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Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin de¤erli üyeleri,

Yeni bir bülten ile hepinizi sayg›yla selaml›yoruz. Bültenimize Türk

Nöroflirürji Derne¤i’nin uluslar aras› etkinli¤i olan, 14-17 Ekim 2008

tarihleri aras›nda Seul’de yap›lan Kore – Türk Nöroflirürji Dernekleri

ortak toplant›s›n›n ayr›nt›l› haberleri ve toplant› izlenimleri ile

bafll›yoruz. Derne¤imizin görevlisi olarak TTB-UDEK Çal›flma

Gruplar›n›n Genel Kuruluna kat›lan meslektafllar›m›z›n raporlar›na

ve üyelerimizden gelen dosyalar ve yaz›lara yer veriyoruz. Yine

kurumsallaflman›n önemli bir göstergesi olarak oluflturulan Türk

Nöroflirürji Derne¤i Ödüllerinin yönergelerini ilerleyen sayfalarda

bulabilirsiniz. Ola¤an ödül ve toplant› duyurular›na yine

bültenimizde yer veriyoruz. Bir sonraki bültende görüflmek

dile¤iyle sayg›lar›m›z› sunar›z.
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EditördenDoç. Dr. SÜLEYMAN ÇAYLI
Türk Nöroflirürji Derne¤i 
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Türk Nöroflirürji Derne¤i önceki baflkan› Dr.

Mehmet Zileli ile Kore Nöroflirürji Derne¤i Baflkan›

Dr. Hee-Won Jung aras›nda daha önce gayri resmi

olarak mutabakata var›lan Türk-Kore dostluk

toplant›lar›n›n ilkinin Seoul- Kore’de yap›lmas›

kararlaflt›r›lm›flt›.  Kore Nöroflirürji Derne¤i taraf›ndan

Kore Ulusal Kongresi’nin son günü bu ortak

toplant›ya ayr›lm›flt›. Toplant›n›n program› aylar

öncesinden belirlendi, kat›l›mc›lar, konuflmac›lar ve

bildiriler tespit edildi. 

Ülkemizin birçok flehrinden gelen Türk kat›l›mc›lar

olarak 14 Ekim 2008 tarihinde ‹stanbul Atatürk

havaalan›nda buluflulup yola ç›k›ld›. 15 Ekim 2008

tarihinde Türkiye’den 24 kat›l›mc› Seoul-Incheon

Uluslararas› Havaalan›nda Kore Nöroflirürji Derne¤i

taraf›ndan karfl›lanarak otellerine yerlefltirildi. 

Ayn› gün saat 18.30-20.00 saatleri aras›nda hofl

geldiniz Resepsiyonu yap›ld›. Bu resepsiyonda Kore

Nöroflirürji Derne¤i Baflkan› Dr. Hee-Won Jung  bir

hofl geldiniz konuflmas› yapt› ve ard›ndan Türk

Nöroflirürji Derne¤i Baflkan› Dr. Ethem Beflkonakl›

sahneye davet edilerek aç›l›fl konuflmas›n›

gerçeklefltirdi. 

Kore-Seoul’da ilk karfl›laflma çok samimi bir

ortamdayd›. Kore’lilerin Kuzey-Güney savafl›

esnas›nda Türkiye’den gördükleri dostluk ve yard›m

özellikle orta yafl grubunda net olarak hat›rlan›yor ve

her f›rsatta minnetle an›l›yordu. 
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16 Ekim günü sabah ortak toplant›n›n özel
konuflmac›s› ABD, Shreveport’dan Dr. Anil Nanda
“The unbearable lightness of honesty in
neurosurgical complications” adl› konuflmas›nda
Türk-Kore dostlu¤una de¤indi ve Atatürk’ün
Gelibolu’daki savafl, Mehmetçik ve yabanc›
askerlerle ile ilgili yorumlar›n› anlatt›. 

Konuflman›n ard›ndan Türk heyetine özel olarak
düzenlenen bir günlük Seoul turu Kore savafl›
esnas›nda savaflan 3000 Türk Askerinin (ki 700
civar›nda da flehit, 300 kadar da kay›p vermifllerdir)
an›s›na dikilen fiehitlik ziyaretiyle bafllad›. 

Daha sonra geleneksel Kore Pazar›n› yans›tan
““IInnssaaddoonngg  SSttrreeeett””  gezildi ve ayn› caddede geleneksel
Kore yeme¤ini içeren bir ö¤le yeme¤i yendi.
Yeme¤in önemli özelli¤i ancak çubuklarla yenebilen
bol miktarda yeflillik içermesiydi.
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Ard›ndan Seoul’un hatta uzak do¤unun en

büyüklerinden olan ““BBuuddaa  MMaabbeeddii”” gezildi. 

Daha sonra eski Kore hükümdarlar›n›n mekan›

olan ““GGyyeeoonnggbbookk  PPaallaaccee”” gezildi ve otele dönüldü. 

Ayn› gece Kore Nöroflirürji Derne¤i Türk

Kat›l›mc›lara kal›nan otelde akflam yeme¤i verdi. Bu

yemekle Kore ve Türk kat›l›mc›lar aras›ndaki iliflkiler

daha da gelifltirilmifl oldu. 
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17 Ekim’de bafllayan 1. Türk-Kore bilimsel
toplant›s› Dr. Mehmet Zileli’nin “Türkiye’de
Nöroflirürji” konferans›yla bafllad› ve Dr. Dong Gyu
Kim’in “Kore’de Nöroflirürji” konferans›yla devam
etti. Dr. Kim konferans›nda bir slaytla nöroflirürjiye
hemen hemen ayn› tarihlerde bafllad›klar›n› ancak
Nöroflirürji’de uluslararas› makale say›s›nda
Türkiye’nin ABD ve Japonya’dan sonra dünya 3.sü
oldu¤unu kendilerinin ise daha geride kald›klar›n›
ifade etti. 

Sabah bölümünün di¤er konuflmalar›na ise Dr.
SSeellççuukk  PPaallaaoo¤¤lluu (Management of cervical disc
disease), DDrr..  EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll›› (Transcortical-
transventricular approach for colloid cysts of the 3rd
venrticle), DDrr..  JJaaccqquueess  BBrroottcchhii (Spinal cord
hemangioblastomas, classification & surgical
treatment: experience on 43 cases), ve DDrr..  TToosshhiikkii
YYoosshhiimmiinnee (Asymptomatic meningiomas: natural
history and surgical indication, Robot control by
subdural electrodes: the brain machine interface) ile
devam edildi.

Ayn› gün ö¤le saatlerinde ise Dr. Zileli ve Dr.
Oh’un tan›kl›klar›yla Türk Nöroflirürji Derne¤i Baflkan›
Dr. E. Beflkonakl› ve Kore Nöroflirürji Derne¤i Baflkan›
Dr. Hee-Won Jung’un imzalar›yla yap›lan bir
seremoniyle Türk–Kore Nöroflirürji Dostluk
Anlaflmas› imzaland›. Bu anlaflmayla flimdilik 2 y›lda
bir karfl›l›kl› ortak toplant› düzenlemeye karar verildi. 

Ortak toplant›n›n ö¤le bölümünde ise paneller
vard›

A- Brain Tumors

Baflkanlar:  C.K. Chung, Murad Bavbek

Panelistler: C.J.Kim, Radical removal of
craniopharyngioma by pterional and
interhemispheric approach

S.Chung, Transcallosal approach for
craniopharyngioma

S.H. Kim, Extended TSA for craniopharyngioma

Faruk ‹ldan, Microsurgical nuances in complex
craniopharyngiomas

B- Infections of the spine

Baflkanlar: S.J Kim, Selçuk Palao¤lu

Panelistler: Selçuk Palao¤lu, Spontaneous or
iatrogenic pyogenic spinal infections
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K.S. Kim, Tuberculous spondylitis

Mehmet Zileli, Non-tuberculous, non-pyogenic
unusual spinal infections

C- Management problems of the subarachnoid
hemorrhage

Baflkanlar: H.K. Bae, Mehmet Yaflar Kaynar

Panelistler: J.H. Lee, Therapeutic strategies for
poor grade aneurysmal SAH patients

J.S. Kim, Decision making in SAH with V-B
dissection

Talat K›r›fl, ICA aneurysms

D- Update on neurosurgical procedure for
intractable pain

Baflkanlar: S.S. Chung, Ali Savafl

Panelistler: K.J. Lee, Intrathecal pump for
intractable pain

J.Y. Park, Update on radiofrequency treatment for
intractable pain: Conventional pulsed & pulsed dose
RF technique

Ali Savafl, The surgical treatment of neuropathic
pain

E- Current management of hydrocephalus

Baflkanlar: S.H. Park, A¤ahan Ünlü

Panelistler: H.J. Sin

Y. S. Ra

A¤ahan Ünlü, Craniospinal shunt complications 

Ö¤leden sonraki bölümde ise serbest bildiriler ve
poster sunumlar› vard›. Türkiye’den kat›lan 36 bildiri
sunuldu. 

‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi : 7 bildiri

Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi : 2 bildiri

GATA, Haydarpafla E¤itim Hastanesi : 4 bildiri

‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi : 2 bildiri

S.B. Ankara D›flkap› EAH : 4 bildiri

Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi : 5 bildiri

Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi : 1 bildiri

Ege Üniversitesi T›p fakültesi : 1 bildiri

S.B. Ankara Atatürk EAH : 2 bildiri

Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi : 4 bildiri

Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi : 1 bildiri

Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi : 1 bildiri

Anadolu T›p Merkezi : 2 bildiri

17 Ekim 2008 tarihi akflam›nda Gala Yeme¤i

verildi. Kongreye kat›lan Koreli Beyin Cerrah› say›s›

1200 civar›ndayd›. Genifl bir salonda yap›lan gala

yeme¤inde Türk Beyin Cerrahlar›na sahnenin en

önünde 3 masa ayr›lm›flt› ve tüm Türk konuklar

masalar›na Kore Nöroflirürji Baflkan› ve Kongre

Baflkan› taraf›ndan flahsen ince bir zerafetle tek tek

yerlefltirildi. Geleneksel aç›l›fl konuflmalar›n› en

k›demli beyin cerrah›, önceki Kore Nöroflirürji

Derne¤i Baflkan›, halen Baflkanl›¤› yürüten Dr. Hee-

Won Jung, Kongre Baflkan› ve bir sonraki fleçilmifl

Baflkan ve WFNS baflkan› Dr. J. Brotchi yapt›lar. Her

konuflmac› Türk-Kore dostlu¤una, Kore savafl›

esnas›nda Türkiye’nin yard›mlar›n› defalarca anlat›p

teflekkür ettiler. Dr. Hee-Won Jung son konuflmas›

s›ras›nda Türkçe ‘Sevgili dostlar lütfen kalk›n›z’

diyerek Türk misafirlerin hepsini aya¤a kald›rd› ve

1200 kiflilik salon bizleri dakikalarca alk›fllad›.

Hepimizin bu jest karfl›s›nda gözleri doldu. 

Ertesi sabah otelden bizi havaalan›na götürecek

olan otobüs geldi. Dr. Hee-Won Jung ve Kore

Nöroflirürji Derne¤i üyeleri otobüsün önünde bizleri

tek tek kucaklad›lar, defalarca geldi¤imiz için

teflekkür ettiler ve otobüsün kalk›fl›na kadar bir saat

boyunca bizleri beklediler, her türlü ayr›nt›yla flahsen

ilgilendiler ve aynen Türkiye’deki geleneklerde

oldu¤u gibi arkam›zdan kaybolana kadar el sallad›lar.

Dostluk ve vefa bu olsa gerek. 2010 y›l› May›s ay›nda

ev sahibi biz olaca¤›z ve Kore’den gelecek

dostlar›m›z› biz a¤›rlayaca¤›z...
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‹lk kez kat›ld›¤›m bir yurtd›fl› kongresinin

heyecan›n› Atatürk Havaalan›’nda hissetmeye ve 11,5

saat sürecek yolculu¤u merakla beklemeye bafllam›fl

iken bekleme salonunda Ankara’ dan gelen Etem abi

(Beflkonakl›) ve ‹hsan (Solaro¤lu) ile karfl›laflt›k.

Selamlaflma ve sohbet.

Saatimiz 18:30 gösteriyor ve uçufl öncesi son

güvenlik kontrolüne gidiyoruz. Uzun bir kuyruk ve 200

kiflilik bir Koreli turist kafilesi. Bizlere ülkeleri ve

kendileri ile ilgili ilk izlenimleri orada vermeye

bafll›yorlar. Oldukça yavafl, sakin ve bir o kadar

sayg›l›… Kuyrukta bekleme süresi uzad›kça Selçuk

abi (Palao¤lu) ile göz göze gelip bu s›ra biter mi

acaba dercesine birbirimize bakt›k… Nihayet

uçaktay›z. Türkiye’ den kongreye giden ekip olarak

birbirimize hay›rl› yolculuklar temennisi… Pilotun

anonsu ve uçak kalk›yor. Sanki zorlu bir maraton gibi

var›fla ulaflabilecek miyim? Acaba jet-lock olacak

m›y›m? Uykusuzluk nas›l bir duygu? Bol bol s›v›

tüketin ve yorgunluk hissetmeyin önerileri

kula¤›mda.

Ifl›klar sönüyor ve uyku moduna geçmek gerek

ama ne mümkün. ‹hsan S. geliyor uça¤›n arka taraf›na

onu da uyku tutmam›fl. Sohbet ediyoruz. Ama

uyumak gerek çünkü indi¤imizde Seul’ de ö¤len

olacak ve ayakta sa¤lam kalmak laz›m.

Saat 11:30 (yerel saatle) pilotun anonsu ile
gözlerimi aç›yorum. Seul IInncchheeoonn havaalan›na inifle
geçmifliz ve kemerleri ba¤layal›m. (Resim-1) Heyecan
artm›fl seviyede. Serdar (Kaya) inece¤imiz
havaalan›n›n bir ada oldu¤unu söylüyor. Köprülerle
anakaraya ba¤l›.(Resim-2) Çok büyük bir havaalan› ve
binalar aras›nda yer alt› metro hatt› var. Uykusuzluk
(Türkiye saatiyle 05:30) herkesi etkilemifl gibi ama
yeni bir ülkeye gelmifl olman›n heyecan›n› hepiniz
bilirsiniz. Pasaport kontrolü geçince Mehmet

hocam›n (Zileli) etraf›nda toplan›p yoklama yap›l›yor!

Bizi Chris karfl›l›yor. Koreli ancak Almanya’ da okuyan

bir üniversite ö¤rencisi Chris. Amcas›na yard›mc›

oluyormufl okulun tatil oldu¤u dönemlerde

memleketine gelip. Ekip için en kritik kifli Chris. Hem

ilk tan›d›¤›m›z Koreli hem de bize yard›m edip yol

gösterecek en önemli kifli. Ekibin bir bölümü hemen

kendini terminalin d›fl›na at›yor. E ne de olsa kaç

saattir nefes al›namam›fl. Biraz nefes almak lazim. Bu

arada hemen cep telefonlar› aç›l›yor. Memlekette

sevdiklerine herkes haber vermek için. Ama o da ne!

Toplantı İzlenimi

UUzzuunn  bbiirr  yyoollccuulluukk  vvee  ttaattll››  bbiirr  yyoorrgguunnlluu¤¤uunn  aarrdd››nnddaann……

Resim  1

Resim  2

Dr. CEM ATABEY

Haydarpafla GATA Nöroflirürji Klini¤i
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Ne turkcell, ne vodafon ne de avea. Çal›flm›yor. O
kadar güzelim telefonlar›m›z var hepsi son model. Ne
çare!!! Bir tek Tuncer abi (Süzer) at›yor bize havas›n›
çünkü tek çal›flan cep telefonu ona ait… Bizlerde
büyük bir hayal k›r›kl›¤› ve flaflk›nl›k. ‹flte ekip bu
anda ortak kader ve al›n yaz›s›na ba¤l› olarak
kaynafl›yor h›zl›ca.

Otobüsle 1,5 saatlik bir yolculuk (Resim-3) sonras›
otelimizin oldu¤u Seul’ un ticaret merkezine
var›yoruz:GGaannggnnaamm--gguu. Odalara valizleri at›p hemen
keflif çal›flmalar›na geçmek için lobide sözlefliliyor.
Baz›lar›m›zda elektronik merak› fazla ve dünya kadar
siparifl al›nm›fl. Chris’ in önerisini dinleyip metroyu
kullanaca¤›z. Çünkü trafik bir felaket Seul’ de.
‹stanbul’ un trafi¤ini herkes parma¤› ile arar. 5-10km’
lik bir mesafeyi ancak 1,5-2 saatte gidebilirsiniz.
Arabalar oldukça lüks ve benzin bir o kadar ucuz.
Herkes navigasyon cihaz› kullan›yor. Anlay›n ne
demek istedi¤imi.

YYoouunnggssaann iflmerkezine gidip hemen dal›yoruz
elektronik markete. (Resim-4) Hem fiyat keflfi hem
pazarl›k için. Ancak hiçbir fley almadan ç›k›yoruz.

Bugünlük bu kadar diyoruz. Bayram abi (Ç›rak)
frenliyor bizi “gençler acele etmeyin” diyor. Belli ki
yurtd›fl› tecrübesi fazla abimizin diyoruz ve büyük
sözü dinleyip al›flverifli ertesi güne b›rakmaya karar
verip do¤ru metro hatt›n›n yolunu tutuyoruz. Line2
(yeflil hat) sonra Line4 (mavi hat) derken metro
(Resim-5)  a¤›nda, Aç›l›fl kokteyline yetiflelim hemen.
(Resim-6) Ay›p olmas›n Koreli ev sahiplerimize.

Intercontinental Hotel (kongre oteli) Seul’ un en
büyük ve en lüks oteli. (Resim-7) Alt›nda metro
istasyonu ve dev bir ticaret-al›flverifl merkezi (COEX)
var. Kokteylde sunulan yemeklere, herkesi bilmem
ama ben korkulu gözlerle bak›yorum. Korkulacak bir
fley yok asl›nda. Yeni tatlar ve ilginç yemekler
dikkatimizi çekiyor. Tan›d›k olarak karides, midye,
istakoz, sufli, ›spanakl› börek ve soslu biftek var.
Kokteylin en can al›c› tad› bence K›rm›z› Üzüm!
Dehflet güzel bir nefaseti var. Aromas› süper. Ben
hemen Koreli arkadafllar›m›za yanafl›p çi¤ olarak
sunulan karides, midye ve ›stakozu nas›l
yiyebilece¤imiz soruyorum. Çünkü önlerinde birçok
farkl› sos koymufllar. Ac›ya bay›l›yorlar. Güneye has
bir fley olsa gerek bu ac› sevdas›. Ad›n›n önünde
Güney olan her yerde ac› çok seviliyor çünkü.
Gerçekten de tavsiye edilen soslar yard›m›yla çok
hofl oluyor o tats›z tuzsuz diyebilece¤imiz yiyecekler. 

Korelilerin bir özelli¤ini daha burada
keflfediyoruz. Erken yemek yiyip erken evlerine
gidiyorlar. Keza kokteyl saat 20:00 sular›nda bitiyor.
Bize de tabi Seul’ un gecelerini keflif için vakit kal›yor.
Özkan abi (Atefl), Gökflin (fiengül), Ö. Faruk abi
(Türko¤lu), ‹hsan S.ve Serdar K. kald›¤›m›z otele
dönüp üstümüzü de¤ifltirip flehir turuna ç›k›yoruz

Resim 3 Resim  4
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(Resim-8) yolda keflif yapan abilerimizle

karfl›lafl›yoruz ve görülecek yerleri herkes birbirine

aktar›yor ayaküstü.

Ertesi sabah saat 10:00’ da Seul turistik turu için

otel önünde bulufluyoruz. Aram›zda olmayanlar var.

San›r›m Jet-lock etkisi. Mehmet Z. hocam herkes

otobüse diyor. Rehberimiz bu turda Ted! Koreli ve

Resim  6

Resim  7

Resim  8
Resim  5

Resim  9a



14

T ü r k  N ö r o fl i r ü r j i  D e r n e ¤ i  B ü l t e n i

oldukça komik bir çocuk. Bu arada ekibin kalan
k›sm›ndan bir telefon geliyor ve onlar› da bir
dinlenme tesisinde bekleyece¤iz. Kimseden itiraz
yok çünkü hiçkimse kahve molas›na hay›r demiyor.
Ne de olsa Türkiye saatiyle 04:00! Kahveler Selçuk P.
abi’ den. Teflekkür ediyoruz kendisine buradan
tekrar.

Kore fiehit ve Gazileri An›t›n› ziyaret, sayg›
duruflu, foto¤raf çekimi! (Resim-9a-b) Herkes bildi¤i
kadar›yla bilgilerini aktar›yor ama Uygur abi (ER)
baya¤› donan›ml› gelmifl. Biz daha çok dinleyici
taraf›nday›z.

Yolumuz IIttaaeewwoonn’ a do¤ru. Buras› turistik k›sm›
flehrin. 100m lik bir cadde. (Resim-10a-b-c) Ö¤le
yeme¤i yiyece¤iz burada. Hepimiz barbeküsü
meflhur olan bu ülkede nas›l bir et yiyece¤imiz
beklerken Selçuk P. abi “ben vejetaryenim” diyor.
(onu tan›yanlar buna itiraz ediyorlar, ben bilemem
art›k!) Önümüze hafllanm›fl pirinç ve üzerinde ad›n›
bilmedi¤imiz otlar kapl› bir çanak masan›n üzerinde
4-5 çeflit ac› soslu salata konarak açl›¤a mahkum
ediliyoruz. (Resim-11a-b) Türker S. abi san›r›m
benimle ayn› fikirdeydi! Ali abinin (Savafl) çubuklar›
kullanmaktaki mahareti gözümüzden kaçmad› ve bize
orada ufak bir kurs verdi nas›l tutulur çubuklar diye.
(laf aram›zda kals›n ben kafl›kla yedim kimseye
söylemeyin.)

fiimdi hediyelik eflya al›flverifli ve sonras›nda
Buda’ y› mabedinde ziyaret ediyoruz. Buda’ n›n
mabedi gerçekten görülmeye de¤er, rengârenk ve
tütsü kokusu insan›n içini ferahlat›yor. (Resim-12a-b-
c) Ancak midemizdeki zil sesini duymamak elde
de¤il. ‹flte tam bu s›rada Serdar K.’ ›n Çorum leblebisi
imdad›m›za yetifliyor. (Resim-13) Seul’ de Çorum
Leblebisi ile karn›m› doyurdu¤umu söylesem kimse
inanmaz san›r›m.

Ard›ndan kral›n saray›na gidiyoruz. 400 y›ll›k bir
geçmifli var CChhaannggddeeookkgguunngg saray›n›n. (Resim-14a-b-
c) Sarayda her yer ahflap. (Resim-15a-b-c) Rehberimiz
Ted, Koreliler krallar›n› ve saraydaki politikac›lar› pek
sevmiyorlar diyor. Politikac›lara karfl› san›r›m her
yerde ayn› duygular besleniyor. Japon kültüründen
çok etkilenmifller ve bunun ac›s›n› çekiyorlarm›fl.
(Resim-16a-b) Alfabeleri Çince, yaz›m kurallar›
Japonca. Kendilerini bulmalar› bir hayli vakitlerini
alacak ancak ekonomileri ve sanayileri çok geliflmifl.
Yollarda Hyundai ve Kia marka son model araba ve
jip dolu.

Resim  9b

Resim  10a

Resim  10b
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Ted, bizi NNaammddaaeemmuunn denilen esas ticaretin ucuz
yap›ld›¤› ve elektroni¤in bol oldu¤u yere götürüyor.
Burada ekibin büyük k›sm› otele gitmeyerek
otobüsten iniyor ve al›flverifle girifliyoruz. Gerçekten
dünyan›n birçok yerine göre çok ucuz bir merkez.
Pazarl›k flart! Özkan A. abiye de buradan bir foto¤raf
makinesi ald›k. Dönüfle geçiyoruz ekip toplan›yor ve
istikamet metro istasyonu. Bir gün önceden tecrübeli
ve sanki metroyu biz infla etmifliz edas›yla giriyoruz.
Biletler al›n›yor. Sak›n bileti atmay›n metroya girince
çünkü ç›k›fl yapabilmeniz için ayn› bileti tekrar
turnikelerden geçirmeniz flart. Yoksa mahsur
kal›rs›n›z içerde! Bir gün önce bafl›m›za geldi ama biz
Türkleri durdurmak ne mümkün! Atlad›k turnikelerin
üstünden!

Otelde bizler için verilen akflam yeme¤i çok

güzeldi. Ö¤le yeme¤inin ac›s›n› bile ç›kartt›k tavuk ve

makarna ile. Akflam tekrar ç›kt›k otelden gece foto¤raf

çektik Seul’ de. Erken yatmak laz›m bu gece çünkü

ertesi gün konuflmalar ve bildiriler var. Döndük

otelimize herkes odalara!

Resim  10c

Resim  11a,b

fiekil 12a

Resim  12b

Resim  12c
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Resim  13

Resim  14a

Resim  14b

Resim  14c

Resim  15a

Resim  15b
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Sabah erkenden kongre merkezine gittik ancak

saat fark› insan› çok etkiliyor. Ay›lmak çok zor oluyor.

Korelilerin en dikkat çekici yönü enerji içeceklerine

düflkünlükleri. Bunu stant açan firmalar›n verdikleri

promosyonlardan da anlamak çok kolay: Energy

Drink. Bir de unutmadan geçemeyece¤im ilaç (!)

firmalar›n›n kat›l›m› bizim kongrelere göre daha

yüksek oranda.

T›p ve nöroflirürji e¤itim sistemi bizimkisinden
biraz farkl›. 5 y›ll›k t›p e¤itimi, 1 y›l nöroflirürji
klini¤inde intern ve 2 y›ll›k fellowship sonras› sahaya
ç›k›yor hekimler. 3 y›l askerlik döneminde
tecrübelerini artt›r›yor sonras›nda devlet veya
üniversite hastanelerinde görev yap›yorlar.

Burada nöroflirürji spinal, kraniyal, periferik sinir
cerrahisi olarak ayr›lm›fl. Spinal cerrahlar her türlü
vertebra anomalisi ve hastal›¤›na yönelik cerrahi
yap›yorlar. Ortopedistlere pek b›rakm›yorlar spinal
sistemi. Pusan Üniversitesinden Doç Dr. Choi Byung
Kwan ile baya¤› uzun bir sohbet ard›ndan her iki
ülkenin kültürü ve nöroflirürjisi hakk›nda
konufluyoruz.

Bu arada akflam oldu! Gala yeme¤i bafll›yor. Saat
18:30! Türk konuklar için masa haz›rlanm›fl. Çok
sadece ve fl›k. Yemekte bize Seul üneiveristesinden
Prof. Dr. Chun Kee Chung efllik ediyor. (kendisi ayn›

Resim  15c

Resim  16a

Resim  16b
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zaman da benim bildirimi sundu¤um oturumda

baflkanl›k yapt›, sohbete oradan dal›yoruz

keyifle!)Yemekler çok güzel. Bir Kore kültür özelli¤i

daha burada ortaya ç›k›yor: Konuflmay› çok seviyor

Koreliler. Ard› ard›na sahneye sürekli birileri ç›k›p

konufluyor herkes sayg›yla dinliyor ve gülüyor. Bu

arada her y›l düzenlenen Japonya-Kore Nöroflirürji

Dernekleri aras› futbol karfl›laflmas›n› Koreliler ilk kez

kazanm›fllar çok mutlular. Kutluyoruz Koreli

meslektafllar›m›z›. Muhteflem bir konser ard›ndan

gece foto¤raf çekimleriyle sona eriyor. (Resim-17a/e)

Bu gece son gecemiz ve uyuyarak geçirmek

istemiyor kimse. Genç nöroflirürjenler ekibi olarak

Resim  17a

Resim  17b Resim  17c

otel yak›n›nda bir pub-bar da oturup bir fleyler

içerken Kore’de sokak kavgas› seyretmeden

gitmeyelim diye sa¤ olsun Koreli kardefllerimiz bize

ufak bir gösteri bile yap›yorlar. Bu arada ekibin bir

k›sm› kula¤›m›za gelen bilgilere göre otel odas›nda

Türkiye’ den getirdikleri konserve sarmalar› afiyetle

yemifller. (Resim-18a-b) Kendilerini gönülden

kutluyoruz.

Ertesi sabah erkenden otelden ayr›l›p bizi alan

otobüsle hareket edip Incheon havaalan›na

dönüyoruz. Uça¤›m›z saat 13:20 (07:00 TR saatiyle)

kalk›yor. Ifl›klar sönüyor ve Uzun bir yolculuk ve tatl›

bir yorgunlu¤un ard›ndan…‹stanbul. (Resim-19)
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Resim  18a

Resim  18b

Resim 19

Resim  17e

Resim 17d
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TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  
““NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  ÜÜSSTTÜÜNN  HH‹‹ZZMMEETT  ÖÖDDÜÜLLÜÜ””  

YYÖÖNNEERRGGEESS‹‹

MMaaddddee  11:: Bu yönerge ile, Türk Nöroflirürjisi’nin bilimsel, mesleki ve sosyal olarak geliflimine katk›

sa¤layarak hizmet etmifl kiflilere, Nöroflirürji mesle¤inin ulusal ve uluslar aras› düzeyde kabul

görmesine yol açan üstün çal›flma ve yard›mlar› olan kiflilere, Türkiye’de Nöroflirürji’nin

gelifliminde maddi ve manevi olarak üstün katk›s› bulunan kifli ve kurulufllara teflvik ve teflekkür

amaçlanm›flt›r.

MMaaddddee  22  :: Türk Nöroflirürji Derne¤i Nöroflirürji üstün hizmet ödülü her y›l  bir kifliye verilir. Ödül

için aday yoksa o y›l için verilmez.

MMaaddddee  33  :: Ödül için aday veya adaylar Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, kurucular, önceki baflkanlar,

Üniversite Nöroflirürji  Anabilim Dal› Baflkanlar› veya E¤itim Hastaneleri Nöroflirürji Klinik fiefleri

taraf›ndan Türk Nöroflirürji Derne¤i Yönetim Kuruluna önerilebilinir. Ödül verilecek aday›n karar›

Dernek Yönetim kurulunca verilir. Aday›n daha önce baflka ödüller almas› bu ödülü almas›n›

engellemez. Ancak ayn› ödülü daha önce alm›fl olanlar kifliler ve Türk Nöroflirürji Derne¤i Yönetim

organlar›nda yer alan kifliler görevli olduklar› dönemler içinde aday gösterilemezler. Aday›n

Nöroflirürji mesle¤inden olmas› koflul de¤ildir.

MMaaddddee  44  :: Ödül için aday önerisi her y›l 1 mart tarihine kadar dernek yönetimine bildirilir ve

yönetim kurulu 1 Nisan tarihine kadar aday seçimini karara ba¤lar. Ödül o y›l›n Ulusal Bilimsel

Kongresi s›ras›nda ödül kazanan kifli veya kanuni temsilcisine verilir. A¤›rlanmas› Türk Nöroflirürji

Derne¤i taraf›ndan sa¤lan›r.

MMaaddddee  55  :: Ödül nitelik ve miktarlar› her y›l için yönetim kurulunca yeniden kararlaflt›r›l›r.

Yönergeler
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Yönergeler

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  
““HH‹‹ZZMMEETT  ÖÖDDÜÜLLÜÜ””

YYÖÖNNEERRGGEESS‹‹

MMaaddddee  11  :: Bu yönerge ile çal›flmalar›yla Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin geliflimine, bilimsel, mesleki
ve sosyal olarak katk› sa¤lam›fl kiflileri teflvik ve teflekkür amaçlanm›flt›r.

MMaaddddee  22  :: Türk Nöroflirürji Derne¤i Hizmet ödülü her y›l en fazla 2 kifliye verilir. Ödül için aday
yoksa o y›l için verilmez.

MMaaddddee  33  :: Ödül için aday veya adaylar Türk Nöroflirürji Derne¤i Yönetim kurulu üyelerince önerilir
ve Yönetim Kurulunca kararlaflt›r›l›r. Aday›n daha önce baflka ödüller almas› bu ödülü almas›n›
engellemez. Ancak ayn› ödülü daha önce alm›fl olanlar kifliler ve Türk Nöroflirürji Derne¤i Yönetim
organlar›nda yer alan kifliler görevli olduklar› dönemler içinde aday gösterilemezler.

MMaaddddee  44  :: Adaylar için flu koflullar gereklidir:

a) Türk Nöroflirürji Derne¤i Üyesi ve Nöroflirürji Uzman› olmas›,

b) Derne¤in çal›flmalar›nda uzun y›llar aktif hizmetleri olmas›,

c) Dernek bünyesinde disiplin ve benzeri bir ceza almam›fl olmas›, 

d) Nöroflirürji mesle¤inin bilimsel ve sosyal geliflimi için evrensel kabul görmüfl
çal›flmalar›n›n olmas›,

e) Temsil yetene¤i ve Derne¤i yurtd›fl› mesleki kurumlarda temsil etmifl olmas›,

f) Nöroflirürji E¤itimine düflünsel ve teknolojik aktif katk› sa¤lam›fl olmas›,

g) Türk Nöroflirürji Derne¤inin düzenlemifl oldu¤u kongre ve benzeri di¤er
toplant›larda düzenleyici ve konuflmac› gibi aktif görevler alm›fl olmas›,

h) Türk Nöroflirürji Derne¤inin gelifliminde maddi ve manevi ileri katk›lar›n›n olmas›,

i) Çal›flmalar›n›n büyük k›sm›n› Yurt içinde sürdürmüfl ve sürdürüyor olmas›.

MMaaddddee  55  :: Aday önerisi her y›l 1 mart tarihine kadar yap›l›r. Karar en geç 1 Nisan tarihine kadar
yönetim kurulunca verilir. Ödüller o y›l›n Ulusal Bilimsel Kongresi s›ras›nda ödül kazanan kifli veya
kanuni temsilcisine verilir. A¤›rlanmas› Türk Nöroflirürji Derne¤i taraf›ndan sa¤lan›r.

MMaaddddee  66  :: Ödül nitelik ve miktarlar› her y›l için yönetim kurulunca yeniden kararlaflt›r›l›r.
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Yönergeler

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  
““TTEEfifiEEKKKKÜÜRR  ÖÖDDÜÜLLÜÜ””

YYÖÖNNEERRGGEESS‹‹

MMaaddddee  11  :: Bu yönerge ile çal›flmalar›yla Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin geliflimine, bilimsel, mesleki
ve sosyal olarak katk› sa¤lam›fl kiflileri teflvik ve teflekkür amaçlanm›flt›r.

MMaaddddee  22  :: Türk Nöroflirürji Derne¤i Teflekkür ödülü her y›l en fazla 3 kifliye verilir. Ödül için aday
yoksa o y›l için verilmez.

MMaaddddee  33  :: Ödül için aday veya adaylar Türk Nöroflirürji Derne¤i Yönetim kurulu üyelerince önerilir
ve Yönetim Kurulunca kararlaflt›r›l›r. Adaylar ayn› veya benzeri ödülü daha öncede alm›fl
olabilirler.

MMaaddddee  44  :: Adaylar için flu koflullar gereklidir:

a) Türk Nöroflirürji Derne¤i Üyesi Nöroflirürji Uzman› veya Nöroflirürjide uzmanl›k
ö¤rencisi olmas›,

b) Dernek çal›flmalar›nda aktif katk›s›n›n olmas›,

c) Derne¤in düzenledi¤i toplant›larda aktif katk›lar›n›n ve yard›mlar›n›n olmas›,

d) Dernek yay›nlar›nda aktif katk›lar›n›n olmas›,

e) Yurtd›fl› ve Yurt içi bilimsel yay›nlar›yla Nöroflirürji’ye katk›s›n›n olmas›,

f) Dernek bünyesinde disiplin ve benzeri bir ceza almam›fl olmas›, 

MMaaddddee  55  :: Aday önerisi her y›l 1 mart tarihine kadar yap›l›r. Karar en geç 1 Nisan tarihine kadar
yönetim kurulunca verilir. Ödüller o y›l›n Ulusal Bilimsel Kongresi s›ras›nda ödül kazanan kifliye
verilir. 

MMaaddddee  66  :: Ödül nitelik ve miktarlar› her y›l için yönetim kurulunca yeniden kararlaflt›r›l›r.
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Yönergeler

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  
““AARRAAfifiTTIIRRMMAA  vvee  TTEEZZ  ÖÖDDÜÜLLLLEERR‹‹  JJÜÜRR‹‹””

YYÖÖNNEERRGGEESS‹‹

MMaaddddee  11:: Türk Nöroflirürji Derne¤i Araflt›rma ve Tez Ödülleri Jüri üyeleri Türk Nöroflirürji Derne¤i
yönetim kurulu taraf›ndan atan›r. 

MMaaddddee  22::  Atama her ödül için ayr› bir jüri olmak üzere y›ll›k dönemler için yap›l›r.

MMaaddddee  33:: Jüri üyeleri, Profesör veya Doçent ünvanl› Üniversite Ö¤retim Üyeleri ve E¤itim
Hastanelerinde klinik flef veya yard›mc›lar› olan Türk Nöroflirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan seçilir.

MMaaddddee  44:: Seçilecek üyenin bilimsel özgeçmifli jüri üyeli¤ine uygun olmal›d›r

MMaaddddee  55:: Bir üye birden fazla jüride yer alamaz

MMaaddddee  66::  Her ödül için 3 kiflilik bir jüri oluflturulur. 

MMaaddddee  77:: Jüri üyeleri çal›flmalar kendisine ulaflt›r›ld›ktan sonraki 1 ay içinde karar›n› yönetim
kuruluna bildirmekle yükümlüdür. Zaman›nda karar›n› bildirmeyen jüri üyesi üyelikten ç›kar›l›r.
Yerine Görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi 15 gün içinde karar›n› bildirir.

MMaaddddee  88::  Her jüri üyesi kendisine verilmifl çal›flmalar için karar›n› bir yaz›yla dernek yönetim
kuruluna bildirir. Jüri üyelerinin karar yaz›lar› yönetim kurulunda aç›l›r ve oy çoklu¤una göre
s›ralama yap›l›r. Ödül koflullar›na göre aç›klama yap›l›r.

MMaaddddee  99:: Ödüller o y›l›n Ulusal Bilimsel Kongresi s›ras›nda ödül kazanan kifliye verilir.

MMaaddddee  1100:: Ödül miktar› o ödülü oluflturan kifli/kifliler ve Türk Nöroflirürji Derne¤i Yönetim
kurulunca saptan›r.
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SSK Sa¤l›k ‹flleri Genel Müdürlü¤ü
Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Daire Baflkanl›¤›
Tuna Caddesi No:7
06410, Ankara

Konu: T›bbi malzeme kullan›m› ve ödenmesi
B.13.2.SSK.5.02.06.00/XV say›l› ve 21.11.2007 tarihli faksla gelen yaz›n›zda sorulanlara verilen 17.01.2008
tarihli yan›t›m›z›n tekrar vurgulanmas›:

Say›n ‹lgili,

Üyelerimizden gelen baz› sorular dolay›s›yla “Servikal Disk Protezleri” ile ilgili derne¤imizin görüfllerini
tekrar hat›rlatma gereksinimi do¤mufltur. Bu gereksinimi do¤uran sebeb; Ek’de bir kopyas›n›
sundu¤umuz SSK ‹zmir Sa¤l›k ‹flleri ‹l müdürlü¤ü’nün (Devredilen) 04.06.2008 tarih ve
B.13.2.SSK.5.05.00.00/XVI-59 say›l› yaz›s›d›r.

‹lgili yaz›da interspinöz implantlarla servikal disk protezi karfl›laflt›r›lmas› yap›lm›fl, iki de¤iflik t›bbi
malzemenin ayn› ifllevi gördü¤ü, aralar›ndaki tek fark›n birisinin interspinöz alana, di¤erinin disk
mesafesine yerlefltirilmesi oldu¤u gibi eksik/hatal› bir t›bbi bilgi yer alm›fl, buna dayanarak da servikal
disk protezi ödemesinin yap›lmad›¤› bildirilmifltir.

Söz konusu yaz›da 2007 Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i’ne de (SUT) at›f yap›lmaktad›r. Bu ayr›ca düzeltilmesi
gereken bir konudur.

Servikal disk protezleri çok özel kullan›m endikasyonlar›na sahip olup, ilgili yaz›da belirtildi¤i gibi
sadece iki omur aras›na konan ve iki omuru distraksiyonda tespit amac›n› tafl›yan araçlar olmay›p,
özellikle genç, aktif hastalarda boyun hareketlerini korumak amac›yla ve geliflmifl teknoloji yard›m›yla
tasarlanm›fllard›r. Bu araçlar›n kullan›m›nda kemik füzyon yap›lmas› söz konusu de¤ildir. Ana kullan›m
amaçlar› omurgan›n fizyolojik hareketinin, herniye olan disk al›nd›ktan sonra da devam etmesidir.
Kullan›m karar› hastadan hastaya, mesafe say›s›na, yafl vb. birçok kritere dayanmakla birlikte genelde
kullan›m›yla ilgili henüz negatif bir tart›flma yoktur. 17.01. 2008 tarihli yaz›m›zda interspinöz araçlar ile
herhangi bir benzerli¤i mevcut olmayan bu t›bbi malzemenin fiyatlar› ile ilgili tart›flma yap›lmam›fl ve
endikasyonlar› uygun oldu¤u taktirde t›bben kullan›labilece¤i görüflü bildirilmifltir. Kullan›ld›¤›nda
fiyat›n›n ödenip ödenmemesi t›bbi bir konu olmay›p, ödenip ödenmemesinin ülkemiz sa¤l›k politikalar›
ve koflullar›na göre SGK’n›n belirleyece¤i bir konu oldu¤u ifade edilmifltir. T›bbi endikasyonlar ve
malzeme kullan›m koflullar›yla ilgili baz› yanl›fl anlafl›lmalar› önlemek için ilgili yaz›lar›m›z tekrar
eklenmifltir.
Sayg›lar›mla,

DDooçç..  DDrr..  EEtthheemm  BBEEfifiKKOONNAAKKLLII
Türk Nöroflirürji Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan›

Ekler:
1-SSK ‹zmir Sa¤l›k iflleri ‹l müdürlü¤ü’nün (Devredilen) 04.06.2008 tarih ve B.13.2.SSK.5.05.00.00/XVI-59
say›l› yaz›s›n›n kopyas›
2- Derne¤imizin 17.01. 2008 tarihli yaz›s›

SSGGKK  ‹‹llee  YYaazzııflflmmaallaarr
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TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
BBAAfifiKKAANNLLII⁄⁄IINNAA,,

28 Kas›m 2008 tarihinde  yap›lm›fl olan TTB-UDEK

Çal›flma Gruplar› Genel Kurulu’nun “Etik  Çal›flma

Grubu” toplant›s›na Türk Nöroflirürji Derne¤ini

temsilen  asil üye olarak kat›ld›m. Toplant›ya 25

dernek temsilcisi kat›lm›flt›r. 

TTooppllaanntt››  GGüünnddeemmiinnddee::

1- N.O.Buken, O.Sar›kaya, Y.I.Ülman ve O. ‹nci

taraf›ndan haz›rlanan Ayd›nlat›lm›fl Onam

K›lavuzunun (AOK) de¤erlendirilmesi, 

2- Di¤er etik problem alanlar› için derneklere

önerilecek k›lavuz, kaynak/bilgi dosyalar›,

vb. nin biçiminin tart›flmaya aç›lmas›,

3- Derneklerin yedek ve asil üyelerinin UDEK-

EÇG'na kat›l›mlar› ve iletiflim bilgilerinin

güncellenmesi,

4- EÇG'nun diger hedeflerinin ve çal›flma

program›n›n gözden geçirilmesi,

5- Dilek ve Öneriler, bulunuyordu.

Grubun temsilcilerinden Dr. Nuket Örnek Buken

yönetimi ve Dr. Özlem Sar›kaya raportörlü¤ünü

yapt›¤› toplant›n›n bafllang›c›nda çal›flma grubunun

önceki çal›flmalar› hakk›nda çal›flma grubu

bilgilendirildi. Ayr›ca, kat›l›mc›lar›n dernekleriyle

ba¤lant›ya geçerek bildirilen listede yer al›p

almad›klar›n› kontrol etmeleri ve asil-yedek

üyelerden en az biriyle toplant›larda temsil

edilmelerinin sa¤lanmas› gere¤i vurguland›.

Gündem maddelerin tart›fl›lmas›na baflland›. ‹lk

gündem N.O.Buken, O.Sar›kaya, Y.I.Ülman ve O. ‹nci

taraf›ndan haz›rlanan AOK’nun gözden geçirilerek

katk›lar de¤erlendirildi. Bu aflamada grupta

ayd›nlat›lm›fl onam›n hekimi yasal süreçlerde

koruyan önemli bir kan›t belge ifllevi görece¤i

vurguland› ve uygulama sürecine dair yaflanan genel

problemler ve at›l›mc›lar›n sorular› tart›fl›ld›.

Vurgulanan noktalar flu flekilde derlenebilir:

• Hastan›n sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi, tan›,

tedavi ve esenlendirme sürecinde hekim-

hasta iliflkisi esast›r. AOK gerek flartlar› ve

s›n›rlar› belirleyen bir k›lavuzdur. 

• AOK standartlar› tan›mlayan çerçeve bir

dökümand›r ve dernekler bu k›lavuzu kendi

önceliklerine ve özel giriflimlerine göre

standart formlar›n› gelifltirirken kullan›r. 

• Derneklerin kendi uzmanl›k alanlar›na özgü

her bir uygulama için gelifltirecekleri AOK

için EÇG dan›flmanl›k yürütebilir ve bu

süreçte EÇG TTB Hukuk Bürosu’nun

dan›flmanl›¤›na baflvurur ve deste¤inden

yararlan›r.

• AOK gibi standart formlar›n kullan›mlar›

mezuniyet sonras› e¤itim sürecindeki

geliflmelerle (asistan karnesi, portfolio, vb.)

birlikte uygulamalar› kolaylaflacakt›r. 

• AOK’nun uygulamada yerleflebilmesi için

hasta ve yak›nlar› dernekleriyle/gruplar› ile

iflbirli¤i yap›labilir.

• Sa¤l›kta dönüflüm program› sürecinde

TTTTBB--UUDDEEKK  ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUPPLLAARRII  GGEENNEELL  KKUURRUULLUU
RRAAPPOORRLLAARRII

EEttiikk  ÇÇaallııflflmmaa  GGrruubbuu  RRaappoorruu
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de¤iflen sosyal güvenlik uygulamalar› ve

cepten ödemelerle ilgili bilgilendirme ve

aç›klamalar›n AOK’lar›nda yer almas› önemli

olacakt›r.  

• AOK’nun kurumlarda uygulanabilmesi için

baflhekimlikler taraf›ndan onaylanmas›n›n

flart oldu¤u vurguland›.

• Sorumlu hekime verilecek bir ceza

yapt›r›m›n›n kurumu taraf›ndan ödenece¤i

ve sonras›nda kendisine rücu edilece¤i

aç›kland›. Kurum malpraktis sigortas›n›

üstlenebilir, ancak hekimin sigortas›

bireyseldir. Kurumsal sorunlarda davan›n bir

sonraki aflamas›na geçilir. YÖK idari

pozisyonlarda olanlar için devreye girer.

Tart›flmalar›n ard›ndan AOK metni üzerinde

netlefltirme ve düzeltme önerileri yap›ld› ve

Ayd›nlat›lm›fl Onam K›lavuzu grupta oylanarak kabul

edildi.

‹kinci gündem maddesinde yer alan dernek etik

kurullar› ile ilgili EÇG’nun ön çal›flmas› özetlendi. Bu

konuda Türkiye Biyoetik Derne¤i ve UNESCO’nun

konu ile ilgili çerçeve metinlerinin etik kurullar›yla

ilgili kaynaklar olarak ifllevsel olaca¤›, bu anlamda

yeni bir kaynak döküman oluflturmaya gerek

kalmayabilece¤i vurguland›. Bu gündem maddesiyle

ilgili tart›flmalar›n bir sonraki toplant›da ele al›nmas›

kararlaflt›r›larak toplant›ya son verildi.

Sayg›lar›mla

DDrr..  KKaa¤¤aann  TTUUNN

Ankara Numune Hastanesi Nöroflirürji Klini¤i
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14. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› ve Dr. Füsun

Sayek 3. E¤itim Hastaneleri Kurultay› 28-30 Kas›m

tarihleri aras›nda Ankara Üniversitesi Morfoloji

Binas›nda düzenlendi. TTB-UDEK (Türk Tabipleri

Birli¤i- Uzmanl›k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu)

bünyesinde Çal›flma gruplar› toplant›s› 28 Kas›m 2008

sabah oturumunda düzenlenmifl ve bu çal›flman›n

raporu ö¤lenden sonraki oturumda sunulmufltur.

Çal›flma gruplar› Toplum Sa¤l›¤›n› gelifltirme/Sa¤l›k

Hizmetlerinin ‹yilefltirilmesi, Bilimsel Araflt›rma, Etik,

Sürekli T›p E¤itimi/Mesleki Geliflim ve ‹nsangücü

Planlamas› Çal›flma gruplar› olmak üzere toplam 5

gruptan oluflmufltur. Türk Nöroflirürji Derne¤i ad›na

Toplum Sa¤l›¤›n› gelifltirme/Sa¤l›k Hizmetlerinin

‹yilefltirilmesi grubunda ben ve Etik Kurulda Op. Dr.

Kaan Tun yer alm›flt›r. 

Kurultay›n ilk gününde yap›lan Toplum Sa¤l›¤›n›

gelifltirme/Sa¤l›k Hizmetlerinin ‹yilefltirilmesi çal›flma

grubunda bu konuda yap›labilecekler tart›fl›ld›. Tüm

uzmanl›k derneklerinden kat›l›mlar ile toplam 26

kifliden oluflan bu grup kendine bir çal›flma plan›

belirledi. Preklinik, dahili ve cerrahi t›p bilim

dallar›n›n bu alana ne katk›lar yapabilece¤i tart›fl›ld›.

Bu alanda mevcut uzmanl›k derneklerinin internet

sayfalar› ve iletiflim imkanlar› dahilinde toplum

sa¤l›¤›n› gelifltirmeye yönelik çal›flmalar›n %37 (33/88)

gibi yetersiz bir oranda oldu¤u konusunda uzlafl›ld›.

Ayr›ca yine bu iletiflim imkanlar› dahilinde hekim

sa¤l›¤›na yönelik hiçbir çal›flman›n olmad›¤›n›n da alt›

çizildi. Di¤er bir konu da yap›lan kongrelerde bu

konuya yönelik oturumlar›n yetersizli¤iydi ancak ben

bu içeri¤e sahip oturumlar›n özellikle kendi

derne¤imiz bünyesinde de düzenlendi¤ini ilettim. 

Toplum sa¤l›¤›n› gelifltirmeye yönelik

çal›flmalarda kullan›lacak dilin özellikle halk›n her

kesiminin anlayaca¤› bir biçimde olmas› gerekti¤i ve

bu konunun önemi üzerinde uzlafl›ld›. Bu konuda

yaz›l› ve görüntülü bas›n araçlar›, web ve internetin

kullan›m›n›n önemine iflaret edildi. Bu konunun

TTB’ye bas›nda oluflan direnç nedeniyle ba¤›ms›z

olarak profesyonel iletiflim araçlar›n›n kullan›larak

yap›lmas›n›n daha iyi olaca¤› tavsiye edildi. 

Tüm dernekler kendilerine göre sorunlar›n›

ilettiler ve toplum sa¤l›¤›n› gelifltirmeye yönelik

çal›flmalar›n gerek halk›m›z›n ilgili alanlarda sa¤l›k

düzeyini yükseltece¤i, gerekse bilinçsiz sa¤l›k

hizmetleri kullan›m› ile fiziksel ve ekonomik zararlar›

azaltaca¤› konusunda uzlafl›ld›. 

Sa¤l›k Hizmetlerinin ‹yilefltirilmesi alan›nda

yap›labilecek çal›flmalar›n s›n›rl› olaca¤›, bu konuda

bakanl›¤›n TTB’ye ve dernek tavsiyelerine direnci

nedeniyle baflar›l› olamayaca¤› konusunda bir

umutsuzluk izlenimi mevcuttu. Sa¤l›k politikalar›n›n

merkezi hükümetin tavsiyeleri do¤rultusunda

belirlenmesi nedeniyle bu konuda sivil toplum

örgütlerinin katk›s›n›n s›n›rl› oldu¤u sonucuna var›ld›.

Bu toplant›dan edindi¤im izlenim, Türk

Nöroflirürji Derne¤i olarak bu konuda yap›labilecek

pek çok katk›m›z›n oldu¤uydu. Öncelikle Nöroflirürji

olarak toplum sa¤l›¤›n› gelifltirmeye yönelik

çal›flmalar›n ne kadar önemli oldu¤u aç›kt›r.

Derne¤imiz olarak bu alanda en az›ndan ilk aflamada

web sayfas›nda yapabilece¤imiz hususlar› afla¤›da

madde madde s›ralamaya çal›flt›m.

TTTTBB--UUDDEEKK  ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUPPLLAARRII  GGEENNEELL  KKUURRUULLUU
RRAAPPOORRLLAARRII

TToopplluumm  SSaa¤¤llıı¤¤ıınnıı  GGeelliiflflttiirrmmee//SSaa¤¤llııkk  HHiizzmmeettlleerriinniinn
‹‹yyiilleeflflttiirriillmmeessii  ÇÇaallııflflmmaa  GGrruubbuu  RRaappoorruu
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1. Epilepsi gibi toplumumuzda çok genifl bir
popülasyonu etkileyen hastal›¤›n cerrahi
tedavi olanaklar›na yönelik ayd›nlat›c› bir
yaz›n›n oluflturulmas›

2. Kök hücre nakli gibi güncel bir konuyla ilgili
bir yaz›n›n (özellikle spinal travmada s›k
gündeme gelen bir konu) sitemize eklenmesi
ve bu konuda di¤er engellilere ait
derneklerle iletiflim içerisinde bulunulmas›

3. Parkinson hastal›¤› ve di¤er nörodejeneratif
hastal›klarda derin beyin stimülasyonu gibi
fonksiyonel nöroflirürjik ifllemlerle ilgili
tan›t›c› bir yay›n haz›rlanmas›

4. Bel a¤r›s› ve buna yönelik endoskopik,
mikroflirürjik ve geleneksel cerrahi
yöntemlerin yan›nda lazer tedavisi,
akupunktur, fizik tedavi gibi yöntemlerle ilgili
genifl bir aç›l›m›n sunulmas›

5. Hidrosefali ve konjenital spinal
deformitelerle ilgili halk›m›z›
bilgilendirmeye yönelik bir yaz›n›n
haz›rlanmas›

6. Beyin tümörlerine neden açan sebepler (Örn.
cep telefonu?) konusunda halk›m›za yönelik
aç›klamalar ve güncel tedavi seçeneklerinin
de¤erlendirilmesi

7. Otoyol ve bölünmüfl yollarda oluflan kazalar›
önlemeye yönelik yap›labilecek dernek
tavsiyeleri (Örn. flehirleraras› tabelalarda
uyar›c› emareler)

8. Türki Cumhuriyetlere yönelik e¤itim ve
ayd›nlatma çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmesi

9. Tüm bu yukar›daki çal›flmalar›n
düzenlenmesi için dernek bünyesinde bir
görev da¤›l›m›n›n oluflturulmas›

10. Tüm bu çal›flmalar›n ayr›ca derne¤imizin Türk
toplumunda tan›nmas›, t›p camias›nda daha
sayg›n bir yere ulaflmas› ve web tarama
motorlar› içerisinde daha üst yerlere gelerek
toplumumuzu direkt bilgilendirme imkan›na
eriflmesi aç›s›ndan önemli oldu¤unu
düflünüyorum. 

Çal›flma grubunun kapan›fl›nda tüm bu çal›flma

gruplar›n›n Sa¤l›k Bakanl›¤› ve YÖK’ün de kat›l›m› ile

beraber ortak bir çal›fltay düzenlenmesine karar

verildi.

Kurultay›n ikinci k›sm›nda T›pta Uzmanl›k E¤itimi

Kurultay›na geçildi. TTB Merkez Konseyi baflkan›

Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve TTB Uzmanl›k Dernekleri

Eflgüdüm Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Raflit Tükel’ün

aç›l›fl konuflmalar› ile bafllayan kurultayda özellikle

T›pta Uzmanl›k e¤itimi ile ilgili yönetmelik ve

bununla ilgili yap›labilecekler ele al›nd›. Daha sonra

geliflen teknoloji ve internetin e¤itime katk›lar›

tart›fl›ld›. Hekimin çal›flma flartlar› ve güvenli¤i

tart›fl›ld›. En dikkat çeken ve gerçekten güzel

tart›flmalarla ses getiren oturum Cerrahi uzmanl›k

alan›nda kesiflen noktalar oturumu oldu. Beyin

cerrahisi alan›nda Türk Nöroflirürji Derne¤i baflkan›

Doç. Dr. Ethem Beflkonakl› ile Ortopedi alan›nda

Uluda¤ Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji

Anabilim dal›’ndan Prof. Dr. Ufuk Ayd›nl›, Plastik

Cerrahi alan›nda Prof. Dr. Figen Özgür ve Genel

Cerrahi alan›nda Prof. Dr. Osman Abbaso¤lu bu

bölümde konuflmalar›n› yapt›lar. Dernek baflkan›m›z

Dr. Ethem Beflkonakl› yap›lacak cerrahi ifllemlerin

müfredat programlar›na uygun e¤itimle ilgili

oldu¤unu, kat›ld›¤› bir kurs sonras› geleneksel e¤itimi

d›fl›na ç›k›p ifllem yapan “Süpermenlerin”

komplikasyonlara ve bölümler aras›nda sorunlara yol

açt›¤›n› söyledi. Ancak beklenmedik bir flekilde as›l

tart›flma KBB ve Genel Cerrahi bölümlerinin

tart›flmas›yd›. Özellikle KBB ve Genel cerrahinin

“Tiroidektomiyi kim yaps›n?” sorusu üzerine geçen

tart›flmalar oturuma damgas›n› vurdu. E¤itim ve

üniversite hastanelerinin bu konuda ayr›flan ve

örtüflen noktalar ele al›narak ortak bir çözüm

noktas›na ulafl›lmaya çal›fl›ld›. 

Son oturumlarda ise hasta ziyaret süreci ve bu

konuda hastanelerimizde yaflanan sorunlar masaya

yat›r›ld›. Ayr›ca e¤itim ve üniversite hastanelerinde

çal›flma koflullar› ile ilgili sorunlar ele al›nd›. Kapan›fl

bildirgesinde ise YÖK ve bakanl›k yetkililerden

beklenen temenniler sunuldu.  

OOpp..  DDrr..  EErrggüünn  DDaa¤¤ll››oo¤¤lluu

Ankara Numune Hastanesi Nöroflirürji Klini¤i
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28/11/2008 tarihinde TTB-UDEK 6. genel
kurulunun, STE/SMG (sürekli mesleki geliflim) alt
grubunun toplant›s›na TND’i¤ini temsil etmek üzere
kat›ld›m. TTB’nin bu çal›flmalar› uzun vadeli olup tam
olarak somutlaflt›r›lmam›flt›r ve bu nedenle net
sonuçlar elde edilene dek devam edecektir.

Bilindi¤i gibi TTB, UDEK çal›flmalar›n› birçok alt
gruplara ay›rm›flt›r. Tüm bu alt gruplar›n amac›,
uzmanl›k derneklerinin kendi çat›lar› alt›nda, TTB-
UDEK önerileri do¤rultusunda bir örgütlenmeye
giderek ülkemizde derneklerin belli bir
standardizasyona ulaflmas›n› sa¤lamakt›r.  

STE/SMG alt grubu da TTB-UDEK alt gruplar›ndan
biridir. Ancak toplant›dan edindi¤im izlenim, STE ya
da SMG’nin somut anlam›n›n henüz aç›kl›¤a
kavuflmad›¤› do¤rultusundad›r. Bu amaçla gelecek
toplant›larda bu kavramlar›n daha somutlaflt›r›lmas›
için çal›flmalar›n yap›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

TTB-UDEK çal›flma gruplar›n›n baflka bir amac›n›n
da, uzmanl›k dernekleri aras›nda eflgüdümün
sa¤lanarak, hekim ve toplum gereksinimlerine daha
iyi yan›t vermek oldu¤u da belirtilmifltir.

Önümüzdeki toplant›da STE/SMG kavramlar›n›n
somutlaflt›r›lmas› için, ABD ve AB ülkelerindeki
STE/SMG uygulamalar›n›n incelenerek, bunlar›n
ülkemize uyarlanmas›na karar verilmifltir.

Ülkemizde derneklerin STE uygulamalar›n›n
verimsiz geçti¤i, SMG’ye yeterince a¤›rl›k verilmedi¤i
ve bunun önem kazanmas›n›n gereklili¤i vurguland›.
STE limitinin ülkemizde minimum 40 saat/y›l olmas›
gerekti¤i, ve 5 y›lda ortalama 100 kredi puan›n›n
al›nmas› gerekti¤i belirtildi. Toplant›larda STE/SMG
oran›n›n 3/1 gibi olmas›n›n uygunlu¤u da vurguland›.

TTB, kongre oturumlar›na kat›l›mlar›n daha fazla

olmas› için, kongre düzenleyen firmalarla görüflerek,

oturumlara girifl ve ç›k›fllar›n denetlenmesini

sa¤lamak için, yaka kartlar›n›n salon girifl ç›k›fllar›nda

elektronik okuyucular›n konulmas› hakk›nda

çal›flmalar yapmakta ve de muhtemelen daha sonra

bu uygulamalar› derneklerden isteyecektir.

Kongrelerde amac›n ve hedef kitlenin iyi

belirlenmesine ra¤men, kongrenin kat›l›mc›lara neler

ekledi¤i konusunda geri bildirimlerin hiçbir dernek

taraf›ndan elde edilmedi¤i bildirildi.

Tüm bu bilgilerin ›fl›¤›nda TND’nin gelcekteki

toplant›lar› düzenlerken göz önüne almas› gereken

öneriler flunlard›r;

● STE/SMG oran›n›n 3/1 olacak flekilde

toplant›lar›n düzenlenmesi (STE/SMG

kavramlar› san›r›m daha somutlaflt›r›larak

derneklere TTB taraf›ndan bildirilecektir),

● Toplant› salonlar›na girifl ç›k›fllar›n dijital

kimlikle saptanabilmesi için çal›flma

yap›lmas›,

● Toplant›larda hedef kitlenin kazan›mlar›n›n

daha iyi de¤erledirilmesi konusundaki

çal›flmalar›n flimdiden bafllat›lmas›n›n uygun

olaca¤› kanatindeyim.

Sayg›lar›mla

DDrr..  GG››yyaass  AAyybbeerrkk

Ankara Atatürk E¤itim ve Arafltırma 

Hastanesi  Nöroflirürji Klini¤

TTTTBB--UUDDEEKK  ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUPPLLAARRII  GGEENNEELL  KKUURRUULLUU
RRAAPPOORRLLAARRII

SSüürreekkllii  MMeesslleekkii  GGeelliiflfliimm  ÇÇaallııflflmmaa  GGrruubbuu  RRaappoorruu
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Türk Nöroflirürji Derne¤ini  temsilen, üye olarak

kat›ld›¤›m Türk Tabipler Birli¤i Uzmanl›k Dernekleri

Eflgüdüm Kurulu (TTB-UDEK)  Çal›flma Gruplar›

Genel Kurulu’nun  “Bilimsel Araflt›rmalar Çal›flma

Grubu” toplant›s›yla ilgili bilgiler, toplant›da al›nan

kararlar ve izlenimlerimi aktaraca¤›m. T›pta Uzmanl›k

E¤itimi Kurultay› 3 bölüm fleklinde 28-30 Kas›m 2008

tarihlerinde Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi

Morfoloji Binas›nda yap›ld›. Birinci bölümde 28

Kas›m Cuma günü, TTB-UDEK Çal›flma Gruplar›

Genel Kurulu, Çal›flma Gruplar› toplant›lar› ve ikinci

bölümde Füsun Sayek E¤itim Hastaneleri Kurultay›

gerçeklefltirildi. Üçüncü bölümde ise 29-30 Kas›m

tarihlerinde T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay›, 100

civar›nda kat›l›mc› ile yap›ld›. 

TTTTBB--UUDDEEKK  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruuppllaarr››  TTooppllaanntt››llaarr››

TTB-UDEK Çal›flma Gruplar› Toplant›lar›, bir genel

bilgilendirme toplant›s› ile bafllad›. Bu toplant›da

çal›flma gruplar›n›n temel amac›n›n, yap›lan

çal›flmalar›n uzmanl›k derneklerine iletilmesini ve

derneklerden geri dönüflü sa¤lamak oldu¤u, bu

çal›flma gruplar›n›n y›lda iki kez topland›¤› (Haziran

ay› ve sonbaharda TUEK öncesi), konusunda

deneyimli dernek temsilcilerinden oluflmas›

gerekti¤i ve bu temsilcilerin derneklerde

oluflturulmak istenen ilgili çal›flma gruplar›n›n

temsilcileriyle iletiflim sa¤lamak oldu¤u ve görev

sürelerinin iki y›l oldu¤u vurguland›. TTB-UDEK

çal›flma gruplar›nda dernek temsilcilerinin

devaml›l›¤›n›n ve de¤iflmezli¤inin çok önemli oldu¤u

ve genelde kat›lanlar›n % 80’i yeni oldu¤u için

ilerleme sa¤lanamad›¤› konusunda yak›nmalar dile

getirildi.

Bu toplant›n›n ard›ndan 5 ayr› salonda çal›flma
gruplar› toplant›lar› ve ayn› anda ATUB (Avrupa T›p
Uzmanlar› Birli¤i – UEMS) TTB ve Dernek Temsilcileri
Toplant›s› gerçeklefltirildi. Bu çal›flma gruplar›;

a. ATUB (Avrupa T›p Uzmanlar› Birli¤i – UEMS)
TTB ve Dernek Temsilcileri Toplant›s›

b. Bilimsel Araflt›rmalar Çal›flma Grubu

c. Etik Çal›flma Grubu 

d. ‹nsan Gücü Planlamas› Çal›flma Grubu 

e. Sa¤l›k Hizmetlerinin ‹yilefltirilmesi / Toplum
Sa¤l›¤›n›n Gelifltirilmesi Çal›flma Grubu

f. Sürekli T›p E¤itimi / Sürekli Mesleki Geliflim 

BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaallaarr  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu  ((BBAAÇÇGG))

Toplant›da di¤er dernekleri temsilen yaklafl›k 50
kat›l›mc› olmas› gerekirken, 16 kat›l›mc› bulunuyordu.
Yaklafl›k 2.5 y›l önceki toplant›da yap›lan grubun
tan›m›, ifllevi, görevi ve sorumlulu¤u benim de içinde
oldu¤um yeni üyeler için tekrarland›ktan sonra
önceki dönemde belirlenen ancak
gerçeklefltirilemeyen hedef ve çal›flmalar gözden
geçirildi.

BAÇG, uzmanl›k dernekleri temsilcilerinden
oluflan, ülkemizde uzmanl›k derneklerinin alanlar› ile
ilgili bilimsel araflt›rmalar›n yeterli nitelikte ve
düzeyde yap›labilirli¤ine dernekler aras› iflbirli¤ini
sa¤layarak katk›da bulunmak amac›yla
oluflturulmufltur.  

‹‹flfllleevvii::

1. Bilimsel araflt›rmalar konusunda uzman
dernekleri düzeyinde fark›ndal›k yaratmak

TTTTBB--UUDDEEKK  ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUPPLLAARRII  GGEENNEELL  KKUURRUULLUU
RRAAPPOORRLLAARRII

BBiilliimmsseell  AArraaflflttıırrmmaallaarr  ÇÇaallııflflmmaa  GGrruubbuu  RRaappoorruu
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2. Uzmanl›k derneklerinin bilimsel araflt›rmalara
yönelik deste¤ini artt›rmaya yönelik
çal›flmalar yapmak

3. Uzmanl›k derneklerinin bilimsel araflt›rmalar
konusunda öncelikli hedefleri do¤rultusunda
stratejik planlama sürecine katk›da
bulunmakt›r.

GGöörreevvii::

1. Tan›m ve amaçlar do¤rultusunda uzmanl›k
derneklerinin bilimsel araflt›rmalarla ilgili
sorunlara dikkatini çekmek

2. Bu alanda yap›labilirli¤i olan çal›flmalar›n
derneklere duyurulmas› ve iflbirli¤i sa¤lamak

3. Multi-disipliner ve çok merkezli çal›flmalara
özendirmek

4. Ulusal yay›nc›l›¤a özendirmek

5. Kurs, sempozyum, kongre, seminer ve
benzeri toplant›lar düzenleme konusunda
önerilerde bulunmak

6. Derneklerin bilimsel araflt›rma politikalar›n›n
oluflumu ve olumlu yönlendirilmesine
katk›da bulunmak

Toplant›da kat›l›mc›lar içinde devaml›l›k olmad›¤›
için amaç ve hedefler ulaflmakta güçlük çekildi¤i
vurguland›. Sürdürülen çal›flmalar özetlendi, eylem
plan› gözden geçirildi. Afla¤›da belirtilen konularda
üç üye görevlendirilerek fiubat 2009 tarihine kadar
rapor haz›rlamas› istendi.

a) Türkiye’de bilimsel araflt›rmalara yap›lan
maddi destekler konusunda bir durum
saptamas› yap›lacak.

b) Ulusal çok merkezli bilimsel araflt›rmalar
konusunda bir anket çal›flmas› ve rapor
haz›rlanacak.

c) Uzmanl›k e¤itimi programlar›nda bilimsel

araflt›rma metodolojisine verilen yer

konusunda durum saptama ve öneri

gelifltirme çal›flmas› yap›lacak.

‹‹zzlleenniimmlleerr

‹lk kez kat›ld›¤›m bu toplant›da bilimsel

araflt›rmalarla ilgili uzmanl›k derneklerine somut

olarak ne gibi öneriler ve katk›da bulunabilece¤i

yönündeki tart›flmalarda sevinerek gördüm ki, Türk

Nöroflirürji Derne¤i bu konuda üstüne düflen görevi

çok uzun süredir hem de di¤er uzmanl›k derneklerine

örnek olacak biçimde yapmaktad›r. Bilimsel

araflt›rmalara maddi destek sa¤lanmas›, bilimsel

araflt›rma metodolojisine yönelik kurs düzenleme,

bilimsel araflt›rmalar›n ödül ve burslarla

desteklenmesi gibi önerilerin hepimizin bildi¤i gibi

derne¤imiz taraf›ndan çok uzun zamand›r hem de

çeflitli alanlarda yap›l›yor olmas› nedeniyle

derne¤imizin bugünkü ve önceki yönetimlerini, bu

teflvik ve ödüllere isimlerini vererek desteklerini

esirgememifl hocalar›m›z› flükranla an›yorum. 

Derne¤imizin yine öncülük edebilece¤ini

düflündü¤üm bir konu ise konusunda ülkemizde

genel bir eksiklik olan çok merkezli bilimsel

araflt›rmalard›r. Bu alanda gerek branfllar aras›

gerekse derne¤imiz bünyesindeki klinikler aras› çok

merkezli çal›flma yap›labilmesi için derne¤imizin

organizasyonda yapabilece¤i, e¤itim ve ö¤retim

gruplar› alt›nda konular› ve çal›flmaya gönüllü

kat›l›mc›lar› belirleyerek bafllat›c› ve teflvik edici rol

oynayabilece¤i kan›s›nday›m. 

Bilgilerinize sayg›lar›mla sunar›m.

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  HHaakkaann  EEmmmmeezz

Baflkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Nöroflirürji A.D.

TToopplluumm  SSaa¤¤llıı¤¤ıı  GGeelliiflflttiirrmmee  ÇÇaallııflflttıırrmmaa  GGrruubbuu  vvee  SSaa¤¤llııkkttaa  ‹‹nnssaann  GGüüccüü  PPllaannllaammaa  ÇÇaallııflflmmaa  GGrruubbuu  iiççiinn  ggöörreevvlleennddiirriilleenn
DDrr..  AAyyhhaann  AAttttaarr,,  DDrr..  MMuussttaaffaa  BBeerrkkeerr,,  DDrr..  AAttiillllaa  AAkkbbaayy  vvee  DDrr..  MMeehhmmeett  SSoorraarr  mmaazzaarreettlleerrii  nneeddeenniiyyllee  ttooppllaannttııllaarraa
kkaattııllaammaammııflflllaarrddıırr..
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Dünyada iki tane kutsal meslek vard›r. Bunlardan
birincisi t›p, di¤eri hukuktur. Birisi insan›n can›n›,
di¤er mal›n› kurtar›r. Birisi sa¤l›¤›, di¤eri adaleti
temsil eder. Bu kutsall›k insanl›¤›n varoluflundan beri
süre gelmifl her türlü olumsuzlu¤a ra¤men böyle
devam edecektir. Sanatta insanl›¤›n do¤uflundan
itibaren vard›r. Bunu ma¤ara duvarlar›na çizilen
resimlerden anl›yoruz. T›pla sanat aras›nda çok
eskiye dayanan bir iliflki vard›r. Bu iliflki mitolojik
ça¤lara kadar dayanmaktad›r. T›bb›n do¤uflu
mitolojik olarak flöyledir. 

MMiittoolloojjiiddee  TT››bbbb››nn  DDoo¤¤uuflfluu::

Asklepios, sa¤l›k tanr›s› özelli¤i de olan Apollon'un
o¤ludur. Sa¤l›k ve hekimlik tanr›s›d›r. Oldukça ilginç
bir öyküsü vard›r. Apollon, Teselya Kral› Phlegyas'›n
(FLEGYAS) k›z› Koronis'e afl›k olur, k›z Apollon'dan
hamile kal›r.   Ancak bir süre sonra Arkadya'dan gelen
bir adamla daha seviflir. Bu olay› izleyen bir kuzgun
ya da karga durumu Apollon'a bildirir. Çok k›zan
Apollon onu diri diri yakmakla cezaland›r›r. Koronis
tam ölmek üzereyken Apollon onun karn›ndaki
çocu¤u kurtar›r ve büyütmesi için Kherion'a verir.
Asklepios, do¤an›n içinde büyüyüp onun s›rlar›n›
ö¤renir. Hatta ölüleri diriltebilecek kadar ustalafl›r.
Ancak Zeus do¤al düzeni bozan ve kendi gücünü aflan
Asklepios'dan çekinmeye bafllar ve onu
y›ld›r›mlar›yla öldürür. Apollon'da bu olay› cezas›z
b›rakmaz ve Zeus'a y›ld›r›m› ba¤›fllayan Kykloplar'›
öldürür. Asklepios'un cans›z bedenini de gökyüzüne
y›ld›zlar›n aras›na yerlefltirir. 

Asklepios'un tap›naklar›na Asklepion denir. Buralar
ayn› zamanda ilk ça¤›n hastaneleridir. En büyü¤ü ve
en ünlüsü Bergama'da olan›d›r. 

Asklepios efsanesine Anadolu'da yap›lan bir katk› da
fludur (ayn› hikaye Lokman Hekim içinde anlat›l›r);

Zeus Asklepios'u y›ld›r›m›yla öldürünce bu s›rada
hekimin yazmakta oldu¤u reçete oradaki bir otun
üzerine düflmüfl, ya¤an ya¤murla ka¤›ttaki yaz›
topra¤a kar›flarak her derde deva sar›msak meydana
gelmifltir. 

Di¤er bir söylenceye göre, Asklepios daima elinde
y›lanl› asas›yla dolafl›rm›fl. Bu asa, hekim, hastalar›na
giderken ona destek olur; asas›na yaslanan hekim
ondan güç al›r; yorulmadan hastadan hastaya koflarak
flifa da¤›t›rm›fl. Asklepios'un y›lanl› asas› hekimli¤in
simgesidir ve t›p sembolüdür. 

T›bb›n  do¤uflu veya hekimlik  böyle bir mitolojiye
dayan›r.  Öyle ise TIP nedir? SA⁄LIK nedir? SANAT
nedir? T›p, Hekim ve Sanat Aras›nda ki iliflki nedir?

TT››pp  nneeddiirr  ??

• Sa¤l›kl› olma halinin sürdürülmesi, hastal›klar›n
önlenmesi, hafifletilmesi ve tedavi edilmesi ile
u¤raflan bilim ve sanat.

• Hastal›klar›, sakatl›klar› iyilefltirmek, hafifletmek
ya da önlemek amac› ile baflvurulan teknik ve
bilimsel çal›flmalar›n tümü, hekimlik.

• ‹nsanlar›n bedenen ve ruhen tam bir iyilik hali
içinde olmalar› amac›na yönelik uygulamalar›n
tümü ile u¤raflan, bu amaca yönelik çeflitli do¤al
ve sosyal bilimleri ve kendine özgü bir deneyim
birikimini kullanan disiplin. 

SSaa¤¤ll››kk  NNeeddiirr??

• ‹nsan›n bedensel, kültürel, çevresel, psikolojik
olarak bir iyilik hali içinde bulunmas› 

HHaassttaall››kk  nneeddiirr??

• Hastal›k, kifliyi rahats›z eden, normal olmayan, ve
kendi bedeninden kaynaklanan uyar›mlar›n

DosyaOp. Dr. AL‹ ‹HSAN ÖKTEN

Adana Numune E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi Beyin Cerrahi Klini¤i

TTIIPP,,  HHEEKK‹‹MMLL‹‹KK  vvee  SSAANNAATT::
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oluflturdu¤u bir durumdur. Di¤er bir deyiflle
sa¤l›¤›n bozulmas›d›r, yani, kiflinin denge
(homeostasis) durumundan ç›kmas›d›r. 

PPeekkii  SSaannaatt  NNeeddiirr??

Sanat, insanl›k tarihinin her döneminde var olan bir
olgudur. ‹nsanl›¤›n geçirdi¤i evrimler yaflama
biçimlerini, yaflama bak›fllar›n›, sanat biçimlerini ve
sanata bak›fllar›n› de¤ifltirmifl, her dönemde ve her
toplumda, sanat farkl› görünümlerde ortaya ç›km›flt›r. 

Bugün sanat›n "duygusal ve düflünsel etkileme
gücü"ne sahip oluflu daha belirleyicidir. Bu anlay›fla
en uygun tan›m› yapan Thomas Munro'ya göre; "sanat
doyurucu estetik yaflant›lar oluflturmak amac›yla
dürtüler yaratma becerisidir." Sanat, güzel ile u¤rafl›r.
Güzel göreceli bir kavramd›r. Kendi içinde tutarl› bir
bütünlü¤ü tafl›yan fley çirkin, ac› verici, i¤rendirici bile
olsa estetik aç›dan güzeldir.

Sanat, nesnel ve öznel yaklafl›mlara göre farkl›
aç›klan›r. Nesnel yaklafl›mda sanat, toplumsal
etkilerle, öznel yaklafl›mda ise salt bir bireysellikle
yarat›l›r.

Kant'a göre; sanat›n kendi d›fl›nda, hiçbir amac›
yoktur. Onun tek amac› kendisidir. Güzel Sanat›
ancak deha yaratabilir.

Hegel'e göre; sanattaki güzellik do¤adaki güzellikten
üstündür. Sanat, insan akl›n›n ürünüdür. Kendisine
do¤an›n taklidinden baflka amaç bulmal›d›r. 

Marks'a göre; yarat›c› eylem, insan›n ve do¤an›n
karfl›l›kl› etkilefliminin bir aflamas›d›r. Bu, toplumsal
bir karakter tafl›r. Sanat, yaflam› insanilefltiren bir
olgudur. Sanat ancak araflt›r›c›, yarat›c›, çok yönlü
tümel insana ulaflma çabas› içinde geliflebilir.

B. Croce, güzelli¤in yerine anlat›m› öne ç›kar›r. Sanat,
sezginin ve anlat›m›n birli¤idir. Bireysel ve teorik bir
etkinliktir. Do¤a, sanatç›n›n yorumu ile güzel olabilir. 

K›saca sanat yarat›c›l›k, güzellefltirmektir. Bizim de
amac›m›z  hastalar›m›z› s›k›nt›lar›ndan kurtarmak,
onlar› normal haline getirmek, sa¤l›ks›zl›klar›n›
iyilefltirmek, güzellefltirmek de¤ilmidir. A¤r›s›n›
geçirdi¤imiz bir hastan›n söyledi¤i “dünyaya yeniden
gelmifl gibiyim” sözü bizlerin bir yarat›c›l›¤›

de¤ilmidir. Bu her zaman böyle de¤ildir. Ama ifle
bafllarken ki amac›m›z budur. 

T›pla sanat aras›nda çok s›k› ve oldukça eskiye
dayanan bir iliflki var. En az›ndan hekimlik
uygulamalar› resmedilmifl ya da yontulmufltur.
Gravürlere ve minyatür sanat›na konu teflkil etmifltir.
Tan› ve tedavi usulleri resmedilmifltir. Hekimli¤in
kendisi de bir anlamda sanatt›r. Yok sanat de¤il
zanaat diyenler olabilir. Ancak bilinen   bir sanat dal›
de¤ildir, zanaat daha çok uyar ama hekimin yapt›¤›
(veya yapmas› gerekti¤i) fley teknisyenlikten çok
yarat›c›l›k, özgüven ve sorumluluk gerektiren bir ifl
oldu¤u için zanaat da denemez. Hekimli¤i, insanlar›
iyilefltirme ve esenlendirme sanat› olarak
tan›mlayabiliriz. Özellikle cerrahiyi gözünüzün önüne
getirin. Cerrahi bir t›p dal› oldu¤u kadar sanat›n ta
kendisidir bence. Her ameliyat ayr› ve o hastaya
özgüdür. Cerrah ameliyat s›ras›nda kendinden bir
fleyler katar bir fleyler yarat›r. Ameliyatta estetik bir
ö¤e vard›r. Cerrah ruhundan, sanat›ndan bir parça o
bedene aktar›r. ‹nsan, ruhu ve bedeniyle Tanr›'n›n
veya do¤an›n baflyap›t›d›r.  Zor ama çok de¤erli bir
fleyle u¤rafl›yoruz. Sanatla u¤raflanlar da öyle. Çünkü
t›p ve sanat  çok de¤erlidir. 

TTIIPP  SSAANNAATT  MMII??  ZZAANNAAAATT  MMII??  

Sorusuna flurdan da bir cevap bulabiliriz.
Günümüzde bile özellikle k›rsal bölgelerde
berberlerin hekimlik veya cerrahl›k yapt›¤›n› veya
baz› cerrahi ifllemlerden onlar›n bu ifli becerdi¤ini
duyar›z. Asl›nda olay›n tarihsel geliflimine bakt›¤›m›z
zaman konunun bir geçmifli oldu¤unu anlar›z. Ve
bunun sadece bize özgün olmad›¤› geçmiflinin
Avrupa’ya dayand›¤›n› söyleyebiliriz.

Ortaça¤’da t›pla ilgilenenler bafll›ca üç ana bafll›k
alt›nda toplan›rlard›; hekimler, cerrahlar ve berberler.
Hepsinin rolü farkl› olmakla birlikte küçük cerrahi
ifllemler aç›s›ndan gruplar aras›nda kesin bir ayr›m
yoktu. 15. yüzy›l bafllar›nda büyük salg›n dalgalar›n›n
bitti¤i dönemde hekimlerin ve cerrahlar›n ço¤u
ölmüfltü. Bu durum daha alt s›n›f olan berberlerin
daha kalabal›k gruplarla daha iyi organize olmalar›na
neden oldu. O dönemde Papa’n›n kilise görevlilerini
tedavi amaçl› kan ak›t›c› ifllerden men etmesi,
malpraktis olgular›n›n ise derebeylerinin çok a¤›r bir
flekilde cezaland›rmas› nedeniyle hekimlerin ve
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cerrahlar›n bu iflleri çok s›k yapmamas› özellikle
minör giriflimlerin berberlere do¤ru kaymas›na neden
oldu. Sonuç olarak bir çok sayg›n cerrah istemeden
de olsa berber gruplar› ile iflbirli¤i içine girdiler. 1540
y›l›nda kral VIII. Henry, cerrahlarla berberleri
“Company of Barbers and Surgeons” kurumu alt›nda
resmen birlefltirdi. Bu kurumun lisans verme, berber-
cerrah yetifltirme, araflt›rma yapma, cezaland›rma,
onlar› çal›flt›rma gibi yetkileri vard›. Bu kurum
yaklafl›k 250 y›l boyunca cerrahlarla berberleri ayn›
statüde temsil etti. 1745 y›l›nda cerrahlar “Company
of Surgeons” ad› alt›nda kurumsallaflarak bu gruptan
ayr›ld›lar. Berberler ise cerrahlar›n ayr›lmas›nda
sonra “Company of Barbers”’› kurdular. Bu kurum
halen ifllevselli¤ini günümüzde de sürdürmektedir.
Özellikle ‹ngiltere’de berber ofislerinin önünde
günümüzde de yer alan k›rm›z› ve beyaz fleritlerden
oluflan k›sa kal›n direk, berber ve cerrah
birlikteli¤inden günümüze yans›yan bir göndermedir.
Bu çubuk flebotomi yap›lm›fl bir hastan›n baca¤›n›
anlat›r. Beyaz çizgiler bandaj ya da sarg› bezi, k›rm›z›
çizgiler kand›r. Mavi çizgi kimilerine göre venleri
temsil eder. Tarihte en ünlü berber-cerrah Frans›z
bilim adam› Ambroise PARE (1510-1590)’dir.  Pare
dört farkl› kral zaman›nda cerrah olarak sarayda
hizmet vermifltir. 

TT››bbbb››nn  SSaannaattaa  YYaannss››mmaallaarr››

Geçmifl ça¤lardan bugüne resim, heykel ve edebiyat
gibi sanat›n pek çok dal›nda; hastal›k gibi  olgular
s›kça ifllenmifltir. Rembrant›n “Anatomi Dersi”,
Bruegel’in “Körler” konulu tablolar›, Molier’in
“Hastal›k Hastas›” veya Türk edebiyat›ndan Peyami
Safa’n›n “9. Hariciye Ko¤uflu” ilk akla gelen
örneklerdir. Anatomi bilgisi güzel sanatlar
akademisinin kaç›n›lmaz temel ö¤esidir. Sanat
tarihinde bunun en çarp›c› örneklerinden biri de,
Leonardo da vincinin, St.Pietro Katedralinin
kubbesini infla ederken, kafatas› yap›s›n› model
alarak de¤erlendirmifl olmas›d›r hiç kuflkusuz.

SSaannaatt››nn  TT››bbbbaa  KKaattkk››llaarr››

Daha antik ça¤larda Bergama’da Asklepion
teraias›nda (hastanesinde) ruh hastalar› flüt ve lirle
yap›lan müzi¤in sa¤alt›c› etkisiyle  tedavi edilirdi. Bir
zaman sonra Selçuklu Dönemi flifahanelerinde sesi
refakatinde uygulanan saz ve ney na¤meleri bir tür

terapi yöntemi olarak de¤erlendirildi. Günümüzde
resim psikoterapi ve rehabilitasyonda uygulanmakta,
psikodrama ise yard›mc› psikanalize yard›mc›
olmaktad›r.

T›bb›n uygulamalar›nda kullan›lan t›bbi protezler,
t›bbi teknik tablo ve foto¤raflar, birer sanat
ürünüdürler. Sanatla t›bb›n birbirlerine en çok
yak›nlaflt›klar› alan ise flüphesiz estetik ve
rekonstrüktif cerrahidir. Daha da ileriye gidip, bugün
uygulanmakta olan endoskopik  cerrahi prensibinin,
flifle içine monte edilen maket gemiciklerin
yap›m›ndan kaynakland›¤› söylenebilir.

SSaannaattçç››  vvee  HHaassttaall››kk

Sanatç›, hassas yap›s› dolay›s›yla hasta olmaya yatk›n
yaflant›s› ve u¤rafl›s›n›n bu duruma ço¤u kez körükler
niteli¤i nedeniyle tedaviye ve iyileflmeye dirençlidir.
Genç yaflta hayata veda eden sanatç›lar›n say›s›
küçümsenemeyecek kadar çoktur. Ayr›ca sanatç›lar›n
meslek hastal›klar› da söz konusudur. Ressamlar
kulland›klar› boyalardan dolay› allerji ve romatoit
artrit, kemanc›lar boyun artrozu, flark›c›lar ses
tellerinde rastlan›lan çeflitli rahats›zl›klar, piyanistler
ise s›rt ve bel deformasyonlar›ndan flikayetçi olurlar.

Baz› durumlarda da hastal›¤›n varl›¤›n›n sanatç›y›
yönlendirdi¤ini görürüz. Chopin, tüberkülozu
s›ras›nda içli nameler, bestelemifl. Van Gogh saras›
s›ras›nda ilginç tablolar resmetmifl. Caville Claudele
ise psikozlar› s›ras›nda eflsiz heykeller yaratm›flt›r.
Ayr›ca hastal›¤a ‘kafa tutan’ sanatç›lar da vard›r.
Beethoven’in sa¤›rl›¤›, J.S.Bach›n ileri devrelerindeki
körlü¤ü, Sarah Bernard’›n kesik aya¤›, say›s›z defa
ameliyat geçiren omurilik felçlisi Frida Kahlo’nun
yata¤›nda odas›n›n tavan›na yapt›rd›¤› aynalarla
resim yapmas›, hep bu kiflilerin sanatlar›nda doru¤a
ç›kmalar›na engel olamam›flt›r.

YYaa  HHeekkiimmlliikk??

Hekim de bir sanatç›d›r. Hekim, duyarl› ve hassas bir
kalbe, güçlü ve engin bir haf›za ve ruha, derin bir
sezgiye, genifl kültür, bilgi birikimi ve özellikle
de¤erlendirme ve an›nda karar verme yetisine sahip
olmal›d›rlar. Hemen her hekim, sanat›n›n gere¤i
olarak dikkatli bir gözlemci, iyi bir araflt›r›c› usta bir
yorumcu ve kompozitör olmak zorundad›r. 
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T›bb›n bir sanat oldu¤unu ilk kez söyleyen Hipokrat
(MÖ 460-377) sadece hekimlerin de¤il, t›p tarihinin
ve t›bb›n da babas› olarak kabul edilmektedir. MÖ 5.
yy.’da t›bba yeni bir boyut getirerek gözlem ve
mant›¤a dayal› t›bbi araflt›rman›n temelini atm›fl,
tanr›lar› bir tarafa b›rakm›flt›r. Hipokrat’a göre “Yaflam
k›sa, ama Sanat uzundur”. Hekim yaln›zca kendisi
do¤ru olan› yapmak zorunda olmakla kalmaz ama
ayn› zamanda hastan›n, bak›c›lar›n ve d›flardakilerin
iflbirli¤i yapmalar›n› da sa¤lamal›d›r.” Burada
Hipokrat “yaflam k›sa, ama sanat uzundur” sözü ile
hekimlere gönderme yapm›flt›r.

HHeekkiimmiinn  SSaannaattssaall  EE¤¤iilliimmlleerrii

Di¤er meslek gruplar›na bakt›¤›m›zda hekimlerin
sanata e¤ilimlerin veya sanatç› doktorlar›n daha fazla
oldu¤unu görürüz. Bunun nedeni fludur. U¤rafl
alanlar› ve hedefleri insan ve yaflam olan t›p ve sanat
ço¤u zaman iç içedir. Yukar›da bahsetti¤imiz gibi
zaten t›p bir sanat, hekimlik de zanaat  de¤il midir?
Hekim sadece bir teknisyen de¤il, ayn› zamanda bir
sanatç›d›r. T›pta bilimsel kayg› yan›nda estetik kayg›
da vard›r. Böyle olunca da t›p ve hekimler sanatla yan
yanad›r. Hekimlikteki “ustal›k” hastas›n›n veya
kendinden yard›m isteyen insanlar›n duygu ve
düflüncelerini, ac›lar›n› ve beklentilerini anlad›¤›
ölçüde anlam kazan›r. Bunun için hekim bir sanatç›
duyarl›l›¤›nda olmal›d›r....! 

T›p ile sanat›n ayr›ca teknik benzerlikleri de vard›r.
Örne¤in keman ile cerrahiyi karfl›laflt›racak olursak,
her ikisinde de metot, ekol, manipülasyon, haf›za
performans›, kondisyon, stres ve heyecan gibi
durumlar› sayabiliriz.

Hekimi sanata yaklaflt›ran bir di¤er fley de yorucu ve
bazen üzücü bir  mesaiden sonra sanatla rahatlama
iste¤idir. Ayr›ca çok fonksiyonlu kiflili¤inin tatminini
t›pta oldu¤u kadar sanatta da bulur. Hekimin sanatla
u¤raflmas›n›n bir baflka nedeni de kal›c› olma
iste¤idir. Hekimin eseri olan hasta fani oldu¤u gibi
metodlar ve bilgiler de çok k›sa ömürlüdür. T›pta
de¤ifliklik ve yenili¤in kaç›n›lmaz oluflu sevindirici
olmakla birlikte, hekim, kal›c› eser b›rakma ve ilerde
hat›rlanma iste¤ini bir nebze de olsa sanatla dile
getirir. Hekimler aras›nda profesyonele yak›n
düzeyde eserler veren sanatç›lara rastlanmas›n›n bir
nedeni de, asl›nda sanatç› olmak için küçük yafltan

kendini haz›rlam›fl ve sanata oldukça yetenekli
gençlerin, zaman›nda ailenin veya çevrenin ‘aç kal›r’
korkusu ile baflka mesleklere yönlendirilmesindendir
ve genelde sanat›n yerine t›p önerilir. Tüm bunlardan
sonra tarihte sanatla u¤raflm›fl pek çok hekime
rastlanmas›na flaflmamak gerekir. 

Hekim, mizac› gere¤i sanatla ilgilenir. Eski  ça¤larda
t›p ile sanat ayn› kifliler taraf›ndan icra edilirdi ve
s›ras› ile filozof, ulema, hümanist gibi isimlerle
zikredilmifllerdi. Ça¤›m›zda bu meslekler zorunlu
olarak birbirlerinden ayr›lm›fllarsa da, hekim genelde
sanattan vazgeçememifltir. 

Bu bak›fl aç›s›yla bak›ld›¤›nda hekimler sanatç›d›rlar,
veya iyi hekim olabilmek için en az›ndan sanatç›
ruhlu olmak gerekir diye düflünebiliriz. Baz› hekimler
ise hekimlik sanat›n›n yan› s›ra müzik, edebiyat,
plastik sanatlar veya di¤er sanat dallar›yla da
u¤raflarak sanatç› kimliklerine kimlik katarlar. Örne¤in
Anton Çehov hem hekim hem romanc›d›r, Ceyhun
Atuf Kansu,  Behçet Aysan hem hekim hem flairdir, Dr.
George Chicotot hem hekim hem ressamd›r. Bilim ve
sanatta mükemmelli¤e eriflmifl olan Leonardo da
Vinci bir hekim olmamas›na karfl›n t›p ve sanat›n
birlikteli¤ini kan›tlarcas›na mükemmel eserler
vermifltir.  Moliere’in “Hayali Hasta”  adl› eseri t›bb›n,
tiyatronun ve inanc›n bilefliminin etkileyici bir
incelemesi niteli¤indedir. “Sherlock Holmes”
karakterinin yarat›c›s› Arthur Conan Doyle, bir
pratisyen hekimdir ve bu meslekten para
kazanamayaca¤›n› anlay›nca dedektiflik öyküleri
yazmaya karar vermifltir. T›pta çok önemli bir ç›¤›r
açan Laënnec baflar›l› bir flütçü olmasayd›, müzikle
olan iliflkisini hekimli¤ine yans›tmasayd›, basit bir
cihaz olan stetoskopu keflfedebilir miydi? Türk
senfonik müzi¤in büyük üstad› Dr.Bülent Tarcan hem
bir çok beste yapm›flt›r, hemde Türkiye’de modern
anlamda Beyin-Cerrahisinin geliflmesine katk›s› olan
ünlü bir nöroflirürjiyendir. Veya dünyan›n gelmifl
geçmifl en büyük cerrah› kabul edilen Violonselist
cerrah Theodor Billroth, acaba yak›n arkadafl›
Bramhs’›n eserlerini dinleyip, baz›lar›n› düzelterek
geri verip, müzikle dinlenmeseydi o  muhteflem
ameliyatlar› yapabilir miydi ? Cildiye uzman›
Dr.Cenap fiehabettin, ressam, hattat, minyatürcü, t›p
tarihçisi Dr.Süheyl Ünver, bestekar, ve daha niceleri,
insana duyduklar› sevgiyi yaln›zca hekimlikleri ile
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de¤il, sanatç› kiflilikleri ve yap›tlar›yla da dile
getirmifllerdir.

Hekim, senfonici ve nöroflirürjiyen Bülent Tarcan'la
ilgili s›kça anlat›lan (ve elbette asl› olmayan) bir
yak›flt›rma vard›r: Tarcan günün birinde çok zor bir
cerrahi ameliyat yönetmektedir. Ö¤rencileri ve
meslektafllar› da izlemektedir kendisini. Saatlerce
süren ameliyat sonunda biter ve Tarcan alk›fllar
karfl›s›nda, e¤ilerek selam verir. Ama alk›fllar dinmek
bilmez. Sonunda Tarcan tekrar hastan›n bafl›na gelir
ve bis olarak, bir apandisit ameliyat› yapar! 

Resim sanat›nda t›p denilince 17. yy. Hollanda’l›
ressamlar akla gelir. Bunlardan en meflhur olan
eserlerden biri “Dr.Nicolaes Tulp’un Anatomi
Dersi”dir  (Rembrandt, 1632). Bu meflhur resmi
yapt›¤›nda ressam henüz 26 yafl›ndayd›. Resmin
yap›ld›¤› zaman 39 yafl›nda olan Dr. Tulp,
Amsterdam’›n tan›nm›fl  bir cerrah› ve anatomistiydi.
Bu ›smarlama resimdeki 7 kifliden sadece ikisi
doktor, di¤erleri Amsterdam’l› zengin burjuvalard›.
Ceset silahl› soygundan hüküm giyip as›lan Aris
Kindt’e ait.. Tulp’un kafas›nda toplumdaki seçkin
yerini simgeleyen flapkas› vard›r. Kadavran›n
bedeninden yay›lan çi¤ ›fl›k rengi dikkat çekicidir.
Resmin gerçek bir anatomi dersi olmad›¤› aç›kt›r. Ne
kar›n ne gö¤üs bölgesi aç›lmam›flt›r. Sadece kolu
dirsekle bilek aras›ndaki bölümü kesilmifltir. Çünkü
resim ›smarlamad›r, kar›n aç›l›rsa organlar çabuk
çürüyece¤inden istenilen resim bitirilemeyebilinir.
Dr. Tulp, sa¤ elindeki forsepsle kas›n bir bölümünü
kald›rmaktad›r. Bu tuttu¤u yap›lar flexor digitorum
superfacialis’tir. Niye bir iflaret sopas›yla
göstermemifltir, forsepsle kald›rm›flt›r? Bu sorunun
cevab› Dr. Tulp’un sol elindedir. Tuttu¤u yap›lar sol
elin fleklini vermektedir. Öndeki iki kifli yani
hekimlerden soldaki büyük bir dikkatle kadavran›n
ön koluna bakarken sa¤daki ise gözlerini Dr.Tulp’un
sol eline dikmifltir. Bu kiflinin elinin durumu da sanki
olaca¤› onaylarm›fl gibidir. 

Bak›n Friedrich Nietzche 1878’de “insanca, pek
insanca”da hekimler için ne diyor: bir hekimin
zihinsel güçlerinin en yüksek noktas›nda olmas›n›n
sebebi, sadece en son ve yeni yöntemleri beceriyle
uygulamas›, ya da teflhis koyan hekimlerin ünlü
yöntemleriyle, belirtilerden yola ç›karak sebeplere

kolayca ulaflmas› de¤ildir art›k. Buna ilaveten
herkesle kolayca uyum sa¤layabilecek ve gerekirse
karfl›s›ndakinin yüre¤ini kolayca söküp alabilecek
türden bir hitap yetene¤ine, melankoliyi yok edecek
kadar cana yak›nl›¤a, bir diplomat›n arabuluculuk
yetene¤ine, insan ruhunun s›rlar›n› ö¤renebilmek için
bir polisin beceri ancak bu s›rlara ihanet etmemek
için de bir avukat›n anlay›fl yetene¤ine, özetle bütün
profesyonel mesleklerin beceri ve haklar›na
gereksinimi vard›r. Burada  Nietzsche bir üstün insan›
de¤il bir doktoru yani sanatç›y› tan›mlamaktad›r.

‹yi bir hekimin sanatç› yan›n›n da kuvvetli olmas›
gerekti¤ini ›srarla vurgulamaktay›z, çünkü bir hekim
ne kadar bilgili ve deneyimli olursa olsun, insanlar›n,
hastalar›n›n, hasta yak›nlar›n›n duygu ve
düflüncelerini anlamak, hissetmek, empati yapmak
zorundad›r. Bütün bunlar› yapabilmesi için o hekimin
do¤an günefli görmesi, ya¤an ya¤murdan sonra
topra¤›n kokusunu duymas›, flehirleri gezip görmesi,
k›rlardaki çiçe¤in ar›yla dans›n› seyretmesi, do¤ayla
tek vücut olmas› gerekir. 

fiiir ve foto¤raf sanat›nda; duygu, düflünce, sezgi,
hayal kurma, tema, ça¤r›fl›m, vurgu ve ritm vard›r.
Ayn› kavramlar t›pta da yok mu? Sezgi, düflünce,
duygu ve ritm, klinik uygulaman›n ana ö¤eleri de¤il
mi? fiair veya foto¤raf sanat› yapan  bir m›sra, bir
foto¤raf karesi için  bir çok yer görmeli, sokak
gezmeli, insanlar tan›mal›, hayvan sevmeli, eflyalara
dokunmal›d›r.

fiiirler bazen sitem doludur bazen umut. Örne¤in
Bertolt Brecht “Bir ‹flçinin Hekime Çekti¤i Söylev” adl›
fliirinde s›n›f düflman› kabul etti¤i hekimleri hedef
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alan sitemli hatta ajitatif ama estetik etki uyand›ran
dizelerinde flöyle der :

Bizi hasta eden nedir, biliyoruz.
Hastaland›¤›m›zda diyorlar ki,
Bizi iyilefltirecek olan sizmiflsiniz.

Duydu¤umuza göre, on y›ld›r,
Masraflar› halktan ç›kan
Seçkin okullarda tedavi etmeyi ö¤renmiflsiniz.
Ve ö¤reniminiz için
Bir servet harcam›fls›n›z.
Demek ki iyilefltirebilirsiniz bizleri.

‹yilefltirebilir misiniz bizi?
Karfl›n›za ç›kt›¤›m›zda
Paramparçad›r giysilerimiz,
Bafltan afla¤› dinlersiniz ç›plak bedenimizi.
Hastal›¤›m›za gelince
Paçavralar›m›za bir bak›flta 
Anlafl›l›r sebebi. Ayn› fleydir eskiten

Hem bedenlerimizi, hem giysilerimizi.

............

............

Bize ne kadar›n› ay›rabilirsiniz vaktinizin?
Görüyoruz: dairenizdeki bir hal› bile
Befl bin vizitede kazand›¤›n›zdan, daha pahal›
fiüphesiz iddia edeceksiniz, masumiyetinizi.
Evimizin duvar›ndaki
Rutubetli leke de 
Anlat›r ayn› hikayeyi.

Sözlerimizi Naz›m Hikmet ile tamamlayal›m. Bu
fliirinde Naz›m hekim olmamas›na ra¤men bir hekim
duyarl›l›¤›nda hastalara “Mesaj” isimli fliirinde flöyle
seslenerek umut da¤›t›r onlara; 

Hastalar
Kardefllerim
‹yilefleceksiniz.
A¤r›lar, s›z›lar dinecek
Yumuflak, ›l›k.

Bir yaz akflam› gibi inecek

A¤›r, yeflil dallar›n ad›ndan rahatl›k.

Hastalar, kardefllerim,

Biraz daha sab›r, biraz daha inat.

Kap›n›n arkas›nda bekleyen ölüm de¤il, hayat.

Kap›n›n arkas›nda dünya, dünya c›v›l c›v›l

Kalkacaks›n›z yata¤›n›zdan

gideceksiniz.

Tuzun, ekme¤in, güneflin tad›n›

yeni bafltan keflfedeceksiniz.

Sararmak limon gibi, mum gibi erimek,

devrilmek kof bir ç›nar gibi ans›z›n,

kardefller, hastalar,

biz ne limonuz, ne mum, ne ç›nar.

Biz insan›z çok flükür

çok flükür biliriz,

ilac›m›za

umudu katmas›n›

“yaflamak gerek” diyerek

ayak direyip

dayatmas›n›

Hastalar,

kardefllerim

iyilefleceksiniz

A¤r›lar, s›z›lar dinecek,

Yumuflak, ›l›k bir yaz akflam› inecek,

A¤›r yeflil dallar›n ard›ndan rahatl›k. 

Tüm sanat dallar›nda duygu, düflünce, sezgi, hayal

kurma, tema, ça¤r›fl›m, vurgu ve ritm vard›r. T›p veya

hekimlikte de sizce öyle olmas› gerekmez mi?

NNOOTT:: Bu yaz› 14 Mart 2008 tarihinde Adana Tabip

Odas›nda yapt›¤›m konuflmadan al›nt›lanm›flt›r.

YYaarraarrllaann››llaann  KKaayynnaakkllaarr::

*Sanat ve T›p: Musa Albükrek

**T›p ve Sanat: Faik Çelik

***Çeflitli internet siteleri
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Çeflitli düflünürlerin ça¤dafl t›p hakk›ndaki

elefltirilerine bakacak olsayd›n›z onlar›n azalan

toplumsal bilinç hakk›nda umutsuzlu¤a kap›ld›klar›n›

görürdünüz. Ac› veren bu ittifak, genel olarak sosyal

ve t›bbi ahlak de¤erlerindeki düflüflün bir

göstergesidir ve nöroflirürjinin de bundan d›fllanmas›

olas› de¤ildir. Bu yaz›, vahfli ticaretin oluflturdu¤u

siklonik rüzgârlar›na karfl› titremeden, parlak bir

biçimde yanmaya devam eden narin nöroflirürjikal

etik ateflinin sönmesini önlemek amac›yla yaz›lm›flt›r.

Etik sözcük olarak iyiyle kötünün birlikte yer ald›¤›

bir ifltir. ‹ngilizce sözlükleri bu sözcü¤ü Sanskritçe

Swadha sözcü¤üne dayand›r›r. K›saca, sizin herhangi

bir polisiye kuvvet veya zorunluluk olmadan yanl›fl

bir fley yapman›z› engelleyip do¤ru ifl yapman›za

sebep olan öz sayg› duygusu anlam›n› ça¤r›flt›r›r. O,

neyin uygun ve iyiden yana oldu¤unu belirleyen bir

iç mahkûmiyettir. O, bask› alt›nda yap›lan eylemlerde

bafltan sona beslenip kuvvetlendirilen bir

mahkûmiyettir. Etik ö¤retilemez, özel dersle -belki-

biraz verilebilir. En iyisi, Thomas de Kempis’nin ‘The
imitation of Christ’ (Sahte ‹sa) isimli yap›t›n›n

dizelerinden ö¤renmektir. Bu, bizim karakter

yönünden ö¤rencilerin bir model olarak alabilece¤i

nöroflirürjikal dürüstlük modeline bürünmemizi icap

ettirir. Tüm söylenen, Eti¤in, kiflinin kal›tsal bir

özelli¤i, kiflinin weltanschauung’u, yani dünya görüflü

oldu¤udur. Bir er, bir devlet baflkan›ndan veya bir

baflbakandan, bir müdür de patronundan daha

ahlakl› olabilir. Bu ba¤lamda etik veya ahlakl› olmak

Kathopnishad’›n dedi¤i gibi bir b›ça¤›n keskin

kenar›nda yürümeye haz›r olmak demektir. 

Swami Vivekananda taraf›ndan Asya’n›n Ifl›¤›
olarak övülen Buda, Nöroflirürjinin Bafl Tanr›s› olabilir
mi? Nöroflirürji, Budizmin, chaitanya’n›n veya kozmik

bilincin deryas›nda yer alan, hücreler aras›nda en
geliflmifl olan ve nöron olarak adland›r›lan hücrelerle
u¤raflma ayr›cal›¤›na sahiptir ve onlarla ayn› fleyleri
alg›lay›p ayn› fleyleri ifade eder. Bu flekilde,
Nöroflirürji, afla¤›da özlüce belirtilen sekiz aflamal›
yolu izleyerek Budan›n yolunda gitmeyi seçebilir.

BBiirriinncciissii:: Primum, non nocere. Önce zarar verme.
Hipokrat bu etik flifreyi 4 milenyum önce dile
getirerek tüm tedavilerin kal›tsal olarak iyatrojenik
özellikler tafl›d›¤›n› ima etmifltir. Arthur Bloomfield,
yaflad›¤› iyatrojenik bir trajediden sonra tüm
hastanelerde doktor ve ö¤rencilerin girifl kap›lar›na
flöyle bir plaket yaz›lmas›n› istemifltir: “Yard›m
edemeyece¤imiz baz› hastalar vard›r ama zarar
veremeyece¤imiz hasta yoktur”. Nöroflirürji felci
iyilefltirme sihrine sahiptir. Ayn› flekilde aksi de
mümkündür. ‹yi için kudret olan her neyse kötü için
de kudret olabilir.  

‹‹kkiinncciissii:: Quieta non movere, anlam› ‘k›r›k de¤ilse

onarma’ demektir. Bin tane tümöre sahip manifest

patolojili von Recklinghausen hastas› buna

mükemmel bir örnektir. Hoerr yasas› dostça söyler:

“asemptomatik bir insan›n kendisini daha iyi
hissetmesini sa¤lamak olanaks›zd›r”. Bu önermenin

do¤al sonucu asl›nda, ‘müdahale edersen daha
kötüsüne sebep olaca¤›na hiç flüphe yoktur’
demektir. Cayd›r›c› ve önleyici savafl›n geçerli oldu¤u

ça¤da ça¤dafl t›p da ondan geri kalmad› ve tüm

dünyaya 5 y›ld›zl› çekap kliniklerinin yay›lmas›na

sebep oldu. Çok y›ld›zl› yerler büyülüdür, insanlar›n
biri girer biri ç›kar.  Asl›nda tamamen normal olan bir

insanda t›bbi obsesyonlar› sebebiyle trajik –komik

bir biçimde anormallikler saptanabilir. Lasker ödülü

sahibi Rustom Jal Vakil’in, EKG makinesinin atom
bombas›ndan daha zararl› oldu¤unu söyledi¤i,

ÜyelerimizdenDr. TAYFUN HAKAN
Haydarpafla Numune E¤itim ve Arafltırma 

Hastanesi, Nöroflirürji Klini¤i, ‹stanbul

EETT‹‹KK  VVEE  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹
Çeviri: Kothari M, Goel A: Ethics and Neurosurgery. Neurol India 54(1):11-12, 2006
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Harrison taraf›ndan ünlü Harrison’s Principles of

Internal Medicine kitab›nda yüksek sesle dile

getirilmifltir. En mükemmel görüntüleme teknikleri

de – örne¤in omurga MR’›, eflit derecede tahribat

yapabilir, haks›z bir durumda hakl› görünerek bir

teknokrat› yan›lt›p öç alabilirler. Anamnezinde

bozulma olmadan bedeninde saptanan bir bozukluk,

hastay› mezara götüren iyatrojenite için en emin

reçetedir.  Ne kadar sofistike olursa olsun, bir tetkik

yönteminden beklenen fley onun köklü bir iz

b›rakmas›, iyi bir etki yapmas›d›r. Bu koflullarda

uygulanacak bir cerrahi ifllem, cerrah›n öznellik

katsay›s›na ba¤l›d›r ve ne yaz›k ki tek öznellik de

hastan›n ödeyece¤i ücrettir. Tetkikler s›ras›nda

karfl›laflt›¤›n bir anormalli¤e güvenemiyorsan kiflinin

kendi vücuduna güveneceksin. 

ÜÜççüünnccüüssüü:: Eric Ericsson, pratik t›p eti¤inin alt›n

kural›n›n Talmud’dan ödünç al›nabilece¤ini

söylemifltir; ‘Kendine yap›lmas›n› istedi¤in fleyi yap,

yap›lmas›n› istemedi¤in fleyi yapma.’ Mayo Klini¤inin

gastorintestinal cerrahi öncülerinden Walter Alvarez,

The Incurable Physician (Tedavi Edilemeyen Doktor)

isimli otobiyografisinde flu gözlemini dile getirmifltir:

Genç-yafll› tüm hastalar gastrektomi ve vagotomi ile

‘iyilefltirilirken’, benzer sorunlar sebebiyle cerrahi

uygulanan Mayo Klinik doktorlar›n›n hiçbirisine bu

ifllem uygulanmam›flt›r. Bu, t›bb›n de¤iflik

disiplinlerinde birçok kez tekrarlanan bir öyküdür.

Aldous Huxley,  Perennial Philosophy (Ebedi Felsefe)

isimli kitab›na Chhandogya Upanishad-Tat twam asi:

That art thou diye bafllar. Az ve öz koy, her ne kadar

ac› çeken rolünde olsa da, hasta hiçbir fley de¤ildir,

sen bir fleysin.  Sözlüklerin suç anlam›ndaki crime

sözcü¤ünü krinos’a dayand›rmalar› enteresand›r.

Krinos= terimleri ekzokrin ve endokrin olarak

ay›r›r›m. Biz hastalar› kendimizi tedavi etti¤imizden

farkl› olarak tedavi ederiz, kendimizi onlardan

ay›r›r›z, be¤en ya da be¤enme tedavi bir suç eylemi

olarak sonuçlan›r. 

DDöörrddüünnccüüssüü:: Sör William Osler’e göre iyi bir

ö¤retmenin üç özelli¤i vard›r:  Bilgi, Arzu ve

Alçakgönüllülük. Nöroflirürjiyen de bir ö¤retmendir.

Bilgi sofras›nda, paylaflmaya istekli ve daima, sonu

gelmeyen bir misafir olmal›d›r. Bilginin iki yüzü, Adi

Shankaracharya taraf›ndan “Bilgi sonsuzsa cehalet de

sonsuzdur” deyifli ile vurgulanmaktad›r. Blaise

Pascal’a göre, bilgi, d›fl yüzü cahillikle kapl› olan bir

kürenin iç yüzeyidir. Bundan dolay›, ne kadar çok

biliyorsan›z daha ço¤unu bilmemektesiniz. Samimi

ve azametli bir alçakgönüllülü¤ün temelinde bu

anlay›fl yatar. Onlar, sadece, bildikleri için ne denli

cahil olduklar›n› itiraf etmektedirler, biz de öyle

olabiliriz. Wilder Penfield bizi cahilli¤imiz hakk›nda

bilgilendirmek için çok çaba göstermifltir. ‘Beyin ve

zihin hakk›nda ne kadar az fley biliyoruz. ‹nsan ruhu

ve do¤as› ile Tanr› hakk›nda ne kadar az fley

biliyoruz’.

BBeeflfliinncciissii:: Nöroflirürjide karfl›lafl›lan herhangi bir

patoloji bir olas›l›klar zinciri temelinde oluflmaktad›r

– bilgi cahillikten daha büyük ama kesinlikten daha

küçüktür. Bir glioblastoma multiforme veya bir

meningiom, mevcut herhangi bir toplulukta bir

olas›l›k temelinde ortaya ç›kar, bu sebepten bu

hastal›klardan birinin sizin hastan›zda olmufl olmas›

sizi benzer durumdan kurtarmaktad›r. Bu topluluk

prensibi, IQ’dan enflamasyona kadar genifl bir

uygulama alan›na sahiptir ve biz entelektüellerden

daha flefkatli bir yaklafl›m ister. Böyle bir ütopyan›n

kabulünden önce bir nöroflirürjiyene yak›flan fley,

hastaya sayg› ile yaklafl›p ona minnet duymakt›r: ‘Siz

hasta oldu¤unuz için ben de¤ilim’. Böyle bir inanç,

içimizdeki teknokrat›, ac› çekmekte olan baflka birisi

için en iyisini yapmaya çal›flan, daha insani bir birey

olarak olgunlaflt›r›r. Bunu, korkunç bir hastal›¤›n

pençesine düflmüfl olan kifliye aktarabilirseniz, o

hastal›k anlam kazan›r, onu suçluluk duygusundan,

kötü kaderinden dolay› cezaland›r›lm›fl olma

duygusundan kurtar›r, sizin sahip oldu¤unuz fley olur. 

AAlltt››nncc››ss››:: 19. yüz y›l›n ileri görüfllü

düflünürlerinden Emerson flöyle der: insanlar›n

zihnini nesneler yönlendirecektir. Nesneler –para,

Mercedes, makineler- insanlara hükmedecektir,

nöroflirürjiyenler bunun d›fl›nda kalamaz. Biri flöyle

diyebilir, rafine nöroflirürji sofistike alet edevat

gerektirir. Biri bunlar› söylerken Einstein’in modern

zamanlar için söyledi¤i fleyi dile getiriyor olabilir: “A

profusion of means, and a confusion of ends”. Çok

fazla yöntemin varl›¤›, sonuca varmay› zorlaflt›r›r.
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Bilimsel olarak ulaflt›¤›m›z inançlar›n h›zla
sars›lmas›na sebep olan fley, nöroflirürjiyenlerin
(veya di¤er doktorlar›n) kendilerinden daha çok,
t›p/makine üreticilerinin sald›rgan tav›rlar›d›r.
Araflt›rmalar, yay›nlar ve iletiflim materyalleri
genellikle ç›kar çevrelerince gündeme getirilmekte
bu yüzden de s›kl›kla sapla saman› birbirinden
ay›rmak mümkün olamamaktad›r. Endüstriyel
anlay›flla sunulan sosyal faaliyetlerin bilimsel bir
toplant›n›n önüne geçmesi, gerçekte mevcut olan
t›bbi manzaran›n bir paradoksudur. Arthur Koestler
bunu, ‘hepimizin bir gün, zaferlerimizi kutlayaca¤›m›z
s›radan toplant›larda bir araya gelmeyi
amaçlad›¤›m›z›’ anlatan The Call Girls (Tele K›zlar)
kitab›nda tan›mlamaktad›r. Bu, saptamaya de¤er bir
gelenektir. 

YYeeddiinncciissii:: Ça¤dafl (modern) ve t›p deyince ne
anl›yoruz? Sözlükler her ikisini de Latinceye
dayand›r›rlar. Modus= ölçü, Sanskritçe, marta: Bu
ba¤lamda basmakal›p bir deyim olan modern veya
ça¤dafl t›p diye nitelendirilen fley, bütünsel (holistik)
sa¤l›k gibi bir totolojidir (gereksiz tekrar). ‹laçlar veya
aletlerle, telkin veya cerrahi ile yap›lan t›p, sizin
iflinizi kesin bir ölçü dâhilinde yapman›z gibi bir
fleydir, yani uzak ve yak›n. Modern diye
isimlendirilen ölçü, siz, mevcut tüm verileri ve
düflünceleri dikkate alarak ölçülü bir ad›m atabilir, bir
karar verebilirsiniz anlam›na gelmektedir. Yani,
modern, sizin t›bbi davran›fl›n›z›n en son, en pahal›,
ithal edilmifl veya sofistike olmas›n›
gerektirmemektedir. Bu durum sadece, sa¤duyunuzu
sanki bir safra gibi atmaya çal›fl›yorsunuz anlam›na
gelir. K.G. Mussif’in tüm konuflmalar›n› flu mesajla

bitirmesi sebepsiz de¤ildir; ‹yi bir cerrah ne zaman

ameliyat etmemesi gerekti¤ini bilen kiflidir. Modern

bir nöroflirürjiyen, ne kadar sofistike görünse de

yarar›n›n flüpheli oldu¤u bir cerrahiyi uygulamaktan

kaç›nma cesaretini gösterecek oland›r. En son

tahlilde, modern t›p en üst düzeyde rasyonel t›pt›r.

Modern nöroflirürji rasyonaliteye dayanmal›d›r.

Harvey Cushing, Hand-Schuller-Christian ve Weber-

Christian hastal›¤› ile tan›nan Henry Christian’a

yazd›¤› mektubunda flöyle der: ‘Asl›nda, cerrahi iflin

en az k›sm›n› oluflturur, bu ifl için elleri olmayan bir

cerrah›n görevlendirildi¤i bir yerin oldu¤u günü

görmeyi çok isterdim’.

SSeekkiizziinnccii  vvee  ssoonnuunnccuussuu:: Sen, nöroflirürji uzman›,

yukar›da bahsedilen prensipler yüklü olan

anlamlardan en çok yararlanan kifli sen olmal›s›n. Bir

nöroflirürji sanatkâr› olarak kiflili¤in ve merhametin

senin en mükemmel yönlerin olmal›d›r. 

Belki, zorla da olsa, teknik yönde çal›flan

kafam›z›n iktidar› alt›ndaki kalbimizin güzelli¤ini

soldurmamak için yukar›da alt› çizilen ö¤retilerin bir

k›sm›n› savunabilmeliyiz. Zamanla, entelektüel ve

ruhsal üzüntülerimizi daha da azalt›p, düzgün ve

do¤ru bir beyin, ayd›nl›k bir yürek ve geceleri daha

yumuflak bir yast›¤a sahip olabiliriz. ‹yi bir

nöroflirürjiyen olmak övgüye de¤er bir fleydir. Haydi,

marfl marfl, daha iyi bir insan olmak zorunday›z.

‘Baflkalar›na karfl› etik ve merhametli olmak asl›nda

kendimize karfl› yapt›¤›m›z hizmettir’ diye vurgulayan

Tanr› Buda de¤il miydi?
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Ça¤›m›zda teknolojideki h›zl› geliflmenin bir
sonucu olarak yeni tedavi yöntemleri ortaya
ç›kmaktad›r. Beynin damar hastal›klar›n›n
intravasküler ameliyatlarla tedavisi bu alanlardan bir
tanesidir. Hepimiz üzüntüyle görmekteyiz ki
ülkemizde vasküler nöroflirürji alan› h›zla
nöroflirürjiyenlerin elinden ç›kmaktad›r.
Nöroflirürjiyenler dünyan›n birçok ülkesinde
kraniotomiye ek olarak nöroendovasküler
ameliyatlar› da yapabilmektedir. Bugün ülkemizde
45-50 yafl›nda olan nöroflirürjiyenlerin hemen
hepsinin serebral anjiografiyi mutlaka yapm›fl oldu¤u
görülecektir. Tüm Türk Nöroflirürji camiasinin ortak
sorunu olan nöroendovasküler cerrahi ameliyatlar›
konusunda teorik-pratik bilgi edinmek ve bu bilgileri
uygulamaya dökmek amac›yla Türk Nöroflirürji
Derne¤i’nden 6 ayl›k burs alarak Japonya’n›n Sendai
flehrinde bu konuda özelleflmifl bir merkeze gittim. 

fiubat-Mart 2008 ve Eylül-Ekim 2008 tarihlerinde
Japonya’n›n Tohoku Üniversitesine ba¤l› Kohnan
Hastanesinde çok yo¤un bir e¤itim ald›m. Tohoku
Üniversitesi 1900’lü y›llarda kurulmufl olan
Japonya’n›n en eski üniversitelerinden bir tanesidir.
Nöroflirürji Departman›’n›n ilk baflkan› Dr. Jiro
Suzuki’dir. Dr. Suzuki’nin ”Sendai Koktail” ad›yla
literatüre geçen kar›fl›m› herkesin haf›zalar›ndad›r.
Dr. Suzuki’den sonra Dr. Yoshimoto klinik baflkan› ve
ard›ndan Tohoku Üniversitesi’nin rektörü olmufltur.
Nöroflirürji Departman›n›n flimdiki baflkan› Prof. Dr.
Tominaga’d›r. Nöroendovasküler Tedavi Departman›
Dr. Yoshimoto’nun baflkanl›¤› döneminde Dr. Akira
Takahashi taraf›ndan kurulmufltur. Dr. Akira
Takahashi Kohnan Hastanesinde görevli oldu¤u
dönemde nöroendovasküler tedavi giriflimlerini
burada bafllatm›st›r. Prof. Dr. Akira Takahashi halen
Tohoku Üniversitesi Nöroendovasküler Tedavi
Departman›’n›n baflkan›d›r. 

Nöroendovasküler tedavi ameliyatlar›n› hem
Tohoku Üniversitesi T›p Fakültesi hastanesinde hem
de Kohnan hastanesinde yapmak cihaz altyap›s›
aç›s›ndan mümkündür. Ancak hemen tüm uzman
hekimlerin Kohnan hastanesinde bulunmas› ve

radyolojik tetkiklerin zaman engeline tak›lmadan
yap›labilmesi nedeniyle ifllemler esas olarak Kohnan
hastanesinde yap›lmaktad›r. Kohnan hastanesi
Japonya’daki önemli nöroendovasküler tedavi
merkezlerinden bir tanesini oluflturmaktad›r.
Hastanenin bünyesinde bulunan bir tanesi 3 Tesla’l›k
olmak üzere 2 adet MR cihaz›, 1 adet multislice-
tomografi cihaz›, birkaç tane geliflmifl Doppler cihaz›,
yo¤un bak›m ünitesinde serebral oksimetreler,
intraoperatif duysal ve motor evoked potential
cihaz›, bir tanesi biplan di¤eri monoplan olmak üzere
2 adet 3D istasyonu bulunan anjiografi cihazlar›
say›labilecek önemli altyap› malzemelerini
oluflturmaktad›r. Hastanede kuflkusuz SPECT ve
PET tetkikleri de yap›labilmektedir. ‹lginç bir
biçimde hastanede hiçbir radyolog yoktur. Yukar›da
belirtti¤im tüm incelemeler nöroflirürjiyenler ve
nörologlar taraf›ndan bizzat yap›lmaktad›r.
Hastanenin yatak say›s› 200 olup günde ortalama
50 civar›nda poliklinik hastas› muayene edilmektedir.
Hastalar›n postoperatif dönemdeki rehabilitasyo-
nunu hastane içinde görevli fizyoterapistler
yapmaktad›r. Kohnan hastanesinde Nöroflirürji,
Nöroendovasküler Tedavi, Stroke Nörolojisi,
Nöroloji, ve Nöroanestezi olmak üzere 5 departmant
bulunmaktad›r. Nöroanestezistler nöroflirürji üzerine
anestezi ihtisas› yapm›fl olan nöroflirürjiyenlerden
oluflmaktad›r. Nöroendovasküler cerrahi ekibinin
bafl›nda Doç. Dr. Yasushi Matsumoto (nöroflirürjiyen),
Stroke Nörolojisi ekibinin bafl›nda ise Doç. Dr Atsui
Furui (nörolog) bulunmaktad›r. Nöroendovasküler
ameliyat ekibinin içinde mutlaka nöroflirürjiyen ve
nörolog birlikte yer almaktad›rlar. Tohoku
Üniversitesi’ndeki nöroendovasküler ameliyatlar› ise
Dr. Akira Takahashi’nin bizzat kendisi yapmaktad›r.
Üniversitedeki ayl›k müdahale say›s› oldukça az
olmaktad›r. 

Kohnan Hastanesindeki Nöroflirürji ekibi vasküler
vakalar d›fl›nda menenjiom, hipofiz cerrahisi,
epilepsi cerrahisi gibi di¤er nöroflirürji ameliyatlar›n›
da yapmaktad›r. Bu grubun içinde Tohoku
Üniversitesi Nöroflirürji Departman›’ndan rotasyonla
gelen nöroflirürji asistanlar› da görev almaktad›rlar.

Yurtdışı Burs RaporuDoç. Dr. FA‹K ÖZVEREN

Ankara Atatürk E¤itim ve Arafltırma Hastanesi

Nöroflirürji Klini¤i
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Nöroendovasküler tedavi ekibi ise uzman
nöroflirürjiyenler ve nörologlardan oluflmaktad›r.
Nöroendovasküler tedavi ekibinin içinde asistan
doktor görev almamaktad›r. Hasta takiplerini yapan
hekimler buraya e¤itim amac›yla gelmifl olan
nöroflirürjiyen veya nörolog uzmanlard›r. Burada
mevcut di¤er bir uygulama çevre flehirlerdeki
nöroflirürjiyenlerin e¤itim amaçl› olarak haftada 1 gün
Kohnan hastanaesine gelmeleri ve giriflimlere bizzat
girebilmeleridir.

Her sabah tüm ekibin kat›ld›¤› konsey toplant›s›
yap›lamakta, tedavi planlar› tart›fl›lmaktad›r. Haftada
1 gün nöroflirürjiyenler yap›lan ameliyatlar›n
k›salt›lm›fl videolar›n› sunmakta, 2 gün de makale
saati düzenlenmektedir. Araflt›rmalar Tohoku
Üniversitesi’ndeki Nöroendovasküler Tedavi
Departman›’nda yap›lmaktad›r. Prof. Dr. Akira
Takahashi Tohoku Üniversitesi’nin mühendislik
bölümleri ile sürekli iliflki halinde bulunmakta ve
pratikte mevcut sorunlara çözümler üretmeye
çal›flmaktad›r. Esas olarak s›v› ak›m dinami¤i
konusunda araflt›rma yap›lmaktad›r. Mikro düzeyde
multislice beyin tomografisi ile deneysel modelin 3D
anjiografisi elde edilmekte ve mevcut anevrizman›n
içindeki s›v› ak›m› dinami¤i incelenmektedir. Bu bilgi
anevrizma duvar›n›n hangi bölgesinin daha zay›f
oldu¤unu ortaya ç›karmaktad›r. A¤ustos 2009’da Prof.
Dr. Akira Takahashi ‹ntracranial Stenting toplant›s›n›
(www.ics09.org) düzenleyecektir. 

Nöroendovasküler tedavi teknikleri teknolojiye
ba¤l› olarak de¤iflme ve geliflme gösterdi¤inden
yap›lan araflt›rmalar pratik uygulamada oldukça önem
tafl›maktad›r. Buraya gelmek isteyen genç
nöroflirüjiyenlerin mutlaka bu tür bir araflt›rma
program›n›n içine girmesinde büyük yarar var.

Böylece ifllemlerin yaln›zca teknisyenlik taraf› de¤il
temel bilimlerle ba¤lant›l› önemli noktalar› da ortaya
konulabilecektir. 

Japonya’da karfl›lafl›lan en büyük sorun dil
sorunudur. Ancak Monbusho gibi içinde birkaç ay
süreyle dil e¤itimi kapsayan bir bursla gelinecek
olursa toplant›lar› izleyebilecek düzeyde Japonca dil
bilgisi rahatl›kla edinilebilmektedir. Di¤er taraftan
araflt›rma s›ras›nda Japonca pek gerekli
olmamaktad›r. 

Nöroflirürjiyen olarak ülkemizdeki bu tür
merkezlerde gözlemde bulunma ve çal›sma
imkan›m›z olmad›¤› için özellikle genç
arkadafllar›m›z›n böyle merkezlere giderek
kendilerini yetifltirmeleri gerekmektedir. Burada
edindi¤im izlenim nöroflirürjiyen ve nörologlar›n
mutlaka birlikte çal›flmalar› gerekti¤i fleklindedir.
Pozisyonum ve zaman›m elverseydi böyle bir
merkezde birkaç y›l kalmay› arzu ederdim. Türk
Nöroflirürji Derne¤i bu dönemde nöroendovasküler
cerrahi konusuna özel bir önem vermektedir. Son
derece uyumlu bir ekip çal›flmas› gerektiren bu
konuda flu an çal›flt¤›m hastanede bu hizmeti
bafllatman›n ön haz›rl›klar› yap›lmaktad›r. Dernek
baflkan›m›z Doç. Dr. Etem Beflkonakl› ve yönetim
kurulu üyelerine sa¤lad›klar› destek nedeniyle
teflekkürlerimi bildiririm. 

Son olarak hocam›z Gazi Yaflargil’in y›llarca önce
üzerinde kitap yazd›¤› serebral anjiografi konusunun
nöroflirürjiyenler için önemi flimdilerde çok daha iyi
anlafl›l›yor. Nöroflirürji camias› olarak
nöroendovasküler cerrahi konusunda biraz geç
kalmakla birlikte, tüm nöroflirürjiyenlerin gerekli
çabay› gösterece¤i ve deste¤i verece¤i inanc›nday›m. 
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Nöroonkolojik Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
sempozyumu 28-29 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda
‹stanbul Dedeman Otelinde gerçeklefltirildi.

Sempozyum ‹stiklal Marfl›'n›n okunmas›n› takiben
TURNOG baflkan› Dr. M. Zafer Berkman'›n
konuflmas›yla bafllad›. Aç›l›fl konuflmas›n› TND'er
baflkan›  Dr. Etem Beflkonak'l› yapt›. Dr.Etem
Beflkonakl› Nisan 2009 tarihin de K›br›s'ta yap›lmas›
planlanan TND 23. Bilimsel Kongresi hakk›nda bilgi
verdi.

Daha sonra 1. oturumda Dr. Tunçalp Özgen ve Dr.
Cengiz Kutay yöneticili¤inde santral sinir sistemi
tümörleri hakk›nda güncel bilgiler sunuldu. Dr. Halit
Ziya Gökalp santral sinir sistemi tümörlerinin
nöroflirürjikal tedavisinin tarihçesinden bahsetti.
Özellikle son 50 y›lda ülkemizde ve dünyada
nöroflirürjinin inan›lmaz yol ald›¤› ve nöroflirürjinin
tarihindeki önemli isimler hat›rlat›ld›. Dr. Ayd›n Sav
santral sinir sistemi tümörlerinin s›n›flamas›nda
yenilikler ve genetik çal›flmalar hakk›nda bilgi verdi.
Santral sinir sistemi tümörlerinin klinik bulgular›n› Dr.
Ramazan Durmaz anlatt›ktan sonra santral sinir
sistemi tümörlerinin radyolojik tan›s›ndaki
geliflmeler Dr. Canan Erzen taraf›ndan
de¤erlendirildi. Özellikle MR çekim tekni¤i ve
perfüzyon MR, spektroskopik MR, difüzyon MR ve
fonksiyonel MR gibi yeni tan›sal yöntemler hakk›nda
sunumlar yap›ld›. Yeni geliflen tan›sal yöntemlerin
ay›r›c› tan›da önemi vurguland›. Birinci oturumun son
konuflmac›s› Dr. Ender Korfal›, yüksek gradeli glial

tümörlerin cerrahi tedavi prensiplerini anlatt›.
Cerrahi ve radyoterapiye ek olarak uygulanan
medikal tedavinin hastan›n postoperatif yaflam
süresini farkl› serilerde ancak 2-2,5 ay kadar
uzatabildi¤ini ifade etti.

Dr. Nihat Egemen ve Dr. Ahmet Çolak
yöneticili¤inde 2. oturumda konu bafll›¤› hipofiz
adenomlar›yd›. Sellar ve parasellar bölge anatomisini
Dr. Necmettin Tanr›över anlatt›. Bu bölgeye
giriflimlerde yak›n komflulu¤u nedeniyle optik sinir
ve karotid artere dikkat edilmesi gereklili¤i
vurguland›. Anatomistlerle beyin cerrahlar›n›n
nöroanatomi konusunda biraraya gelmelerinden
duydu¤u mutlulu¤u dile getirdi. Hipofiz
adenomlar›nda transsfenoidal yaklafl›m› anlatan Dr.
M. Zafer Berkman transfenoidal yaklafl›mda
morbitide ve mortalite oran›n›n çok düflük oldu¤unu
söyledi. Hipofiz adenomlar›nda transkranyal
yaklafl›m› anlatan Dr. Ziya Akar frontal ekartasyonda
haf›za kayb› ve anosmi gibi klinik bulgular›n
geliflebilece¤ini vurgulad›. Dr. Savafl Ceylan,  hipofiz
adenomlar›na ait kendi serilerindeki endoskopik
yaklafl›mlar›n›n video görüntülerini ve kiflisel
tecrübelerini aktard›.  ‹kinci oturumun son
konuflmac›s› olan Dr. Nejat Akalan, özellikle çocukluk
ça¤›nda daha s›kl›kla karfl›lafl›lan kranyofaringiomlar-
daki cerrahi tecrübesini video görüntüleri eflli¤inde
kat›l›mc›larla paylaflt›.

Üçüncü oturum Dr. Osman Ekin Özcan ve Dr. Halil
Toplamao¤lu yöneticili¤inde gerçekleflti. Omurga ve

Toplantı İzlenimiDr. GÖKHAN GÜNDO⁄DU
Ankara Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

Nöroflirürji Klini¤i

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹ DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
NNÖÖRROOOONNKKOOLLOOJJ‹‹KK  CCEERRRRAAHH‹‹

ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM  VVEE  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  GGRRUUBBUU  SSEEMMPPOOZZYYUUMMUU

28-29 Kas›m 2008, ‹stanbul
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omurilik anatomisi hakk›nda bilgi veren Dr. Gökhan

Akdemir' in ard›ndan spinal ekstradural tümörlere

cerrahi yaklafl›m› anlatan Dr. Mehmet Zileli

ekstradural tümörlerde bas›n›n olmayabilece¤inden

ancak tüm intradural tümörlerde bas›n›n oldu¤undan

ve omurga tümörlerinin en çok torakal bölgeyi

tuttu¤undan bahsetti. Hemanjiomun,  lenfoman›n ve

multiple myelomun primer omurga tümörü oldu¤unu

belirtti. Spinal intradural ekstrameduller tümörlere

cerrahi yaklafl›m› anlatan Dr. Selçuk Palao¤lu bu

tümörlerde yaklafl›m yolunun öneminden bahsetti.

Üçüncü oturumun son konuflmac›s› Dr. Tunç

Ökteno¤lu spinal intradural intramedüller tümörlere

cerrahi yaklafl›m› anlatt› ve kemoterapinin özellikle

çocukluk ça¤›nda önemli bir yere sahip oldu¤unu

belirtti. 

Dördüncü oturum Dr. M. Yaflar Kaynar

yöneticili¤inde gerçekleflti. Konu bafll›¤›

menenjiomlar idi. Kavernöz sinüs, ön fossa orta hat,

petrozal ve petroklival menenjiomlar›na cerrahi

yaklafl›m Dr. ‹brahim Ziyal, Dr. Talat K›r›fl, Dr. Faruk

‹ldan ve Dr. ‹lhan Elmac› taraf›ndan video gösterimi

ile anlat›ld›.  Özellikle kavernöz sinüse invaze olan

menenjiomlar›n total ç›kar›m›nda ki zorluklar ile

planlanan radikal cerrahinin avantaj ve dezavantajlar›

olgu sunumlar› eflli¤inde konuflmac›lar taraf›ndan

vurguland›.

Sempozyumun 2. günündeki ilk oturum Dr.

Sebahattin Çobano¤lu ve Dr. Nezih Özkan

yöneticili¤inde bafllad›. Konu bafll›¤› glial tümörlerdi.

‹lk konuflmac› Dr. ‹brahim Tekdemir insula

anatomisinden bahsetti ve bu bölgenin orta serebral

arter aç›s›ndan önemini belirtti. ‹kinci konuflmac› Dr.

U¤ur Türe hasssas lokalizasyonlu glial tümörlere

cerrrahi yaklafl›m› video gösterimi ile destekleyerek

anlatt›. Nadir bir yaklafl›m flekli olan paramedian,

supraserebellar ve transtentoryal yaklafl›m klinik

deneyimlerini de gösteren video görüntüleri

eflli¤inde kat›l›mc›larla paylaflt›. Uyan›k kranyotomi

ile ilgili kiflisel görüfllerini ve tecrübelerini aktard›.

Yüksek evreli glial tümörlere cerrahi yaklafl›m,  düflük

evreli glial tümörlere cerrahi yaklafl›m ve glial

tümörlere stereotaktik yaklafl›m Dr. Nezih Oktar, Dr.

Ahmet Bekar ve Dr. Bülent Boyar taraf›ndan anlat›ld›.

Bu bölge cerrahisi esnas›nda cerrahi rezeksiyona

yard›mc› olabilecek nöromonitorizasyondan,

postoperatif de¤erlendirmede kullan›labilecek olan

fonksiyonel MRI ve traktografi ve benzeri

teknolojilerden, düflük evreli glial tümörlerde

özellikle daha ucuz ve pratik kullan›labilecek olan

USG deste¤inden bahsedildi.

‹kinci oturumda infratentoryal (posterior fossa ve

beyin sap›) tümörleri Dr. fiükrü Akyol, Dr. Bülent

Canbay yöneticili¤inde Dr. Gülflah Bademci,

Dr.Kemali Baykaner, Dr. Necmettin Pamir, Dr. Kaz›m

Öner ve Dr. Mehmet Özek taraf›ndan kendi klinik

tecrübeleride dahil olmak üzere video gösterimiyle

anlat›ld›. Beyin sap› tümörlerinde erken frozen

biyopsi sonucu ve CUSA kullan›larak daha iyi

sonuçlar›n al›nabilece¤i olgular›n cerrahi video

gösterimleri ile birlikte aktar›ld›. Bu bölge

cerrahisinin zorlu¤u ve total tümör eksizyonunun

ço¤u olguda mümkün olmad›¤› ancak hayat

kalitesinin önemi ve rezidü tümör miktar›n›n di¤er

tedavi modaliteleri ile desteklenmesi kiflisel

tecrübeleri dahilinde konuflmac›lar taraf›ndan

belirtildi.

Üçüncü oturum Dr. Kaya Aksoy, Dr. Mustafa

Bozbu¤a yöneticili¤inde yan ve 3. ventrikül tümörleri

cerrahisi konu bafll›¤› alt›nda bafllad›. Lateral ve 3.

ventrikül tümörleri anatomisi Dr. Emel Avc›

taraf›ndan anlat›ld›. Dr. Erdener Timurkaynak yan ve

3. ventrikül tümörlerine interhemisferik yaklafl›m›, Dr.

Yunus Ayd›n transkortikal yaklafl›m›, Dr. Nurperi

Gazio¤lu endoskopik yaklafl›m›,  Dr. Orhan Barlas ise

stereotaktik yaklafl›m› anlatt›. 

Sempozyumun son oturumu olan 4. oturum pineal

bölge tümörleri bafll›¤›n› tafl›yordu ve Dr. Hidayet

Akdemir, Dr. Turgay Bilge yöneticili¤inde bafllad›. Dr.

Ayfle Karatafl pineal bölge anatomisinden

bahsettikten sonra Dr.Volkan Etufl supraserebellar

infratentoryal yaklafl›m›,  Dr. Türker K›l›ç suboksipital

transtentoryal yaklafl›m›, oturumun son konuflmac›s›

olan Dr. Yusuf Erflahin’de endoskopik yaklafl›m›

anlatt›.  Sempozyum bu oturum ile sona erdi.
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MMaakkiinnaallaaflflmmaakk

trrrrum, 
trrrrum, 
trrrrum! 
trak tiki tak! 
makinalaflmak istiyorum! 

beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu! 
her dinamoyu 
alt›ma almak için ç›ld›r›yorum! 
tükrüklü dilim bak›r telleri yal›yor, 
damarlar›mda koval›yor 
oto-direzinler lokomotifleri! 

trrrrum, 
trrrrum, 
trak tiki tak 
makinalaflmak istiyorum! 

mutlak buna bir çare bulaca¤›m 
ve ben ancak bahtiyar olaca¤›m 
karn›ma bir türbin oturtup 
kuyru¤uma çift uskuru takt›¤›m gün! 

trrrrum 
trrrrum 
trak tiki tak! 
makinalaflmak istiyorum! 

Naz›m Hikmet

YYaabbaanncc››llaaflflmmaa, sözlük anlam› olarak  “yabanc› hale
gelme”, “insan›n kendi beninden uzaklaflmas›,
kendine yabanc› olmas›” karfl›l›klar› verilmektedir.
Ana Britannica ansiklopedisinde ise YYaabbaanncc››llaaflflmmaa;
“toplum bilimleriyle felsefede, insan›n çevresinden,
iflinden, eme¤inin ürününden ya da benli¤inden

uzaklaflma ya da ayr›lma duygusunu dile getiren
kavram” olarak ifade edilmektedir. Farkl› kullan›m
alanlar› olan yabanc›laflmada en önemli sorun insan›n
kendine, toplumuna, kültürüne yabanc›laflmas›d›r.
Son günlerde medyada giderek artan s›kl›kta
gördü¤ümüz mesleki hatalar ile ilgili yay›nlarda bu
yabanc›laflman›n bir sonucu oldu¤unu düflündürdü
bana. Hekimlerin kendisi, meslektafllar›, mesle¤i ve
hastalar› ile yabanc›laflmas›. Art›k geliflen teknolojiyi
kullanarak hastay› de¤il, filmleri tedavi eden veya
ameliyat eden, performans için birbiriyle yar›flan,
puan toplamak ve döner sermaye kazanmak için
endikasyonlar›n› geniflleten,  hergün polikliniklerde
yüzlerce hasta bakan, kiflilik ve mesleki olarak
rencide edilen,  uygulanan sa¤l›k politikalar› ve
politikac›lar›n halk› k›flk›rtmas› ile mesle¤inden
so¤uyan ve kendisine, meslektafllar›na ve hastalar›na
karfl› yabanc›laflan hekimler ile karfl› karfl›yay›z. 

Bundan y›llarca önce hocalar›m›z tüm
duyargalar›m›z› aç›k tutarak hastaya yaklaflmaktan, iyi
bir anamnez almaktan, hastalar› ayr›nt›l› klinik
muayene etmekten, hastalardan gereksiz tetkik
istememekten, hastalara hastal›¤› ile ve tedavisi ile
bilgi vermekten, bunun sonucunda hastalar›n
hastal›¤›n› klinik duyarl›l›kla sezmekten
bahsederlerdi.  Ayr›ca hocalar›m›z flunlardan da söz
ederlerdi. Tüm hekimlerin kardefllerimiz olaca¤›n›
belirtmekten büyük haz al›rlard›. En önemli fleyin
deontolojik ve etik kurallara uymak oldu¤unu ve her
zaman Hipokrat and›na ba¤l› kalmam›z gerekti¤ini
›srarla belirtirlerdi.  Ne yaz›k ki 19. yüzy›lla birlikte
hekimlik felsefeden uzaklaflt›kça ve teknolojik
geliflmeler h›zla art›fl gösterdikçe, hekimlikte flekil ve
anlam de¤ifltirmifltir. Yirminci yüzy›l›n son çeyre¤i

Üyelerimizden

MMAAKK‹‹NNAALLAAfifiMMAAKK  ‹‹SSTTEEMM‹‹YYOORRUUMM
(YABANCILAfiMA ve HEK‹ML‹K: Mesle¤ine, hastalar›na, meslektafllar›na
makinalaflan (yabanc›laflan) hekim

Op. Dr. AL‹ ‹HSAN ÖKTEN

Adana Numune E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi Beyin Cerrahi Klini¤i
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insanlar›n tümünü sürükledi¤i gibi hekimli¤i de farkl›
bir mecraya do¤ru sürükledi. Kapitalizmin
geliflmesiyle toplumlarda her fleyin para oldu¤u imaj›
yerlefltikçe ilk günden beri kutsal olarak bilinen
hekimlik mesle¤i de bu yozlaflmadan kendi pay›na
düfleni ald›. Sa¤l›k sistemi giderek hastaya bir insan
olarak bakmak yerine para karfl›l›¤› bir ifllem
yap›lacak meta olarak bakmaya bafllad›. fiüphesiz ki
bunda yaln›zca hekimler suçlu de¤ildi. Sa¤l›ks›z
geliflen toplumlarda sa¤l›¤›n da anlam› o
sa¤l›ks›zl›¤›n içinde yok olmaya mahkûmdur. Toplum
sa¤l›¤›n›n ise sadece hekimlerin erdemli
davranmalar›yla sa¤lanamayaca¤› gerçe¤i de apaç›k
önümüzde durmaktad›r. Oysa ki bilim ve teknoloji
çok geliflmiflti. T›p son çeyrek yüzy›lda bafl
döndürücü bir h›zla geliflmifl ve de¤iflmiflti. Biz daha
çabuk, daha kesin ve daha h›zl› teflhis koyacak ve
daha h›zl›, daha güvenilir tedavi uygulayacakt›k.
Yitirdiklerimiz az›msanacak gibi de¤il oysa ki. Önce
duyarl›l›¤›m›z› yitirdik. Teknolojinin getirdi¤i bilgi ve
makinalaflmak bizi insan do¤as›na yabanc›laflt›rd›.
De¤erlerimiz alt üst oldu. Kültürel ve ahlaki
dejenerasyonumuz giderek artt›. Anamnez, tan›n›n
yar›s› derdi hocalar›m›z. Hatta bazen, yaln›z
anamnezle tan› konabilece¤ini, hastan›n kap›dan
giriflinden neler olup bitti¤ini anlayabilece¤imizi
ö¤retmifllerdi bize. Yeter ki sormas›n›, bakmas›n›
bilelim. Bugün ise bizim yerimize bakacak makinalara
her gün yenisi ekleniyor. Hastalar poliklinik
kap›lar›ndan, hekimlerinin yüzünü bile görmeden
ellerine iflaret dilinde yaz›lm›fl ka¤›tlarla
laboratuvarlara gidiyor. Halbuki hocalar›m›z
hastalar›n›za dokunun, stetoskobunuzu hastan›n
s›rt›na dayamadan önce hohlay›n ki hastan›z insan
s›cakl›¤›n› duysun derdi. fiimdi laboratuvarlar›n
sonuçlar› hekimin karfl›s›ndaki bilgisayar ekran›nda
bir bir görünüyor. Hekimler hastan›n yüzünü bile
görmeden film ve tetkiklere göre hastal›k tan›s›n› fl›p
diye koyuveriyor. Klinik bulgu önemsenmeden
reçete yaz›l›yor, hasta filmlerine göre ameliyat
ediliyor. Hastas›n›n yüzünü görmeyen hekim,
ameliyathanede baflka bir hastay› baflka ve yanl›fl bir
tan›yla ameliyat ediyor. Hekimler gazetelerde
“Sa¤l›kta Skandal” haberleriyle manfletlik oluyor.
Poliklinik kay›tlar›ndaki hasta say›lar› sürekli art›yor.
Her tarafa hastane aç›l›yor. Ama yinede her tarafta
hasta say›s› art›yor. Hekimin performans›na

performans ekleniyor. Hastaneye kazand›rd›klar›yla

yeni yeni makinalar al›n›yor. Hekim hastalar›na biraz

daha uzak düflüyor. Arada makinalar, o makinalar›

üretenler kol geziyor. Hekim açl›k s›n›r›ndaki ücretini

biraz daha yaflanabilir k›lmak için gece gündüz

makinalar›n bafl›nda çal›fl›p duruyor. Hekim hastas›n›

makinadan, yan odadaki meslektafl›n› ancak

performans›ndan biliyor. Herkesin elinde tetkik

ka¤›tlar› ve filmler birikiyor. Hastalar makinalar›n

içinde, sonuçlara dönüflüyor. Hekim ve hasta

makinalardan gelecek sonuçlar› bekliyor. Art›k hasta

hekime beni muayene et demiyor. Veya flikayetini

anlatm›yor. Ya gözümüzün içine daha önceden tetkik

ve filmleri sokuyor veya ben MR, angio istiyorum

diyor. Hekim tetkik istemedi¤i zaman kötü doktor

oluyor. Hasta ile hekim ayr› düflüyor, hasta

yak›nd›¤›nda hekim, hekim yak›nd›¤›nda hasta

duymuyor. Art›k kimse akl›n› ve bilgisini kullanm›yor.

Art›k makinalar ve onlar› üreten flirketler bizi

kullan›yor. Makinalaflt›kça yabanc›lafl›yoruz.

Derdimizi kimselere anlatamaz olduk. Oysa o dertler

hepimizin dertleri. Hastalar›m›zla karfl› karfl›ya, göz

göze gelmek bile yeterdi. fiimdi de hastalarla veya

yak›nlar›yla karfl› karfl›ya geliyoruz. Ama nas›l bir

karfl›laflma bu. Önceden birbirimizin gözlerini

görünce neler oldu¤u anlafl›labilirdi. Art›k hasta

hekim aras›nda insani iliflki de kalmad›. Her fley

özelleflti. Art›k elimizden sa¤l›k oca¤›m›zda al›nd›.

Hepimizin bir ailesi ve doktoru var art›k. O doktoru

istedi¤iniz gibi kullanabilirsiniz. Hasta ne hastal›¤›

oldu¤unu bilmeden karnesine ilaç yaz›lmas›n› istiyor,

hekimde hastan›n hastal›¤›n› bilmeden karnesine ilaç

yaz›yor. ‹laç yazmayan doktor bazen dövülüyor,

sövülüyor. Can›m›z art›k sa¤l›k oca¤›na da hastaneye

de gitmek istemiyor. Ameliyatta yapmak istemiyoruz.

Hasta bakmakta istemiyoruz. Hasta hekimini

görmüyor, tan›m›yor. Hekim hastas›n› görmüyor,

tan›m›yor. Hastas›n› görmeyen hekim yanl›fl hastay›

ameliyata al›yor. Ama art›k zaman yok. Zaman›

yükselen yeni de¤erlerle de¤ifltirdik.  Önümüze

y›¤d›klar› ka¤›tlar›, defterleri, makinalar› aralay›p

hastalarla gözgöze gelmenin yolunu bulmal›y›z. Yan

yana durman›n. Sesimizi sesimize katman›n. Yeniden

duyarlaflman›n. Yeniden dayan›flman›n.  Bir kez daha

an›msamakta, örgütlerimize, arkadafllar›m›za

an›msatmakta yarar var. 
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T›p, kuflkusuz, tek boyuta indirgenemeyecek

kadar çok yönlü ve içsel zenginli¤i olan bir etkinliktir.

Onu bir meslek olman›n ötesinde, uygulamal› bir

bilim, ayn› zamanda bir sanat, ayn› zamanda bir alt-

kültür... olarak da görmek mümkündür. Bir zamanlar

tanr›larla efl görülen, mistik ve dinsel ö¤elerle

yüceltilen hekimlik  bu kadar alçalt›lmamal›yd›.

Asl›nda t›p uygulamas›n›n laik bir yap›ya büründü¤ü,

hekimlerin dinsel nitelikten s›yr›ld›¤›, bir sanatkar

veya zanaatkar olarak de¤erlendirildi¤i, gözlem, ak›l

ve bilime dayal› yaklafl›mlar›n geçerlilik kazand›¤›

ak›lc› bir hekimli¤e giden bir e¤ilim olufltu¤u

günümüzde. 

Hekimler olarak yabanc›laflman›n dayan›lmaz

hafifli¤ini daha çok hissedece¤iz belki. ‹stemeyerek

de olsa içinde bizim de katk›m›z olan ve yer ald›¤›m›z

tabloyu-belki bir an- düflünece¤iz, belki bir aynan›n

önünden geçece¤iz. Hayallerimizi belki hat›rlayaca¤›z

veya mutlaka hat›rlatan arkadafllar›m›z olacak.

Asl›nda halk›n sa¤l›k hakk›n›n böyle bir hak,  bizimde

böyle hekimler olmad›¤›m›z› hat›rlayaca¤›z.  

Yaln›z olmad›¤›m›z›, bu ortam› de¤ifltirmek

isteyen binlerce hekim oldu¤umuzu hat›rlad›¤›m›zda

ve bunu da kendimize güvenerek yan›m›zdakine

söyledi¤imizde, elimizi uzatt›¤›m›zda... K›sacas› biz

karar verece¤iz, hekimler karar verecek!
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‹lk görüflümde beflinci s›n›f stajyeri idim .Siz tam
da olmak istedi¤im yerdeydiniz; genç , kendine
güvenli , Avrupai, bayan nöroflirürjien.Siz konunuzu
anlatt›n›z biz grup olarak sizi dinledik ve ç›kt›k gittik.

Bir sonraki görüflmede ben asistand›m, siz ise
Tepecik Sigorta Hastanesinde uzman. Yeni gelen
flefinizi ziyarete gelmifltik. Yanl›fl hat›rlam›yorsam bir
epidural hematom vakas› gelmifl, ameliyata girmek
üzereydiniz; selamlaflma d›fl›nda yine bir fley
konuflamad›k. Y›llar sonra ben art›k uzman›m,
Çeflme’de bir kongre sonras› nihayet ayn› arabada
‹zmir’e dönme ve konuflma f›rsat›m›z oldu. Birbirini
çok iyi anlayan iki arkadafl, y›llard›r tan›flan iki dost
gibiydik. Bir saat göz aç›p kapayana kadar geçti, onun
da devam›n› getiremedik; öyle meflgul, öyle
doluyduk.

Siz emekli olduktan sonra Ege’nin geleneksel
y›lbafl› toplant›lar›ndan birisinde yine karfl›laflt›k. Befl
on dakikal›k sohbetimizde toprakla, serac›l›kla ilgili
fleyler anlatt›n›z, imrenerek dinledim ve ard›ndan
diyalo¤umuz bitti; bu kez sonsuza kadar.

Ölüm haberinizi bir meslektafl›mdan ö¤rendim,
vizit sonras›yd›. Bilgisayar›n bafl›na kofltum: hemen
her gazetede ayn› resim, ayn› cümleler vard›. Son
mektubunuzdan bahsediyorlard›; ne kadar tan›d›kt›,
sat›r aralar›nda ne kadar çok fley vard›. Her sevilenin

ayr›l›fl› ard›ndan oldu¤u gibi piflmanl›klar bafllad›,

neden daha çok görüflmemifl, neden daha çok

konuflmam›flt›k? fiu ‹zmir çukurunda birbirini bu denli

anlayabilecek kaç kifliydik ki?

Sigortal› hastalardan, yak›nlar›ndan,

idarecilerden, asistanlardan, erkek meslektafllardan,

nörologlardan, anestezistlerden, patologlardan,

hormon tedavilerinden, kilolardan, ileri yafllardan, ev

problemlerinden, hastane problemlerinden,

muayenehane problemlerinden, nöroflirürjiyenken

ayn› zamanda bir efl, bir anne olmaktan,

ameliyatlardan, sonras›nda-ki al›flverifllerden, yemek

telafllar›ndan ne muhabbetler kaç›rd›k. Kariyer, aile,

idealler,  görev ve sorumluluklar derken flöyle böyle

yirmi befl y›l› geçirdik gitti. fiu an art›k dialoglar

imkans›z, monologlar anlams›z.

Barda¤› tafl›ran son damla, okudu¤um bilmem

kaç›nc› gazetedeki haberin alt›ndaki yaz› oldu: “Bu

haberi puanla” diyordu, bu haberi puanla… 

Yaflasayd›n›z benzer durumda siz ne yapard›n›z

bilmiyorum, ben a¤lad›m.

Sevgiyle, sayg›yla Ümit Abla…                                

Üyelerimizden

- Azize Ümit Trakya  an›s›na -

DDiiaallooggllaarr  iiççiinn  ççookk  ggeeçç,,  mmoonnoollooggllaarr  aannllaammss››zz......

Dr. FÜSUN DEM‹RÇ‹V‹ ÖZER
‹zmir Bozyaka E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

Nöroflirürji Klini¤i
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Kutlama

PPrrooff..  DDrr..  SSaaffffeett  MMuuttlluueerr
Güney Afrika Cape Town’da yap›lan
35. Dünya Pediatrik Nöroflirürji
Derne¤i (ISPN) Kongresi'nde
yönetim kurulunun oy birli¤i ile
IISSPPNN baflkanl›¤›na seçildi.

K›talararas› rotasyonla baflkanl›k seçimi yap›lan
bu kuruluflta, Prof. Dr. Saffet Mutluer'in Avrupa
kontenjan›ndan baflkan seçildi¤i belirtildi.

2000 y›l›nda ‹stanbul'da yap›lan ISPN 28.
Kongresi'ne de baflkanl›k yapan Prof. Dr. Saffet
Mutluer, 1977 y›l›nda Ege Üniversitesi'nde Nöroflirürji
ihtisas›n› tamamlad›.

1978 y›l›nda "Pediyatrik Nöroflirürji" konusuna
yönelen Mutluer, 1980-1982 y›llar› aras›nda ABD'nin
Chicago flehrinde North Western University the
Children's Memorial Hastanesi'nde Prof.Anthony J.
Raimondi ve Prof.David G. McLone gibi konunun
de¤erli isimleri ile çal›flt›.

Mutluer, ABD'de gelifltirdi¤i ve bugün hala
geçerlili¤ini koruyan "Premature Disjunction" teorisi
ile "1981 Anne Addigton" (NWU en iyi bilimsel
çal›flma) ödülünü kazand›.

1983 y›l›nda International Society for Pediatric
Neurosurgery'e (ISPN) ilk Türk üye olarak kabul
edilen Mutluer, 2001'den bu yana ISPN resmi yay›n
organ› Child's Nervous System dergisinde editorial
board üyeli¤i yap›yor.

ISPN içinde Ethic, Liaeson ve Nominating
komitelerinde üyelik yapan Saffet Mutluer, 1992
y›l›nda Ege Üniversitesinde Pediatrik Nöroflirürji
Bilim Dal›'n› kurdu.
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22000088  SSUUTT  DDEE⁄⁄‹‹fifi‹‹KKLL‹‹KKLLEERR‹‹

KKOODD
SSUUTT  22000088
((NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹KKAALL  GG‹‹RR‹‹fifi‹‹MMLLEERRDDEE  OOLLAANN  DDEE⁄⁄‹‹fifi‹‹KKLL‹‹KKLLEERRii))

22000077 22000088

P614790 BOS fistüllerinin onar›m› 1,785.70 2,455.34
P614860 Derin beyin implantasyonu (iki tarafl›) 3,850.00 5,293.75
P614900 Faset denervasyonu 770 150
P614920 Mikroelektrod kay›t eflli¤inde pallidotomi (iki tarafl›) 4,812.50 6,617.19
P614940 Mikroelektrod kay›t eflli¤inde talamotomi (iki tarafl›) 4,812.50 6,617.19
P614960 Mikroelektrod kay›tla nörostimülatör implantasyonu 4,812.50 6,617.19
P614970 Mikrovasküler dekompresyon 1,984.10 2,728.14
P614980 Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu 3,670.60 5,047.08
P615040 Selektif dorsal rizotomi 2,777.80 3,819.48
P615070 Stereotaksik talamotomi (iki tarafl›) 3,850.00 5,293.75
P615080 Stereotaksik talamotomi (tek tarafl›) 2,381.00 3,273.88
P615100 Stereotaktik kraniotomi 3,472.30 4,774.41
P615110 Stereotaktik pallidotomi (iki tarafl›) 3,850.00 5,293.75
P615170 Hidrosefali ameliyatlar›, third ventrikulostomi 1,984.10 2,728.14
P615180 BOS fistülü ameliyatlar›, transkranial yolla, krantomi 1,984.10 2,728.14
P615200 Kafa kaidesinde dura onar›m›, kraniotomi ile 2,381.00 3,273.88
P615280 Subdural hematom drenaj›, kraniotomi ile (iki tarafl›) 1,984.10 2,728.14
P615350 3. ventrikül içi tümörleri 2,976.20 4,092.28
P615360 Anevrizma ameliyatlar›, multiple anevrizma (ayn› kesi) 5,092.90 6,975.24
P615370 Anevrizma ameliyatlar›, multiple anevrizma (ayr› kesiler) 4,812.50 6,617.19
P615380 Anevrizma ameliyatlar›, tek anevrizma 2,976.10 4,092.28
P615390 Arteriovenöz malformasyon ameliyatlar› 2,976.10 4,092.28
P615440 Glial tümör eksizyonu, mikroflirürjikal teknikle 1,984.10 2,728.14
P615450 Glial tümör eksizyonu, lobektomi ilave edilirse 1,785.70 2,455.34
P615450 ‹ntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi ile 1,984.10 2,728.14
P615490 Kaide tümörleri 2,381.00 3,273.88
P615500 Karotid endarterktomi 1,984.10 2,728.14
P615530 Köfle tümörleri cerrahisi 2,976.10 4,092.28
P515540 Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi 2,480.20 3,410.28
P615550 Parasagittal tentoriyal aç›kl›k vs 1,984.10 2,728.14
P615560 Pineal kitle ameliyatlar› 2,976.10 4,092.28
P615570 Posterior fossa tümörleri cerrahisi 2,480.20 3,410.28
P615580 Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi 1,984.10 2,728.14
P615600 Transsfenoidal hipofizektomi 1,984.10 2,728.14
P615630 Hemisferektomi 3,850.00 5,293.75
P615670 Temporal lobektomi 2,976.10 4,092.28
P615770 Lomber spinal AVM eksizyonu 1,984.10 2,728.14
P615810 Servikal intramedüller tümör eksziyonu 1,984.10 2,728.14
P615820 Servikal spinal kord AVM eksizyonu 3,850.00 5,293.75



KKOODD
SSUUTT  22000088
((NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹KKAALL  GG‹‹RR‹‹fifi‹‹MMLLEERRDDEE  OOLLAANN  DDEE⁄⁄‹‹fifi‹‹KKLL‹‹KKLLEERRii))

22000077 22000088
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P615990 Torakal transtorasik disk eksziyonu 1,984.10 2,728.14

P616060 Servikal/torokal/lomber korpektomi 1,984.10 2,728.14

P616230 Nöroliz 580.8 250.00

P616420 Kranial sinir mikrovasküler dekompresyon 1,984.10 2,728.14

P613590
Anterior giriflim ile vertebra abse drenaj›+posterior
enstrümantasyon

4,023.90 5,532.86

P613620
Posteorior giriflim ile vertebra abse drenaj›+posterior
enstrümantasyon

4,023.90 5,532.86

P613690
Vertebra k›r›k/ç›k›¤›, tek seviye, enstrümantasyon, 4 seviyeye kadar,
posterior

2,241.90 3,082.61

P613700
Vertebra k›r›k/ç›k›¤›, tek seviye, enstrümantasyon, 4 seviyeden fazla,
posterior

2,802.30 3,853.16

P613720
Vertebra k›r›k/ç›k›¤›, tek seviye, enstrümantasyon, 4 seviyeden fazla,
anterior

3,269.40 4,495.43

P613730
Vertebra k›r›k/ç›k›¤›, tek seviye, anterior dekompresyon,
enstrümantasyon (4 seviyeye kadar) ve füzyon+posterior
enstrümantasyon füzyon

4,023.90 5,532.86

P613870 Artrodez posterior, 7 vertebral segmente kadar, torokal, lomber 1,868.30 1,500.00

P613880
Artrodez posterior, 8 veya daha fazla vertebral segment, torokal,
lomber

2,241.90 1,800.00

P613920 Anterior enstrümantasyon, 3 vertebra segmentine kadar 2,241.90 1,500.00

P613930 Anterior enstrümantasyon, 4 veya daha fazla vertebra segmenti 2,802.30 1,800.00

P613950 Anterior sakroiliak fiksasyon 1,868.30 1,400.00

P613970 Enstrümantasyon ç›kart›lmas› (6 seviyeden fazla) 1,868.30 2,568.91

P614010 Posterior C1-C2 enstrümantasyonu+vida rod…. 1,868.30 2,568.91

P614020 Posterior oksipitoservikal enstrümantasyon 2,241.90 3,082.61

P614040 Posterior segmental enstrümantasyon; 2 ila 6 vertebra segmenti 2,802.00 1,200.00

P614050
Posterior segmental enstrümantasyon; 7 veya daha fazla vertebra
segmenti

3,269.40 1,600.00

P614070 Spinöz proceslerin tellenmesi 1,868.30 800

P614080 Translaminar faset eklem vida fiksasyonu tek seviye 1,868.30 1,000.00

P614110 Spondilolizis pars k›r›k onar›m› 1,681.40 2,311.43
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Alp Özgün BÖRCEK

Aydemir KALE

Bekir TU⁄CU

Bülent DÜZ

Cansel AYDIN

Deniz KONYA

Erkin SÖNMEZ

Gürkan GAZ‹O⁄LU

Mehmet SEÇER

Mevci ÖZDEM‹R

Muhammed Bahad›r YILMAZ

Mustafa Kemal HAMAMCIO⁄LU

Ömür GÜNALDI

Sacit Bülent OMAY

Uygur ER

Duyuru

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹

22000088  YYEETTEERRLL‹‹KK  YYAAZZIILLII  SSIINNAAVVIINNII  KKAAZZAANNAANNLLAARR

((AAllffaabbeettiikk  SSıırraa))

AADDII  --  SSOOYYAADDII
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TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  YYAAYYIINNLLAARRII

410 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kufle kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

26 YAZAR - 32 MAKALE

Bedeli: 20 TL (KDV dahil)
(Stok sınırlıdır, lütfen onay alınız)

416 sayfa, 21x29.7 cm ebadında, kufle kapak,
tutkallı cilt, 90 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

KATKIDA BULUNAN Ö⁄RET‹M ÜYELER‹M‹Z 
TOPLAM 204 K‹fi‹, 2300 SORU ve CEVAPLARI

Bedeli: 30 TL (KDV dahil)

320 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kufle kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

29 YAZAR - 30 MAKALE

Bedeli: 20 TL (KDV dahil)
(Stok sınırlıdır, lütfen onay alınız)

284 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kufle kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

29 YAZAR - 29 MAKALE

Bedeli: 20 TL (KDV dahil)
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TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  YYAAYYIINNLLAARRII

388 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kufle kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

33 YAZAR - 26 MAKALE

Bedeli: 20 TL (KDV dahil)
(Stok sınırlıdır, lütfen onay alınız)

510 sayfa, 16x24 cm ebadında, kufle kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

39 YAZAR - 30 MAKALE

Bedeli: 20 TL (KDV dahil)
(Stok sınırlıdır, lütfen onay alınız)

72 sayfa, 12.5x19.5 cm ebadında, kufle kapak,
tel dikiflli, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

Ücretsizdir

160 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kufle kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

Ücretsizdir



‹ki cilt, toplam 1656 sayfa, 21x28 cm ebadında, sıvama sert kapak,
iplik dikiflli, 90 gr./m2 mat kufle ka¤ıt, renkli baskı

197 YAZAR - 172 MAKALE

Bedeli: 130 TL (KDV dahil)
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TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  YYAAYYIINNLLAARRII

540 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, sıvama sert kapak,
iplik dikiflli, 90 gr./m2 mat kufle ka¤ıt, tek renk baskı

56 YAZAR - 47 MAKALE

Bedeli: 40 TL (KDV dahil)

460 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, sıvama sert kapak,
iplik dikiflli, 90 gr./m2 mat kufle ka¤ıt, renkli baskı

25 YAZAR - 28 MAKALE

Bedeli: 40 TL (KDV dahil)

288 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kufle kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

32 YAZAR - 29 MAKALE

Bedeli: 30 TL (KDV dahil)

‹‹SSTTEEMMEE  AADDRREESS‹‹: TÜRK NÖROfi‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
Taflkent Caddesi 13/4 Bahçelievler - Ankara Tel: (312) 212 64 08  Faks: (312) 215 46 26  E-posta: info@turknorosirurji.org.tr

Türk Nöroflirürji Derne¤i ‹ktisadi ‹flletmesi TL Hesabı: Yapı Kredi Bankası, Maltepe fiubesi, Ankara
fiube kodu: 191     Hesap No: 62666086

Kitaplar, Dernek’ten alınabilir veya banka dekontu karflılı¤ı adresinize kargo ile gönderilir.
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  SSppiinnaall  vvee  PPeerriiffeerriikk  SSiinniirr  CCeerrrraahhiissii  ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  GGrruubbuu
HHaassttaa  BBiillggiilleennddiirrmmee  BBrrooflflüürrlleerrii  YYaayyıınnllaannddıı..

‹‹SSTTEEMMEE  AADDRREESS‹‹: TÜRK NÖROfi‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
Taflkent Caddesi 13/4 Bahçelievler - Ankara Tel: (312) 212 64 08  Faks: (312) 215 46 26   E-posta: info@turknorosirurji.org.tr

TND ‹ktisadi ‹flletmesi TL Hesabı: Yapı Kredi Bankası, Maltepe fiubesi, Ankara    fiube kodu: 191   Hesap No: 62666086 
Broflürler, Dernek’ten alınabilir veya yukarıdaki istek formu fotokopi ile doldurulup, banka dekontu ile birlikte

TND’ne fakslandı¤ında, adresinize kargo ile gönderilir.

‹‹SSTTEEKK  FFOORRMMUU 110000  aaddeett ffiiyyaattıı ‹‹sstteenneenn  kkoollii TTooppllaamm  ffiiyyaatt

Bel A¤r›s› 40 TL

Lomber Disk Hernisi (Bel F›t›¤›) 50 TL

Lomber Spinal Stenoz (Belde Kanal Darl›¤›) 50 TL

Eriflkin ‹stmik Spondilolistezis (Bel Kaymas›) 50 TL

Bel F›t›¤› Cerrahisinde Aç›k Diskektomi ve Mikrodiskektomi 50 TL

Lomber Faset Eklem Enjeksiyonu 50 TL

Bel Egzersizi 70 TL

Servikal Disk Hernisi 50 TL

Servikal Dar Kanal ve Myelopati 50 TL

MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) 40 TL

Osteoporoz Düflük Kemik Yorgunlu¤u (Kemik Erimesi) 50 TL

Spinal Füzyon 30 TL

Kemik Grefti ve Alternatifleri 40 TL

Omurilik Yaralanmalar› 50 TL
TTOOPPLLAAMM  FF‹‹YYAATT
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Duyurular

ÖNEML‹!

Anabilim Dal›
Baflkanlar› ve

Klinik fiefleri’nin
dikkatine!

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
YYuurrttdd››flfl››  ÖÖzzeell  KKoonnuullaarr  

BBuurrss  PPrrooggrraammllaarr››

Amaç: Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi genç nöroflirürjiyenlerin, yurt d›fl›nda kendisini
kan›tlam›fl bir merkezde, ilgi duyduklar› bir alanda gidip e¤itim ve ö¤renim almalar›
ve gereksinim duyduklar› araflt›rma projelerini bu merkezlerde yapmalar›na olanak
sa¤lamak ve Türkiye'ye döndüklerinde kazand›klar› deneyimlerle çal›flt›klar› klini¤e
katk›da bulunmalar›d›r.

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  YYUURRTTDDIIfifiII  ÖÖZZEELL  KKOONNUULLAARR  BBUURRSS  PPRROOGGRRAAMMII  22000099
BBAAfifiVVUURRUU  KKOOfifiUULLLLAARRII

1. Burslar Türk Nöroflirürji Derne¤i üyelerine verilir.

2. Burs alacak kifli 40 yafl alt›nda olmal›d›r.

3. Baflvuran aday›n  bir e¤itim hastanesinde çal›fl›yor olmas› gerekmektedir.

4. Aday 3 adet  ayr›nt›l› bilimsel özgeçmiflini  ve çal›flma süresinde  planlad›¤› 
projelerini Türk Nöroflirürji Derne¤i'ne göndermelidir.

5. Burs Alanlar›:

Pediatrik Nöroflirürji 3 Kifli
Pediatrik Spinal Cerrahi 2 Kifli
Periferik Sinir Cerrahisi 2 Kifli
Vasküler Cerrahi 2 Kifli

6. Bursa baflvuran aday Türk Nöroflirürji Derne¤i taraf›ndan oluflturulacak  kurul
taraf›ndan sözlü görüflmeye al›n›r.

7. Aday dönüflünde Türk Nöroflirürji Derne¤i'ne rapor verir.

8. Burs süresi 6 ayd›r.

9. Burs ücreti ayda 1000 USD'd›r.

10. Son baflvuru tarihi: 1 Mart 2009
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1. Burslar Türk Nöroflirürji Derne¤i üyelerine verilir.

2. Burs alacak kifli 40 yafl alt›nda olmal›d›r.

3. Baflvuran aday›n bir e¤itim hastanesinde çal›fl›yor olmas›
gerekmektedir.

4. Aday 3 adet ayr›nt›l› bilimsel özgeçmiflini ve çal›flma süresinde
planlad›¤› projelerini Türk Nöroflirürji Derne¤i’ne göndermelidir.

5. Aday›n Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi olan ve e¤itim
hastanelerinde ö¤retim kadrosunda bulunan (Profesör, Doçent,
fief, fief Muavini) en az 2 kifliden referans mektubu almas› gerekir.

6. Gidece¤i ülkenin dili veya ‹ngilizce dilinde TOEFL (en az 500),
KPDS (en az 70) puan alanlar baflvuracakt›r.

7. Aday›n Türk Nöroflirürjisi’nin geliflmesine katk›s› olacak bir alanda
kendisini kan›tlam›fl bir merkeze gitmesi istenir.

8. Aday›n bu merkezden kabul yaz›s› alm›fl olmas› gerekmektedir.

9. Bursa baflvuran aday Türk Nöroflirürji Derne¤i taraf›ndan
oluflturulacak kurul taraf›ndan sözlü görüflmeye al›n›r.

10. Aday›n yurda dönüflte bir e¤itim kurumunda burs süresinin en az
2 misli daha çal›flmas› istenir.

11. Aday dönüflünde Türk Nöroflirürji Derne¤i’ne rapor verir.

12. Burs süresi 3 ay  ile 1 y›l aras›nda de¤iflebilir.

13. Burs ücreti ayda 1500 USD d›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2009

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
YYuurrttdd››flfl››  EE¤¤iittiimm  BBuurrssuu  BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2009 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir
bilimsel araflt›rma ödüllendirilecektir. Seçilen araflt›rmac›ya
ödülü ve berat› 2009 y›l› Türk Nöroflirürji Derne¤i 23. Bilimsel
Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1000 USD karfl›l›¤› Yeni
Türk Liras›d›r.

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmal›d›r.

2. Baflvuran kifli, Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi veya Nöroflirürji
dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.

3. Araflt›rma Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bir merkezde
yap›lm›fl olmal›d›r.

4. Araflt›rma, deneysel veya klinik alanda yap›lm›fl olabilir.

5. Araflt›rma, SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birisinde
1 Ocak 2008 - 31 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda yay›mlanm›fl
veya yay›na kabul edilmifl olmal›d›r.

6. Baflvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araflt›rma Türk
Nöroflirürji Derne¤i adresine gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baflvuru geçerli
de¤ildir.

7. Ödül baflvuran araflt›rmac›ya verilir. Baflvuruda, araflt›rmada
ad› geçen di¤er araflt›rmac›lar›n yaz›l› onay› flartt›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2009

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
22000099  YY››ll››  BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa  ÖÖddüüllüü
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2009 y›l›  Bilimsel Kongresi’nde "Prof. Dr.
Mahir Tevruz" Bilimsel Araflt›rma Ödülü, seçilecek bir araflt›rmac›ya
verilecektir. Seçilen araflt›rmac›ya ödülü ve berat› 23. Türk
Nöroflirürji Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar›
10 Cumhuriyet alt›n›d›r. 

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmal›d›r.

2. Baflvuran kifli, Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi doçent, yard›mc›
doçent ya da uzman veya Nöroflirürji dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi
olmal›d›r. 

3. Araflt›rma Türkiye Cumhuriyeti  s›n›rlar› içinde bir merkezde
yap›lm›fl olmal›d›r. 

4. Araflt›rma, deneysel veya klinik alanda yap›lm›fl olabilir. 

5. Araflt›rma, SCI ve Index Medicus'a dahil dergilerden  birisinde 
1 Ocak 2008 - 31 Aral›k 2008  tarihleri aras›nda  yay›mlanm›fl veya
yay›na kabul edilmifl olmal›d›r. 

6. Baflvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araflt›rma Türk
Nöroflirürji Derne¤i adresine gönderilmeli yada elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baflvuru geçerli
de¤ildir. 

7. Ödül baflvuran araflt›rmac›ya verilir. Baflvuruda, araflt›rmada ad›
geçen di¤er araflt›rmac›lar›n yaz›l› onay› flartt›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2009

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPrrooff..  DDrr..  MMaahhiirr  TTeevvrruuzz  

BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa  ÖÖddüüllüü  --  22000099
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2009 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir uzmanl›k
tezi ödüllendirilecektir. Seçilen uzmanl›k bilimsel tezine, ödülü ve
berat›  23. Türk Nöroflirürji Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde
verilecektir.  Ödül miktar› 500 USD'd›r. 

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Ödül için baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti  vatandafl›
olmal›d›r.

2. Ödül için baflvuran kifli  Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi ve
Nöroflirürji Uzman› olmal›d›r. 

3. Uzmanl›k tezi çal›flmas› Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bir
merkezde yap›lm›fl  olmal›d›r. 

4. Uzmanl›k tezi  deneysel ve klinik alanda yap›lm›fl olabilir.

5. Uzmanl›k tezi 2008 y›l› içerisinde bas›lm›fl olmal›d›r. 

6. Baflvuru mektubu ile birlikte dört nüsha tez, Türk Nöroflirürji
Derne¤i adresine  gönderilir ya da elden teslim edilir. Faks,
disket veya e-posta ile  baflvuru geçerli de¤ildir. 

7. Ödül baflvuran kifliye verilir. 

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2009

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
DDrr..  AAyyssiimmaa  AAlltt››nnookk  

NNöörrooflfliirrüürrjjii  UUzzmmaannll››kk  TTeezz  ÖÖddüüllüü  --  22000099
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPrrooff..  DDrr..  HHaammiitt  ZZiiyyaa  GGöökkaallpp  

GGeennçç  NNöörrooflfliirrüürrjjiiyyeenn  TTeeflflvviikk  ÖÖddüüllüü  --  22000099

Türk Nöroflirürji Derne¤i Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp  Genç
Nöroflirürjiyen Teflvik  Ödülü için  üç bilimsel çal›flma  ödüllen-
dirilecektir. Seçilen araflt›rmac›lar›n ödül ve berat›  Türk Nöroflirürji
Derne¤i 23. Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1.ye
2500 USD, 2.ye 1500 USD ve 3.ye 1000 USD'd›r.

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Ödül için baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti  vatandafl›
olmal›d›r.

2. Ödül için baflvuran kifli Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi veya
Nöroflirürji dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.

3. Araflt›rma  deneysel veya klinik alanda yap›lm›fl olmal›d›r.

4. Araflt›rma SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birisinde 
1 Ocak 2008 - 31 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda yay›mlanm›fl
veya yay›na kabul edilmifl olmal›d›r. 

5. Baflvuru mektubu ile birlikte dört nüsha  araflt›rma Türk
Nöroflirürji Derne¤i adresine gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baflvuru geçerli
de¤ildir.   

6. Araflt›rman›n ayn› y›l Türk Nöroflirürji Derne¤i taraf›ndan
verilen baflka bir ödüle baflvurmam›fl olmas› veya daha önce
herhangi bir ödül kazanmam›fl olmas› gereklidir.

7. Ödül, de¤erlendirme jürisi taraf›ndan lay›k görüldü¤ü takdirde
verilir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri bölünemez,
birer kifliye verilir. Ödül baflvuran araflt›rmac›ya verilir.
Baflvuruda, araflt›rmada ad› geçen di¤er araflt›rmac›lar›n yaz›l›
onay› flartt›r. 

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2009
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2009 y›l›  Bilimsel Kongresi’nde Dr. Y›ld›z
Yalç›nlar Bilimsel Araflt›rma Ödülü, seçilecek bir araflt›rmac›ya
verilecektir.  Seçilen araflt›rmac›ya ödülü ve berat› 23. Türk Nöroflirürji
Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1000 USD’dir. 

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmal›d›r.

2. Baflvuran kifli, Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi veya Nöroflirürji
dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r. 

3. Araflt›rma Türkiye Cumhuriyeti  s›n›rlar› içinde bir merkezde
yap›lm›fl olmal›d›r. 

4. Araflt›rma, deneysel veya klinik alanda yap›lm›fl olabilir. 

5. Araflt›rma, SCI ve Index Medicus'a dahil dergilerden birisinde
2008 y›l›nda yay›mlanm›fl veya yay›na kabul edilmifl olmal›d›r. 

6. Araflt›rma daha önce baflka bir ödül almam›fl olmal›d›r. 

7. Baflvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araflt›rma Türk
Nöroflirürji    Derne¤i adresine gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Faks,    disket veya e-posta ile baflvuru geçerli
de¤ildir. 

8. Ödül baflvuran araflt›rmac›ya verilir. Baflvuruda, araflt›rmada ad›
geçen di¤er araflt›rmac›lar›n yaz›l› onay› flartt›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2009 

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
DDrr..  YY››lldd››zz  YYaallçç››nnllaarr  

BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa  ÖÖddüüllüü  --  22000099
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AAmmaaçç::

Nöroflirürji alan›nda, yurtd›fl›nda bilgi ve
deneyimlerinin artmas› için genç nöroflirürji
uzmanlar›na maddi destek sa¤lamak,

Sn. Prof. Dr. Vural Bertan’›n arzular› do¤rultusunda, bu
amac›n her sene yurtd›fl›nda bir e¤itim kurumunda
bilgi ve deneyim kazanmak için yaklafl›k üç ay süre ile
inceleme yapmak üzere gidecek bir genç nöroflirürji
uzman›na destek vermek üzere gerçekleflmesi, efli
Prof. Dr. Münevver Bertan taraf›ndan kal›c› bir sisteme
ba¤lanmas› arzu edilmektedir. Bursun devaml›l›¤›, Sn.
Prof. Dr. Münevver Bertan taraf›ndan hukuki esaslara
göre sa¤lanacakt›r.

Burs Miktar› ve kapsam›:

Burs her sene bir kifliye verilmek üzere toplam 5.000
Amerika Birleflik Devletleri Dolar›d›r.

Baflvuru Koflullar›:

1. T.C. vatandafl› olmak

2. Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi olmak

3. Aday›n 40 yafl alt›nda olmas›

4. Aday›n gidece¤i ülkede bilimsel iletiflimini
sa¤layacak seviyede yabanc› dil bildi¤inin seçici
kurul taraf›ndan objektif kriterlere göre kabul
edilmesi.

5. Seçilen aday›n gidece¤i merkezden kabul belgesi
getirmesi (seçici kurulun karar›n›n ilan›ndan sonra
bu belgenin alt› ay içinde sunulmas› gerekir, aksi
takdirde burs s›ralamadaki ikinci adaya verilir.)

6. Aday›n yurda dönüflünde yapt›¤› e¤itimle ilgili bir

yaz›l› raporu seçici kurula iletilmek üzere dernek

yönetim kuruluna sunmas› gerekir.

Seçici Kurul:

Seçici kurul, Türk Nöroflirürji Derne¤i Yönetim

Kurulu’nun seçece¤i bir kifli, Hacettepe Üniversitesi

Nöroflirürji Anabilim Dal› Baflkan›, Hacettepe Beyin

Omurilik ve Sinir Cerrahisi Mezunlar› Derne¤i

Yönetim Kurulu’nun seçece¤i bir kifli olmak üzere üç

kifliden oluflur. Seçici kurul müracaat eden adaylar›

de¤erlendirerek karar›n› birinci, ikinci ve üçüncü

olmak üzere s›ralama yaparak Türk Nöroflirürji

Derne¤i’ne bildirir. Seçici kurul gerekli gördü¤ü

takdirde ödülü s›ralamada birinci ve ikinci s›ray› alan

adaylar aras›nda paylaflt›rabilir. Ödüle müracaat›n

olmad›¤› y›lda ödül miktar›n›n amaçlar do¤rultusunda

nereye aktar›laca¤›na seçici kurul karar verir.

‹lan: 

Türk Nöroflirürji Derne¤i her sene müracatlar için

kendi yay›n organlar›nda seçici kurulun toplanarak

ifllemi sonland›rmas› için yeteri zaman sa¤layarak

duyuru yapar. Sonuçlar Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin

Y›ll›k Bilimsel Kongresi’nden önce ilan edilir ve birinci

s›radaki adaya Prof. Dr. Vural Bertan konferans›ndan

önce simgesel bir törenle belgesi verilir.

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPrrooff..  DDrr..  VVuurraall  BBeerrttaann  

YYuurrttdd››flfl››  ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  BBuurrssuu

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2009 



65

T ü r k  N ö r o fl i r ü r j i  D e r n e ¤ i  B ü l t e n i

Türk Nöroflirürji Derne¤i, üyeleri aras›ndan patent alm›fl kiflilere patent
ödülü verecektir.  2008 y›l› içinde patent alm›fl üyelerimiz 1 Nisan 2009
tarihine kadar derne¤imize baflvurduklar› takdirde, bu baflvurular
oluflturulacak bir jüri taraf›ndan de¤erlendirilecektir. Patent sahibi
üyelerimize verilecek ödül miktar› 5000 YTL’dir. Bu ödül birden fazla
baflvuruya verilebilir.

BAfiVURU KOfiULLARI:

1. Baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmal›d›r.
2. Baflvuran kifli Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi veya Nöroflirürji dal›nda

uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.
3. Patent ödülü baflvuran kifliye verilir.
4. Patent birden fazla kifliye aitse baflvuru için di¤er patent sahiplerinin

yaz›l› onay› gereklidir.
5. Patent Nöroflirürji ile ilgili herhangi bir giriflimi sa¤lay›c›, kolaylaflt›r›c›,

sanayiye uyarlanabilir ve üretilebilir nitelikte olmal›d›r.
6. Baflvuru mektubu ile birlikte resmi patent belgeleri ve patentli ürünü

aç›klay›c› belgelerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir.
7. Patent ödülü için duyuru Türk Nöroflirürji Derne¤i yay›nlar›nda her y›l

için tekrarlan›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹
1 N‹SAN 2009 

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPaatteenntt    ÖÖddüüllüü  --  22000099
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HHiippooffiizz  AAddeennoommllaarr››nnddaa  GGüünncceell  TTeeddaavvii  vvee  CCeerrrraahhii
YYaakkllaaflfl››mmllaarr
25 Aral›k 2008 
MMooddeerraattöörr:: Dr. Turgay B‹LGE
Dr. Ziya AKAR, Dr. Zafer BERKMAN, 
Dr. Savafl CEYLAN

fifiaanntt  CCeerrrraahhiissiinnddee  SS››kk  YYaapp››llaann  HHaattaallaarr  vvee  YYöönneettiimmii
29 Ocak 2009
Dr. Saffet MUTLUER

AA¤¤rr››yyaa  NNöörrooflfliirrüürrjjii AAççııssıınnddaann YYaakkllaaflfl››mm
26 fiubat 2009 
Dr. Yücel KANPOLAT

‹‹nntteerrnnaall  KKaarroottiidd  AAnneevvrriizzmmaallaarr
26 Mart 2009
MMooddeerraattöörr:: Dr. Tuncer SÜZER
Dr. Talat KIRIfi
Dr. Necmettin TANRIÖVER

SSppiinnaall  CCeerrrraahhiiddee  YYaapp››llaann  HHaattaallaarr  vvee  YYöönneettiimmii
30 Nisan 2009
MMooddeerraattöörr:: Dr. Sait NADER‹ 
Dr. Fahir ÖZER, Dr. Murat HANCI, Dr. Tuncer SÜZER

UUyyaann››kk  KKrraanniioottoommii,, YYöönntteemm  vvee  EEnnddiikkaassyyoonnllaarr››
28 Mayıs 2009
MMooddeerraattöörr:: Dr. ‹lhan ELMACI 
Dr. Erdal COfiKUN, Dr. Feridun ACAR

MMooddeerraattöörr:: Dr.Kadir KOT‹L, Dr.Tuncer SÜZER
kadirkotil@gmail.com.

YYeerr:: The Marmara Otel, Taksim/‹stanbul
KKoonnffeerraannss  SSaaaattii:: 18:30 - 20:30

Bilimsel Toplantılar

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  
22000088--22000099  

‹‹ssttaannbbuull  BBiilliimmsseell  TTooppllaanntt››llaarr››  PPrrooggrraamm››
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  
22000088--22000099  

‹‹zzmmiirr BBiilliimmsseell  TTooppllaanntt››llaarr››  PPrrooggrraamm››

MMaalliiggnn  MMeenneennjjiioommllaarrddaa  TTeeddaavvii
16 Ekim 2008
MMooddeerraattöörr:: Dr. Nurcan ÖZDAMAR
Dr. Özcan B‹NATLI, Dr. Arma¤an ARICAN

SStteerreeoottaakkssiikk  NNöörrooflfliirruurrjjii
20 Kas›m 2008
MMooddeerraattöörr::  Dr. Sertaç ‹fiLEKEL
Dr. Bülent BOYAR

MMuullttiittrraavvmmaall››  HHaassttaayyaa  YYaakkllaaflfl››mm
18 Aral›k 2008
MMooddeerraattöörr::  Dr. Hamdi BEZ‹RC‹O⁄LU
Dr. Ülkümen RODOPLU

EEnnddoosskkooppiikk  HHiippooffiizzeekkttoommii
22 Ocak 2009
MMooddeerraattöörr:: Dr. Nuri ARDA
Dr. Nurperi GAZ‹O⁄LU

NNöörrooffiibbrroommaattoozziissttee  TTeeddaavvii
19 fiubat 2009
MMooddeerraattöörr:: Dr.‹zzet ÖVÜL
Dr. Alaattin YURT, Dr. Fadime AKMAN

AAVVMM  lleerrddee  TTeeddaavvii
19 Mart 2009
MMooddeerraattöörr:: Dr. Metin GÜNER
Dr. Füsun Demirçivi ÖZER, Dr. ‹smail ORAN

PPrriimmiittiiff  NNöörrooeekkttooddeerrmmaall  TTüümmöörrlleerree  YYaakkllaaflfl››mm
9 Nisan 2009
MMooddeerraattöörr:: Dr. Yusuf ERfiAH‹N
Dr. Nurullah YÜCER, Dr. Kamer UYSAL

YYeerr::  Ege Palas Otel, Alsancak/‹zmir
Celal Bayar Üniversitesi, Manisa (18 Aralık 2008)
KKoonnffeerraannss  SSaaaattii:: 18:30 - 20:00
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  
22000088--22000099  

MMaallaattyyaa BBiilliimmsseell  TTooppllaanntt››llaarr››  PPrrooggrraamm››

NNöörroo--VVaasskküülleerr  KKoommpprreessyyoonn  SSeennddrroommuu
26 Aral›k 2008
Doç. Dr. Murad BAVBEK

TTbbcc  MMeenneejjiitt  vvee  HHiiddrroosseeffaallii
16 Ocak 2008
Prof. Dr. Adnan CEV‹Z

KKaaffaa  TTrraavvmmaallaarr››nnaa  GGüünncceell  YYaakkllaaflfl››mm
27 Mart  2008
Prof. Dr. M. Yaflar KAYNAR

SSppiinnaall  DDiissrraaffiizzmmlleerr
8 May›s 2008
Prof. Dr. Nejat AKALAN

MMooddeerraattöörr::
Dr. Ayhan KOÇAK

YYeerr:: Turgut Özal Toplantı Salonu, Malatya
KKoonnffeerraannss  SSaaaattii:: 18:30 - 20:00
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LLoommbbeerr  vvee  TToorraakkaall  SSppoonnddiilleekkttoommiilleerr
26.11.2008
MMooddeerraattöörr::  Prof. Dr. Selçuk PALAO⁄LU
Prof. Dr. Azmi HAMZAO⁄LU

‹‹nntteerrbbooddyy  FFüüzzyyoonn  TTeekknniikklleerrii
24.12.2008
MMooddeerraattöörr:: Prof. Dr. fiükru  ÇA⁄LAR
Doç. Dr. Erkan KAPTANO⁄LU

SSeerrvviikkaall  LLaammiinnooppllaassttii
28.01.2009
MMooddeerraattöörr::  Doç. Dr. Memduh KAYMAZ
Doç. Dr. Serdar KAHRAMAN

OOmmuurrggaa  EEnnffeekkssiiyyoonnllaarr››
25.02.2009
MMooddeerraattöörr::  Doç. Dr. Erkan KAPTANO⁄LU
Prof. Dr. Teoman BENL‹

SSaaggiittttaall  DDeeffoorrmmiitteelleerr
25.03.2009
MMooddeerraattöörr:: Prof. Dr. Hakan CANER
Prof. Dr. Kemal KOÇ

OOmmuurrggaa  CCeerrrraahhiissiinnddee  OOsstteeoottoommiilleerr
29.04.2009
MMooddeerraattöörr:: Doç. Dr. Serdar KAHRAMAN
Prof. Dr. Ufuk AYDINLI

RReevviizzyyoonn  CCeerrrraahhiissii
27.05.2009
MMooddeerraattöörr::  Op. Dr. Serkan fi‹MfiEK
Op. Dr. Özerk OKUTAN

YYeerr:: Aktif Metrolitan Otel, Konya Yolu/Ankara
KKoonnffeerraannss  SSaaaattii:: 19:00

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  
SSppiinnaall  vvee  PPeerriiffeerriikk  SSiinniirr  CCeerrrraahhiissii  ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  GGrruubbuu  

AAnnkkaarraa  TTooppllaannttııllaarrıı
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  
SSppiinnaall  vvee  PPeerriiffeerriikk  SSiinniirr  CCeerrrraahhiissii  ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  GGrruubbuu  

‹‹ssttaannbbuull  TTooppllaannttııllaarrıı

KKiiffoottiikk  OOmmuurrggaa
15.10.2008
Dr. Serdar AKALIN

DDiisskkoojjeenniikk  AA¤¤rr››  mm››  SSppiinnaall  ‹‹nnssttaabbiilliittee  mmii??
12.11.2008
Dr. Tunç ÖKTENO⁄LU, Dr. Mesut YILMAZ

LLoommbbeerr  DDiisskk  HHeerrnniilleerriinnddee  FFrraaggmmaanntteekkttoommii  mmii??
10.12.2008
Dr. Fahir ÖZER, Dr. Selçuk PALAO⁄LU

NNoonnddiisskkoojjeenniikk  BBrraakkiiaalljjiilleerr
14.01.2009
Dr. Hakan ‹LASLAN

TToorraakkoolloommbbeerr  EEnnssttrrüümmaannttaassyyoonn  SSoorruunnllaarr››
11.02.2009
Dr. Kadir KOT‹L, Dr. Hakan SOMAY

MMeettaassttaattiikk  OOmmuurrggaa  TTüümmöörrlleerriinnee  YYaakkllaaflfl››mm
11.03.2009
Dr. Mehmet Z‹LEL‹

OOmmuurrggaa  vvee  RRoommaattiizzmmaall  HHaassttaall››kkllaarr
08.04.2009
Dr. ‹zzet FRESKO, Alper KAYA

SSppiinnooppeellvviikk  ‹‹nnssttaabbiilliittee
13.05.2009
Dr. Sedat DALBAYRAK

YYeerr:: Sonomed Plaza, Kadıköy/‹stanbul
KKoonnffeerraannss  SSaaaattii:: 18:30 - 20:00
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  
SSppiinnaall  vvee  PPeerriiffeerriikk  SSiinniirr  CCeerrrraahhiissii  ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  GGrruubbuu  

‹‹zzmmiirr  TTooppllaannttııllaarrıı

SSppiinnaall  FFüüzzyyoonn  CCeerrrraahhiissii  SSoonnrraass››  KKaayynnaammaammaa  SSoorruunnuu
31.10.2008
MMooddeerraattöörr:: Dr. Mehmet Z‹LEL‹
Dr. Sedat ÇA⁄LI

DDeejjeenneerraattiiff  LLiisstthheezziissttee  CCeerrrraahhii  GGiirriiflfliimm  EEnnddiikkaassyyoonnllaarr››
28.11.2008
MMooddeerraattöörr::  Dr. Cüneyt TEM‹Z
Dr. fiükrü ÇA⁄LAR

TToorraakkoolloommbbeerr  TTrraavvmmaallaarraa  YYaakkllaaflfl››mm
26.12.2008
MMooddeerraattöörr:: Dr. Sedat ÇA⁄LI
Dr. Cüneyt TEM‹Z

SSppiinnaall  CCeerrrraahhiiddee  HHaassttaayyllaa  GGöörrüüflflmmee
30.01.2009
MMooddeerraattöörr::  Dr. Kamil SUCU
Dr. Mehmet Z‹LEL‹

KKrroonniikk  BBeell  AA¤¤rr››ss››nnaa  YYaakkllaaflfl››mm
27.02.2009
MMooddeerraattöörr:: Dr. Mehmet Z‹LEL‹
Dr. Erdal COfiKUN

PPrriimmeerr  SSppoonnddiillooddiisskkiittiissttee  YYaakkllaaflfl››mm
27.03.2009
MMooddeerraattöörr:: Dr. Cüneyt TEM‹Z
Dr. Hayati ATABAY

‹‹nnttrraammeeddüülllleerr  TTüümmöörrlleerr
24.04.2009
MMooddeerraattöörr:: Dr. Kamil SUCU
Dr. Özcan B‹NATLI

ÜÜsstt  SSeerrvviikkaall  SSttaabbiilliizzaassyyoonn
15.05.2009
MMooddeerraattöörr:: Dr. Sedat ÇA⁄LI
Dr. Kamil SUCU

YYeerr:: Ege Üniversitesi Nöroflirürji Anabilim Dalı Erdem
Tunçbay Toplantı Salonu
KKoonnffeerraannss  SSaaaattii:: 18:30 - 20:00
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  
SSppiinnaall  vvee  PPeerriiffeerriikk  SSiinniirr  CCeerrrraahhiissii  ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  GGrruubbuu  

MMaallaattyyaa  TTooppllaannttııllaarrıı

LL55--SS11  MMeessaaffeessii  FFüüzzyyoonn  SSoorruunnllaarr››  vvee  ÇÇöözzüümm  AArraayy››flflllaarr››
24 Ekim 2008
Doç. Dr. Süleyman ÇAYLI

TToorraakkoolloommbbeerr  AAnntteerriioorr  YYaakkllaaflfl››mmllaarr
28 Kas›m 2008   
Doç. Dr. Erkan KAPTANO⁄LU

AA¤¤rr››yyaa  PPeerrkküüttaann  YYaakkllaaflfl››mmllaarr
26 Aral›k 2008      
Yrd. Doç. Dr. Bülent TUCER

PPrriimmeerr  OOmmuurrggaa  TTüümmöörrlleerriinnddee  YYöönneettiimm
23 Ocak 2009 
Doç. Dr. Sedat ÇA⁄LI

FFaarr  LLaatteerraall  DDiisskk  HHeerrnniilleerriinnddee  YYöönneettiimm
20 fiubat 2009 
Doç. Dr. Kadir KOT‹L

SSppiinnaall  CCeerrrraahhiiddee  EEnnssttrrüümmaannttaassyyoonn  KKoommpplliikkaassyyoonnllaarr››
13 Mart 2009 
Prof. Dr. Alpaslan fiENEL

SSeerrvviikkaall  BBööllggee;;  AAnnaattoommii  vvee  CCeerrrraahhii  YYaakkllaaflfl››mmllaarr
10 Nisan 2009 
Prof. Dr. Tuncer SÜZER

KKoonnjjeenniittaall  SSkkoollyyoozzddaa  HHaassttaa  TTaakkiipp  vvee  TTeeddaavvii
SSeeççeenneekklleerrii
29 May›s 2008
Prof. Dr. Emre ACARO⁄LU

MMooddeerraattöörr::  Doç.Dr. Süleyman ÇAYLI,
Doç.Dr. Özkan ATEfi

YYeerr:: Park Hospital Toplant› Salonu, Malatya
KKoonnffeerraannss  SSaaaattii:: 18:30 - 20:30
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Türk Nöroşirürji Derneği

Bilimsel Toplantıları

Türk Nöroşirürji Derneği 

Nörotravma ve Yogun Bakım Öğretim ve Eğitim Grubu 

2008 Sonbahar Sempozyumu

Diffüz Aksonal Yaralanma ve Multimodal

Nöromonitorizasyon

20 Aralık 2008 Cumartesi 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘S’ Salonu

http://www.turknorosirurji.org

Türk Nöroşirürji Derneği 

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu 

Servikal Travmalar Paneli

20 Aralık 2008
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

http://www.turknorosirurji.org
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Türk Nöroflirürji Derne¤i Yurtiçi Bilimsel
Toplant›lar Listesi

XII. Uluslar Aras› Kat›l›ml› Ulusal Anatomi Kongresi
29 Ekim – 01 Kas›m 2008-08-19, Mersin
http://www.anatomikongresi2008.org

Türk Nöroflirürji Derne¤i Nörovasküler Cerrahisi
Ö¤retim ve E¤itim Grubu Bölgesel Toplant›s› 
Santral Sinir Sistemi Kavernöz Malformasyonlar› ve
Kraniyal Dural Arteriovenöz Fistüller 
1 Kas›m 2008, Cumartesi, Dedeman Oteli, Samsun
http://www.turknorosirürji.org

Türk Nöroflirürji Derne¤i Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
8. Spinal Cerrahi Kursu ‘‹leri Kurs’
21-23 Kas›m 2008, Crowne Plaza, ‹zmir
http://www.turknorosirürji.org

Türk Nöroflirürji Derne¤i Nöroonkoloji Cerrahi
Ö¤retim ve E¤itim Grubu Sempozyumu
"Nöroonkolojik Cerrahide Yaklafl›mlar"
28-29 Kas›m 2008, Dedeman Otel, ‹stanbul
http://www.turknorosirürji.org

Türk Nöroflirürji Derne¤i Nörotravma ve Yogun
Bak›m Ö¤retim ve E¤itim Grubu 
2008 Sonbahar Sempozyumu
Diffüz Aksonal Yaralahnma ve Multimodal
Nöromonitorizasyon
20 Aral›k 2008 Cumartesi 
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi ‘S’ Salonu
http://www.turknorosirürji.org

Türk Nöroflirürji Derne¤i Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu 
Servikal Travmalar Paneli
20 Aral›k 2008
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi, Adana
http://www.turknorosirürji.org

Yurtd›fl›nda Yap›lan Bilimsel Toplant›lar
Listesi

AANS Endorsed Dubai Neurosurgery Masters
Update
3-5 Aral›k 2008, Dubai, United Arab Emirates
www.alcordoba.com/neuromasters2

NANS 12th Annual Meeting
4-7 Aral›k 2008, Las Vegas, NV
http://neuromodulation.com

57 Congresso Nazionale SINch
6-9 Kas›m 2008, Udine, ‹talya
http://www.csrcongressi.com
Hands-on Course Sulci, Gyry, Ventricles and
Dissecting Fibers”
17-21 Kas›m 2008,Braga, Portugal 

13th Asean Comgress of Neurological Surgeons & 8th
Asean Neurological Nursing Congress
1-4 Aral›k 2008, Kuala Lumpur, Malezya
http://www.nam.org.my

Cervical Spine Research Society 13th Instructional
Course
3 Aral›k 2008, Renaissance Austin Hotel, Austin,
Texas, USA, http://www.csrs.org

Cervical Spine Research Society 36th Annual
Meeting
4-6 Aral›k 2008, Renaissance Austin Hotel, 
Austin, Texas, USA 
http://www.csrs.org

14th endoscopic Neurosurgey Workshop
7-10 Aral›k 2008, Ghent, Belgium 
http://www.neuroendoscopy.org

2nd International Europe & Middle East Congress on
Minimally Invasive Spinal Treatment.
20-23 Subat 2009, Kish Island, Persian Gulf, Iran
www.neurocongress.com

Bilimsel Toplantılar



75

T ü r k  N ö r o fl i r ü r j i  D e r n e ¤ i  B ü l t e n i

2009 Annual Meeting of the AANS/CNS Section on
Disorders of the Spine and Peripheral Nerves
11-14 Mart 2009, Phoenix, AZ 
www.spinesection.org

Marseille Neurosurgery 2009 Joint Meeting
27-31 Mart 2009, Geneva, Switzerland
www.kenes.com/eans-sfnc/

18th Annual Conference of Neurotrauma 
Society on India
7-9 A¤ustos 2009, Jaipur, Hindistan
sinhavd@yahoo.com

XIV World Congress of Neurological Surgery of the
World Federation of Neurosurgical Societies
30 A¤ustos - 4 Eylül 2009
Hynes Convention Center Boston, USA
http://www.wfns.org/worldcongress.html

2010 Annual Meeting of the AANS/CNS Section on
Disorders of the Spine and Peripheral Nerves
10-13 Mart 2010, Orlando, FL 
http://www.spinesection.org

Bilimsel Toplantılar
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Türk Nöroflirürji Derne¤i üyeli¤inin yararlar›

•  Ücretsiz y›lda 6 say› bilimsel dergi,

•  Ücretsiz y›lda 4 defa ana bülten,

•  Ücretsiz grup bültenleri (6-8 defa),

• Araflt›rma ve proje destek burslar›,

•  De¤iflik ödül programlar›na baflvurma hakk›,

•  Dernek toplant›lar›na görevli (konuflmac›, yönetici, misafir vb), 
olarak kat›lma hakk›,

•  Y›lda 15 de¤iflik bilimsel toplant›ya (kongre, sempozyum ve kurs 
fleklinde) kat›labilme flans›,

•  Toplant›larda indirimli ücretlerden yararlanma...

Taflkent Caddesi 13/4 Bahçelievler-06500 ANKARA
Tel  : + 90 312 212 64 08
Faks: + 90 312 215 46 26
Web: www.turknorosirurji.org.tr      
E-posta: info@turknorosirurji.org.tr

ÜÜllkkeemmiizziinn  bbüüttüünn

NNöörrooflfliirrüürrjjiiyyeennlleerriinnii  

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii’’nnee  

üüyyee  oollmmaayyaa  ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz!!
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Yeni Üyeler

EEBBRRUU  GGEERRÇÇEEKK  AAKKTTAAfifi

1979 y›l›nda Elaz›¤’da do¤mufltur. F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim Dal›ndan ihtisas›n› alm›flt›r.  Halen Bilecik Devlet
Hastanesinde Nöroflirürji uzman› olarak çal›flmaktad›r.  

EEMMRREE  CCEEMMAALL  GGÖÖKKÇÇEE

1975 y›l›nda Bolu’da do¤mufltur. Baflkent  Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim Dal›ndan ihtisas›n› alm›flt›r.  Halen Ankara Numune
E¤itim ve Araflt›rma  Hastanesinde Nöroflirürji uzman› olarak çal›flmaktad›r.
Evli ve bir çocuk babas›d›r. 
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Duyuru
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Duyuru



80

T ü r k  N ö r o fl i r ü r j i  D e r n e ¤ i  B ü l t e n i

ULUSLARARASI KARADEN‹Z ÜLKELER‹ 

NÖROfi‹RÜRJ‹ KONGRES‹

Ekim 2009, ‹stanbul

2. TÜRK-KORE ORTAK TOPLANTISI

Mayıs 2010, Antalya

ULUSLARARASI ASYA-PAS‹F‹K

NÖROfi‹RÜRJ‹ KONGRES‹

2012, ‹stanbul





TÜRK-KORE

DOSTLUK ve İŞBİRLİĞİ

TÜRK-KORE

DOSTLUK ve İŞBİRLİĞİTürk Nöroşirürji Derneği

Ormanı Kuruluyor...
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