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Editörden Mektup

De¤erli Meslektafllar›m›z,
Bu say›da mutluluk kayna¤› olabilecek baz› haberleri size iletmek istedik:
Hepinizin tan›d›¤› Prof. Dr. F. Cahit Tanyel 2001
y›l› TÜB‹TAK Bilim Ödülü’nü kazand›. Bu, belki
de çok do¤al bir haber gibi karfl›lanabilir. Ama pek
çok de¤erli t›p adam› aras›ndan bu denli önemli bir
ödüle hak kazanmak o kadar da do¤al bir haber
de¤il bizce...
Dr. F. Cahit Tanyel’in bu baflar›s›, araflt›rmaya yönelik, özverili deneysel çal›flmalar ile bafllad›. Sonralar›, ülkemizdeki her tür kiflisel ve kurumsal olanaklar› kullanarak, ileri ve düzeyli araflt›rmalar için
gerekli koflullar› Hacettepe’de kurmaya ve gelifltirmeye yöneldi.
En sonunda, geriden gelen daha genç araflt›rmac›lara da olanaklar sa¤layan, onlara çeflitli ödüller kazand›ran bir çal›flma sisteminin mimar› oldu. Bu baflar›da, onu yetifltiren kurumun, hocalar›n›n, tüm
çal›flma arkadafllar›n›n ve özellikle de¤erli ailesinin
bilimsel çal›flmaya bak›fl aç›lar›n›n da rolü büyük
kuflkusuz!
Dr. F. Cahit Tanyel’in önceden de bilinen pek çok
baflar›s› vard›. Bunlar içinde, 1990 Eczac›bafl› T›p
Teflvik Ödülü, 1990 Cihat Tahsin Gürson Vakf› Bilimsel Araflt›rma ‹kincilik Ödülü, 1991 Hacettepe
Üniversitesi Bilim Baflar› Ödülü, 1992 Cihat Tahsin
Gürson Vakf› Bilimsel Araflt›rma Birincilik Ödülü,
1994 Hacettepe Üniversitesi Bilim Teflvik Ödülü,
1994 TÜB‹TAK T›p Teflvik Ödülü, 1999 Hacettepe
Üniversitesi Bilim Ödülü ve 1999 Sedat Simavi
Vakf› Ödülleri, Sa¤l›k Bilimleri Ödülü say›labilir.

Doç. Dr. Arbay Ö Çiftçi’nin ve Yard. Doç. Dr.
‹brahim Karnak’›n kazand›klar› ödüller, kurumsal
ve titiz bir çal›flman›n olumlu ve sürekli sonuçlar›
olarak de¤erlendirilmelidir. Dr Tanyel’i, yetiflmesinde eme¤i geçenleri ve tüm çocuk cerrahisi ailesini
kutluyor, baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.
2002 y›l›nda düzenlenmesi planlanan III. Akdeniz
Ülkeleri Çocuk Cerrahisi Kongresi (Mediterranean
Association of Pediatric Surgeons, M.A.P.S) ülkemizde gerçeklefltirilecektir. Kongre 5-8 Haziran tarihlerinde Çeflme’de düzenlenecektir. Bu kongre
için flimdiden bilimsel birikimlerinizi yapmaya bafllayabilirsiniz.
‹lki, Hypos’92 ismiyle ‹stanbul’da 10 y›l kadar önce
düzenlenen ve ülkemiz hipospadias cerrahisine gerçekten önemli katk›larda bulunan “Hipospadias
Workshop” uzun bir aradan sonra 8-9 Nisan 2002
tarihlerinde Istanbul’da düzenlenecek. Bu toplant›
ilk toplant›n›n unutulmaz konu¤u J.W Duckett
an›s›na yap›l›yor. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derne¤i,
Çocuk Ürolojisi Derne¤i ve Istanbul Üniversitesinin
katk›lar› ile gerçekleflecek bu toplant› için hepinizin
de¤erli katk›lar›n›z› bekliyoruz...
Bu say›da, ilk say›s›nda yer alan Pediatrik Cerrahi
Dergisi Öyküsü’nden sonra Doç. Dr. Serdar Sander
taraf›ndan haz›rlanan Türk Ulusal Çocuk Cerrahisi
Kongreleri adl› bir derleme yaz›s› yer almaktad›r.
Yaz›n›n ilginizi çekece¤inizi umuyoruz. Ayr›ca ilk
say›da yer alan dergi ile ilgili elefltirileriniz, istekleriniz, gelecekteki yap›lanmam›zla ilgili bir minianket formunun doldurulup gönderilmesi siz de¤erli okurlar›m›z›n e¤ilimlerini belirlemek aç›s›ndan
bizlere ›fl›k tutacakt›r. ‹lginizi bekliyoruz.
Hepinize sayg› ve sevgilerimizle,

Önceleri O’nun çal›flma ekibinde bulunan Prof. Dr.
Feza M. Akgür ve Doç. Dr. Fatih K›z›lcan’›n kazand›klar› TÜB‹TAK T›p Teflvik Ödülleri ve bu araflt›rmac›lara ek olarak flu an Hacettepe’de görev yapan
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