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Saygıdeğer TUSYAD üyeleri, 
 

Yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte yoğun bir akademik dönem tüm hızıyla başladı. 
Kongreler, kurslar, seminerler ve diğer eğitim faaliyetleri ile dolu bir yılın tüm üyelerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. TUSYAD’ın faaliyetlerini sizlerle burada paylaşmaya devam 
edeceğiz.  

 
TUSYAD İstanbul şubesinin 27-28 Eylül 2019 tarihinde dokuzuncusunu düzenlediği 

Bahar Toplantısı İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kongre Merkezinde yapıldı. Dr. Nurzat 
Elmalı’nın başkanlığını, Dr. Alper Kaya ve Dr. Gökhan Polat’ın sekreterliğini yaptığı toplantı 
verimli, aktif katılımlı video sunu, panel ve konferanslarıyla başarıyla tamamlandı. Yüksek 
katılımın bizleri mutlu ettiği toplantıda deneyimlerimizi meslektaşlarımızla paylaşma fırsatı 
bulduk. 

 

         
 
  
 
 



 
 
 

 
4-7 Haziran 2020 tarihleri arasında 

Nevşehir Kapadokya’da yapılacak TUSYAD 
ana kongresinin hazırlıkları tüm hızıyla 
devam etmektedir. Dr. Sinan Karaoğlu 
başkanlığındaki düzenleme kurulu yurt dışı 
konuşmacıların yanı sıra yurt dışı 
katılımcıların da çok olacağı bir kongre için 
çalışmalarına devam ediyorlar. Şimdiden 
kongre tarihini not etmenizi önemle 
hatırlatmak isterim. Kapadokya’nın 
büyüleyici atmosferinde harika bir kongre 
bizleri bekliyor.  

 
 

 
Osteokondral allogreft uygulaması, beyin ölümü gerçekleşmiş vericilerden alınan sağlam  

kıkırdak dokusunun kıkırdak dokusu hasar görmüş hastalara nakledilmesi işlemidir. Geniş 
defektlerin tedavi edilmesi ve diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu kıkırdak 
hasarlarında kurtarıcı cerrahi olarak kullanılan bu yöntem Avrupa ve A.B.D. de her geçen gün 
popülaritesi artarken ülkemizde Sağlık Bakanlığı ile ilgili yasal engeller nedeniyle 
uygulanamıyordu. Derneğimizin üyesi olan Dr. Gökhan Meriç 2014 yılında bu yöntemi 
dünyada en çok uygulayan otörlerden olan Dr. William Bugbee ile çalışmış, sonrasında TUSYAD 
üyesi ve TOTBİD Spor Travmatolojisi yönetim kurulu üyesi olarak Sağlık Bakanlığında Doku ve 
Organ Nakil Yönetmeliğinde Kıkırdak Nakli ile ilgili bir yasal düzenleme hazırlanmasında çok 
değerli çalışmaları sonuç vermiştir. Yeditepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde 
Dr. Gökhan Meriç öncülüğünde diz kıkırdak hasarında taze osteokondral kıkırdak nakli 
uygulaması Sağlık Bakanlığı iznine tabii olarak gerçekleştirilmiştir. Böylece uygun hastalarda 
Osteokondral allogreft yönteminin ülkemizde yaygın olarak uygulanmasının önü açılmıştır. 
Değerli katkılarından dolayı Dr. Gökhan Meriç’e tekrar derneğimiz adına teşekkür ederiz. 

 

 



 
 
Derneğimizin önümüzdeki günlerde gerçekleşecek diğer eğitim faaliyetlerini siz değerli 
üyelerimize hatırlatmak istiyorum. TUSYAD Ön Çapraz Bağ Kurulu tarafından 19 Ekim 2019 
tarihinde Eskişehir Divan Otelde ‘TUSYAD Ön Çapraz Bağ Kurulu Biz Bize Toplantısı’ 
düzenlenecektir. Ayrıca TUSYAD Propriosepsiyon Çalışma Grubu tarafından 23 Kasım 2019 
tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi Aşıkpaşa Salonunda 
“Propriosepsiyona Güncel Bakış” adlı bir toplantı düzenlenecektir.  
 
TUSYAD İstanbul ve TOTBİD Spor Travmatolojisi Şubeleri tarafından, her yıl ayrı ayrı 
düzenlenen ve konularında ülkenin en tecrübeli hocalarının ameliyatlarına katılma imkânı 
veren gezici kurs programının bu eğitim sezonundaki birincisi, ilk defa iki şubenin ortak 
çalışmasıyla yapılacaktır. Kursiyerler 17-22 Ekim 2019 tarihleri arasında 3 gün İstanbul (17-18-
19 Ekim) ve 2 gün ise Ankara’da (21-22 Ekim) olmak üzere, ülkenin önde gelen Spor 
yaralanmaları, Artroskopi ve Diz cerrahlarını gözlemleme imkânı bulacaklar. Ayrıca ilk defa bu 
yıl seçilecek 2 Türk meslektaşımıza, Hırvatistan Ortopedi Derneği’nce seçilmiş, 2 Hırvat 
meslektaşımız da eşlik edeceklerdir. 
 
 
Yoğun bir dönemin başında olduğumuz bu günlerde çeşitli toplantı, kurs ve sempozyumlarda 
sizler ile daha sık görüşeceğiz. TUSYAD gazetemiz aracılığıyla derneğimiz faaliyetlerini sizlere 
daha ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağız.  
  
Sevgiyle kalın, 
 
Dr. Özgür Ahmet ATAY 
TUSYAD yönetim kurulu adına 


