
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,

Bir kongrede daha bir aradayız. Derneğimizin çatısı altında üyelerimizin 
bu en kapsamlı bilimsel, eğitimsel, mesleki ve sosyal birlikteliği yaşadığı 
etkinliklerden bir yenisine, 38. Ulusal Radyoloji Kongremize, TÜRKRAD 2017 
ye hoş geldiniz.

Bu yıl kongremizin bilimsel kurul başkanı Dr. Can Çevikol’un, Kongre Bilimsel 
Kurulu ile birlikte hazırlamış olduğu başarılı ve zengin içerikli bir bilimsel bir 
programda birlikte olacağız. Bu yıl belirlenen iki ana konudan ilki, tüm vücuda 
ait radyolojik bulguları olabilen “Sistemik Hastalıklar” olarak belirlendi. 
İkinci ana konumuz olarak ise son yıllarda dünyada giderek önemi artan, 
klinik durum ve hastaya göre seçilecek en uygun görüntüleme yönteminin 

belirlenmesi konularını ele alan “Tetkik Uygunluğu ve Algoritma” başlığını seçtik. Bunların yanı sıra, 
kongre programımızda tam gün sürecek olan “Baş-Boyun Radyolojisi” ve “Kas-İskelet Radyolojisi” 
kursları da mevcuttur. Bilimsel programda temel konuların yanı sıra güncel konulara ve yeni gelişmelere 
de yer ayrılacaktır. 

Kongremizde konu başlıkları ilgili konuya ait temel başlıklar ve daha spesifik ve ileri düzey başlıklar 
şeklinde iki seviyeli olacak şekilde planlandı, “olgu temelli” sunumların sayısı da arttırıldı. Özellikle 
hastanelerimizde radyasyon güvenliği sorumlusu olarak görev yapan meslektaşlarınız için yararlı 
olacağını düşündüğümüz “Radyasyon Güvenliği” konulu bir panel planladık. Kongremizde ayrıca her 
gün sabah 8:30 – 9:00 saatlerinde beş salonda toplam 20 çalıştay yapılacaktır. 

Meslektaşlarımızın, temel girişimsel radyolojik uygulamalar için büyük bir talebi var. Girişimsel radyoloji 
derneğimiz bu konuda önemli bir eğitim sürecine devam etmektedir. İlk kez geçen sene müştereken 
planlayarak yaptığımız bu uygulamanın meslektaşlarımız için daha kolaylık sağladığını gördük ve 
devamına karar verdik. Bu amaçla kongremizle eş zamanlı olarak, 3 - 5 Kasım tarihlerinde “5. Temel 
Girişimsel Radyoloji Kursu” yapılacaktır.  

1 Kasım 2017, Çarşamba

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, 
DEĞERLİ KONGRE KATILIMCILARI,

Türk Radyoloji Derneği tarafından bu yıl 38. si düzenlenen Ulusal Radyoloji 
Kongresinde - TURKRAD 2017- siz değerli meslektaşlarımızla bir araya 
gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kongreler eğitim, bilgi güncelleme, 
yeni teknoloji ve uygulamaların sunumu yansıra diyalog kurmamızı, 
başarılarımızı ve sorunlarımızı paylaşmamızı sağlayan ortamlar 
yaratmaktadır. Bu kongremizin de hem bilimsel hem sosyal olarak çok 
verimli geçmesi en büyük dileğimizdir.

Kongreye bu yılki katılım, geçen yıla göre bir miktar artmıştır ve kongrenin 
bir hafta öncesinde mevcut kayıtlı katılımcı sayısı 1072 ye ulaşmıştır. Kongre boyunca yeni katılımların 
olacağı da muhakkaktır.  Yurtdışından katılımcı sayısı 27 olup, biri Pakistan ve diğerleri İran’dan 
olacaktır. Bu yıl kongreye katılacak toplam uzmanlık öğrencisi sayımız 271’dir ve bunların 85’i sunumları 
olması nedeniyle dernek tarafından desteklenecektir. Zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getiren 
52 uzmanımıza da katılımları için derneğimiz tam destek olmaktadır. Bu şekilde hizmet içi eğitimlerine 
katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Kongreye katılacak firma sayısı 24 ve firma temsilcisi sayısı 178’dir. 
Bu rakamların önceki yıllara göre bir miktar düşmüş olduğu söylenebilir.

Kongrede 5 ayrı salonda yapılacak olan 51 oturum, 3 kurs, 3 seçilmiş bildiri ve 9 sözel bildiri oturumunda 
yurtdışından 7 ve yurtiçinden 130 olmak üzere konusunda deneyimli toplam 137 konuşmacı ve 92 
oturum başkanı görev alacaktır. Kongre ana salonunda ingilizce dili için simültane tercüme yapılacaktır. 

Bu mesleğin üyeleri olarak bizler, uzmanlık eğitiminden pratiğine, üniversite ortamından 
özel sağlık sistemindeki çalışmalara kadar değişen geniş bir spektrumda, sağlık hizmetlerinin 
omurgasını oluşturan yüksek sorumluluk gerektiren bir faaliyetin içindeyiz. Bu şekildeki bir 
çalışma süreci, mesleki ve hukuksal birçok sorunu da yanında getirmektedir. Bu amaçla önceki 
yıllarda olduğu gibi bu yıl da kongremizde bu sorunlarımızın tartışıldığı ve çözüm önerilerinin 
görüşüldüğü “Aramızda Konuşacaklarımız” oturumunu yapacağız. Bu oturumda bu yıl bütünüyle 
“tetkik yoğunluğu” konusu görüşülecektir.

Tetkik yoğunluğu, meslek alanımızın şu sıralarda yaşamakta olduğumuz en önemli sorunu ve 
ortaya çıkan birçok problemin kaynağıdır. Bu nedenle bu konuyu özel inceleme altına aldık. Bu yıl 
17 Haziran tarihinde bu alanda bir çalıştay düzenlemiş ve bu çalıştayda bir rapor oluşturmuştuk. 
Bu rapora son şeklini vermeden önce bu konuyu sizlerin görüşlerinize sunacağız. Aynı etkinliği bir 
başka bakış açısıyla irdeleyebilmek için şimdi de “Aramızda Konuşacaklarımız” toplantısında bu 
konuyu her yönüyle ele alacağız. Bu toplantıya katılım ve katkılarınızı bekliyoruz. Bu toplantıdan 
sonra son şekli verilecek olan nihai raporu, ilgili kurumlarla paylaşacağız.

Kongrelerin ana amaçları içinde en önemli olanlardan birisi de sosyal bütünleşmedir. Bu 
bağlamda, bir arada olabileceğimiz sosyal ve sportif etkinlikler için daha fazla zaman ayırıyoruz. 
Bu etkinliklerin yer ve zamanlarını takip ederek katılmanız, kongremizin sosyal ayağını daha da 
zenginleştirerek kongrenin keyifli bir havada geçirilmesine katkıda bulunacaktır. 

Güzel bir kongrede bir arada olmak, kongremizi donanımlı ve doymuş olarak sonlandırabilmek 
dileğiyle,

Saygılarımla,

Prof. Dr. Tamer KAYA
Türk Radyoloji Derneği Başkanı

Kongre programı hazırlanırken daha fazla uluslararası konuşmacı katkısı planlanmış olmasına 
karşın, iptaller ve yaşanan vize sorunları nedeniyle bu sayı düşmüştür.

Kongrelerin en önemli fonksiyonlarından birisi yeni yapılan araştırmaların, yansıra eğitici olguların 
sunulması ve tartışılmasıdır. Bu yıl kongrede sunulmak üzere poster olarak 794 ve sözlü sunum 
olarak 192 adet bildiri gönderilmiştir. Bu bildirilerden 576’sı poster ve 113 ü sözlü sunum olma 
üzere 689 tanesi kabul edilmiştir. Toplamda %70 e ulaşan kabul edilme oranı söz konusudur. Ayrı 
değerlendirme yapılırsa, poster sunumlarında kabul oranı  %72 ve sözlü sunumlarda %58’dir. 
Bildiri gönderme sayısı bir önceki yıl ile kıyaslandığında daha düşüktür, kabul edilme yüzdesi ise 
artmıştır. Programda geçen yıla göre sözlü sunumlara ayrılan süre de artırılmıştır, kabul edilen 
ve sunulan sözel bildiri sayısı 77 den 113’e artırılmıştır. Bu bildiriler her oturumun içinde ilgili 
başlıklar altında sunulacak ve dinleyici katılımının maksimum olması sağlanmış olacaktır. 

Başarılı bir kongre olması dileklerimle…

Saygılarımla

Prof. Dr. Ayşenur Oktay
TÜRKRAD 2017 Kongre Başkan Yardımcısı



Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu Olağan Genel Kurulu 3 Kasım 2017 Cuma günü 38. 
Ulusal Radyoloji Kongresi sırasında Antalya, Belek Sueno Kongre Merkezi Salon A’da 
gerçekleşecektir. 
3 Kasım 2017 saat 10.00-12.45 arasında yürütme ve denetleme kurulu adayları 
belirlenecek, 13.00-17.00 arasında seçim yapılacaktır. Tüm üyelerimizi seçime katılmaya 
davet ediyoruz. 
Bu zaman zarfında Yeterlik Kurulu’nda görev alan tüm meslektaşlarımıza emeklerinden 
dolayı teşekkürlerimizi sunarız

Saygılarımızla,

Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu
Yönerge gereği Türk Radyoloji Yeterlik Yürütme Kurulu üye seçimlerinde aday olabilmek için 
aşağıdaki şartlardan birinin sağlanması gerekmektedir:

• Halen üniversitelerde aktif eğitici olarak Profesör veya Doçent kadrosunda çalışıyor 
olmak, 
• Halen Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde aktif eğitici olarak 
eğitim görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak,

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİDE KOMORBİDİTELİ HASTAYA YAKLAŞIM
Günümüzde girişimsel radyoloji yaygın hizmet veren bir bilim dalı 
olarak çok farklı hasta gruplarının teşhis ve tedavisinde rol almaktadır. 
Farklı tıp dallarının girişimsel radyolojinin kapsama alanına giren 
tedavileri üstlenmeye çalışmasına rağmen girişimsel radyolojinin 
hasta ve girişim sayısı, işlem çeşitliliği ve toplumsal tanınmışlığı 
sürekli artmaktadır. Yüksek teknolojik buluşlar ve sanayi desteği de 
sürekli ivmelenme gösteren bu gelişimi desteklemektedir. Ancak 
girişimsel radyolojide hastaya temel yaklaşımda üzerinde durulması 
gereken kavramlar ve özellikle farklı sistem hastalıklarına bağlı ek 
sağlık sorunları olan komorbiditeli hastalara yaklaşım konusundaki 
bilgi ve duyarlılığın gelişmesi gereklidir.

Bunların tümü aslında girişimsel işlem öncesi, sırası ve sonrası “hasta yönetimi” olarak 
özetlenebilir. Bu konu bizim hekimliğimizin asıl kısmıdır. Temel olarak hastaya ayıracağımız 
zaman ve enerjinin önemli kısmını işlem öncesi değerlendirme ve girişim sonrası takip 
oluşturmalıdır, girişim ise belki de üçüncü sırada yer almalıdır. Ancak tıbbi olarak tek yapılan 
girişimsel radyolojik işlem olarak algılanırsa teknik bir bakış açısı ile hekimlikten uzaklaşılır.

Bu temel hekimlik yaklaşımında önemli noktalar; öykü, fizik muayene ve girişim sonrası takibin 
bizzat radyoloji hekiminin kontrolünde olması gerekliliğidir. Tamamlayıcı ögeler ise hasta 
ve hasta yakınları ile iyi iletişim, tam klinik değerlendirme, laboratuar takip, görüntüleme 
hakimiyeti, diğer kliniklerle ilişkiler ve aydınlatılmış onam aşamasının radyoloji hekimi tarafından 
yönetilmesi olarak özetlenebilir.

Bu temel yaklaşım ile hastalar, başka branşların bize yönlendirmesine gerek kalmadan doğrudan 
kliniğimize başvurabilirler, takip ettiğimiz hastalar bize doğrudan kontrole gelebilirler, kendi 
tetkiklerimizi kendimiz isteyebiliriz ve ne tip bir tedavi işlemi yapılacağını biz yönlendirebiliriz. 
Yapılabilecek işleme göre girişim yeri seçimi, kılavuz yöntem seçimi, ilaç kullanımı, profilaksi, 
anestezi ihtiyacı ve tüm bunların hastanın mevcut ek hastalıkları ile birlikte değerlendirmesi 
için hastaya klinik olarak bir bütün halinde hakim olmak gereklidir. Ancak bunlar sağlandığında 
komorbiditeli olsun ya da olmasın tüm hastaların başarılı bir şekilde girişimsel radyolojik 
tedavisi mümkün olacaktır. Ve ancak bu yaklaşımla girişimsel radyoloji hak ettiği gerçek konuma 
ulaşabilecektir.

Prof. Dr. A. Yiğit Göktay
Özel Kent Hastanesi 

          
           

Değerli Misafirlerimiz,

Türk Radyoloji Derneği tarafından düzenlenen 38. Ulusal Radyoloji 
Kongresi’ne hoşgeldiniz.

Serenas Group olarak bir yıla yakın süredir hazırlandığımız 38. Ulusal 
Radyoloji Kongresi’nde sizleri ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz.

Kongremizin başarılı geçmesi için siz değerli misafirlerimize 34 
kişilik Serenas Group personeli, 66 kişilik destek personel ve 20 kişilik teknik personelden 
oluşan ekibimiz ile hizmet vereceğiz. Serenas Group çatısı altında yer alan grafik, bilgi işlem, 
multimedya departmanlarını barındıran Frame, basın çalışmalarını yürüten Medyas ve 
organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Serenas Turizm olarak, siz değerli konuklarımıza, 
beklentilerinizi karşılayan, verimli bir kongre yaşatmayı umut ediyoruz.

Kayıt masamız kongre tarihleri boyunca 08.00 – 22.00 saatleri arasında siz değerli 
misafirlerimize hizmet verecektir. Havalimanı transferleriniz için kayıt alanında bulunan 
transfer masamıza başvurabilirsiniz. Kayıt masamızda bulunan kiosklarımızdan kongre katılım 
sertifikalarınızı alabilirsiniz. Ayrıca Instagram ve Twitter paylaşımlarınızda #TURKRAD2017 
Hashtag’i ile sosyal medyada da yerinizi alabilirsiniz. 

1 yıldır süregelen hazırlıklarımız boyunca, kongremizin gerçekleşmesinde titiz çalışmalarıyla 
desteğini bizlerden hiç esirgemeyen Türk Radyoloji Derneği yönetim kuruluna ve 38. Ulusal 
Radyoloji Kongresi düzenleme kurulu üyelerine, Türk Radyoloji Derneği çalışanlarına, 
endüstrisinin değerli temsilcilerine ve Sueno Hotel Kongre Merkezi çalışanlarına sonsuz 
teşekkür ederiz.

Antalya’da 4 gün boyunca bilimsel ve sosyal açıdan başarılı bir kongre geçirmenizi dileriz.

Saygılarımla.

Gonca Ayav
Serenas Turizm

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ

MEME MRG’DE KİTLESEL OLMAYAN KONTRASTLANMA NASIL TANIMLAYALIM? 
KİME BİYOPSİ ÖNERELİM?

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), cihazların teknik açıdan hızla 
gelişmesi, değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve bilgi birikiminin 
artması ile birlikte günümüzde meme görüntüleme yöntemleri arasında 
vazgeçilmez yerini almıştır. 

Meme MRG’de foküslerin dışında kalan morfolojik bulgular kitleler 
ve kitlesel olmayan kontrastlanma şeklinde ikiye ayrılır. Kitlelerin 
değerlendirilmesinde hem morfolojik hem kinetik bulgular önemlidir. 
Ancak kitlesel olmayan kontrastlanmada ayırıcı tanıda kinetik bulgular 
daha az rol oynar. Kontrastlanmanın şekli, meme içindeki dağılımı ve 
internal kontrastlanma paterni şüpheliyse, benign kinetik bulgular 

biyopsi gerekliliğini kesinlikle ortadan kaldırmaz. Kitlesel olmayan kontrastlanmada sinyal artışı 
çok fazla olmayabilir ve washout görülmeyebilir. Benzer şekilde, difüzyon görüntüleme tanıya 
yardımcı olabilir ama difüzyon kısıtlılığı olmaması maligniteyi ekarte ettirmez.

Kitlesel olmayan kontrastlanma fokal, lineer, segmental, bölgesel, birden fazla bölgesel ve diffüz 
olarak sınıflandırılmaktadır. Bunlar içinde malignite açısından en şüpheli olanlar, altta yatan 
patolojinin duktal kaynaklı olduğuna dair işaret olabilecek lineer ve segmental kontrastlanmadır. 
Bu tip kontrast tutulumu saptandığında, ayırıcı tanıda ilk akla gelmesi gereken malign patolojiler in 
situ duktal karsinom ve invaziv lobüler karsinomdur. Kontrastlanmayı tanımlarken dikkat edilmesi 
gereken ikinci özellik internal boyanma paternidir. Lezyonlar internal olarak homojen, heterojen, 
ardışık nodüler (clumped) ve kümeleşen halkalar (clustered ring) şeklinde boyanabilir. Bunlar 
içinde en şüheli bulgular kaldırım taşına benzeyen ardışık nodüler (clumped) ve kümeleşen halkasal 
boyanma olup her ikisi de DKİS açısından oldukça tipiktir.  

Kitlesel olmayan kontrastlanmanın ayırıcı tanısında en önemli kriter bulguların simetrik ya da 
asimetrik olmasıdır. Asimetrik kontrastlanma malignite açısından son derece önemli bir bulgudur. 
Bu nedenle inceleme her zaman bilateral yapılmalıdır. Asimetriyi değerlendirmek ve mamografi ile 
korele etmek açısından en uygun inceleme planı aksiyel plandır. Asimetri çıkartılmış (subtraction) 
görüntülerde daha kolay değerlendirilir.

Birçok benign patoloji MRG’de kitlesel olmayan kontrastlanma şeklinde bulgu verebilir. Ayırıcı 
tanıda atipik hiperplazi, lobüler neoplazi, sklerozan adenosis, radyal skar, papillomatosis, fibrokstik 
değişiklikler düşünülmelidir. Biyopsi gerekip gerekmediğine karar verirken mutlaka klinik bulgular 
gözönünde bulundurulmalıdır. Örneğin kanlı meme başı akıntısı olan bir hastada ya da primer odak 
araştırılan metastatik bir hastada her türlü fokal bulgu şüpheli olarak değerlendirilmeli, neoadjuvan 
kemoterapi gören hastalarda primer tümör yatağında saptanan her türlü kontrastlanma rezidü 
tümör olarak kabul edilmelidir. Bulgular raporlanırken kapladığı alan, meme başına yakınlık, meme 
başının içine uzanım belirtilmelidir. Meme MRG hiç bir zaman mamografi ve US’den bağımsız 
olarak düşünülmemeli, MRG’nin tamamlayıcı bir görüntüleme yöntemi olduğu unutulmamalıdır. 
Mevcut bilgilerin tümünün, hastanın kliniği ve risk fakörleri ile birlikte değerlendirilmesi bizi en 
doğru sonuca götürecektir.

Prof. Dr. Gül Esen İçten
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Değerli üyelerimiz ,

3 Kasım 2017 Cuma günü 38. Ulusal 
Radyoloji Kongresi sırasında Türk 
Radyoloji Derneği Yeterlik Kurulu 
yönergesine göre üyeleri, fakülte ve 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Radyoloji 
uzmanlık eğitimi veren birimlerin 
bölüm başkanlarının ve eğitim 
sorumlularından oluşan ‘Radyoloji 
Eğitim Danışma Kurulu’nun toplantısı 
dün gerçekleştirildi. Toplantı TRD 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 

Tamer Kaya’nın konuşması ile başladı, Prof. Dr. Tamer Kaya yeterlilik kuruluna başarılı 
çalışmaları için teşekkür etti. Prof. Dr. Utku Şenol, TRD Yeterlilik kurulunun çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi. Dr. Yeliz Şenol, “Uzmanlık Eğitiminde Kalite ve Akredtasyon”dan 
bahsetti. Prof. Dr. Halil Öztürk Tıpta uzmanlık kurulunun faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. 
“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sonrası Radyoloji Uzmanlık Eğitimi” tartışması Prof. Dr.Yaşar 
Bükte moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Sonrasında Prof. Dr.Utku Şenol, “Resertifikasyon 
Süreci, Gelişmeler, Online Eğitimlerin Sertifikasyonu” hakkında bilgiler verdi. Toplantıda 
ayrıca kış okulları geri bildirimleri değerlendirildi ve Doç. Dr. Pınar Koşar tarafından “Gelişim 
sınavı geri bildirimleri” aktarıldı. 

TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU OLAĞAN GENEL KURULU



ÇOCUK HASTALARDA US 
ELASTOGRAFİ UYGULAMALARI

Palpasyon, bilinen en eski 
tanısal metottur. Ancak 
palpasyonda değerlendir-
me sübjektiftir ve derinlik 
nedeniyle iç organların 
incelenmesi de sınırlıdır. 
Ultrason elastografi doku 
sertliğini değerlendiren 
görüntüleme yöntemidir 
ve uygulanan kuvvete bağlı 
olarak dokuda  oluşan de-
formasyonu saptar. Sapta-

nan deformasyon kullanılan tekniğe göre gerinim 
olarak görüntülenir (gerinim elastografi) veya bu 
bilgi kullanılarak kayma dalgası hızı (shear wave 
elastografi) saptanır.  

Erişkinlerde olduğu gibi çocuk hastalarda da US 
elastografi ile en sık değerlendirilen organ kara-
ciğerdir. Karaciğer fibrozisinde doku sertliğinde 
artış olmaktadır. Yapılan çalışmalarda US elas-
tografi ile karaciğerde fibrozisin varlığı saptana-
bilmiştir. Kronik karaciğer hastalıklarının aksine, 
kronik böbrek hastalıklarında US elastografi ile 
doku sertliğinin sağlıklı çocuklara göre azaldı-
ğı saptanmıştır. Ayrıca US elastografi böbrekte 
sintigrafi ile saptanan fokal hasar alanlarını da 
sağlıklı alanlardan ayırt edebilmektedir. Hidro-
nefrozu olan çocuk hastalarda US elastografi ile 
yapılan ölçümlerde böbrek doku sertliğinde artış 

olduğunu bildiren çalışmalar olduğu gibi azalma 
olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur. Bu 
konunun aydınlatılması için daha çok çalışma-
ya ihtiyaç vardır. Portal hipertansiyonda gelişen 
fibrozise bağlı olarak US elastografide dalakta 
doku sertliğinde artış saptanmıştır. Hashimoto 
tiroiditi olan çocuk hastalarda da tiroid parankim 
elastisitesinde sağlıklı kontrollere göre artış mev-
cuttur. İnmemiş testis hastalarında preoperatif 
ve postoperatif  dönemde testis parankim doku 
sertliğinde artış saptanmıştır. Kas dokusu da US 
elastografi ile etkin olarak değerlendirilebilmek-
tedir. Konjenital musküler tortikolis yenidoğan 
döneminde sık karşılaşılan bir patolojik durum-
dur.  Konjenital musküler tortikoliste B mod US 
bulguları tanı koydurucu olabileceği gibi normal 
de olabilir. US elastografi ile B mod US inceleme-
si normal olan tortikolis hastalarında dahi artmış 
kas doku sertliği saptanmıştır. Serebral palsi has-
talarına uygulanan botulinum toksin tedavisinin 
etkinliğinin  değerlendirilmesinde US elastografi 
kantitatif olarak fayda sağlamıştır. 

Ultrason elastografi son yıllarda sık kullanılan ve 
tanıya katkısı olan görüntüleme yöntemlerinden-
dir.  Literatürde özellikle çocuk hastalarla yapılan 
çalışmalar sınırlı sayıda olup, US elastografinin 
çocuk hastalardaki tanısal potansiyelinin keşfe-
dilmesi için geniş hasta gruplarıyla çok sayıda ça-
lışmaya ihtiyaç vardır.  

Uzm. Dr. Dilek Sağlam
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Radyoloji Anabilim Dalı

KARDİYAK GÖRÜNTÜLEMEDE ALGORİTM: 
NE ZAMAN MR, NE ZAMAN BT?

Her geçen gün daha da gelişen teknolojiyle birlikte BT 
ve MR incelemeleri kardiyak görüntüleme de daha sık 
olarak kullanılmaya başlanmış ve radyologlar önceleri 
çok dahil olmadıkları bu alanda artık hastaların 
yönetimine ve tedavi sürecine yön vermede önemli bir 
rol üstlenir hale gelmiştir.

BT ve MR görüntülemenin noninvazif olmaları ve 
özellikle MR görüntüleme ile radyasyon riskine maruz 
kalmadan birçok kardiyak patolojinin detaylı ve güvenilir 
bir şekilde ortaya konması bir çok kalp hastalığının tanı 
aşamasında ve tedavi sonrası izleminde vazgeçilmez bir 

basamak haline gelmelerini sağlamıştır. 

Doğal olarak, BT ve MR görüntüleme tekniklerine, avantaj ve dezavantajlarına, 
endikasyon ve kontrendikasyonlarına çok aşina olmayabilen klinisyenler, 
radyologlardan bu konularda kendilerine yardımcı olmalarını beklemekte, 
ihtiyaç duydukları klinik bilgiye hangi modaliteyle en doğru, en zararsız ve en 
maliyet etkin şekilde ulaşabilecekleri konusunda radyologların bilgisine ve 
yönlendirmesine ihtiyaç duymaktadır. 

Kardiyak görüntüleme algoritmasında BT veya MR görüntülemenin hangi 
durumlarda uygun olduğu, hangi durumlarda belirsiz olduğu, hangi durumlarda 
ise uygun olmadığı birçok dernek ve meslek örgütleri temsilcileri ile bu konuda 
uzman kişiler bir araya gelerek belirlemeye çalışmakta, sonuçlar ise kılavuz 
veya tavsiye niteliğinde kararlar olarak yayınlanmaktadır. Radyologlar olarak 
bize düşen görev ise bu kılavuzlarda belirtilen kriterlere uygun karar verirken 
görüntüleyeceğimiz hastanın klinik özellikleri yanı sıra, çalıştığımız merkezin cihaz 
özelliklerini, o konuda yetişmiş eleman mevcudiyetini göz önünde bulundurmak 
ve klinisyeni aradığı cevabı en doğru, en zararsız ve en hızlı şekilde verebilecek 
modaliteye yönlendirmektir.

Kardiyak görüntüleme algoritmasında ne zaman BT ne zaman MR görüntülemenin 
uygun olacağı hakkında sayfalarca değişik klinik kombinasyonların üretilebilmesi 
mümkündür. Tüm klinik durumları kapsamayacak olsa da karar vermede önemli 
olduğunu düşündüğüm kriterleri şu şekilde sıralamak mümkündür. 

- MR ile görüntülenmesi mümkün olan tüm kardiyak patolojilerde radyasyon 
içermemesi nedeniyle MR görüntüleme tercih edilmelidir. 

- Takip gerektiren tüm kardiyak patolojiler ve tedavi sonrası izlem mümkünse 
MR ile yapılmalıdır.
- Özellikle pediatrik olgularda MR görüntülemeye öncelik verilmelidir.
- Herhangi bir nedenle MR’a giremeyen olguların BT ile değerlendirilmesi 
gerektiğinde radyasyon dozunu azaltmaya yönelik tekniklerin kullanımı 
konusunda azami çaba gösterilmelidir.
- Koroner arterlerin noninzavif olarak görüntülenmesi gerektiği durumlarda 
BT inceleme tercih edilmeli ve çekim 64 dedektör veya daha üzeri cihazlarla 
yapılmalıdır.
- Koroner veya kardiyak patolojiye yönelik BT çekimlerinde çekim protokolü 
hastanın klinik özelliklerine ve ihtiyaç duyulan klinik bilgiye uygun olarak seçilmeli 
ve en az dozla çekim yapmaya yönelik modifikasyonlar yapılmalıdır.
- Ne kardiyak BT ne de MR inceleme asemptomatik hastalara tarama amaçlı 
olarak yapılmamalıdır.

Tüm radyologların diğer alanlarda olduğu gibi kardiyak görüntüleme alanında 
da ilgili klinisyenlerle işbirliği içinde hastaların tanı ve tedavi sürecinde etkin 
bir şekilde rol almalarını temenni ediyor ve herkesin güzel ve verimli bir kongre 
geçirmesini diliyorum.

Prof. Dr. Uğur Bozlar
SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

İNSİDENTAL SÜRRENAL KİTLELERDE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME
Sürrenal (böbreküstü) bezler, retroperitoneal yağlı planlar arasında yer alan kü-
çük boyutlu organlardır. Korteks ve medulla bileşenlerinde çok farklı hormonlar 
sentezlenen sürrenal bezler, boyutlarıyla ters orantılı olarak birçok yaşamsal 
döngü için kritik öneme sahiptir. Bir diğer açıdan bakıldığında da sürrenal bez-
ler; akciğerler, karaciğer ve kemiklerden sonra en çok metastaza maruz kalan 
organlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Konvansiyonel radyografi döneminde doku dansitesi, boyutu ve yerleşimi ne-
deniyle doğrudan görüntülenmesi mümkün olmayan ve birçok hastalığın son 
evresine dek gizli kalan bu organlar, kesit görüntüleme çağının başlamasıyla bir-
likte göz önüne çıkmaya başlamıştır. Ultrasonografi (US), Bilgisayarlı Tomografi 
(BT) ve Manyetik Rezonans (MR)  görüntüleme yöntemleri ile daha küçük boyut-
ta, daha çok sayıda ve çoğunluğu da klinik olarak anlam taşımayan insidental 

(rastlantısal) sürrenal kitle tespit edilebilir hale gelmiştir. Bu gelişmeler sonucunda sürrenal bezlerle ilgili 
sorunlar da bir başka yöne evrilmiş; önceki yıllarda görememenin getirdiği hatalar aşılırken, bu kez de kesit 
görüntüleme yöntemleriyle tespit edilen çok sayıdaki insidental lezyona yaklaşım sorunu ortaya çıkmıştır. 

Tespit edilen bu lezyonların karakterize edilerek ayırıcı tanılarının yapılması işi de, yine kesit görüntüleme 
yöntemlerine düşmüştür. Doksanlı yıllardan bu yana, özellikle BT (dansite ölçümü, kontrast tutulum eğrileri 
ve yıkanma yüzdeleri vs.) ve MR (kimyasal kayma tekniği, kontrast kinetikleri, difüzyon ağırlıklı görüntüle-
me vs.) görüntüleme tekniklerinde giderek artan bir hızla yaşanan gelişmeler sayesinde günümüzde, sürre-
nal kitlelerin neredeyse tamamı tanısal amaçlı cerrahi girişime gerek kalmadan doğru biçimde adlandırıla-
bilmektedir. Kanser ve metastaz kuşkusu ön plandaki kitlelerde PET-BT taramaları tanıya yardımcı olurken; 
atipik bulgular nedeniyle tanısız kalan az sayıdaki olguya da US ve BT gibi kesit görüntüleme yöntemleri 
kılavuzluğunda kesici iğne biyopsi olanağı sağlanmakta ve minimal invazif biçimde tanı konabilmektedir. 

Prof. Dr. Alparslan ÜNSAL
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

ACİL RADYOLOJİDE SİSTEMİK 
HASTALIKLARIN BULGULARI
Acil servise başvuran her hastanın tanısının erken ve doğru olarak 
konması hastanın tedavi edilmesinde kritik öneme sahiptir. Sistemik 
hastalıkları olan hastalar genellikle poliklinik şartlarında takip edilip 
tedavileri düzenlense de bu hastaların bir kısmı ani gelişen semp-
tomlarla acil servise başvurabilmektedir. Bu hastaların acil serviste 
görüntüleme bulgularını değerlendirirken sistemik hastalık öyküsü-

nü bilmek bulguları yorumlamada yardımcı olur. Aksi halde genellikle kronik bir süreci kapsayan 
sistemik hastalıkların yıllar içinde doku ve organlarda oluşturduğu değişikliklerin görüntüleme 
bulgularına yansımaları tanı koymayı zorlaştırabilir. Bu nedenle sistemik hastalıkların genel ola-
rak görüntüleme bulgularını bilmek ve acil durumlarda bu hastalıkların görüntüleme bulguları-
nı değerlendirebilmek hastaların tanı ve tedavisinde çok yardımcı olacak gereksiz tanı ve tedavi 
süreçlerini de engelleyecektir. 

Fırsatçı enfeksiyonlar beyin parankiminde yer kaplayan abselere neden olabilirler. Vasküliti olan 
hastalarda akut enfarkt gelişebilir. Acil servise farklı akut semptomlarla başvuran sistemik has-
talıklardan önemli bir grubu romatolojik hastalıklar oluşturmaktadır. Septik artritli hastaların 
bir kısmında altta yatan romatoid artrit tanısı bulunmaktadır. Ancak bu hastalarda eklem infla-
masyonunu tamamen romatoid artrite bağlamak tanıyı geciktirebileceği gibi hayatı tehdit eden 
komplikasyonlara yol açabilir. Romatoid artritli hastaların acil servise başvuru nedenleri ara-
sında atlantoaksial subluksasyon ya da krikoaritenoid artrit de sayılabilir. Ankilozan spondilitli 
hastalar vertebra fraktürü ve atlantoaksial subluksayonla başvurabilirler. 

Dispne şikayeti ile acil servise başvuran sistemik lupus eritematozuslu (SLE) hastalarda alveolar 
hemoraji görülebilir. SLE’li hastalarda acil servise başvuru nedenlerinden biri de perikardit ve 

perikardiyal tamponaddır. Wegener Granulomatozlu hastalarda da pulmoner hemorajiye rast-
lanabilir. Sjögren sendromlu hastaların %30’unda distal renal tübüler asidoz ve hipokalemik 
paralizi görülebilir. Dev hücreli arteritis olan hastalarda görme kaybı, vertebrobaziler yetmezlik 
bulguları ve aortit görülebilir. Sepsisi olan hastalarda septik emboli her iki akciğerde erken dö-
nemde buzlu cam densitesi, daha geç dönemde kaviter lezyonlar şeklinde izlenir. Kistik fibro-
zisli hastalarda akciğer grafisi ve toraks BT’ de bronşiektazi ve eşlik eden akciğer enfeksiyonu 
ile karşılaşılabilir.  

SLE gibi bazı sistemik hastalıklar kolanjit tablosu ile acil servise başvurabilirler. Ig-G4 ilişkili 
hastalık pankreasta otoimmun pankreatit, peritonda ise sklerozan mezenterite neden olur. 
Koagulasyona yatkınlığı olan hastalarda özellikle mezenterik venöz yapılar olmak üzere visseral 
arteriyel ve venöz damarlarda oklüzyon, tromboz ya da iskemi bulguları izlenebilir.  

Vasküliti olan hastalar seyrek olmayarak barsak iskemisi bulguları ile acil servise başvurabi-
lirler. Bu hastalarda BT’de vasküler yapılarda tromboz olmadan iskemi bulguları olan barsak 
duvarında kalınlaşma ve ödem görülebilir. Graft versus host hastalığı gibi nadir hastalıklar da 
intestinal aciller içinde yer alır. Hemoglobinopati ile seyreden hematolojik hastalıklar splenik 
dolaşım bozukluğuna yol açabilir. 

Koagulasyon bozukluğu olan hastalarda nadir de olsa spontan adneksial hemoraji gelişebilir.       
Vena kava inferior ya da superiorun spontan trombozu ise genellikle Behçet hastalığında gö-
rülür.
Değerli TURKRAD 2017 katılımcıları, yukarıda bahsedilen sistemik hastalıkların görüntüleme 
bulgularını konuşacağımız oturum 01.11.2017 Çarşamba günü Salon 1’de 13.30’da başlaya-
caktır. Katılımınızı bekleriz.

Doç. Dr. Mehmet Ruhi Onur
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı



RADYOLOGLAR VE HASTALAR-1
KLOSTROFOBİLİ HASTA: HİPNOZ, KLOSTROFOBİNİN 
ÜSTESİNDEN GELİR Mİ?
Fransa’da klostrofobiden muzdarip olan hastalarda MR öncesinde hipnozun başarıyla 
kullanımını takiben daha çok radyolog hipnoz sanatı-bilimini öğrenmek için istekli hale 
geldi. Prive de Thiasis Hastanesi radyoloji departmanlarında bir grup, 2004’ten beri 
günlük pratikte hipnozu kullanmaktadırlar. Dr. Bruno Suarez ve MR teknisyenleri Marc-
Andre Fontaine ve Nachwan Alexandre, Ericksonian hipnoz metodunu öğrenmişlerdir. 
2011 RSNA’da da çalışmalarının poster olarak sunmuşlardır. 
Geçen 7 yılda MR inceleme için gelen hastalardan 45’i (%1,4)’ü MR inceleme yapılmasını 
reddetmişler ve klostrofobik olarak değerlendirilmişlerdir. Bu olgulardan 4’ü panik 
ataktan muzdaripti. Hipnoz uygulamasını reddeden 4 olgu dışında hemen MR inceleme 
öncesinde 3-5 dakikalık hipnoz programı uygulandı. 
Otörler, “hipnoz, klostrofobiden muzdarip olgular için uygun, etkili, hızlı ve ucuz bir 
yöntem gibi durmaktadır” demektedir. Bu ilaçsız yöntem ile, inceleme süresi kısalmakta, 
postprosedürel komplikasyonlar azalmakta ve ilaç yan etkilerinden de kaçınılmaktadır. 

Klostrofobi, hastaların %0,7 ile 
%13’ünde görülmekle birlikte hastaların 
%40 -%65’i değişik düzeylerde 
anksiyeteden bahsetmektedir.  Klasik 
tedaviler anksiyolitik medikasyon, 
anestezi olmakla birlikte hastalar açık 
MR’ı da tercih edebilmektedir. 

Hipnoz sırasında duysal algılar modifiye 
olmaktadır ve beyin önerilere daha 

uygun hale gelmektedir. Bu teknik, ağrı algısını da %50’ye kadar azaltmaktadır. Frontal 
lobun bir parçası olan anterior singulat korteks otomotizmin durdurulmasında, 
yeniliklerin fark edilmesinde,  karar vermede, öğrenmede  ve ağrının kontrolünde 
önemli rol oynar. Parietal lobun bir parçası olan prekuneus ise özbilişte görev alır. Bu iki 
bölge hipnoz sırasında düzenli olarak aktive olur ve amigdala kompleksi ile bağlantılıdır. 
Amigdala kompleks, çeşitli nukleusları içerir, medial temporal alanda hipokampusa yakın 
yerleşimlidir. 

  

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY

Diagnostic and Interventional Radiology, Türk Radyoloji Derneği sahipliğinde 
yayınlanan uluslararası bir dergidir. Yayın hayatına 1994 yılında Tanısal ve Girişimsel 
Radyoloji olarak başlamış olan dergi sonrasında şu anki adını almış, dönemin 
editörleri ve dernek yönetimlerinin öngörü ve çabalarıyla geliştirilmiş, aşamalı olarak 
saygın uluslararası indekslerce taranmaya başlamış ve 2007 Mart’ından itibaren 
de Science Citation Index-Expanded (SCI-e) kapsamına alınmıştır. Dergi uluslararası 
yayın ilkelerine bağlılığını beyan etmiştir ve iki taraflı kör hakem sistemine sahip 
değerlendirme sürecini uygulamaktadır. Dergi geçtiğimiz yıl ulaşılma ve atıf 
konusunda önemli başarılara imza atmıştır.

Derginin Ulaşılma ve Makale İndirilme Durumu

Diagnostic and Interventional Radiology tümüyle ücretsiz olarak görülebilen ve 
makaleleri pdf olarak indirilebilen bir dergidir. Derginin web sitesinin ulaşılma sıklığı 
ve makalelerin indirilme sayıları yıllar içerisinde artış göstermiş, hem dergi hem de 
derneğimiz giderek daha çok bilinen bir konuma gelmiştir. 

       
                   Dergiye gelen makalelerin geldikleri ülkeler

Atıflar ve Etki Faktörü

Dergilerin değer sıralamasında farklı indeks ve taranma yöntemleri kullanılmakla birlikte Thomson 
Reuters tarafından yürütülen ve Web of Science aracılığı ile taranan etki faktörü (impakt faktörü) 
en sık kabul edilen ölçüttür. 

Diagnostic and Interventional Radiology etki faktörü 2016 yılı için 1,892 olarak ilan edilmiştir. Bu 
etki faktörüne göre dergimiz yer aldığı Radyoloji, Nükleer Tıp ve Tıbbi Görüntüleme kategorisindeki 
124 dergi arasında 65. sıraya yükselmiştir (2015 yılı sırası 91.lik, etki faktörü 1,44). 

Yıllara göre atıf sayıları

DERGİNİN HEDEFLERİ

Her geçen gün daha fazla ilgi çeken, indirilen, okunan, her sayıda daha kaliteli yayınlara yer 
vermekte olan derginin öncelikli hedefleri etki faktörü sıralamasındaki yerini üst sıralara 
taşımaktır. Öncelikli olarak yapılması gereken ülkemizden ve uluslararası alandan nitelikli 
araştırmaları dergimize kazandırmaktır. 

Prof. Dr. Mustafa SEÇİL
Baş Editör
Diagnostic and Interventional Radiology

Fransız grup, Amerikalı psikiyatrist Dr. Milton 
Hyland Erickson tarafından geliştirilen hipnoterapi 
metodunu kullanmaktadır. Erickson, klasik otörative 
hipnoz yaklaşımından farklı olarak konuşmaya 
dayalı bir hipnoz yöntemi oluşturmuştur. 

Boston Harvard Üniversitesi’nden bir çalışma 
da, MR çalışanlarına ileri iletişim becerilerinin ve 
hipnoz tekniklerinin öğretilmesinin klostrofobili 
hastalarda bile inceleme başarısını artırdığını 
vurgulamaktadır. 

Yararlanılan kaynak: www.auntminnie.com, 
Philip Ward, Dormez-vaus? Hypnosis can overcome MRI claustrophobia
Wayne Forrest, Positive feedback, self-hypnosis can reduce uncompleted MRI scans. 

Hazırlayan: 
Doç. Dr. Suzan Şaylısoy
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
   



HASTA, RADYOLOG, KLİNİSYEN. 
PEKİ, BİRLİKTELİKLERİ GEREKLİ Mİ?
Radyologlar, hastalar ve klinisyenler arasındaki yetki ve karmaşık etkileşim dizisine ilişkin 
hassas denge, profesyonel bir oturumun konusu olmuştur. Panel üyeleri arasında iki radyolog, 
bir tıp etiği uzmanı ve bir klinisyen yer almıştır. Eski ESR Başkanı Dr. Andy Adam, hastaların 
%50’sinin radyologların aslında tıp doktoru olduğunu bilmediğine dikkat çekerek oturumu 
başlatmıştır.

“Bence bu radyologların hatası çünkü, çoğu zaman, hastalarla tipik bir doktorun ilgilendiği 
şekilde ilgilenmiyorlar”. Londra Üniversitesinde girişimsel radyoloji profesörü ve King’s 
College ‘da (BK) görüntüleme ve tıbbi fizik klinik direktörü olan Adam şöyle devam etmiştir: 
“Hastayla yakınlaşmak radyologları daha ilgili kılacaktır. Pek çok durumda, uygun bilgileri 
vermeli ve gerçek bir doktor gibi davranmalılar.”

Viyana Tıp Üniversitesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Ana Bilim Dalında doçent doktor 
olan tanınmış klinisyen Dr. Markus Peck-Radosavljevic radyologların ayrıntıları doğrudan 
kendisiyle konuşmasının önemli olduğunu hissettiğini belirtmiştir.

“Bu daha çok uygulanabilirlik, kaynaklar ve zamanla ilgili bir mesele. Ancak radyoloğun 
hastayla konuşması ve benim raporu almamın iki hafta sürmesi ile radyoloğun hastayla 
konuşmaması ve raporumun elime iki gün içinde geçmesi arasında bir karar vermem 
gerekseydi, ikinci şıkkı seçerdim.” demiştir.

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinden tıp etiği uzmanı Dr. George Marckmann 
radyologların hekim olduğunu ve bu nedenle hastalara karşı tüm hekimlerle aynı mesleki 
sorumluluğu taşıdığını, bu sorumluluklar arasında hastaların iyilik haline saygı, mevcut en 
iyi tanı ve tedavi girişimlerini kullanma, zararı en düşük seviyeye indirme, hastanın karar 
hakkına saygı ve sosyal adalete katkının yer aldığını belirterek düşüncelerini sunmuştur.

“Sağlık hizmeti sunumu farklı disiplinlerin ve mesleklerin bir arada çalıştığı kompleks bir 
bakım sistemine çevrilmiştir. Daha çok karmaşık bir orkestraya benzer ancak ilginç olan soru 
orkestrada kimler yer almaktadır ve birinci kemanı kim çalmaktadır?” diye eklemiştir.

Radyolog-hasta ilişkisine geçildiğinde, Adam doğru yapıldığında radyolog-hasta iletişiminin 
sadece klinik açıdan hastanın lehine değil aynı zamanda hastanenin mali kaynaklarına da 
faydalı olabileceğini söylemiştir. Bir BK hastanesinde pratisyenler, klinisyenler, radyologlar 
ve multidisipliner toplantılar ve nihayetinde cerraha ulaşan talepler, raporlar ve tarama 
işlemleri ile hastanın izlediği tipik bir yolu anlatmıştır.

X ışınları, 100 yıldan daha uzun bir süredir insanlığa hizmet etmektedir. Dünyanın çeşitli yerlerinde, Wilhelm Conrad Roentgen’in anısına ithaf edilmiş, X ışınlarının tarihini sergileyen, müzeler 
ve koleksiyonlar bulunmaktadır. 

Beyrut-Lübnan’da bulunan, Zahi N. Hakim’in antik X-ışını tüpleri ve aksesuarlarından oluşan özel koleksiyonu, 1968’den beri randevu alınarak ziyaret edilebilmektedir. 

Avustralya Radyasyon Koruma ve Nükleer Güvenlik Birimi’nin (ARPANSA)’ya ait bazı X-ışını tüpleri Melbourne’da sergilenmektedir. 

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Belçika Radyoloji Müzesi’nde, X ışınlarının keşfinden günümüze kadar olan radyoloji ekipmanları sergilenmektedir. Bu müzeyi ilginç yapan bir detay da müzenin 
faal bir radyoloji departmanı içinde olmasıdır. 

Boerhaave Bilim ve Tıp Tarihi Müzesi’nde (Leiden-Hollanda), bazı X-ışınları tüpleri ve medikal görüntüleme makinalarını içeren, farklı bilim alanlarına ait materyaller görülebilir. 

Yararlanılan kaynak: http://www.x-ray-optics.de

Hazırlayan: 
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RADYOLOJİ MÜZELERİ-1

“Bu olasılıkla haftalar sürer” demiş ve şunları eklemiştir: “Bu, 21. yüzyılda akıl almaz bir tıp 
uygulaması. Radyoloğun sevk eden klinisyen ve hastayla başta etkileşime girememesi ve 
uygun bir doktor gibi tetkikleri organize edememesi için hiçbir akla yatkın neden yoktur.”

“Bu yalnızca para tasarrufu sağlamaz, aynı zamanda hastalar ile yakınlarının yaşadığı 
adrenalin, endişe ve kaygıyı da azaltır.” “Görüşümü radyoloğun bir doktor olduğunu ve bir 
doktor gibi çalışarak hastayla uygun biçimde iletişime geçmesi gerektiğini vurgulayarak 
destekliyorum.”

Dinleyici üyeler katılmaya davet edilmiş ve üyeler heyecanla katılımda bulunmuştur. 
Radyologdan bir tetkik ‘istemek’ ve ‘talep etmek’ için kullanılan dil konusunda uyuşmazlık olmuş 
ve Amerikalı bir cerrah çok fazla teknoloji olduğunu ve bu teknolojilerin kullanılabilirliğinin 
dizginlenmesi gerektiğini söylemiştir.
Delege “Sanki bir tetkik menüsünden sipariş vermek gibi” diyerek açıklamıştır.
İrlandalı bir radyolog sert bir dille eleştirerek radyologların “istekleri” aldığı fikrine karşı 
çıkmış ve kendisinin yalnızca “talepleri” aldığını ve talebin yerine getirilmesini doğru 
bulmadığında kabul etmediğini belirtmiştir. Klinisyen-radyolog ilişkisi konusunda ise şunları 
söylemiştir: “Klinisyenle yakın bir ilişkim var, en iyi testler konusunda tavsiyede bulunurum, 
sonraki aşamalarda onlara geri dönerim.” Paneli göstererek bakış açılarının aşırı olduğu 
düşüncesinde olduğunu söylemiştir. “Klinisyeninizle iletişime geçmeniz gerekiyorsa sadece 
telefonu kaldırın yeter.” Panelin tek klinisyeni kendisine katılmıştır.

Avustralyalı bir radyolog konuşmaya başlayarak radyologların hastalarla etkileşime girmek 
için orada olduğuna inandığına değinmiş ve şunları söylemiştir: “Bence hastalarla daima ilk 
olarak biz konuşmalıyız. Düşünmemiz gereken ‘Bana tarama yapılacak olsaydı ne isterdim’ 
olmalı. Kendimizi onların yerine koymalıyız.”

Sözlerine devam etmiştir: “Hastalarıma her zaman bu bilginin yapbozun bir parçası olduğunu 
ve diğer parçaların sevk eden doktorda bulunduğu, doktora geri giderlerse yapbozu bir araya 
getirecek parçaları bulacaklarını söylerim.”

Bu yenilikçi oturum hiçbir zaman evrensel mutabakatla sonuçlanmamış olsa da mesleğin karşı 
karşıya kaldığı önemli sorunların gündeme gelmesine ve ele alınmasına kesinlikle yardımcı 
olmuştur.
Yararlanılan kaynak: www.auntminnie.com, 
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PROF. DR. CANAN ERZEN

Prof. Dr. Canan Erzen, dokunduğu birçok kişiye rol model olmuş öncü radyologlardan. Colombia 
Üniversitesinde görevli ekonomist bir baba ve hukukçu bir annenin kızı olarak 1944 yılında 
İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimin ardından, lise eğitimini Robert Kolejinde aldı. İleri 
görüşlü babası, bilgisayarın istikbalini o zamanlardan bildiği için, o zaman adı o tarihlerde henüz 
‘Bilgisayar Mühendisliği’ bile olmayan, Viyana Üniversitesinin ‘Elektroteknik Mühendisliği’ 
bölümünde okumasını arzu etti.  Ama kendisi bu üniversitede aradığını bulamadı. Ailesine 
doktor olma arzusunu dile getirdi. Babası yaz tatili boyunca, onu daha çok yıldırmak amacıyla, 
en zor şartlarda çalışmak üzere tıp fakültesindeki arkadaşının yanına staj yapmaya gönderdi. 
Yaz sonunda hekim arkadaşına, kızının tıp fakültesinde okuyup okuyamayacağını sordu. Olumlu 
yanıt alınca Canan Erzen lisansüstü eğitimini almak üzere tekrar Viyana’da üniversiteye ama bu 
sefer tıp fakültesine başladı ve okulundan üstün başarı ile mezun oldu.

Viyana Tıp Fakültesi bittikten sonra 3 yıl boyunca Viyana’da Dahiliye ve Cerrahi kliniklerinde 
asistan olarak çalıştı.  Viyana’da 1973’te, asistanlık yaptığı sırada hastaneye giderken, radyoda 
bilgisayarlı tomografinin icat edildiğini duydu ve çok heyecanlandı. Zaten tıp fakültesi öğrencisi 
iken radyoloji filmlerine çok ilgi duyduğu için, Radyoloji ve Radyoterapi uzmanlık eğitimini 
almak üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine başvurdu ve kabul edildi. 

1975 yılının başında bölüm başkanı Prof. Dr. Uluhan Berk, asistanı Canan Erzen’den bölümde 
kullanılmayan ultrason cihazı ile ilgilenmesini rica etti. Kendisi hemen ve heyecanla kabul etti 
çünkü Viyana Tıp Fakültesinde iken boş zamanlarında daha çok jinekolojik amaçlarla kullanılan 
ultrason tetkiklerini izlemeye giderdi. O zamanlarda elde ultrasonu anlatan kaynak kitap 
bile olmadığı için ultrason tetkiki yapabilmek için önce o sıralarda az sayıda basılmış olan 
literatürdeki yayınları okudu. Bu şekilde ilk batın ultrasonu Ankara Tıp Fakültesinde yapılmaya 
başlandı. 

Prof. Dr. Uluhan Berk rotasyon yapılmasını istediğinde, Canan Erzen santral sinir sistemini çok 
sevdiği için nöroradyolojiye yöneldi. Tüm gün serebral anjiyografilere katıldı. O sırada Hacettepe 
Tıp Fakültesinde sadece beyin tomografisi çeken bir tomografi cihazı vardı. Prof. Dr. Uluhan 
Berk Hoca’nın kendisini desteklemesi üzerine ilk kez Ankara Tıp Fakültesine alınan tüm vücut 
tomografi cihazında çalışmaya başladı. 

Uzman olduktan sonra Hacettepe Tıp Fakültesine geçti ve doçentlik yıllarında Hacettepe Tıp 
Fakültesinde görev yaptı. Hacettepe’de çalıştığı yıllarda tek kadın radyologdu. İki tane tüm vücut 
bilgisayarlı tomografi cihazından sorumlu idi. İngilizce Tıp Fakültesinde dersler veriyordu. 

Profesör olarak Marmara Tıp Fakültesine geçti. Marmara Tıp Fakültesinde iken dışarıda özel bir 
merkez ile MR cihazı için hizmet alımı anlaşması yapıldı. Prof. Dr. Canan Erzen Marmara Tıp’ta 
nöroradyoloji MR filmlerini değerlendirdi. 20 sene boyunca Marmara Tıp Fakültesinde anabilim 
dalı başkanlığı yaptı ve aynı fakülteden de emekli oldu. 

Emekliliğinden sonra, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu öğretim üyesi olarak 7 
yıl çalıştı. 2014’ten bu yana BAU Tıp Fakültesinde radyoloji ve radyolojik anatomi dersleri 
vermektedir. Bahçeşehir Üniversitesi bu sene ders verdiği sınıfa ‘Erzen’ adını vererek kendisini 
onurlandırmıştır. 

Radyolog olarak çalıştığı yıllarda, tıpta çığır açan yeni görüntüleme aygıtları gelişti. Ülkemizde 
bu yeni aygıtları klinikte kullanmak şansına sahip olarak bu konularda eğitim verdi ve çok sayıda 
radyoloji uzmanı yetiştirdi. Bu yıllarda başlıca nöroradyoloji konusunda uluslararası hakemli 
dergilerde 61, ulusal hakemli dergilerde 60 makalesi yayınladı ve altı İngilizce kitabın radyoloji 
bölümlerini yazdı.
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PROF. DR. AYÇA ALTUĞ

Prof. Dr. Ayça Altuğ, 1945 yılında eğitimci bir anne ve babanın çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya 
geldi. İlk ve orta öğretimin ardından, liseyi Çamlıca Kız Lisesinde tamamladı. 1962 yılında İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydoldu ve 1967 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kurulmasıyla bera-
ber kendi isteğiyle Cerrahpaşa’da eğitimine devam etti ve 1968 yılında mezun oldu. 
Son sınıfta iken fakültenin dekanı Prof. Dr. Celal Öker tarafından Radyoloji kürsüsünü oluşturmakta 
olan Prof. Dr. Muhlis Tuzlacı ile tanıştırıldı ve kendisine radyoloji ihtisası yapması teklif edildi. Bölüm 
sınavlarını başarı ile geçti, 1969’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde radyoloji ihtisasına Dr. Selami Gürdil 
ve Dr. Nurseli Işın ile birlikte başladı. Böylelikle kendisi hem Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin hem de rad-
yoloji kürsüsünün ilk asistanlarından oldu. 

1972 yılında uzman olduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uzman kadrosuna atandı. Ayça Altuğ 
uzman olduktan sonra Türkiye’ de henüz yeni başlamakta olan Mamografi, Termografi ve Ultraso-
nografi yöntemleri ile ilgilendi. 

1978 yılında doçent ünvanını aldı. 1980 yılında ultrasonografi eğitimi almak için Paris’te St. Antuan 
hastanesinde, 1981 yılında da bilgisayarlı tomografi eğitimi için Londra St. Mary’s hastanesinde gö-
revli olarak bulundu. Dönüşünde uzun yıllar ana bilim dalının ultrasonografi ve mamografi ünitesinin 
sorumlusu olarak görev aldı.

1988 yılında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji vakfına bağlı olarak Florence Nightingale hastanesinde 
Türkiye’de ilk defa kurulacak olan manyetik rezonans ünitesinde görevlendirilmek üzere MR eğitimi 
almak için Paris’te bulundu ve dönüşünde 5 yıl süreyle hastanenin MR ünitesinin sorumlusu olarak 
çalıştı.

1984-1995 yılları arasında Adli Tıp Kurumunda danışmanlık yaptı. İki dönem Fakülte yönetim kurulu 
üyesi ve birçok kez de Türk Radyoloji Derneği yönetim kurulu üyesi oldu.

2003 yılında Radyoloji anabilim dalı başkanlığına seçildiği dönemde bölümdeki cihazların hemen 
hepsi yenilendi ve ‘Acil Radyoloji’ ve ‘Meme Görüntüleme Merkezi’ anabilim dalına kazandırıldı. 1 
Ocak 2013 tarihinde emekli oluncaya kadar anabilim dalı başkanlığını sürdürmüştür. Böylece üniver-
site eğitiminin son yılları dahil, asistanlık, uzmanlık ve akademisyenlik hayatı boyunca Cerrahpaşa’da 
toplam 44 yıl çalıştı.40 adet uluslararası ve 149 adet ulusal yayını ve bildirisi, 5 adet kitap bölümü, 1 
adet kitap editörlüğü ve 2 adet kitap çevirisi mevcuttur.
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KARE BULMACA
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SOLDAN SAĞA
 1. Radyum üzerine çalışmaları ile tanınan, Nobel Ödülü’nü kazanan ilk kadın bilim insanı.  Zibil, Süprüntü.  
 2. Kemiklerin toparlak ucu /  Kutsal Hint metinlerinin baş ve sonlarında tekrarlanan mistik hece... 
Baygınlık, Bayılma./ Çeşmelerden evlere su taşımayı iş edinmiş kimse.  
 3. Karşılık verme. 
 4. Göğün yedinci katı. 
 5. Ansızın görünen.... Aşın iştahlı. 
 6. Step, Bozlar, Yazı, Deşt, Mela. ... Bir tür iri delikli kalbur./Saban demirinin tarlada açtığı çizgi./Tarlada 
açılan su yolu. 
 7. Hafif esinti.... Mikroskop camı, Lamel. 
 8. Müstesna, Benzersiz, Kemyab, Turfa. 
 9. Bütün, Tüm.... Denizin kabarması, Yükselme./  Çelik çomak oyununa ve bu oyundaki sopaya verilen ad. 

YUKARIDAN AŞAĞI
 1. Orta enerji seviyeli X-ışını fotonları ile düşük atom numaralı maddeler arasındaki etkileşim, sekonder 
radyasyonun kaynağı
 2. İstek,  Emel, Talep, Özenç, Meram.... Ağaçlıklı geniş yol. 
 3. Kara ile ilgili, Beni. 
 4. İşaretle ilgili.... İlkel benlik 
 5. Koku... Etken, Fail. 
 6. Neden, Niçin, Çira, Saik, Güdü. 
 7. Gelişigüzel ve durmadan yazmak.  
 8. Dahi.... Cesim, Balaban.  
 9. Ayak.... El çıkrığı.
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KONGRE TV REHBERİ

Calista Luxury Resort Hotel İnfo 1
Bellis Deluxe Hotel Kanal 1

Sueno Hotels Deluxe Kanal 3

Yıllardır radyolojide olmanın kazançlarından biri de, bir şeyin nasıl 
söyleneceği becerisini elde etmektir. Biz radyolog olarak, görüntüye bakarız, 
kullanacağımız kelimeleri seçeriz. Kelime seçimlerimizde ciddi bir zihinsel güç 
kullanırız. Bu gerçekten zor bir iştir. Zihinsel çalışmanın en zor işlerden biri 
olduğunu söylerler. Kulaklarımızın arasındaki o büyük doku parçasında çok 
fazla glikoz yakılır. Kariyerlerimizin başındayken çok fazla şey zırvalarız. Her 
şeyi olduğu gibi adlandıramayız çünkü 1) kesinlikle doğru olduklarından emin 
olacak deneyimimiz yoktur ve 2) sonucu bizimle birlikte inceleyen deneyimli 
kıdemlimizin gerçekten neden bahsettiğini bilip bilmediğini anlayamayız, en 
azından henüz anlayacak durumda değilizdir. Fakat zamanla ve bilgilerimiz 
arttıkça raporlarda yazılanlar azalır ve daha isabetli hale gelir. Tabi elimizdeki 

konunun ve bahsettiğimiz sorunun ne olduğu hakkında en ufak bir fikrimiz yoksa durum başka.

Zaman geçtikçe stajyerlerin, doktorların ve radyoloji uzmanlarının bir radyoloji raporuna bakarken 
söyledikleriyle aslında neyi kast ettiklerini anlamaya başladım. Beni esas şaşırtan ise ne kadar az radyoloji 
uzmanının politika, lobi veya satış alanında kariyer yapmış olmasıdır. Konudan bihaber olanlar için aşağıda 
bulunan yorum tablosunu hazırladım. Bir kanun adamı değilseniz bu tabloyu kullanmaktan çekinmeyin. 
Kanun adamıysanız buna ihtiyacınız mı var sanki?

NE SÖYLÜYORUZ, NE DEMEK İSTİYORUZ?

                                                                         RAD-
YOLOJİ RAPORU

DENİLMEK İSTENEN
Bu bulgunun önemi biraz kuşkulu.

Ä
Keşke bunu ben değil de başka bir radyoloji uz-
manı okusaydı.

Sağ (……)’da göze hemen çarpmayan bir bulgu 
var. Ä

Ta ta ta ta! Gördüm işte! Şükürler olsun gözümden 
kaçmadı.

Bu bulgu PET taramasıyla doğrulanabilir (ya da 
MR veya anjiyo ya da herhangi bir şeyle işte). Ä

Umarım bir sonrakini başka biri okur.

Retroperitoneal alan, bu ultrason’da çok net gö-
zükmüyor. Ä

Hayır, ne düşünerek bunu yaptık ki anlamıyorum! 
225 kiloyu aşkın birine ultrason yapıldığını bile 
bilmiyordum.

İlgili doktorla yapılan görüşme ardından muayeneye 
devam etmeme kararı aldık. Ä

Size bunu hayatta yapmam demiştim. Resmen ce-
zai tıp derler buna.

Eski inceleme ile karşılaştırılarak değerlendiril-
mesi gerekir. Ä

Eski incelemeleri getirin de boşu boşuna uğraşma-
yayım.

Hareket sebebiyle değerlendirme optimal değil-
dir. Ä

Ölürüm de konuyla ilgili adam gibi bir şey söylemeye 
çalışıp başarısız olmam.

Sonuçlar normal sınırlar içerisinde. Ä Sonuçlar normal sınırlar içerisinde.

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