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S AY I N  M E S L E K TA Ş L A R I M ,
Ulusal Radyoloji Kongresi’ne 
hoş geldiniz. 

İnsan hayatında ve düzenli 
olarak yılda bir yapılan 
organizasyonlarda on yıl bitişleri 
önemli dönüm noktalarıdır. 
Eylül 1966’da Çapa Radyoloji 
Enstitüsü’nde “1. Milli Türk 
Radyoloji Kongresi” ismiyle 
başlayan toplantıların TURKRAD 
2019 ile dördüncü dekatını 
tamamlamış oluyoruz. Kırkıncı 

kongreyi hakkıyla yapabilmek, üst düzey kongre programı 
oluşturabilmek için Merkez Yönetim Kurulumuz ve Kongre 
Bilimsel Kurulumuz ellerinden gelen çabayı gösterdi. Kongre 

sonunda da ümit ederim ki sizler de bilimsel programdan 
memnun kalmış, bilimsel bilgi havuzunuzu biraz daha arttırmış 
olarak evlerinize dönersiniz. Kongremizin diğer amacı ise 
yoğun iş yükü altında bunalan, sürekli üst düzey performans 
ile çalışması beklenen üyelerimizin birazcık mola vermelerini 
sağlamak ve boşalan moral depolarını doldurmaktır. Bu 
doğrultuda sosyal programımızın da en yüksek kalitede olması 
için çaba harcadık. 

Türk Radyoloji Derneği’nin amaçları sırasıyla,

1- Üyelerinin bilgi düzeyini ve Türk Radyoloji camiasının 
bilimsel düzeyini arttırmak, 

2- Üyelerinin özlük haklarının korunmasına çalışmak, 

3- Camiamızın sorumluluğu altındaki işlemlerin yetkisiz 
ve yetersiz bilim dallarınca yapılmasının engellenmesidir. 
Bu kongremizde birinci amacımıza bir damla daha eklemiş 
olursak çok mutlu olacağız. İkinci ve üçüncü amaçlarımızla 

ilgili meslektaşlarımızın üst düzeyde sıkıntıları olduğunun 
farkındayız bunların düzelmesi için sürekli olarak Sağlık 
Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu düzeyinde görüşmelerde 
bulunuyoruz. 

Fakat tüm sağlık sisteminin Radyologların emekleri üzerine 
kurulduğu düzende pozitif yönde değişiklik yaptırabilmenin 
zorluğu açıkça ortadadır.

Kongremiz süresince tüm Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz 
sorularınızı, önerilerinizi ve isteklerinizi dinlemek için hazır 
bulunacaklardır.

Saygı ve Sevgilerimle

Dr. Tuncay Hazırolan

Türk Radyoloji Derneği Başkanı

Editör: Dr. Suzan ŞAYLISOY 

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,
Çok özel bir yılında, 
TÜRKRAD 2019’da 
buluşabilmek ne güzel. Bu yıl, 
yurt çapında radyoloji hekimleri 
olarak toplanışımızın 40.’sı 
ve TÜRKRAD uluslararası 
forma dönüşmüş olarak 
karşımızda. 40. yılımızda onur 
konuğumuz, çalışmalarını 
ayrıntılı olarak dinleme fırsatı 
bulabileceğimiz, varlığından 

kıvanç duyduğumuz Prof. Dr. Kamil Uğurbil. Bilimsel 
programımız, ECR ve ABD’den katılan çok kıymetli 
konuşmacılarımız, yıllardır derslerini dinleyerek 
olgunlaştığımız ulusal hocalarımız ve kongreye taze bir ruh 
katacak genç akademisyenlerimiz ile zenginleşiyor. 14’ü 
yabancı ülkelerden olmak üzere toplam 158 konuşmacımız 
TÜRKRAD 2019’a destek veriyor.

Bu büyük organizasyonun hazırlıkları TÜRKRAD 2018’den 
hemen sonra başlamıştı. Onurla başkanı olarak görev yaptığım 
Bilimsel Komite bu yıl ‘Radyolojide Yeni Ufuklar’ temasıyla 
Radyolojinin yöneldiği alanlara odaklandı. Güncel Radyoloji 
pratiği ve araştırma dünyasında sıcak konu ve sorunlara 

değinecek, yoğun iş hayatımızda gözden geçirmemiz 
gereken, belki de ilk kez ilgilenme fırsatını bulacağımız 
teknik ve konulara yöneleceğiz. Dört gün boyunca birçok 
salonda yer alacak konferansların yanı sıra kongre süresine 
yayılmış, yedi farklı, güncel, tematik kursumuz yer alıyor. 
Diğer salonlarda dinlemeyi çok istediğiniz sunumların da 
olabileceğini düşünerek önceden kayıt sistemi yerine kurslara 
serbest katılımı tercih etmiş bulunuyoruz. Bu nedenle Bilimsel 
Programı etraflıca incelemeye vakit ayırmanızı öneriyorum. 

TÜRKRAD 2019’u önceki yılların programlarından 
ayıran bir başka özelliği de Aselsan tarafından desteklenen 
‘Laboratuvardan Kliniğe’ toplantısı aracılığıyla, 
görüntülemeyle uğraşan, bizlerin önüne kullanıma hazır 
teknikler olarak sunulmadan çok önce, mutfakta ter döken 
bilim insanlarıyla biraraya gelecek olmamız. Fikirlerinizi 
tartışmak, yeni projeler geliştirmek ve teknik insanlarla ortak 
çalışmalarda bulunmak için göz atabilirsiniz. 

Mesleki ve kişisel gelişimimiz için gerekli istatistik analiz, 
etik kurullar, projeye yazımı, proje ekibi yönetimi üzerine 
oturumların da çok ilgi çekici olacağını düşünüyorum. Film 
okuma oturumu elbette yine var; bu kez Polat Koşucu ve Cem 
Çallı hocaların moderatörlüğünde. Bu oturumun kazananlarına 
ve en iyi sözlü bildiri ve poster sunum sahiplerine ödüller yine 

var. Türk Radyoloji Tarihi oturumunda mesleğimizin geçirdiği 
süreci görecek, zor koşullarda görev yapan hocalarımızı 
anacak, onlardan aldığımız güçle hedeflerimizi büyüterek 
geleceğe yöneleceğiz. 

Hep çalışmayacağız, biraz da eğleneceğiz. Ekranlarda yarışma 
programını zevkle izlediğimiz Ali İhsan Varol, şarkılarını 
severek dinlediğimiz Yonca Lodi ve Akademisyen Prof. Dr. 
Özgür Demirtaş bizlerle. 

Uzun kongre hazırlık sürecinde titiz çalışmalarda bulunan tüm 
Bilimsel Kurul üyelerine, destekleri için TÜRKRAD 2018 
Bilimsel Kurulu Başkanı Dr. Murat Danacı’ya ve TÜRKRAD 
2020 Bilimsel Kurul Başkanı olarak görev yapacak Dr. Polat 
Koşucu’ya, katkıda bulunan tüm hocalarımız ve profesyonellere 
ve tüm bunları olanaklı kılan Türk Radyoloji Derneği Yönetim 
Kurulu üyelerine teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.

TÜRKRAD 2019’un benim için olduğu kadar sizin için de 
apayrı bir yerinin olması temennisiyle,

Saygılarımla,

Dr. Kader Karlı Oğuz
TÜRKRAD 2019 
Bilimsel Kurul Başkanı

H O Ş G E L D İ N İ Z
Türk Radyoloji Derneği tarafından düzenlenen TÜRKRAD 2019; 
Uluslararası Katılımlı 40. Radyoloji Kongresi Açılış Oturumunda; 
Dernek Başkanı Dr. Tuncay Hazırolan ve ABD’den onur konuğu 
olarak katılan Dr. Kamil Uğurbil sunumlarını gerçekleştirdi. 
Program sonunda ise Dr. Tamer Kaya tarafından, geçtiğimiz ay 
hayatını kaybeden Dr. Uğur Topal’ı anma sunumu yapıldı.
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Türk Radyoloji Derneği tarafından 
bu yıl 40.’sı düzenlenen Ulusal 
Radyoloji Kongresi’nde sizlerle 
bir araya gelmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. 

Bilindiği gibi TÜRKRAD kongreleri radyoloji alanında her yıl 
gerçekleştirilen en geniş kapsamlı ulusal organizasyonlardır. 
Bu kongreler radyolojinin farklı alanlarında çalışan tüm 
meslektaşlarımızın bir araya gelmesi ile Türk Radyolojisine 
çok yönlü bakabilmemizi sağlayan, bilgi ve deneyimlerimizi 
arttırmanın yanı sıra, Türkiye’de radyoloji uzmanlık 
eğitiminin durumunu, mesleki sorunlarımızı da ortaya koyup 
tartıştığımız organizasyonlardır. Kongre süresince eğitim, 
bilgi güncelleme, yeni teknolojiler ve uygulamaların gözden 
geçirilmesi yanında, meslektaşlarımızla birlikte radyoloji 
uzmanlık eğitimi ve mesleki uygulama alanlarındaki 

gelişmeleri, başarılarımızı ve sorunlarımızı paylaşma olanağı da 
bulacağız. Mesleki sorunlarımızın çözümü için el birliği ile neler 
yapılabileceği konusunda görüş ve önerilerin paylaşılmasının 
kongrenin önemli kazanımlarından biri olacağını düşünüyorum.

Radyoloji uzmanlık eğitiminin amaca yönelik olarak 
sistematik bir eğitim programı çerçevesinde yapılandırılması 
ve uygulanabilmesi, eğitim programının eğitim verilen tüm 
kurumlarda teorik ve uygulamalı eğitimin birbirini güçlendirir 
şekilde kapsanması, eğitimde sürekliliğin ve eşitliğin sağlanması 
uzmanlık eğitimi alanındaki temel hedeflerimizdendir. 
Uzmanlık eğitim programı ile kurumlarda verilen sağlık 
hizmetleri arasında entegrasyonun sağlanması, eğitim-hizmet 
dengesinin oluşturulması ve korunması, haftalık toplam çalışma 
saati, nöbet sayısı ve koşullarının belirlenmesi ve hizmetin 
eğitim için bir araç olma durumunun korunması konularında 
tüm kurullarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Uzmanlık eğitiminde, mesleki uygulamalarımızda ve hukuksal 
alanda ortaya çıkan sorunlarımızın kaynağında yer alması ve 
ülkemizin maddi kaynaklarının etkin kullanılması önünde 
engel oluşturması açısından tetkik yoğunluğunu meslek 
alanımızdaki en önemli sorunlardan biri olarak görmekteyiz. 
Üniversitelerimizde, özel sektörde ve kamu kurumlarında görev 
yapmakta olan radyoloji uzmanlarının çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi konusunda sizlerin de destek ve önerileri ile 
önümüzdeki yıllarda gelişme kaydedebilmeyi umuyoruz. 

TÜRKRAD 2019 kongresinin tüm meslektaşlarım için hem 
bilimsel hem de sosyal yönden çok verimli bir kongre olmasını 
dilerim.

Saygılarımla,

Dr. Can Çevikol
TÜRKRAD 2019 Kongre Başkan Yardımcısı

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,

PROF. DR. UĞURBİL TÜRKRAD 2019’DA

ABD’de Minnesota Üniversitesi Manyetik Rezonans Araştırma 
Merkezi (CMRR) Direktörü Prof. Dr. Kamil Uğurbil, 
TÜRKRAD 2019’un onur konuğu olarak aramızdaydı.  

Prof. Dr. Kamil Uğurbil, dün yapılan Açılış Oturumunda 
“Extreme Magnetic fields in Pursuit of Understanding Human 
Brain Function and in health and Disease” başlıklı sunumunu 
gerçekleştirdi. 

UĞURBİL, TIBBIN SINIRLARINI DEĞİŞTİRDİ

Uğurbil’in geliştirdiği, 10,5 T’lik cihaz, tıpta sınırları değiştirdi. 
Alzhemier’den kansere tüm hastalıkların tanısında büyük bir 
yol alındı.

ABD’de Minnesota Üniversitesi Manyetik Rezonans Araştırma 
Merkezi (CMRR) Direktörü Prof. Dr. Kamil Uğurbil ve 
ekibinin geliştirdiği cihaz dünyanın en güçlü MR cihazı sıfatını 
kazandı. 10.5 Tesla (manyetik) gücündeki cihaz 4 yıl süren 
hayvan deneylerinden sonra ilk kez bir insan üzerinde denendi 
ve başarı elde edildi. Nature dergisi bu konuda geniş bir haber 
yaptı. Araştırmacılar, ilk iş olarak, 10.5T (Tesla manyetik gücü) 
kuvvetindeki MR’a giren ilk kişinin vücudunda hiç metal 
bulunmadığından emin oldular. Çünkü Boeing 737 uçağının 
neredeyse 3 katı ağırlığında ve klinik kullanım için onaylanmış 
en güçlü mıknatıslardan yüzde 50 oranında daha güçlü olan bu 
MR cihazı, herhangi bir metali yerinden sökebilir. 

“HEYECAN VERİCİ BİR DENEYİM”

Katılımcı, Minnesota Üniversitesi Manyetik Rezonans 
Araştırmaları Merkezi’ndeki MR odasında, bir saat boyunca 
kalçasının görüntülemesi için 110 tonluk mıknatıs ve 600 
tonluk demir koruyucu ile çevrili 4 metrelik bir tüpün içine 
yerleştirildi. Yüksek çözünürlüklü cihaz, kalça soketini koruyan 
ince kıkırdağın karmaşık detaylarını ortaya çıkarmıştı. Uğurbil, 
bu deneyimi “heyecan verici” olarak nitelendirdi. 

14 milyon ABD doları değerindeki tarayıcı, MR tekniğinin 
yeni manyetik güç sınırlarına ilerlemesini sağlayan dünyadaki 

sayılı cihazlardan biri. Günümüzde hastaneler 1.5-T veya 3-T 
alan şiddetlerine sahip makineler kullanıyor. Ancak yüksek alan 
şiddetli tarayıcılar gittikçe daha fazla talep görüyor.

Dünyada çeşitli araştırma laboratuvarlarında onlarca 7-T 
makinesi hali hazırda kullanılıyor ve geçen yıl, ilk 7-T modeli 
hem ABD hem de Avrupa’da klinik kullanım için onay aldı. 
Geleceğe dönük olarak insan görüntülenmesi için tasarlanan 
üç tarayıcı, 10-T’nin bile ötesine ulaşıyor. Minnesota 
Üniversitesi’nin MR cihazına ek olarak, Fransa ve yine 
ABD’deki araştırmacılar, iki 11.7-T cihazı insanlar üzerindeki 
ilk testler için hazırlıyorlar. Almanya, Çin ve G, Kore’de ise 14 
T cihaz üzerinde çalışılıyor.

Katılımcılar yoğun bilimsel programın ardından, 
Grup Dialog Band’in sahne aldığı konserde 
keyifli anlar yaşadılar. 

Konserde günün yorgunluğunu attılar.



I will discuss about these questions below.
Will AI help us in diagnostic radiology?
Will AI take away our jobs?
Will AI be better than Radiologist ?
Radiologists are not needed any more ? 
In the discussion I will show 
what AI can do in image interpretation in a point of these.

IMAGE INTERPRETATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
1. Image Classification
2. Image Recognition
3. Image Segmentation
4. Report synthesis
5. Suggestion of medical process
And discuss what shall we do in image interpretation in the starting age of AI.

Yutaka Emoto MD. PhD.
Kyoto College of Medical Science

Değerli Misafirlerimiz,

Türk Radyoloji Derneği tarafından 
düzenlenen Uluslararası Katılımlı 40. 
Radyoloji Kongresi’ne hoşgeldiniz.

Serenas Group olarak bir yıla yakın 
süredir hazırlandığımız Uluslararası Katılımlı 40. 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, 

Onkoloji tıbbın en hızlı gelişen alt 
dallarından biridir. Özellikle son 
yıllarda geliştirilen yeni tedavi 
yöntemleri onkoloji pratiğinde 
var olan paradigmaları ciddi 
anlamda değiştirme potansiyeline 
sahiptir. İmmünoterapi bu yeni 
çığır açıcı tedavi yöntemlerinden 

en önde gelenlerinden biridir. Özellikle immün checkpoint 
inhibitörlerinin son yıllarda klinik kullanıma girmesi ile beraber 
pek çok kanser türünün tedavisinde ciddi başarı oranları 
yakalanabilmektedir. 

Radyolojik görüntüleme yöntemleri uzun yıllardır kanser 
hastalarının tanı ve tedavilerinin takibinde büyük bir başarı 

BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE İMMÜNOTERAPİ SONRASI YANIT DEĞERLENDİRME
ile ve yaygın olarak kullanılmaktadırlar. İmmünoterapi 
alan hastaların takibi esas olarak morfolojik ve moleküler 
görüntüleme yöntemleri ile yapılmaktadır. 

Baş boyun kanserleri de immünoterapinin yaygın olarak 
kullanılmaya başlandığı bir hasta grubudur. İmmünoterapiye has 
bazı tedavi yanıt bulgularının baş boyun radyologları tarafından 
erken ve doğru bir şekilde tanınması doğru tedavi yönlendirmesi 
için elzemdir. Bu incelemelerde ortaya çıkabilecek bazı olası 
çeldirici bulguların da yine doğru tanınması olası yanlış tedavi 
değişikliklerini önlemek için kritiktir. Bu nedenle klinikler 
ile radyoloji bölümü arasındaki sürekli ve karşılıklı iletişim 
doğru raporlama için oldukça önemlidir. Bu ideal durumu 
sağlayabilmenin en önemli koşullarından biri de multidisipliner 
tümör boardlarının oluşturulması ve baş boyun radyologların 

da bu toplantılara düzenli katılımının sağlanmasıdır. 

Şu an için immünoterapi oldukça yeni sayılabilecek bir tedavi 
yaklaşımı olduğundan bu hastalardaki baş boyun kanserleri 
görüntülemesine dair elimizdeki bilgilerin bir miktar kısıtlı 
olabileceği akılda tutulmalıdır. Bahsedilen bu kısıtlayıcı 
duruma rağmen artan klinik deneyim ve çalışmalar ile kısa 
ve orta vadede elimizde daha fazla bilgi ve tecrübe olacağı 
kesindir. Baş boyun radyologlarının da bu klinik çalışmalarda 
aktif olarak yer alması ilgili çalışmaların bilimsel kalitesini 
büyük oranda arttırma potansiyeline sahiptir. 

Dr. Ayça Karaosmanoğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

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. Ayrıca Instagram ve Twitter 
paylaşımlarınızda #TURKRAD2019 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 
Uluslararası Katılımlı 40. Radyoloji Kongre düzenleme kurulu 
üyelerine, Türk Radyoloji Derneği çalışanlarına, endüstrisinin 
değerli temsilcilerine ve Titanic Otel Kongre Merkezi 
çalışanlarına sonsuz teşekkür ederiz.

Antalya’da 5 gün boyunca bilimsel ve sosyal açıdan başarılı bir 
kongre geçirmenizi dileriz.

Saygılarımla.

Yasemin Çekirdek
Serenas Turizm

Hilal Mahallesi Cezayir Cad. No:13, 06550 
Yıldız, Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE     
T: +90 (312) 440 50 11 • F: +90 (312) 441 45 64

Mor Orkide Sk. Başöğretmen Cd. No: 3
Küçükbakkalköy,  Ataşehir - İSTANBUL   /   TÜRKİYE
T: +90 (216) 594 58 26 • F: +90 (216) 594 57 99



Dr. Ben Felson (1913-1988), popüler bir öğretim görevlisiydi, 
çok bilinen “siluet işareti”ni tanımladı ve 1966’da Seminars 
in Roentgenology Dergisini kurdu ve ünlü bir “Editörden 
Mektup” yazdı. İnsanlar mizahi yaklaşımı ve “Editörden 
Mektupları” nedeniyle derslerine geldiler ama dinlemek ve 
öğrenmek için kaldılar.

Dale Carnegie’nin “Nasıl arkadaş kazanırsınız ve insanları 
etkilersiniz” kitabında iki temel prensipler: (a) gülümse ve 
(b) arkadaşça başla. Anlaşılan Dr. Felson bu makaleyi iyi 
anlamıştır. Kapsayıcı, kendine güvenen tarzı, mizahı liderlik 
tekniğine dahil etmeye çalışan herkes için örnek teşkil 
etmelidir. Felson’un yazıları arasında tüm zamanların en 
komik radyoloji hikayeleri yer alıyor: “Röntgen Odasındaki 
İnek” ve “Silahlar ve Doktor”.

Dr. Felson’ın öğretim görevlisi olarak popülerliği, neredeyse 
tüm ABD’de ve “dünya ülkelerinin yarısında” davet edilmesine 
neden oldu (“Gezici Radyolog”). Gezileri sırasında etkili bir 
elçi ve öğretmendi; tesadüflerle karşılaşır ve tesadüfi olaylar 
onun zekasının verimli nesneleri olarak hizmet ederdi. 

Radyoloji çalışma ortamında mizahın nasıl kullanılacağının 
mükemmel örneğine bakmak istiyorsanız, o zaman Benjamin 
Felson’dan başkasına bakmanıza gerek yok. Öğretmen, 
araştırmacı, yazar, öğretim görevlisi ve lider - hepsini yaptı 
ve diğerlerinin de bunu yaparken yürekten güldüklerinden 
emin oldu. Şakalar ve fıkralar içeren konuşma tarzında 
radyoloji ders kitabı yazan az sayıda yazar olabilir, bu Chest 
Roentgenology’de  (1973) tam olarak yaptığı şeydir. Felson, 
yazarın okuyucunun karşısında oturduğu hissiyatı verecek 
şekilde yazdı. Ancak, insanı özellikle bilgisayarlı dünyamızda 
tutmamız şart. Felson’ın kompozisyonlarından oluşan 
etkileyici bir koleksiyon, Tıpta Mizah ve Diğer Konular 
(Humor in Medicine and Other Topics) (1989) adıyla toplandı 
ve tüm radyologlar tarafından okunması önerilir.

Çevirilen kaynaklar: 
1. https://www.auntminnieeurope.com Why jokes still have 
a place in medical imaging By Dr. Adrian Thomas
2. https://www.rsna.org/en/education/professionalism-and-
quality-care/professionalism-self-assessments/employing-
humor-in-the-radiology-workplace

Araştırmacılar, radyolojik eğitimde oyun kullanma trendinin, 
radyoloji eğitimini ne kadar geliştiğini gösterdiğini belirtti.
Awan ve meslektaşları, etkili bir oyun müfredatı oluşturmak 
için beş yol listelemiştir (Acad Radiol, Ağustos 2019, Cilt 26: 
8, sayfa 1127-1136).

1. İnteraktif oturum ve olumlu geri bildirim. Eğitici oyunlar, 
interaktif olmalı ve oyunculara geri bildirim sağlanmalıdır. 
Geri bildirimler, öğrencilere mevcut seviyelerini veya 
eksikliklerini göstermek veya yanlış algılarını düzeltmek için 
yararlı öneriler şeklinde olmalıdır. 
2. Uygun hedefler. Awan ve meslektaşları, bir oyun 
deneyiminin ulaşılabilir ve anlamlı net hedeflere sahip olması 
gerektiğini belirtti. 
3. Gelişmelerin vurgulanması. Eğitici oyunlar, öğrencilerin 
başarıyı deneyimlemelerine izin vermelidir. Yazarlar “Artan 

başarı, öğrencileri teşvik eder ve başarı ve gurur duygusu 
sağlar” dedi.
4. Güvenilir bir ortam. Awan’ın ekibine göre, öğrencilere oyun 
içinde güvenli bir ortamda başarısız olma fırsatı verilmeli. 
Grup, “Başarısızlıktan çıkarılan dersler bir öğrenme fırsatı 
olarak benimsenmelidir” dedi.
5. Duyuların kullanılması. Ekip, “Farklı etkileşimler ve bilgi 
sunumu teknikleri sağlamak, öğrenciyi oyunda tutmada 
yardımcı olur” diye yazdı.

https://www.auntminnie.com  
(5 ways to craft a good radiology gaming curriculum by Kate 
Madden Yee)

RADYOLOJİ ’DE MİZ AH

Radyoloji ciddi bir meslektir, fakat kendimizi her zaman 
çok ciddiye almak bir hatadır. İnsan olduğumuzu ve robot 
olmadığımızı hatırlamamız gerekiyor. Bilgisayarlar şakaları 
anlamaz. Ayrıca, hastanın bir makine olmadığını ve doktorların 
mekanik olmadığını unutmayın. 

Benjamin Felson, belki de radyolojide en iyi bilinen mizahçıydı. 
Radyolojinin en büyüklerinden biri, Cincinnati’li bir radyolog 

EĞİTİM ÜST KURULU

Türk Radyoloji Derneği Yeterlik Kurulu yönergesine göre üyeleri, fakülte ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı Radyoloji uzmanlık eğitimi veren birimlerin bölüm 
başkanlarının ve eğitim sorumlularının oluşan ‘Radyoloji Eğitim Üst Danışma Kurulu’nun toplantısı 5 Kasım 2019’da gerçekleştirildi. 

Radyoloji eğitiminde oyunlar, asistanlara klinik pratikte 
ihtiyaç duydukları becerileri öğretmenin başka bir yolu 
olarak kullanılmaya başlandı. Academic Radiology Ağustos 
sayısındaki bir incelemeye göre, bir oyun müfredatı 
oluştururken beş prensip önemlidir.

Tıp eğitiminde kullanılan oyunlar katılımcıları karmaşık 
kararlar vermeye itiyor, Baltimore’daki Maryland Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden Dr. Omer Awan tarafından yönetilen bir 
ekip yazdı.

“Oyun oyunculara/stajyere başarıları için gerekli bilgi veya 
becerileri kazandırmaya çalışacaktır” dediler. 
“Tanısal radyoloji söz konusu olduğunda, edinilen beceriler 
radyolojik incelemelerin yorumlanmasında başarıya 
dönüşmektedir.”

İYİ  BİR RADYOLOJİ  EĞİTİMİ İÇİN:  OYUN 
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BİR RADYOLOĞUN HAYALLERİ
“Biliyor musun, hayallerimin peşinden koşmaktan bıktım. 
Artık nereye gittiklerini öğrenip onları daha sonra orada 
bulacağım”—Mitch Hedberg

İşimle ilgili hayal ettiğim şeyler nelerdir? Zemin katta asansöre 
binmeyi ve çalıştığım kata tek başına ve beklemeden gelmeyi 
hayal ediyorum. Bu harika olurdu. Genelde ne olur? İki çocuk 
zaten “kaç tane düğmeye basabiliriz?” diye oynuyorlar ve kapı 
kapanmak üzereyken, bir el kapı aralığına elini uzatıyor ve 
üç arkadaşın koridordan gelmesini bekletiyor. Ve tekrar. Bir 

gün boyunca normal çalışmalardan başka bir şey okumamayı 
hayal etmiyorum. Vay. Bir filmden sonra başka filmi açarım 
ve hepsi normal okurlar. Bulunacak bir şey yok. Sıfır. Öğle 
yemeğine çıkmayı hayal ediyorum. Faremi bıraktım, klavyeyi 
uzağa itdim ve güne doğru yürüdüm (hayallerimde hep 
güneşlidir.), Tüm çalışanların beni tanıdığı küçük bir kafeye. 
Her zamanki gibi olacak mı diye sordular ve “Hayır, sanırım 
biraz somon füme, frisee salatası ve Dijon salata sosu” derim. 
Bazı arkadaşlar ile birlikte öğle yemeğinin tadını çıkarırım. 
(güneşte, tabii ki). Bütün gün telefon görüşmesi olmadan 

gitmeyi hayal ediyorum. Telefon masaya durur, yer kaplar 
ama asla çalmaz. Ahh, telefon sessizce duruyor - Lamborghini 
satıcısı bana arabamın arabamın hazır olduğunu söylüyor, ama 
bu başka bir rüya. 

Çevirilen kaynak: 
https://appliedradiology.com/articles/wet-read
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SOLDAN SAĞA
1. Periyodik tablonun 56 numaralı elementi…
 İslâm ülkelerinde kullanılan tahıl ölçüsü / Nazi hücum kıtası
 2. Karşılıklı lanet okuma.... Adam.
 3. Deprem dalgası.
 4. Cüzi-Mahdut-Nebze-Zerre.... 
Peygamberleri Hud’u dinlemedikleri için 
Tanrı tarafından yok edilen kavim.... İçine sokma, İliştirme.
 5. İnsan yüzü kalıbı.... Gereğinden çok övme.
 6. Seciye, Karakter.... Nazi polis örgütü... 
Ağaç dallarının tomurcuk yeri /  Bir tür çuha
 7. İçinde bitki yetiştirilen camlık.
 8. Şarkı, Türkü. (YIR.)... Taharri.
 9. Bir düşünceyi belirtmekteki kesinlik.

YUKARIDAN AŞAĞI
 1. Mukattar.
 2. Hile. Desise, Entrika. Fukus. Dek, Aldatma. Dümen, 
Dolap, Katakulli, Fent, Riv, Mekr... Beis, Halel, Ziyan, 
Dokunca.
 3. Masonluk öğreti kurallarının genel adı.... Atasözü, 
Darbımesel, Vecize./ İddia, Tez, Teorem.
 4. Memnu.... Kağıttaki yazıyı kazıma.
 5. İnatçılık.... Epilepsi, Yilbik, Tutarak.
 6. Diş çıkarma.
 7. Biralık arpa.... Bir tembih ve uyan sözü.
 8. İstenilen sonuç, Randıman.... Kamer-Mah.
 9. Yiyeceği ortaklaşa sağlanan toplantı.
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