri de dahil olmak üzere ANATOMY dergisi
uluslararası saygınlık ve kabul edilebilirlik açısından ciddi bir yol kat etmiştir. Sayın Prof. Dr.
Gülgün Şengül’ün yoğun bilimsel çalışmalarının yanında baş editör olarak dergimize kattığı değer
takdire şayandır. Ancak kendi isteği ve başvurusu ile 2020 yılından itibaren baş editörlük görevi o
güne kadar yardımcı editör olarak görev yapan Prof. Dr. Nihal Apaydın’a devretmiştir.

Fotoğraf: Prof. Dr. Gülgün Şengül’ün baş editörlük görevinden çekilmesi ile ilgili göndermiş olduğu elektronik
postası

İlk sayısını 2007 yılında çıkartan ve halen TR Dizinde yer alıp SCI-Expanded başvuru süreci
devam etmektedir. Maliyetlerin yükselmesi ve basılı dergilerin dağıtım zorluğu nedeni ile her iki
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ISBN numarasına sahip ANATOMY dergisi 2019 yılından itibaren sadece on-line yayınlanmaya
başlanmış ve 2020 sonu itibarı ile 14. volüm, 3. sayısı yayınlanmıştır. Dergimizin ulusal anatomi
kongresi özet kitapçıklarının yanı sıra Ulusal Sinirbilim Kongresi gibi prestijli kongrelerin
kitapçıklarını da yayınlamaktadır. Dergimizin daha güçlü ev saygın hale getirilmesi için tüm
üyelerimizin bilimsel makalelerini ANATOMY dergisinde değerlendirmeleri ve hakem olarak
katkılarını esirgememeleri tek arzumuzdur.

EKLER:
BİLDİRİ ÖZETİ KALİTE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

BİLDİRİ ÖZETİ KALİTE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Kalite Değerlendirme Ölçeği Kullanım Rehberi
 Bildiri özetlerinin kalitesini değerlendirmeyi amaçlayan bu ölçek 6 bölümden oluşmaktadır.
 Değerlendirilecek bölümler sırası ile Başlık, Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuçlar ve Genel Özellikler’dir.
 Her bölüm altındaki maddelerde bir kalite kriteri bulunmaktadır.
 Kriterin ne olduğu ve nasıl değerlendirileceği her madde altında verilen kısa sorular ile açıklanmıştır.
Örneğin; birinci bölüm olan “Başlık Bölümünün Değerlendirilmesi” kısmındaki ilk madde “Başlık içeriği ve uyumu”dur. Bu
maddenin açıklamasında bildiri başlığı kastedilerek; “Çalışmanın amacına uygun ve çalışma içeriğini net olarak ifade ediyor mu?”
sorulmaktadır. Eğer bildiri özeti bu kriteri karşılıyorsa Evet (1 puan); bildiride değerlendirilen kriter hakkında hiç bilgi
verilmemişse veya bilgi verilmiş ancak ilgili kriteri karşılamıyorsa Hayır (0 puan) şeklinde değerlendirilir (puanlanır).

Bildiri Özeti Kalite Değerlendirme Ölçeği
BÖLÜM 1 - BAŞLIK BÖLÜMÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlık içeriği ve uyumu
Bildiri özeti başlığı, çalışmanın amacına uygun ve çalışma içeriğini net olarak ifade ediyor mu?

 Yazar(lar)
Çalışmayı yapan yazar(lar) belirtilmiş mi?

BÖLÜM 2 - GİRİŞ BÖLÜMÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
 Gerekçe veya Hipotez
Giriş bölümündeki bilgiler, çalışmanın yapılma gerekçesini veya araştırma hipotezini ortaya koyuyor
mu?



Amaç

Çalışmanın amacı net olarak yazılmış mı?

BÖLÜM 3 - YÖNTEM BÖLÜMÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
 Çalışmanın yeri
Çalışmanın yapıldığı yer belirtilmiş mi? (Özellikle insan kadavrası/kemikleri kullanılmış çalışmalarda)

 Örneklem sayısı
Bildiride örneklem sayısı raporlanmış mı?

 Gereç
Kullanılan gereç(ler) (hasta, radyolojik görüntüler, kadavra, kemik vs.) belirtilmiş mi?

Evet

Hayır

(1 puan)

(0
puan)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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 Yöntem
Kullanılan yöntem(ler) (disseksiyon, morfometri, anket vs.) belirtilmiş mi?



☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Parametreler veya İstatistik

Çalışmada kullanılan ana/temel parametreler (uzunluk, çap morfolojik tip, öğrenim hedefi vs) veya
kullanılan ana/temel istatistiksel yöntemler/analizler (Ki-kare, Mann-Whitney-U, ANOVA vs.)
raporlanmış mı?

BÖLÜM 4 - BULGULAR BÖLÜMÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
 Bulguların raporlanması
Bulgular, net olarak (olgu özellikleri vs.) veya matematiksel değerler (ortalama, standart sapma,
yüzde vb.) kullanılarak raporlanmış mı?

 İstatistik
Bildiri özetinde, istatistiksel olarak kantitatif (p değeri, ki-kare değeri, korelasyon katsayısı vs.) veya
net kalitatif açıklamalar var mı?

BÖLÜM 5 - SONUÇLAR BÖLÜMÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
 Sonuç
Amaç doğrultusunda bulgulara dayanarak bir sonuca varılmış mı?

BÖLÜM 6 - GENEL ÖZELLİKLER (bu bölüm maddeleri bildiri kelime sınırlaması kapsamı dışındadır)
 Anahtar kelimeler
☐
☐
Anahtar kelimeler çalışmanın içeriği ile uyumlu mu?

 Çalışma tipi
Bildiri başlığı veya bildiri özetinin tamamı okunduğunda, çalışmanın tipi anlaşılıyor mu?
(Örneğin: klinik anatomi, deneysel çalışma, etik, eğitim, ön çalışma, kohort, kesitsel, retrospektif,
olgu vs.)

 Etik Kurul veya Kurumsal İzin
Etik kurul onayı veya Kurumsal izin gerektiren çalışmalarda, onay/izin (protokol no, sayı
vs.) belirtilmiş mi?

 Destek
Çalışmanın yürütülmesi için kurumsal (BAP vs.) veya dış destek (TÜBİTAK vs.) alınıp
alınmadığı belirtilmiş mi?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

TOPLAM PUAN

ÖDÜL YÖNERGESİ
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği
Ödül Yönergesi
Amaç: Bu yönergenin amacı, Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği (TAKAD)'nin
düzenlediği ulusal kongrelerde ve toplantılarda, meslektaşlarımızın araştırma çalışmalarında
gösterdikleri verimliliği takdir etmek ve gelecek yıllarda özellikle genç meslektaşlarımızı teşvik
etmek üzere verilecek tüm ödüllere ilişkin usulleri düzenlemektir.
Kapsam: Bu yönerge, TAKAD’ın düzenlediği ulusal kongrelerde ve toplantılarda sunulan
bildiriler arasından seçilecek çalışmalara ve araştırmacılara verilecek ödüller ile anatomi
alanındaki bilimsel katkıları teşvik ve takdir için TAKAD tarafından verilecek diğer tüm ödüllere
ilişkin esas ve usulleri kapsar.
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Temel Esaslar
1. Verilecek ödüllerin kararı TAKAD Genel Kurulunda alınır.
2. Her ödül için jüri saptanır. Jüri oluşumu, TAKAD yönetim kurulunun belirleyeceği
TAKAD üyelerinden ve konusunda uzman bilim insanlarından oluşur. Jüri üyeleriyle
ilgili karar, ödül bir toplantıda verilecek ise toplantı düzenleme kurulu veya başkanının da
önerisi alınarak yönetim kurulunda alınır.
3. Jüriler ödül kararını standart bilimsel çerçeveler içinde verir ve gerekçelendirir.
4. Ödüle layık kişiler ve çalışmalar TAKAD yönetim kuruluna tutanakla bildirilir.
5. Ödül belgelerinin düzenlenmesi ve ödül sahibine takdimi TAKAD yönetim kurulunun
sorumluluğundadır.
Tanımlar
1. Bildiri Değerlendirme Hakemleri: Kongre/Toplantı Düzenleme Kurulu tarafından,
kongreye gönderilen tüm bildiri özetlerini değerlendirilmek üzere belirlenen, konusunda
uzman Kongre/Toplantı Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyeleridir.
2. Bildiri Özeti Kalite Değerlendirme Ölçeği: Ulusal kongre/toplantı bildiri özetlerinin
belirli standartlarda hazırlanmasına teşvik etmek ve bildiri özetlerinin değerlendirilmesi
amacıyla TAKAD yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve kongre/toplantı düzenleme
kurullarına tavsiye edilen toplam 16 puanlık bir ölçektir.
3. Ödül Jürisi Heyeti: Kongreye katılan alanında uzman bilim insanları ve Kongre/Toplantı
Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyelerinden ödül jürisinde görev almayı kabul edenler
Ödül Jürisi Heyetine dâhil edilirler. Oturum başkanları heyetin doğal üyesidir ve
başkanlık yaptıkları oturumlardaki sunumları jüri olarak değerlendirirler. Heyette en az
bir TAKAD Yönetim Kurulu üyesi ve bir Kongre/Toplantı Düzenleme Kurulu üyesi
görev alır. Ödül Jürisi Heyeti üyesi, sorumlu olduğu sözlü/poster bildirilerin
değerlendirmelerini ekteki formlar rehberliğinde tamamlayarak Ödül Jürisi Heyeti
Koordinatörüne sunmakla yükümlüdür. Ödül Jürisi Heyeti, ödüllerin tümünü
değerlendirip karara bağlayıp bir tutanak ile (Ek 3) TAKAD Yönetim Kurulu Başkanına
bildirir.
4. Ödül Kategorileri ve Türleri
a. Prof. Dr. Atilla Müftüoğlu Genç Araştırmacı Ödülü: TAKAD tarafında düzenlenen
Ulusal Anatomi Kongrelerinde 35 yaşından gün almamış, anatomi alanında yüksek
lisans, doktora ve uzmanlık öğrencisi, uzman doktor, doktor öğretim üyesi ve
‘postdoc’ pozisyonunda olan ve sözlü bildiriyi sunan araştırmacılara verilir. Bu ödüle
başvuran kişi sunduğu bildirideki ilk iki isimden biri olmalıdır. Daha önceki yıllarda
bu kategoride ödül almış olanlar tekrar bu ödül için başvuramazlar. Bu ödül için
başvuruda bulunulan bildiri sahibi, aynı zamanda en iyi sözlü bildiri ödülüne de
başvurabilir. Fakat bu ödül kategorilerinden sadece birinden ödül alabilir.
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b. En İyi Sözlü Bildiri Ödülü: TAKAD tarafından düzenlenen Ulusal Anatomi
Kongrelerinde/Toplantılarında sözlü olarak tebliğ edilen bildiriler arasından bilimsel
kalitesi yüksek, anatomi bilimine ve ülkemize katkı düzeyi yüksek çalışmalara verilen
teşvik ödülüdür. En iyi sözlü bildiri ödülü olarak 4 (dört) ayrı kategoride birer ödül
verilir:
i.

En İyi Deneysel/Mikroskopik Çalışma Ödülü

ii.

En İyi Klinik Anatomi (kadavra, antropometri, radyoloji vs.) Çalışması
Ödülü

iii.

En İyi Anatomide Eğitim/Tarih Çalışması Ödülü

iv.

En İyi Beden Bağışı/Kadavra Yönetimi/Kadavra Etiği (bağış, tahnit,
saklama, etik vs.) Çalışması Ödülü

v.

En İyi Cerrahi Anatomi Çalışması Ödülü

vi.

TAKAD İnovasyon Ödülü

Aynı araştırmaya, En İyi Sözlü Bildiri Ödülü alt kategorilerinden sadece birinden ödül verilebilir.
c. En İyi Poster Bildiri Ödülü: TAKAD tarafından düzenlenen Ulusal Anatomi
Kongrelerinde/Toplantılarında poster sunum olarak tebliğ edilen bildiriler arasından
bilimsel kalitesi yüksek, anatomi bilimine ve ülkemize katkı düzeyi yüksek
araştırmalara verilen teşvik ödülüdür.
d. Öğrenci Ödülü: Bu ödülün amacı anatomi alanında çalışma yapan lisans öğrencisi
genç bilim insanlarını desteklemek, ulusal kongreye katılımlarını teşvik etmektir.
TAKAD, bu ödülle, Ulusal Anatomi Kongrelerinde/Toplantılarında lisans öğrencisi
düzeyinde eğitim almakta olan ve kongrede sunulan bir bildirinin yazarları arasında
yer alan genç araştırmacıları destekler.
e. En İyi Makale Ödülü: TAKAD resmi yayın organı “Anatomy”de kongreden önceki
bir yıl içerisinde yayınlanan makaleler arasından bilimsel kalitesi yüksek, anatomi
bilimine ve ülkemize katkı düzeyi yüksek özgün araştırma makalelerine verilir.
Değerlendirme kriterleri derginin editör kurulu tarafından belirlenir ve ödül sahibine
kongre sırasında bir sertifika verilir. Bu ödül için makale yazarlarının TAKAD üyesi
olması şartı aranmaz.
f. Onursal Üyelik ve Onursal Başkanlık: TAKAD tüzüğüne göre, anatomi bilimine ve
eğitimine önemli katkılarda bulunmuş olanlar, en az iki genel kurul üyesinin önerisi
ve yönetim kurulu kararı ile Onursal Üyelik veya Onursal Başkanlık ile taltif edilirler.
Bu taltif, kongre sırasında TAKAD yönetim kurulu tarafından hazırlanan bir sertifika
veya plaket ile ilan edilir.
g. Diğer Ödüller: TAKAD yönetim kurulu, uygun bulduğu takdirde Ulusal Anatomi
Kongreleri/Toplantıları kapsamında açık biçimde tanımlanmış, objektif
değerlendirme kriterleri ile belirlenebilen başka ödül kategorileri de oluşturabilir.
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Ödül Sürecine İlişkin Esaslar
Ödül süreci aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütülür:
1. Adaylar bildirilerini elektronik ortamda gönderirken ödüle aday olduklarını belirtmekle
yükümlüdür.
2. Aynı kongrede aynı araştırmacıya birden fazla kategoride ödül verilmez.
3. Adaylar en iyi bildiri ödülü başvuruları sırasında veya sonraki aşamalarda gerektiğinde
aşağıdaki konulara açıklık getirmekle yükümlüdür.
a. Etik: İnsanla ilgili araştırmalarda, en son güncellenen Helsinki Bildirgesi’ne göre etik
standartlara özen gösterilmeli, yapılan çalışmaların etik kurul onayı alıp almadığı
mutlaka belirtilmelidir. Sunumda kadavraya ait (çalışma canlı bireylerde yapıldıysa
gönüllüye ait) kişisel bilgiler verilmemeli, kadavra fotoğraflarında çalışma baş
bölgesini içermedikçe kadavra yüz görüntüsü yer almamalı, yüzü kapsayan
çalışmalarda gözler bantlanmalı, gerekmedikçe kadavranın (ya da canlı bireyin)
kimliğine ait kişisel bilgi kullanılmamalıdır.
b. Çıkar veya Çıkar Çatışması: Bildiride sunulan bulgular, kullanılan cihaz, materyal ve
malzemeler veya katılımcılara ilişkin hiçbir maddi ve manevi çıkar bulunmadığı,
makalenin yazarları arasında herhangi bir çıkar çatışmasının söz konusu olmadığı
belirtilmelidir.
c. Bilgilendirilmiş Onam: Gönüllülerde yapılan çalışmalarda “bilgilendirilmiş onam”
alındığı belirtilmelidir.
d. Deney Hayvanları Üzerinde Yürütülen Çalışmalar: Bildiri, deney hayvanları etik
kurulunun onayı ve laboratuvar hayvanları bakım ve kullanım yönergeleri
çerçevesinde yürütülmüş olmalıdır. Hayvanlar üzerinde yürütülen çalışmaların ulusal
veya uluslararası etik standartlara uygun olarak yürütülüp yürütülmediği açıkça
belirtilmelidir.
e. Destek: Çalışmalarda alınan her türlü destek belirtilmelidir.
f. Telif Hakkı: Sunulan çalışma kongre tarihinden önce bir başka kongrede sunulmuşsa,
bir dergide basılmışsa ya da yayınlanmak üzere kabul edilmişse, bu durum
sunum/basım/kabul tarihi ve varsa ödül ile birlikte beyan edilmelidir.
4. Aşağıda belirtilen nitelikteki çalışmalar ödüle aday olamazlar, tanımlanan özelliklerin
tespiti durumunda başvuru ret edilir, ödül verilmişse geri alınır:
a. Yurtdışında yapılmış çalışmalar,
b. Çalışmanın belkemiğini oluşturan yöntemin yurtdışında gerçekleştirildiği çalışmalar,
c. Bildiriler için, ulusal ya da uluslararası bir dergide kongrenin yapıldığı takvim
yılından daha önce yayımlanmış çalışmalar,
d. Başka bir sunumda daha önce ödül almış olan çalışmalar.
5. Bildiri Ön Değerlendirme Aşamaları
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a.

‘Bildiri Özeti Kalite Değerlendirme Ölçeği’ dikkate alınarak bildiriler arasında ön
eleme yapılabilir. Bildiri kabul aşamasında Kongre/Toplantı Düzenleme Kurulu
tarafından toplam 16 puanlık bu ölçek kullanıldığı takdirde, kongrede sunulmak üzere
kabul edilen aday bildirilerden ortalama puanları 10 puanın üzerindekiler, En İyi
Sözlü Bildiri kategorileri, En İyi Poster Bildiri ve Prof. Dr. Atilla Müftüoğlu Genç
Araştırmacı ödüllerinin belirlenmesinde kullanılır. Değerlendirmeye alınan bildiri
özetleri ve ‘Bildiri Özeti Kalite Değerlendirme Ölçekleri’ kongre başlama tarihinden
önce Kongre/Toplantı Düzenleme Kurulu tarafından Ödül Jürisi Heyeti üyelerine
ulaştırılır.

b. Kongre/Toplantı Düzenleme Kurulunun bildiri kabul aşamasında ‘Bildiri Özeti Kalite
Değerlendirme Ölçeği’ni kullanmaması halinde Ödül Jürisi Heyeti ödüle aday tüm
bildirileri değerlendirmeye alır.
6. Ödül Jürisi Heyetinin Çalışma Yöntemi ve Ödül Belirleme Süreçleri:
a. Ödül Jürisi Heyeti üyelerinden biri, Kongre/Toplantı Düzenleme Kurulu tarafından
Koordinatör olarak belirlenir.
b. Ödüle başvuran ve kongrede/toplantıda sunulmak üzere kabul edilen, bildiri
hakemleri tarafından değerlendirilmiş ve ortalama puanı 10 puanın üzerinde olan tüm
bildiri özetleri (Bildiri Özeti Kalite Değerlendirme Ölçeği kullanılmamışsa tüm aday
bildiri özetleri) ve Ödül Jürisi Heyeti üyeleri listesi en geç kongre başlangıç
tarihinden 15 gün önce Ödül Jürisi Heyeti Koordinatörüne ulaştırılır.
c. Kongre/Toplantı
Düzenleme
Kurulu,
tüm
ödüle
aday
sunumların
değerlendirilebilmesi için kongre programını, aday sunumların son günden önce
sunulmasını sağlayacak şekilde düzenler ve programı Ödül Jürisi Heyeti
Koordinatörüne bildirir.
d. Ödül Jürisi Heyeti Koordinatörü, bu yönergede belirtilen ödül kategorilerine uygun
jüri takımları oluşturur. Bildirileri, içeriğine uygun olarak ödül kategorilerine ayırır.
Her bildiri için eşit sayıda ve en az 3 (üç) jüri tarafından değerlendirilecek şekilde
dağılım listesini oluşturur ve jüri üyelerine sorumlu oldukları bildiri özetlerini, varsa
Bildiri Özeti Kalite Değerlendirme Ölçeği ile birlikte gönderir. Koordinatör, dağılımı
oluştururken, kongre programında jüri üyelerinin aynı zaman diliminde başka salonda
kongre görevi ya da başka bir bildirinin değerlendirilmesinden sorumlu olmadığını
dikkate alır.
e. Jüri üyeleri, yazarları arasında kendilerinin de bulunduğu, ya da kendi birimlerinde
yapılmış çalışmaları değerlendiremezler.
f. Jüri üyeleri sorumlu oldukları ödüle aday sözlü veya poster bildirileri izler. Bildiri
özeti ödül yönünden değerlendirilirken üyeler, ekteki Ödül Jürisi Bildiri Puanlama
Cetvellerinde (Ek-1, Ek-2) belirtilen özellikleri ve puan ağırlığını göz önüne alarak
puanlama yapar.
g. Kongre/Toplantı sırasında Ödül Jürisi Heyetinin her bir kategori için oluşturduğu jüri
takımları, Koordinatörün belirlediği gün ve saatte son değerlendirme için (en geç
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kongrenin son gününden bir gün önce) toplanarak puan cetvelleri ve jüri görüşlerini
değerlendirir. Her bir kategori için (En iyi sözlü bildiri için tanımlanan kategoriler, en
iyi poster bildiri kategorisi) değerlendirmeler tamamlandıktan sonra, ödüle layık
görülen bildiriler için sonuçlar, kategori, bildiri kodu, bildiri adı ve yazarların adsoyadlarını kapsayan tutanak (Ek-3) ile imza altına alınır.
h. Prof. Dr. Atilla Müftüoğlu Genç Araştırmacı Ödülü, Ödül Jürisi Heyeti tarafından,
kongrede sözlü bildiri sunan, bildirideki ilk iki isimden biri olan ve ‘En İyi Sözlü
Bildiri Jüri Puanlama Cetveli’nde (Ek-1) en yüksek puanlara sahip 35 yaşından gün
almamış, anatomi alanında yüksek lisans, doktora ve uzmanlık öğrencisi ya da doktor
öğretim üyesi pozisyonundaki araştırmacılar arasından seçilir. Bu ödüle layık görülen
araştırmacı, adı soyadı, kongrede sunduğu araştırmanın kodu, araştırmanın başlığı ve
yazar adlarını içeren tutanak ile (Ek-3) Kongre Başkanına ve TAKAD Yönetim
Kurulu Başkanına bildirilir.
i. Öğrenci Ödülüne aday olanlar, çalıştıkları kurumlardan alacakları, güncel çalışma
durumlarını gösteren bir belgeyi Kongre/Toplantı Düzenleme Kurulunun adresine
faks ya da e-posta ile göndermelidirler. Belgesiz başvurular işleme alınmaz. Adaylar
bildirilerini gönderirken ödüle aday olduklarını belirtmelidir. Adayın bu ödülü
alabilmesi için mutlaka kongreye/toplantıya kayıt yaptırması, katılması ve sözlü ya da
poster sunum yapmış olması şartı aranır.
Öğrenci Ödülü için ödül verilecek kişi sayısı ve ödül sahipleri Kongre/Toplantı Düzenleme
Kurulu tarafından,
kongreden bir ay önce bildiri değerlendirme hakemlerinin yaptığı
değerlendirme sonuçları dikkate alınarak belirlenir. Belirlenen araştırmacıların adı soyadı,
bildirinin kodu, başlığı ve yazar adlarını içeren tutanak (Ek-3) Kongre/Toplantı Başkanına
bildirilir.
j. En İyi Makale Ödülü için ön değerlendirme ‘Anatomy’ dergisinin Editörler Kurulu
tarafından gerçekleştirilir. Ödüle değer bulunan makale/ler dergi editörü tarafından
kongrenin ilk günü, makale/lerin başlığı, türü, yazar adları ve cilt; sayı; basım tarihi;
sayfa bilgilerini içeren bir tutanak (Ek-3) ile Ödül Jürisi Heyetine ve TAKAD
yönetim kuruluna sunulur.
k. Onursal Üyelik için TAKAD tüzüğü doğrultusunda dernek yönetim kuruluna en az
iki genel kurul üyesinin aday/ların özgeçmişi ve aday gösterilme gerekçelerini içeren
dosya ile birlikte sunduğu öneri, yönetim kurulunda görüşülerek en az oy çokluğu ile
karara bağlanır. Adayın Onursal Üyeliğe layık bulunması halinde özgeçmiş bilgileri
ve yönetim kurulu karar örneği Kongrenin ilk günü Kongre Başkanına sunulur.
l. Tüm ödüller kongre bitmeden önce açıklanır. TAKAD yönetim kurulu, ödül
belgelerinin (Sertifika veya plaket) hazırlanması ve ödül sahibine takdimi sürecini
Kongre/Toplantı Düzenleme Kurulu ile birlikte düzenler.
m. Ödül Jürisi Heyeti, ödül kategorilerinin herhangi birinde ‘ödüle değer çalışma’
bulmayabilir. Bu durum yine tutanak ile Kongre/Toplantı Başkanına bildirilir ve o yıl
için o kategoride ödül verilmez.
Yürürlük
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Bu yönerge yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Bu yönerge hükümleri TAKAD yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Ek-1
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği
En İyi Sözlü Bildiri Ödül Jürisi Puanlama Cetveli
Tarih …/…/…..
Bildiri Kodu :………………………
Bildiriyi Sunan:………………………………… ………………………………….
Bildiri Başlığı :……………..…….…………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………
Değerlendirme Kriterleri

Puan
Ağırlığı

Araştırmanın Niteliğinin Değerlendirilmesi

(70/100)








Araştırmanın yeniliği, orjinalliği ve bilimsel getirisi
Çalışmada plan, kurgu ve yöntemin geçerliliği, bulgu ve sonuçların
değerlendirme
doğruluğu,
irdelemedeki
yeterlilik,
istatistiksel
değerlendirmelerin geçerliliği
Çalışmanın başlığı ile içeriği arasında uygunluk, giriş, yöntem ve gereçler,
bulgular ve tartışma bölümlerinin biçimsel uygunluğu, sonuçta etkili ve anlamlı
bir mesaj verilmiş olması
Tablo, resim ve şekillerin kaliteleri ve kullanımlarındaki gereklilik ve geçerlilik,
kaynakçanın geçerliliği ve güncelliği

Sunum Performansının Değerlendirilmesi




Konuya ilgi uyandıracak şekilde (etkili) giriş, konuşma ve ses kalitesi (Sesin
duyulabilirliği, netliği, hızı-tonu-vurgulama, dilin iyi kullanılması), terimleri ve
dilin inceliklerini kullanmada gösterilen özen
Sunumun, slayt hazırlama ilkelerine uygunluğu sunuşta görsel-işitsel teknikler
etkili bir şekilde kullanımı, sunum süresine uyum

…/20
…/20
…/20

…/10

(30/100)
…/15

…/15

TOPLAM

…/100

Sunumu yapan araştırmacı Prof. Dr. Atilla Müftüoğlu Genç Araştırmacı Ödülü
için aday olabilir mi?
(varsa) Jürinin Ek Değerlendirmeleri:

□ Evet
□ Hayır
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Değerlendirici Ödül Jürisi Üyesinin
Unvanı Adı Soyadı:
İmzası

:

Ek-2
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği
En İyi Poster Bildiri Ödül Jürisi Puanlama Cetveli
Tarih …/…/…..
Bildiri Kodu :………………………
Bildiriyi Sunan:……………………… ……………………….
Bildiri Başlığı :……………..…….…………………………………………………….……….…
………………………………………………………………………………………………………
Değerlendirme Kriterleri

Puan
Ağırlığı

Araştırmanın Niteliğinin Değerlendirilmesi

(70/100)




Araştırmanın yeniliği, orjinalliği ve bilimsel getirisi
Çalışmada plan, kurgu ve yöntemin geçerliliği, bulgu ve sonuçların
değerlendirme
doğruluğu,
irdelemedeki
yeterlilik,
istatistiksel
değerlendirmelerin geçerliliği
 Çalışmanın başlığı ile içeriği arasında uygunluk, giriş, yöntem ve gereçler,
bulgular ve tartışma bölümlerinin biçimsel uygunluğu, sonuçta etkili ve
anlamlı bir mesaj verilmiş olması
 Tablo, resim ve şekillerin kaliteleri ve kullanımlarındaki gereklilik ve
geçerlilik, resim, şekil ve tabloların biçim ve kaliteleri, ifade gücü,
kaynakçanın geçerliliği ve güncelliği
Posterin Biçimsel Değerlendirilmesi




Posterin boyutlarının uygunluğu, metnin renk, yazı karakteri ve sadelik
özellikleri sayesinde okunabilirliği, posterin görsel kalitesi ve dikkat
çekiciliği
Dilin inceliklerini kullanmada gösterilen özen, ifadelerin akıcılığı ve
anlaşılırlığı, bilimsel terimleri kullanmada gösterilen özen ve başarı, yazım
kuralları ve noktalama işaretlerine gösterilen özen

…/20
…/20
…/20

…/10
(30/100)
…/15

…/15

…/100

TOPLAM
(varsa) Jürinin Ek Değerlendirmeleri:
Değerlendirici Ödül Jürisi Üyesinin
Unvanı Adı Soyadı:
İmzası

:
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Ek-3
TAKAD ÖDÜL JÜRİSİ HEYETİ KARAR TUTANAĞI-I
…-…
/….
tarihlerinde
gerçekleştirilen
....
Ulusal/Uluslararası
katılımlı
Anatomi
Kongresinde/Toplantısında sunulan ödül adayı sözlü/poster bildiri ve araştırmacı başvurularının Ödül
Jürisi Heyeti tarafından değerlendirmesi tamamlanmış olup, bildiri/araştırmacı kategorilerinden ödüle
layık bulunanlar aşağıdaki gibidir.

Ödül Jürisi Heyeti
Heyeti
Koordinatörü
Kurulu Temsilcisi
(Adı Soyadı, imza)
imza)

Ödül Jürisi Heyeti
TAKAD Temsilcisi
(Adı Soyadı, imza)

Ödül
Kong.

Jürisi
Düz.

(Adı Soyadı,

Ödüle Layık Bulunan Çalışma/Araştırmacı Bilgileri
En İyi Bildiri Kategorileri
En İyi Sözlü Bildiri Ödül Kategorileri
□ Deneysel/ Mikroskopik Çalışma
Bildiri Kodu:
Bildirinin Başlığı:
Yazar Adları (sırasıyla):
(Soyisim İsmin İlk Harfi,…)
Kurum Bilgisi:
□

Klinik

Çalışma

(Kadavra,

……………
……………………………………………………………………………......
…………………,………………,…………………,……………,…………...
……………………………………………………………..…………………

radyolojik,

antropometrik vs.)

Bildiri Kodu:
Bildirinin Başlığı:
Yazar Adları (sırasıyla):
(Soyisim İsmin İlk Harfi,…)
Kurum Bilgisi:
□ Anatomide Eğitim/Tarih
Bildiri Kodu:
Bildirinin Başlığı:
Yazar Adları (sırasıyla):
(Soyisim İsmin İlk Harfi,…)
Kurum Bilgisi:
□ Beden Bağışı/Kadavra/ Kadavra Etiği
Bildiri Kodu:
Bildirinin Başlığı:
Yazar Adları (Soyisim İsmin İlk Harfi, ...):
Kurum Bilgisi:
□ En İyi Cerrahi Anatomi Çalışması
Bildiri Kodu:
Bildirinin Başlığı:
Yazar Adları (sırasıyla):
(Soyisim İsmin İlk Harfi,…)
Kurum Bilgisi:

……………
……………………………………………………………………………......
…………………,………………,…………………,……………,…………...
…………………………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………………......
…………………,………………,…………………,………………,………...
…………………………………………………………………………………
……………
………………………………………………………………………………..
…………………,………………,…………………,………………,………...
…………………………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………………......
…………………,………………,…………………,………………,………...
…………………………………………………………………………………
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□ TAKAD İnovasyon Ödülü
Bildiri Kodu:
Bildirinin Başlığı:
Yazar Adları (sırasıyla):
(Soyisim İsmin İlk Harfi,…)
Kurum Bilgisi:
□ En İyi Poster Bildiri Ödülü
Bildiri Kodu:
Bildirinin Başlığı:
Yazar Adları (sırasıyla):
(Soyisim İsmin İlk Harfi,…)
Kurum Bilgisi:

……………
……………………………………………………………………………......
…………………,………………,…………………,………………,………...
…………………………………………………………………………………
……………
………………………………………………………………………………..
…………………,………………,…………………,………………,………...
…………………………………………………………………………………

(Ek-3’ün devamı)

TAKAD ÖDÜL JÜRİSİ HEYETİ KARAR TUTANAĞI-II
Ödüle Layık Bulunan Çalışma/Araştırmacı Bilgileri
Bilim İnsanı Taltif Kategorileri
□Prof. Dr. Atilla Müftüoğlu Genç
Araştırmacı Ödülü
………………… ….……………….
Adı Soyadı:
Sunduğu Bildirinin
……………
Kodu:
…………………………………………………………………………..…...
Başlığı:
…………………,………………,…………………,……………,…………...
Yazar Adları (sırasıyla):
…………………………………………………………………………………
Kurum Bilgisi:
□ Öğrenci Ödülü
………………… ….……………….
Adı Soyadı:
Sunduğu Bildirinin
……………
Kodu:
………………………………………………………………………………..
Başlığı:
…………………,………………,…………………,………………,………...
Yazar Adları (sırasıyla):
…………………………………………………………..……………………
Kurum Bilgisi:
□ En İyi Makale Ödülü
………………………………………………………………………………...
Başlığı:
…………………,………………,…………………,………………,………....
Yazar Adları (Soyisim İsmin İlk Harfi, ...):
…………………………………………………………………………………
Kurum Bilgisi:
… /…/….
Basım Bilgileri(Cilt/Sayı/Tarih)

□ Onursal Üyelik
Unvanı Adı Soyadı:
TAKAD Yönetim Kurulunun aldığı kararın
Karar No/ Tarihi:
Açıklama:

…….………………… ….……………….
………………….…… / …………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Ödül Jürisi Heyeti
Heyeti
Koordinatörü
Kurulu Temsilcisi
(imza)

Ödül Jürisi Heyeti
TAKAD Temsilcisi
(imza)

Ödül
Kong.

Jürisi
Düz.

(imza)
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