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Saygıdeğer Hocalarım ve Değerli Meslektaşlarım,
Ortopedi ve Travmatoloji, birçok yan dalı olan ve cerrahinin gelişmeye açık, tıbbın çok önemli bilim dallarından birisidir. Amerika ve Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde, ortopedi uzmanlığının üzerine en az bir yıl çalışılarak üst uzmanlık eğitimi yapılmaktadır.
Bunlara örnek; spor yaralanmaları, artroskopi ve artroplasti verilebilir.
Artroskopi, 1990 yıllarından günümüze dek, son yıllarda daha çok kalça artroskopisi olmak üzere uygulamaya girmiştir. Bu konuyu gündeme getirmiş, emek vermiş ve öncülük yapmış hocalarımıza ve meslektaşlarımıza
saygılarımı sunarım.
Güncel olarak, kalça artroskopisi ile “femoro-asetabular sıkışma” denen ve kalça osteoartritinin önemli
nedenlerinden biri olarak tanımlanan patolojik durum, tedavi edilmekte ve 10 yıllara varan iyi klinik sonuçları bildirilmektedir.
Diğer bir durum ise, erişkinlerde ya da ergenlerde görülen asetabular displazidir. Bu durumun da kalça
osteoartritine gidişi hızlandırdığı bilinmektedir. Tedavisinde femur başının kaplanmasını arttırıcı pelvis osteotomileri tanımlanmıştır. Orta-uzun dönemde etkinlikleri gösterilmiştir.
Son zamanlarda sıkışma ve displazinin birlikteliği ve tedavileri ya da öncelikleri tanımlanmaya başlanmış ve
kalça cerrahisinde, bu tür cerrahi girişimler rutin uygulama alanına girmiştir.
Kalça koruyucu cerrahi: Birçok organ ve doku koruyucu cerrahide olduğu gibi, günümüzde, “kalça koruyucu cerrahi” kavramı oluşmuş ve bu konuda yeni bilimsel dergiler yayın yaşamına girmiş, kısa ve orta dönem
verileri yayınlara yansımaya başlamıştır.
Kalça cerrahisinin rutin uygulamalarına giren ve kalça osteoartritiyle ilişkilendirilen bu durumlar (sıkışma ve
asetabular displazi) dışında, kalça mekanik anormalliklerinin, semptomatik bel hastalıklarına da yol açtığı
ve tedavisinde kalçanın da göz önüne alınması gerektiği bildirilmektedir.
Türkiye Kalça Cerrahisi Dergisi (Turkish Journal of Hip Surgery): “Kalça koruyucu cerrahi” gibi bir yeni
kavramın, yan dal uzmanlığına doğru gitmesi, literatürde orta, uzun dönemli yayınların artması ve bu konuda dergiler çıkmasından ötürü, Türkiye’de de kalça cerrahisiyle ilgili bilimsel çalışmaların yayınlanması,
özendirilmesi ve desteklenmesi amacı ile bilimsel bir platform oluşturmanın yararlı olacağı düşüncesi ile
Türkiye Kalça Cerrahisi Dergisinin (Turkish Journal of Hip Surgery) yayınlanması için adım atılmıştır.
Türkiye Kalça Cerrahisi Dergisi (Turkish Journal of Hip Surgery, TJHS)’nin amacı, ortopedi uzmanlarının
dikkatini çekmek, bu konularda çalışan uzmanları bilgilendirmek, yüreklendirmek, deneyimlerini paylaşmalarını ve yeni bilgilerin yayınlanmasını özendirmek, Türkiye’nin bilimsel yaşamına katkı yapmak ve dergimizin en kısa zamanda saygın indekslerde yer bulmasına çaba göstermektir.
Kalça cerrahisi ile ilgili çalışmalarım: Kalça artroskopisi ile ilgili bilgi ve görgümü arttırmak amacı ile 2007
ve 2012 yılında iki kez Minnesota Üniversitesi’nde, Dr. Chris Larson’un yanına gittim ve kendisinin çok
değerli desteklerini gördüm.
İzleyen yıllarda da birçok merkeze giderek bilgi ve görgümü arttırmaya çalıştım (2014, Steadman Clinic,
Vail, Colorado, USA Dr. Marc J Philippon; 2015, Schulthess Klinik, İsviçre, Dr. Michael Leunig; 2016, Baylor
University Medical Center, Dr. Hal D Martin; 2017, DISC Sports & Spine Center, USA Dr. Dean K Matsuda;
2018, Bern University, Hip Institute, Dr. Klaus Siebenrock).
23-24 Eylül 2016 günlerinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF)’nde ilk kez, “Taze Kadavrada
Uygulamalı Kalça Artroskopisi Kursunu” “Unilateral Eksternal Fiksatörle Distraksiyon Altında: Portaller,
ekleme giriş, labrum onarımı, pincer ve cam dekompresyonu” düzenledim. Aynı konuda 2. ve 3. kurslar
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17-18 Kasım 2017 ve 14-15 Aralık 2018 tarihlerinde yine DEÜTF’de yapıldı.
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2 Ağustos 2019 ve 5 Eylül 2020 tarihlerinde de DEÜTF’de, sırasıyla Dr. Dean Matsuda (USA), Dr. Sarper
Çetinkaya tarafından yapılan “Canlı Cerrahi Kalça Artroskopisi Kurslarını” gerçekleştirdim.
Bu arada, 29 Nisan 2019 tarihinde ilk “Ganz periasetabular osteotomi” tarafımca yapıldı.
Ayrıca “kalça cerrahisi” ile ilgili 16 bilimsel makale (yurtdışı ‘SCI exp’ 12, yurtiçi 4 makale) ve 3 kitap bölümü
yazımına katıldım.
Prof. Dr Mehmet Tiner (12 Ağustos 1929 - 21 Mayıs 2003
Güzelbahçe-İzmir): Türkiye Kalça Cerrahisi Dergisi (Turkish
Journal of Hip Surgery)’nin ilk sayısını DEÜTF ( İzmir Tıp
Fak.)’nin kurucularından ve DEÜTF Ortopedi Anabilim Dalının
kurucusu Prof. Dr. Mehmet Tiner hocamıza ithaf ediyoruz.
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Hocamızın biyografisini özetleyen bir yazıyı, DEÜTF’de uzun
süre hocamız ile birlikte çalışmış, kendisini iyi tanıyan Prof. Dr.
M. Şerefettin Canda yazmıştır, kendisine şükranlarımı sunarım.
Kısa Özgeçmişim: Adana Fen Lisesi, İskenderun Demir Çelik
Lisesi ve sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne devam
ettim ve 2001 yılında bitirdim. Ankara Numune Eğitim
Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (Şef: Prof.
Dr. Ali Biçimoğlu)’nde Uzmanlığımı 2006 yılında tamamladım.
2009-2011 döneminde, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tıp
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD (Başkan: Prof. Dr.
Ahmet Nedim Yanat)’na Yard. Doç. olarak atandım.

Prof. Dr Mehmet Tiner

2009-2010 döneminde, 1 yıl süre ile GATA Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (Direktör: Prof. Dr. Mustafa
Başbozkurt)’nde askerlik görevimi yaptım. Askerlik sonrası, MKÜ’de ve Ankara’da Başkent Üniversitesi
Hastanesi’nde çalıştım.
2012 yılında, DEUTF Ortopedi ve Travmatoloji AD (Başkan: Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu)’na, önce Öğr.
Görevlisi, sonra 2013’de Yard. Doç. olarak atandım, burada bilimsel çalışmalar ve etkinlikler yapmaya çalıştım ve 2014 yılında Doçent oldum.
Meslek yaşamımın son 9 yılını geçirdiğim, Türkiye’nin seçkin bilimsel bir kurumu olan DEÜTF Ortopedi ve
Travmatoloji AD’nın kurucusu Prof. Dr. Mehmet Tiner Hocamızı da rahmet ve minnetle anıyorum.
Akademik yaşamımda DEÜ Tıp Fakültesi’nde bana ilerleme şansı tanıyan, dönemin DEÜ Rektörü Prof. Dr
Mehmet Füzün ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’ya şükranlarımı sunarım.
Türkiye Kalça Cerrahisi Dergisi (Turkish Journal of Hip Surgery)’nin, Türk Bilim insanlarına ve Türkiye’nin
bilimsel yaşamına, ulusal ve uluslararası alanda yararlı katkılar yapması, yeni ufuklar açması ve bilimsel
saygınlığı olan bir dergi olması dileği ile saygılarımı sunarım.
Bugüne dek, yetişmemde emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen, bilgisini benimle paylaşan, yukarıda değindiğim hocalarıma, Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral ve Prof.
Dr. Hasan Hilmi Muratlı hocalarıma, emeği geçen tüm meslektaşlarıma, ayrıca tüm
eğitim yaşamım boyunca beni destekleyen aileme; Babam, Nail Hapa (İsk Lisesi, Coğ
Öğr), Annem, Selva Blengabs Hapa (Y Kimya Müh)’ya ve akademik yaşamımda her
zaman özveri ile beni destekleyen sevgili eşim Doç. Dr. Aslı Hapa’ya ve oğlum Tuna
Hapa’ya da şükranlarımı ve sevgilerimi sunarım, sağlıklı günler dilerim.
Doç. Dr. Onur Hapa
09 Şubat 2021, İzmir
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