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 Türk plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
dergisinin son iki sayısını titizlikle inceledim. Sizleri, yeni 
bir anlayış ve tasarım ile yayınladığınız bu sayılar nedeni 
ile gönülden kutluyorum.  
 Türk plastik Cerrahi Derneği,1961 yılında, o zaman 
GATA komutanı prof. Dr. Cihat Borçbakan’ın girişimleri 
ile, prof. Dr. Halit Ziya Konuralp, prof. Dr. Emin Burat, 
prof. Dr. Muhittin ülker, Doç. Dr. Hüsnü Göksel,  Dr. 
Şekür Otken, Dr. Hilmi Gürsel ve diğer uzman doktorlarla 
Çene Cerrahisi Kliniği baş asistan ve asistanlarının 
katılımı ile Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde 
kurulmuştur. 
 O tarihte ben de çene cerrahisi kliniğinde birinci 
yıl asistanıydım. Katılan isimlerden de anlaşılacağı gibi, 
tümü Genel Cerrahi uzmanı olan  kurucular arasında 
Borçbakan, Konuralp, Otken, Gürsel ve birkaç uzmandan 
başka, o günlerdeki adı “Ağız ve Çene Cerrahisi” olan 
plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanına atamış bir üye 
yoktu. Kurucu üye sayısını tamamlayabilmek için, diğer 
uzmanlık dallarından Dr. Burat (KBB), Dr.ülker (Genel 
Cerrahi) ve Dr. Göksel (Genel Cerrahi) o gün bu 
toplantıya katıldılar. 
 1961 yılındaki bu kuruluştan sonra, Birinci TpCD 
Kongresi, prof. Dr. Tord Skoog’un da katılımı ile 1969 
yılında Ankara’da düzenlendi. 
 1980 yılında, prof. Dr. Cihat Borçbakan  
başkanlığında toplanan TpCD Yönetim Kurulu, dergimizin 
yılda bir defa ve “Türk plastik Cerrahi Dergisi yıllığı” 
şeklinde yayınlanmasına karar verdi. prof. Dr. Cihat  
Borçbakan’ın Yazı İşleri Sorumlusu, benim de Yardımcısı 
olarak görevlendirildiğim ilk dergimizin nitelik ve nicelik 
açısından tam başarılı olduğu söylenemez. Elimde 
bulunan ve 1980-81 yılında yayınlanan Cilt ı-ıı’nin birinci 
sayısı, (yanlışlıkla Cilt ıı-ııı olarak yazılmıştır) bilimsel 
yazıları yanında, Türk plastik Cerrahi Derneğinin, kuruluş 
ve gelişim aşamalarını özetleyen, değerli bir belge olarak 
TpRECD Merkezi kütüphanesinde  saklanmaktadır. 
 Ayrıca, 1980 ve 1981 yıllarını birlikte kapsayan bu 
sayımız, aynı zamanda “ATATüRK’ün Doğumunun 100. 
Yılı” sayı olarak sayın üyelerimize sunulmuştur. Bu sayıda 
dikkati çeken bir husus da, öztek Matbaacılığa ödeme 
yapabilmek için firmalardan reklam alınmasıdır.

 Bundan sonraki yıllarda dergimiz daha düzenli ve 
içerikli  olarak yayınlanmaya devam etmiştir. Bu başarıda, 
plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında eğitim, öğretim 
ve araştırma yapan merkezlerin ve öğretim elemanlarının 
gelişmesi ve bilime inançlarının rolü büyüktür.  
 Amerikan plastik Cerrahi derneği de bizden 30 
yıl önce, benimde doğduğum Ekim 1931  yılında  
kurulmuş ve bu tarihten itibaren de dergisini çıkartmaya 
başlamış. 1981 yılında new York’da düzenlenen 50’nci 
yıl kongresine ben de hipospadias cerrahisi konulu bir 
bildiri ile katıldım. Bu toplantıda  aynı zamanda benim 
de ellinci yaş günüm kutlanmış oldu. 
 Bu toplantıda en önemli karar Dr. Robert M. 
Goldwyn’in Amerikan plastik Cerrahi dergisinin 
editörlüğüne atanması oldu. Dr. Goldwyn, 50 yıldır 
başarı ile yayınlanmakta olan bu dergiye, 25 yıl süren 
editörlüğü sırasında büyük bir ivme kazandırarak, dergiyi, 
yılda 14 defa yayınlanan adeta bir kitap haline getirdi. 
Dergi ınternet’te de yayınlanmaya başlandı. Dergide bir 
de, yabancı dergilerde yapılan çalışmalarla ilgili seçilmiş 
özetleri de yayınlayan “Uluslar Arası özetler“ bölümünü 
de ekledi. Bu bölüm başkanı Dr.Jerome Klingbeil Türkiye 
için abstrakt editörü olarak beni atadı. Bu görevim, Dr. 
Goldwyn gibi yıllarca sürdü. 
 Amerikan plastik Cerrahi Dergisi (American Society of 
plastic Surgeons), aynı zamanda “American Association 
of plastic Surgeons”, “American Society for Aesthetic 
plastic Surgery ınc.” , American Society of Maxillofacial 
Surgeons” ve son olarak 2007 de yeni editör Dr. Rodrich 
tarafından  yapılan ilave ile “plastic Surgery Research 
Council” kuruluşlarının resmi yayın organı olarak görev 
yapıyor. Dergiye  ek olarak, yılda 12 sayı olarak çıkarılan 
“plastic Surgery news” ile de genellikle Amerikada 
üyelerine plastik ve rekonstrüktif cerrahları ilgilendiren 
sosyal, ekonomik, adli ve diğer konularda haberler 
veriyor. Dergi ve haber bülteni üyelerine ücretsiz olarak 
gönderiliyor.  
 Amerikan plastik Cerrahi Dergi, tıbbi ve estetik 
konularda iş yapan firmalardan  aldığı reklam ücretleri 
ile,  amacı eğitim, öğretim ve araştırmaya katkı olan 
“Eğitim Vakfı”nı (Educational foundation) destekliyor. 
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 Göze batan diğer bir gelişme de, Dr. Goldwyn’in 
editörlüğü döneminde, plastik cerrahlarımıza ait 
çalışmaların bu dergide yayınlanmasının belirgin şekilde 
artması idi. Bu izlenim, yurdumuzda da plastik cerrahinin 
ne denli geliştiğinin en belirgin belirtisi olmuştur.         
 - Dr.Goldwyn, 25 yıl başarı ile süren editörluk görevini, 
American plastik Cerahi Derneğinin, Eylül 2004’de San 
Diago’da düzenlenen  kongresinde, onunla birlikte 
yıllarca editör yardımcığı yapan Dr. Rod J. Rohrich’e, 
unutulamayacak bir törenle devretti. Benim de katıldığım 
bu kongrede, Dr. Goldwyn’in 25 yıl içinde yayınladığı 
başyazıları içeren bir özel sayı da yayınlandı. 
 Dr. Rohrich 2005 yılından itibaren başladığı 
editörlük görevinde dergi tasarımına odaklanarak 
dergideki yazıların kolayca ve zevkle takibini sağlayacak 
bir sistematik geliştirdi. Konuları bölümler halinde değişik 
renklerde belirtilirken hemen arkasında, yazarlar ve 
yazıları, yazıdan seçilmiş resimlerle tanıtıyordu. 
Editör olarak seçilmesine ek olarak bir yıl da ASpS 
başkanı olarak da görev yapan Dr. Rohrich, ustasının 
izinde ve daha büyük bir enerji ile dergiyi yüceltmeye 
devam ediyor. 

 Türk plastik, Rekonstrüktif ve Estetik  Cerrahi  dergisi 
de, Derneğin  son yıllardaki  dernek başkanları ve 
editörleri ile hızla gelişmeye devam ediyor. Amerikanın 
1931- 2007 yıllarındaki 76 yıllık gelişimini, Türk plastik 
Cerrahi Derneği de bazı yönleri ile, 1961 yılından itibaren 
46 yılda tamamladı. 
 Halen editörü olduğunuz dergimizin ilk sayısında 
ve ekinde gördüğümüz değişim ve içerik hakikaten 
ileriye dönük gelişimin ilk habercisi oluyor. Bir konuda 
gelişimin devamlı olabilmesi, yeni düşünce ve arayışlarla 
olabileceği  varsayımı ile, örnek olarak, Dergimizin 
kapak tasarımında yapmış olduğunuz renkli değişiklik, 
okuyucuyu okumaya özendirmesi  nedeniyle hakikaten 
önemli bir değişiklik olmalı.  
 ASpS dergisinde  olduğu gibi, dergideki yazıların 
kolayca incelenmesini sağlayacak, konuları bölümler 
halinde değişik renklerde göstermek ve hemen 
arkasında,  yazarların ve yazılarının, yazıdan seçilmiş 
resimlerle tanıtmak, okur için ne denli çekici olabileceğini 
belirtmeye bile gerek yok. Bir derginin gelişmesinde 
bilimselliği yanında, görünümünün de önemli bir faktör 
olabileceğinden, dergide zaman zaman değişiklik ve 
yenilik  arayışları içinde olmak, veya gelişmiş seçkin 
dergilerdeki yenilikleri dergilerimizde de uygulamak en 
mantıklı bir yoldur.
 Ayrıca, dergi içindeki seçkin  tıbbi firmalardan 
alınan  reklamların kalite ve çokluğu, derginin basım 
masraflarını karşılayacak ve hatta derneğimize maddi 
katkıda bulunduğunu bildirmeniz takdir edilecek ayrı bir 
başarıdır. 
 “Bir şeye güzel veya çirkin diyebilmek için onu mutlaka  
benzeri bir şeyle karşılaştırmak gerektiğini“ düşünüp, 
Derneğimizin ve Dergimizin gelişimini, Amerikan plastik 
Cerrahi Derneğinin ve Dergisinin gelişmesi ve yenilikleri 
ile  karşılaştırarak değerlendirmeye çalıştım.  
 Editörlüğünüz döneminin daha başlangıcında, bazı 
net ve güzel değişimlerin yapılması nedeni ile sizleri 
kutluyor, İçeriği ve görünümü nedeniyle derginizin, 
dünyadaki saygın  plastik cerrahi dergileri düzeyine 
geleceğine yürekten inanıyorum. 
 Şahsınızı ve yönetimde bulunan arkadaşlarınızı 
gönülden kutluyorum.  08 Ekim 2007
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