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YÖNERGESİ

o Amacı nöroşirürji uzmanlarının temel bilgilerinde
standardizasyon getirmek, öğretim ve eğitim karnesi (log book)
ve yeterlilik belgesi için çalışmalar yapmaktır. 

o Üyeleri Türk Nöroşirürji Derneği  üyeleri arasından seçilir.
Ancak bu üyelerin etkin nöroşirürji öğretim ve eğitimi yapıyor
olması gerekmektedir.

o Görev süresi 2 yıldır.

o Kurul kendi arasından başkan seçer. Yıl içerisinde gerektiği
kadar toplanır. 

o 2 kez üstüste toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yerine
yeni üye seçilir. 
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I. KURULUŞUN  TANIMI

Madde 1.0

1.1. “Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu ( TNYK)” adı
altında kurulan bu kurul Türkiye'de “Nöroşirürji
Uzmanlık Eğitiminin” kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim
birimlerinin kendi aralarındaki standardizasyonunun
sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.

1.2. Ana faaliyetlerini, belirli niteliklere sahip olan ve
kurul tarafından yapılan sınavları geçen  Nöroşirürji
Uzmanlarının kurul adına sertifikasyonunu sağlamak
üzere yönlendirir. Sertifikasyon işlemi ve diğer
çalışmalarıyla bu alanda eğitim programlarının
niteliklerinin yükseltilmesi, genel ilke ve standartların
belirlenmesi ve korunmasını temin eder.

1.3. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK), Türk
Nöroşirürji Derneği'nin (TND, Ankara) bir yan
kuruluşudur. Tüzel kişiliğini bu dernek ve bu derneği,
yazışmalarında öncelikli muhatap olarak gören
Avrupa Birliği'nin (AB) (European Union, Strasbourg)
konuyla ilgili organlarından “Avrupa Tıp Uzmanları
Birliği” (Union Européen des Médecins Spécialistes,
UEMS, Bruxelles) ve “Avrupa Nöroşirürji Dernekleri
Birliği” (European Association of Neurosurgical
Societies, EANS, Bruxelles) ile olan ilişkileri üzerinden
kazanır. Bu kuruluşların Avrupa Birliği düşüncesi
kapsamında, ulusal ve sivil bir Nöroşirürji Yeterlik
Kurulu'nun oluşturulması ve çalışması yolundaki
istekleri, bu kuruluşun ortaya çıkarılmasını zorlayan
önemli faktörlerden biridir. 

1.4. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK),
TND'nin bir yan kuruluşu olmakla birlikte, işlemlerinde
kendi yönetmeliği içerisinde kalmak kaydıyla
tamamen bağımsız ve sivil bir kuruluştur. 

II. AMAÇLARI

Madde 2.0.

Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun (TNYK) amaçları:

2.1. Nöroşirürji uzmanlık eğitiminin düzeyini mümkün
olan en yüksek seviyeye çıkarmak yolunda gösterdiği
çalışmalarla, Türkiye'de Nöroşirürji alanında ulaşılması
arzu edilen Avrupa Birliği standartlarını oluşturmaktır.

2.2. Türkiye'de Nöroşirürji eğitimi veren kuruluşların,
bu eğitimi en üst düzeyde verebilmelerini ve bu
kuruluşların AB standardizasyonunu sağlamak üzere,
Nöroşirürji Eğitim ve Müfredat komisyonuyla ortak
çalışmalar yürütmek suretiyle organize olmak,
önerilerde bulunmak; bu standartların oluşmasını
sağlamak amacıyla Türkiye'de Nöroşirürji alanında
planlama ve istatistik çalışmaları yapmak;

2.3. Belirli niteliklere sahip olan ve kurul tarafından
yapılan sınavları geçen  Nöroşirürji Uzmanlarının kurul
adına sertifikasyonunu sağlamak;

2.4. Ulusal ve uluslararası düzeyde “Türk Nöroşirürji
Uzmanı” ünvanını, bu ünvana sahip kişilerin
profesyonel statüsünü savunmak ve güçlendirmek
üzere çalışmalarda bulunmak; 

2.5. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK)
sertifikasyonunun öncelikle, “Avrupa Tıp Uzmanları
Birliği” (Union Européen des Médecins Spécialistes,
UEMS, Bruxelles) ve “Avrupa Nöroşirürji Dernekleri
Birliği” (European Association of Neurosurgical
Societies, EANS, Bruxelles)  “Avrupa Nöroşirürji
Board”u (ANB) ve sertifikasyonuna nitelik olarak
paralellik göstermesi; nihai olarak da Türk Nöroşirürji
Yeterlik Kurulu (TNYK) Sertifikasının ANB
Sertifikasıyla eşdeğer olarak işlem görebilmesidir.
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2.6.  Günün değişen koşullarının ortaya çıkardığı yeni
zorunluluklar doğrultusunda, Türk Nöroşirürji Yeterlik
Kurulu (TNYK) temel amaçlarını daha iyi bir şekilde
gerçekleştirmek için yeni hedefler, yeni çalışma
alanları (yan dal sertifikasyonları) ve yeni alt kurulların
oluşumu için karar alma yetkisine sahiptir. 

2.7. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun (TNYK)
amacı hiçbir şekilde Nöroşirürji Uzmanı veya hekim
olan kişilerin profesyonel aktivitelerini kısıtlamak
değildir. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK)
sertifikası herhangi bir şekilde, yasal bir yeterlilik
derecesine, imtiyaz nedenine veya Nöroşirürji pratiği
lisansına karşılık gelmez; bu anlamda Türk Nöroşirürji
Yeterlik Kurulu (TNYK) sertifikası bir lisanstan çok  bir
ödül belgesi niteliğindedir. 

III. KURULUŞUN ADRESİ

Madde 3.0

3.1. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) merkez
olarak TND'nin “Taşkent Caddesi 13/4 Bahçelievler-
06500 ANKARA” adresli bürosunu kullanır;

IV. KURULUŞ İŞLEMİ VE KURUMUN
SÜREKLİLİĞİ

Madde 4.0

4.1. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun (TNYK)
kuruluşu TND'nin yönetim kurulunun organize ettiği
bir toplantı ile Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK)
kuruluş kuralları taslağı, önceden belirlenmiş bir seçici
gurubun (Mad. 6) onayına sunulur. Bu toplantının
tercihan, bir TND yıllık kongresinde yapılması, ancak
seçici gurubun bir önceki TND Sonbahar
Sempozyumunda Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurul'unun
(TNYK) Kuruluş Kuralları Taslağını elde etmiş olması
ve kendi içinde TND Başkanı başkanlığında tartışmaya
açması hedeflenmelidir. Her iki toplantıya da seçici
gurupta bulunan kişilerin davet edilmesi ile ilgili
yazışmaların yürütmesini TND sağlar.

Bu taslak oy çoğunluğuyla kabul edilir ise, ilk seçimler,
Türkiye'de Üniversite Anabilim Dallarında ve Eğitim
Hastanelerinde çalışan tüm Doçent, Profesör
ünvanına sahip veya Klinik Şefi ve Klinik şef
yardımcısı olan (ya da bu görevlerde çalışmış olan)
gönüllü kişilerden oluşan adaylar gurubundan 12
tanesinin oy çoğunluğu prensibine göre tek tek
seçilmesiyle gerçekleşir ve otonom olarak çalışmaya
başlar. Bu kişilerin aday olabilmeleri için ayrıca
uluslararası tıbbi yayın indekslerine (SCI, SCI-Exp.)
kabul edilmiş yayın organlarında yayınlanmış

çalışmalarından en azından üç yayınının sitasyon almış
olması gerekir.

4.1.1. Bu toplantıda, TND, aday olabilecek kişileri
belirler, onlarla yazışır ve eğer istekli iseler iki ay
önceden listeyi hazırlayarak bu kişilere ve tüm
Nöroşirürji eğitim kurumlarına duyuru yapar. Adaylar
seçimde bulunmak üzere davet edilirler. Bu süre
zarfında listeye gelebilecek herhangi bir itiraz TND
tarafından değerlendirilir ve gerekirse listede değişiklik
yoluna gidilebilir.

4.1.2. Bu toplantıda Türkiye'de Üniversite Anabilim
Dallarında Başkan veya Eğitim Hastanelerinde Şef
olarak çalışan kişiler seçmen gurubunu oluştururlar ve
bu toplantının moderasyonunu TND Başkanı yapar.
TND, bu kişilerle ayrı ayrı yazışarak toplantıya
katılmaları için davette bulunur. Bu ilk seçimin
yapılabilmesi için seçici gurubu oluşturacak nitelikteki
kişilerin yarısından fazlasının katılımı gereklidir.

4.1.3. Seçmenlerin her biri 14 kişilik sıralamalar
oluşturarak TND seçim komitesine verir ve her bir
kişinin aldığı oy ayrı ayrı değerlendirilir. Seçim, gizli oy
ve açık tasnifle yapılır.

4.1.4. Seçimlerde adayların da salonda bulunmaları
zorunludur.

4.2. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK)
kurulduktan sonra, işleyişinde tümüyle bağımsız
olmakla birlikte ve bu kayıtla, üyelerin seçimi, kurulun
işlemleri veya toplantılarının sürekliliği ile ilgili bir
sorun çıktığı ve kurul bu sorunu kendi imkanlarıyla
çözemediği taktirde TND'nden yardım ister; 

4.2.1. Bu madde çerçevesinde TND, Türk Nöroşirürji
Yeterlik Kurulu (TNYK) çalışmalarını desteklemek ve
uyum içinde hareket etmekle yükümlüdür.

4.3. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK)
kurulduktan sonra, tabi olduğu kuruluş kurallarını
ihtiyaçlara ve yeni koşullara göre değiştirmek
gerekirse, Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK)
genel kurulunda değişiklik gereken maddeleri, seçici
gurup toplantısında oylanmak üzere sunar; bu
değişiklikler sırasında kurulun ve seçici gurubun temel
karar alma prensiplerine (oylama, çoğunluğun
sağlanması ...vb) uyulur.

4.4. Kuruluş sonrasındaki toplantıların düzenlenmesi,
kuruluş kurallarına uyma kaydıyla karar alma, yürütme
ve yeni üye seçimleriyle ilgili tüm organizasyonlar
Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun (TNYK) yetki ve
sorumluluğundadır.
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V. KURUL ÇALIŞMALARININ BÜTÇE VE
FİNANSMANI

Madde 5.0

5.1. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun (TNYK)
çalışmalarının finansmanı TND tarafından yapılır.

5.1.1. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun (TNYK)
TND'ne sağladığı gelir ve dernek bütçesinden yaptığı
harcamaların gelir ve gider kayıtları ve resmi
muhasebe işlemleri TND muhasebe birimince
yürütülür; bu muhasebe işlemlerinin mali yönden
sorumluluğu TND'ne aittir.

5.1.2. TND'nin kurulun çalışmalarına vermesi
gereken maddi  destek en az, kurul tarafından
açıklanan ihtiyaca göre, istek yapılan yıl içinde, bir
önceki yılın kurul işlemlerinden sağlanan toplam gelir
kadar olmalıdır; gelir ve gider hesapları yapılırken yıllık
resmi enflasyon rakamları da gözönüne alınır.

5.2. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun (TNYK)
çalışmaları düzenli bir şekilde işlemeye başladıktan
sonra, sınav ve sertifikasyon ..vb işlemleri için ilişkide
bulunduğu kişi ve kurumlardan, TND adına ve bu
derneğin makbuzlarını kullanarak, miktarları 6 ayda
bir kurul tarafından belirlenmek üzere masrafları
karşılığında para alınır; bu gelirlerin tamamı TND'ne
aittir. Aday sınava girmemeye karar verdiği taktirde bu
sınavla ilgili olarak yaptığı ödemeler, üç ay önceden
bildirerek kendi yerine aynı sınava girebilecek ve
nitelikleri uygun durumda birini bulmadıkça geri
verilmez.

5.2.1. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK)
sertifikalı kişiler, profesyonel yaşantılarını
sürdürdükleri sürece, TND derneğinde aktif üye olmak
ve dernek üye aidatlarını düzenli olarak ödemek
zorundadırlar. Ayrıca, bu kişiler TND'nin
çalışmalarında ihtiyaç belirdiği taktirde öncelikli
olarak, çalışma ve organizasyonlarda görev alma
yoluyla destek vermeye ve katılımda bulunmaya davet
edilirler; kabul edilebilir bir gerekçeleri olmadığı sürece
TND'nin çalışmalarına yardımları beklenir.

5.2.2. Bu sertifikayı profesyonel yaşamlarında
kullandıkları sürece sertifikayla ilgili olarak, miktarı
kurul tarafından belirlenmek üzere TND'ne özel bir
aidat ödenmesi ileride genel kurul tarafından gündeme
getirilebilir; bu değişikliğin yapılmasındaki temel
faktör, bu sertifikanın ulusal veya uluslararası
Nöroşirürji alanında arzu edilen etkinliğe ulaşması ve
sahip olan kişilere belirgin profesyonel avantajlar
sağlamaya başladığı kanısının oluşmasıdır.

5.2.3. Bu koşulları yerine getirmeyenlerle ilgili
olarak sertifikanın geçerliliğiyle ilgili karar almak Türk
Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) Genel Kurulunun
yetkilerinden biridir.

VI. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK
KURULUNUN  (TNYK) KOMPOZİSYONU 

Madde 6.0

6.1. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK), (1)
Genel Kurul, (2) Yönetim Kurulu, (3) Eğitim ve Sınav
Kurulu ve (4) Denetleme Kurulu olmak üzere dört ana
alt-kuruldan oluşur; bu 2., 3. ve 4. alt kurullarda görev
alan kişiler öncelikle Genel Kurul (1.) üyeleridir; Genel
Kurulca gerekli görülürse Sınav ve Eğitim Kurulu'na
katılma niteliklerine sahip olan (Mad. 10) ve Genel
Kurulca seçilmiş görev almaya gönüllü kişilerde
çalışmalara dahil edilirler.

6.2.  Günün değişen koşullarının ortaya çıkardığı yeni
zorunluluklar doğrultusunda, seçici gurup tarafından
onaylandıktan sonra, Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu
(TNYK) temel amaçlarını daha iyi bir şekilde
gerçekleştirmek için yeni hedefler, yeni çalışma
alanları ve yeni alt kurullar oluşturulabilir.

VII. GENEL KURUL

Madde 7.0

7.1. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun (TNYK)
Genel Kurulu, 14 seçilmiş üye ve TND Başkanı olmak
üzere 15 kişiden oluşur; Her üyenin eşdeğer bir oy
hakkı vardır ve tam katılım olduğu taktirde, prensipte,
kurulun çoğunluk hesapları 15 kişi üzerinden yapılır.

7.1.1. 14 seçilmiş üyenin en az sekizi, yeterli sayıda
aday varsa, Üniversite Nöroşirürji Anabilim
Dallarında, Sağlık Bakanlığı  Hastanelerinin
Nöroşirürji Kliniklerinde, kadrolu olarak, eğitici
pozisyonunda çalışmış veya halen çalışmakta olan
kişilerden oluşur; Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun
(TNYK) oluşturulduğu ilk seçimden sonraki
seçimlerde, adayların hepsinin Nöroşirürji Yeterlik
Kurulu (TNYK) Sertifikalı olmaları, uluslararası tıbbi
yayın indekslerine (SCI, SCI-Exp.) kabul edilmiş yayın
organlarında son 5 yılda yayımlanmış deneysel ve
klinik araştırmalardan oluşan en az üç çalışmasının
olması ve yayınlarının 25 den fazla sitasyon almış
olması gerekir. Aday olabilecek kişilerin, Türkiye'de
hekimlik ve Nöroşirürji pratiği yapmaya yasal bir
engelinin olmaması ya da mesleki yaşantısını bu
haldeyken tamamlamış olması gerekir.

Adaylar, nitelikleri uygun olduğu taktirde kendileri
Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'na (TNYK)
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başvurabilirler ve eğer beş ayrı (eski veya halen görevli
olan) Genel Kurul Üyesinden referans mektupları
sağlanabilirse aday olarak seçici gurubun oylamasına
sunulurlar; ya da Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu
(TNYK) Genel Kurulunun eski veya şimdiki üyeleri,
nitelikleri adaylığa uyan kişilerle görüşerek aday olma
koşullarının sağlanabilmesi ve beş ayrı Genel Kurul
Üyesinden referans mektuplarının alınabilmesi için
çalışmalarda bulunurlar. Seçimlerde yeterli sayıda
adayın oylamaya sunulabilmesi, Türk Nöroşirürji
Yeterlik Kurulu (TNYK) Genel Kurulunun ve özellikle
de görev süresi dolmakta olan Genel Kurul üyelerinin
sorumluluğundadır.

Herhangi bir seçimde aday olan kişiler seçilmedikleri
taktirde, Genel Kurul'da gerekçeli olarak aksi yönde
bir karar alınmamışsa ve halen istekli iseler, bir sonraki
seçimlerde de aday listesinde yer alırlar. Ayrıca, Genel
Kurulda üyelik görevinde bulunmuş kişiler de, Genel
Kurul'da gerekçeli olarak aksi yönde bir karar
alınmamışsa ve halen istekli iseler, her seçim listesinde
aday olarak yer alırlar.

7.1.2. Seçilmiş 14 üye ile birlikte TND Başkanı'nın
oluşturduğu 15 kişilik ekip kurulun çalışmalarını
yürütebilecek asgari sayıdaki çekirdek topluluktur.
Kurulun işlemlerini yürütmede bu kişilerin tümünün
toplantılara katılması arzu edilir; ancak bu sayı
oluşturulamazsa kararlar en az 8 seçilmiş üye ile
alınabilir. Kararlar oy çokluğu prensibine göre alınır ve
oylamaya katılan üyelerin tümünün oturumda
bulunmaları zorunludur. Vekaleten oy kullanma Türk
Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) toplantı ve
seçimlerinin hiç biri için geçerli değildir.

7.2. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) Genel
Kurulun 15 kişilik çekirdek gurubunun oluşturulduğu
veya kısmen yenilendiği ilk gün toplanarak 14 seçilmiş
üye arasından  başkan seçer; aynı toplantıda Yönetim
Kurulu, kurul içi oylamayla belirlenir; çalışmalarla ilgili
olarak ana programlar belirlenir; bir sonraki
toplantının yapılacağı yeri ve zamanı belirler; seçim
sonrası bu ikinci toplantının iki ay içinde yapılması
zorunludur; Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun
(TNYK) diğer alt kurullarının oluşturulması da bir
sonraki toplantıya kalır.

7.2.1. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK), Genel
Kurul Başkanı kurulun sözcüsü durumundadır;
toplantılarda gündemi belirler ve moderasyon yapar;
başkan her seçim döneminde (iki yılda bir) yeniden
seçilmelidir. 

7.2.2. Kurul toplantılarında alınan kararlar her
toplantıda yeniden belirlenen bir yazmanca yazılı hale

getirilir ve oy çoğunluğu ile alınan kararlar oturuma
katılan tüm üyelerce imzalanır.

7.2.3. Kuruluş aşamasında bir defaya mahsus olmak
üzere seçilmiş üyeler arasında kura çekilir ve böylece
Genel Kurul üyelerinin yarısını oluşturacak şekilde
sadece iki yıl süreyle görev alacak olanlar belirlenir. Bu
kişiler haricinde kalan tüm seçilmiş ve seçilecek
üyelerin doğal çalışma süresi dört yıldır. Böylece her
iki yılda bir üyelerin sadece yarısının değişimi
sağlanarak Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK)
çalışmalarının sürekliliği korunur.

7.2.4. Toplantılara devamsızlığı nedeniyle kurulun
çalışmalarını aksattığı düşünülen üyelerin birbiri ardına
iki kez toplantıya katılmamaları halinde bu kişilerin
üyeliği düşer ve kurulun yeni bir üye seçimi için seçici
guruba başvurma ve oylama yaptırmaya hakkı vardır.
Bunun haricinde, herhangi bir nedenle olan üye
eksilmesinde ilk seçici gurup toplantısında yeni bir üye
seçimi yoluna gidilir. Bir üyenin herhangi bir nedenle
üyeliğinin düşürülebilmesi için oy çoğunluğu yeterlidir.
Seçici gurubun doğal toplantı dönemleri, gerektiği
taktirde, öncelikle yıllık Türk Nöroşirürji Kongresidir;
gerekirse Sonbahar Sempozyumunda da toplantı
fırsatı aranabilir.

7.2.5. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) genel
kurulunda veya herhangi bir alt-kurulunda görev
almak gönüllü bir faliyettir ve bu kişiler istemedikleri
taktirde bu görevden ayrılabilirler.

7.3.  Genel Kurulun doğal toplantı dönemleri, bir
tanesi TND'nin düzenlediği geleneksel yıllık Türk
Nöroşirürji Kongresinde olmak üzere yılda en az iki
kezdir.

7.4. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) Genel
Kurulu'nun görevleri, Türk  Nöroşirürji Yeterlik
Kurulu'nun (TNYK) kuruluş amaçlarının öngördüğü
temel hedeflere ulaşılmasında her türlü genel çalışmayı
sürdürmek; Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun
(TNYK) faliyetlerinin arzu edilen doğrultuda gelişip
gelişmediğinin kontrolünü yapmak; Türk Nöroşirürji
Yeterlik Kurulu (TNYK) işleyişi ile ilgili olarak yetkileri
çerçevesinde temel kararları almak; diğer Türk
Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) alt kurullarının
çalışma raporlarını ve önerilerini değerlendirmek;
Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) sürekliliğini
sağlamak için, kendi bünyesindeki ve alt kurullardaki
üyelerin seçimini düzenlemek; seçici kurul
toplantılarına gündemi hazırlamak, çalışma raporu
sunmak ve kuruluşun kurallarında gerekli görülen
değişiklikleri seçici grubun onayına sunmaktır.
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7.4.1. Tüm bu işlevlerle ilgili olarak gerekli yasal ve
idari düzenlemelerin gerçekleşmesi ve Türk Nöroşirürji
Yeterlik Kurulu (TNYK) çalışmalarının Türkiye'de
Nöroşirürji alanında arzu edilen etkinliğe ulaşabilmesi
için çaba harcamak Genel Kurulun görevidir. 

7.4.2. Gerekli yasal ve idari zemini hazırladıktan
sonra, eğitim programlarının denetlenmesini
sağlamak üzere yazışmalarda bulunmak, denetim
kurulu oluşturmak ve raporları değerlendirmek Genel
Kurulun görevidir.

7.4.3. Bir Türk Nöroşirürji Etik Kodu hazırlanması,
güncelleştirilmesi ve bunun etkin hale getirilmesi için
özel alt-kurulların geçici olarak oluşturulmasını sağlar.

7.4.4. Sınava giren adayları belirgin olarak başarısızlık
gösteren veya arzu edilen standartları sağlamamış olan
eğitim kurumlarını uyarır ve gelişmeleri takip eder. 

7.5. Genel Kurul, Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun
(TNYK) yönetmeliğini ve yıllık çalışma raporlarını,
eğitim programı yöneticilerine ve ilişkili resmi
makamların ana merkezlerine ücretsiz olarak dağıtır;
ayrıca isteyen kişilere bağış karşılığında TND adına
dağıtımını sağlar. Bu yönetmeliğe ek olarak, çalışma
raporları, Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK)
sertifikasyonuna ait listeler ve haberler, Türk
Nöroşirürji Yeterlik Kurul'u (TNYK) sertifikasını alan
kişilerin isimleri, görevlilerin listeleri, sınav tarih ve
ücretleri, Sınav ve Eğitim komisyonun hazırladığı
Standardizasyon raporları ve genel istatistik
değerlendirmeler dağıtıma sunulabilir. 

7. 6. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun (TNYK)
dış ilişkilerinde kullandığı yazışma dili İngilizce'dir.

VIII. YÖNETİM KURULU

Madde 8.0

8.1. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) Yönetim
Kurulu, Genel Kurul içi oylamayla seçilmiş 3 üye,
TND Başkanı ve Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu
(TNYK) Genel Kurulu Başkanı olmak üzere 5 kişiden
oluşur.

8.1.1. Yönetim Kurulu her olağan Genel Kurul Seçimi
sonrasında (2 yılda bir) aynı gün yeniden oluşturulur. 

8.1.2. Yönetim kurulu oluşunca, aynı toplantıda
yönetim kurulu içi oylamayla, 3 seçilmiş üyeden biri
başkan, ikincisi başkan yardımcısı ve üçüncüsü ise
Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurul'unun (TNYK) mali
işlerinden sorumlu üye olarak görevlendirilirler.

8.2. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) Yönetim
Kurulunun ana görevi, TNYK Genel Kurulunca alınan

kararların ve Yeterlik Kurulu temel işlevlerinin icrasını
sağlamaktır.

8.2.1. Yönetim Kurulu, Türk Nöroşirürji Yeterlik
Kurulu'nun (TNYK) işlemesiyle ilgili sorunları çözmeye
çalışır ve icrasının kontrolünü yapar. 

8.2.2. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) sınavı
yapacak olan ÖSYM ye gerekli desteği verir.

8.2.3. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) ile
ilişkide bulunan kişilerle yazışmaları sağlar.

8.2.4. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) Genel
Kurulunun toplantılarında gündemi belirleyen raporu
önceden hazırlar.

8.2.5. Gerekli yasal ve idari koşulların sağlandığı bir
ortamda, daha önce gözden geçirilmiş eğitim
programlarındaki gelişmeleri ve değişiklikleri takip
eder, bu kurumlarla yazışır ve gerekirse yeni bir
Denetim Kurulu oluşturulmasıyla ilgili olarak Genel
Kurula teklifte bulunur. 

Eğitim programları ilk kez gözden geçirilecek
kurumları saptayarak, bu konuyla ilgili bir Denetleme
Kurulunun oluşturulması için  genel kurula teklifte
bulunur.

8.3. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) Yönetim
Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Tam katılım arzu
edilmekle birlikte, toplantının yapılabilmesi için en
azından başkan veya başkan yardımcısına ek olarak iki
yönetim kurulu üyesinin daha bulunması gerekir. 

8.3.1. Toplantılara üç kez üstüste devamsızlık
gösteren üyenin yerine yenisinin seçilmesi için genel
kurulu toplantıya çağırmak yönetim kurulunun
yetkilerinden biridir; başka herhangi bir nedenle
ortaya çıkan üye eksilmelerinde yeni bir üye
belirlenmesi için teklifte bulunur.

IX. DENETLEME KURULU

Madde 9.0

9.1. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından iki
üyenin görevlendirilmesiyle geçici olarak oluşturulur;
bu üyelerin doğacak ihtilaflardan asgari ölçüde
etkilenebilmesi için tercihan mesleki kıdemlerinin
yüksek kişilerden seçilmesine özen gösterilir; Genel
Kurul bu kurulun oluşturulması için gerekçeyi ortaya
koyar ve iki kişiyi görevlendirir. Bu iki kişinin konu ile
ilgili olarak hazırladıkları ve imzaladıkları rapor Türk
Nöroşirürji Yeterlik Kurul'u (TNYK) Genel Kurul
Başkanına sunulur ve  görevleri sona erer.
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9.2. Denetleme Kurulu'nun görevi Genel Kurul
tarafından denetlenmesi uygun görülen Türk
Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) ile ilgili çalışmaları,
sınavları veya gönüllü kurumları kontrol etmek ve
gözlemlerini bir rapor ile Genel Kurula sunmaktır.

9.2.1. Eğitim programı veren kurumların, Eğitim ve
Sınav kurulunun hazırladığı standardizasyon raporları
rehberliğinde denetlenmesi ancak gerekli idari ve yasal
düzenlemelerin uygun ortamı hazırlamasından sonra
gündeme gelecektir.  Bu ortamı hazırlamaya yönelik
çalışmalarını sürdüren Genel Kurul, amaçlanan
hedeflere ulaşıldığında karar alarak, önce bu
kurumlarla yazışır sonra da Denetleme Kurullarını
harekete geçirir.

X. EĞİTİM VE SINAV KURULU:

Madde 10.0

10.1. Eğitim ve Sınav Kurulu, Genel Kurul
oluşturulduktan sonraki ikinci toplantıdan sonra
yapılan bir seçimle 5 kişi olarak oluşturulur.  Bu 5
kişinin kaynağı Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu
(TNYK) Genel Kurulu'nun seçilmiş üyeleri olabildiği
gibi, gerekli görüldüğü taktirde, TNYK sertifikasına
sahip herhangi bir kişi de bu kurulun üyelerinden biri
olabilir. 

10.1.1. Genel Kurul dışından alınacak üyelerin genel
kurul kararıyla alınması ve TNYK sertifikasına sahip
olması gerekir.

10.1.2. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun (TNYK)
ilk kuruluşunda bu sertifikaya sahip herhangi bir kişi
olmadığından ötürü, bir defaya mahsus olarak,
dışarıdan alınacak kişiler Üniversite Anabilim
Dallarında çalışan Profesör veya Doçent, Eğitim
hastanelerinde Şef veya Şef yardımcıları olabilir.

10.1.3. Eğitim ve Sınav kurulunda bulunan üyelerden
en az biri Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK)
Genel Kurulu üyesi olmalıdır.

10.2. Eğitim ve Sınav Kurulu'nun görevleri, Türk
Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) yazılı ve sözlü
sınavlarını düzenlenmek, sınavların organizasyonuyla
ilgili çalışmalar yapmak ve Türkiye'de Nöroşirürji
alanındaki genel eğitim programı standartlarını
belirlemektir.

10.2.1. Türkiye'de Nöroşirürji eğitimi veren
kurumların sahip olması gereken asgari nitelikleri
belirler; eğitim süreleri ve içeriğinin ne olması
gerektiği konusunda rapor hazırlar, bu raporu her iki
yılda bir yeniler; hazırlanan bu raporların Avrupa'da
uygulanan genel eğitim programlarına paralellik

göstermesi esastır; bu raporlar, Denetleme
Kurulları'nın eğitim programlarını incelerken ele aldığı
temel dayanaklardır.  Bu rapor, Türk Nöroşirürji
Yeterlik Kurulu (TNYK) Yönetmeliğine ek olarak
çoğaltılarak düzenli olarak eğitim birimlerine dağıtılır.

10.2.2. Yazılı sınavlarda sorulabilecek sorularla ilgili
bir soru bankası oluşturur.

10.2.3. Sınavı ÖSYM yapar. Yazılı soruların temel
kaynağı Nörolojik Bilimlerde çalışan Doçent, Profesor
ünvanına sahip kişiler ve Eğitim Hastaneleri Klinik
Şefler veya Klinik Şef yardımcılarıdır. Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu kişilerle yazışarak
kendilerinden, çoğu zaman ilgi ve uzmanlık alanlarına
göre, belli sayıda ve ana bölümleri nöroşirürjikal temel
bilim/klinik/teknik olmak üzere belli oranda soru talep
eder. 

10.2.4. Bu soru bankasından seçtikleriyle sınav öncesi
soru kitapçıklarını  hazırlar. Bu soru kitapçıklarının,
sınav sonrasında ilgilenen kişilere dağıtılması
serbesttir. Ayrıca daha önce çıkmış olan sorulardan
oluşan kitapçıklar basılarak, TND adına bağış karşılığı
dağıtabilir. 

10.2.5. Yazılı ve sözlü sınavlar sırasında gerekli
olabilecek gözcülük, düzenleme..vb işlevlerde bulunur.

10.2.6. Sınavları değerlendirir, istatistik analizini
yapar ve sonuçlarını (1) yönetim kurulu başkanına, (2)
yönetim kurulu başkanı imzasıyla adaya ve (3) adayın
Nöroşirürji eğitimini almış olduğu kurum veya
kurumlardaki program direktörlerine bildirir.

10.2.7. Sınava alınacak adaylardan beklenen
nitelikleri ve koşulları belirler; bu standartları bir rapor
haline getirir ve sınavla ilgili kişi ve kurumlara dağıtır. 

10.2.8. Başvuran adayların niteliklerini inceler, yeterli
bulursa onaylar ve sınav programına alır.

10.2.9. Sınavlarla ilgili her türlü başvuru, Sözlü sınav
tutanağı, her türlü yazışma ve Ameliyat Katoloğu,
Hasta Değerlendirme ve Takip Başvuru...vb Form  ve
dökümanlarını hazırlar.

10.2.10. Bir Sertifika Taslağı ve Türk Nöroşirürji
Yeterlik Kurulu (TNYK) amblemini hazırlayarak Genel
Kurul onayına sunar. 

10.3. Sınav ve Eğitim Kurulu kendi içinden bir sözcü
seçer ve bu sözcü aylık yönetim kurulu toplantılarına
katılır, yapılan işleri bildirir ve yönetim kurulu
kararlarını kendi kuruluna iletir. 

10.4. Sınav ve Eğitim Kurulu ayda en az bir kez
toplanır; gerektiği taktirde çalışma programını kendisi
belirleyerek daha sık toplanma yoluna gidebilir.
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10.5. Toplantılara ve çalışmalara düzenli olarak
katılmayarak Sınav ve Eğitim Kurulu'nun çalışmalarını
aksatan üyenin yerine başkasının görevlendirilmesiyle
ilgili olarak Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak bu
kurulun yetkilerinden biridir.

XI. DANIŞMA GURUBU

Madde 11.0

11.1. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK)
üyelerini seçen ve Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun
(TNYK) genel kurallarını onaylayıp yürürlüğe
girmesini sağlayan topluluktur.

11.2. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK)
Danışma Gurubu, Türkiye'de Üniversite Nöroşirürji
Anabilim Dalı Başkanlığı veya diğer eğitim
hastanelerinde Servis Şefliği yapan veya yapmış olan
ve TNYK sertifikalı kişilerden oluşur.

11.2.1. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun (TNYK)
ilk kez oluşturulduğu toplantıda, Türkiye'de Üniversite
Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı veya eğitim
hastanelerinde Servis Şefliği yapan veya yapmış olan
kişiler seçici gurubu oluşturur. Doğal olarak ilk seçim
ve onaylamada TNYK sertifikası aranmaz. Bu ilk
toplantıda moderasyonu TND Başkanı yapar. Bu
kişilerin seçime katılımıyla ilgili olarak yazışmaları
TND sürdürür. 

Daha sonraki, seçimlerde bu seçici gurubun üyelerinin
TNYK sertifikasına sahip olması zorunludur. Seçim ve
oylamalarda bulunacak kişileri ise TNYK başkanı
toplantılara davet eder ve Danışma Gurup
toplantılarında moderasyonu TNYK Başkanı yapar.

11.3. Bu kişilerin doğal toplantı zamanı TND yıllık
kongresidir; Olağanüstü toplantı gereksinimini
Yönetim Kurulu belirler ve sırasıyla önce genel kurul
daha sonra da seçici gurup belirtilen yer ve tarihte
toplanır.

XII. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK KURULU
(NYK) SERTİFİKASI İÇİN SINAVLAR

Madde 12.0

12.1. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK)
Sertifikası için yapılan sınavlar yazılı ve sözlü olmak
üzere iki aşamalıdır. 

12.2. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) Sınav
ve Eğitim  Kurulu, sunulan belgeleri inceledikten sonra
adayın, kurulun kendi hazırlayıp duyurduğu
standartlara göre, niteliklerinin yeterli olup olmadığına
karar verdikten sonra onaylarsa adayı sınav
prosedürüne alır. Tüm sınavların sonuçları adaya bir

süre sonra yazılı olarak bildirilir. Tüm bu
değerlendirmelere karşı yapılan itirazlar, sırasıyla önce
Yönetim Kuruluna sonra da gerekirse Genel Kurula
getirilerek değerlendirilir. Bu tip özel başvuruların
değerlendirilmesinde Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu
(TNYK) Genel Kurulu tam olarak yetkili ve
bağımsızdır. Herhangi bir kurum veya Türk Nöroşirürji
Yeterlik Kurul (TNYK) yönetmeliğinde bulunan genel
ifadeler bu kararı etkilemez.

12.3. Değişen koşullara göre Genel Kurulca gerekli
bulunursa başka bir dilde de yeterlilik belgesinin
istenmesi konusu gündeme gelebilir. Bu durumda
hangi dillerde, hangi yabancı dilde, hangi sertifikaların
isteneceği saptanarak seçici gurubun onayına sunulur.

12.4. Nöroşirürji Uzmanları gerekli şartları yerine
getirdiklerinde sınavlara alınırlar ve başarılı oldukları
taktirde sertifikalarını alırlar.

12.5. Nöroşirürji alanında çalışan ve eğitimleri süren
herkesin Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun (TNYK)
genel kurallarından, sınavlardan ve yapılan son
değişikliklerden haberdar olması kendi
sorumluluğundadır. Bu konularda bilgi isteyen herkese
Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) tarafından
basılı kitapçıklar sağlanır.

12.6. Başvuru belgelerinde yetersiz veya tutarsız
bilgi içerdiği saptanan adaylar sınava alınmazlar.
Eğitim ve Sınav Kurulu tarafından bu bilgilerin gerçeğe
uygunluğunda ciddi ölçüde aykırılık saptanırsa Genel
Kurulda adayın Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun
düzenlediği hiçbir sınava daha sonra da alınmaması
yönünde karar alınabilir.

XIII. YAZILI  SINAV 

Madde 13.0

13.1. Yazılı sınavın içeriği yaklaşık olarak %70
Nöroşirürjikal temel bilim, %30 Nöroşirürjikal teknik
ve klinik sorulardır. Sorular test şeklinde ve Genel
Kurul yeni gelişmelere dayalı olarak aksi yönde  bir
karar alıncaya kadar Türkçe olarak hazırlanır.

13.2. Bu sınava, Türkiye'de veya eğitim programları
Türkiye'de uygulananlarla büyük bir uyumsuzluk yoksa
diğer ülkelerde Nöroşirürji'de uzmanlık eğitimini en az
3 yıldan beri sürdüren ya da Nöroşirürji Uzmanı
ünvanına sahip kişiler başvurabilir. Sınava gireceklerin
ek olarak şu başvuru formu ve belgeleri
bulundurmaları gerekmektedir:

13.2.1. Halen eğitim gördüğü kurumdaki program
direktörünün onayıyla en az 3 yıldan beri eğitim
görmekte olduğunu ve bu sınava girmeye hazır
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olduğuna dair bir belgeyi, asistan karnesini, varsa
Nöroşirürji Uzmanlık belgesinin kopyasını
(uzmanlardan sınava girebileceğine dair ayrı bir
muvafakat belgesi istenmez), akademik ve profesyonel
geçmişleriyle birlikte yayın ve bildirilerini de içeren bir
özgeçmişini;

13.2.2. Sınava girmek istediklerini ve sınav
sonuçlarının şimdiki program direktörüne (ve varsa
daha önce Nöroşirürji eğitimi gördükleri diğer
kurumlardaki program direktörlerine) ya da Nöroşirürji
Uzmanıysa bağlı bulunduğu servis şefi veya başhekime
bildirilebileceğini onaylayan belgeyi (bu belgede eğitim
gördüğü ve varsa görmüş olduğu kurumların açık
adresleri ve şimdiki program direktörlerinin isim ve
ünvanları da belirtilir)  Eğitim ve Sınav Kuruluna
vermeleri gerekir.

13.3. Yazılı Sınavların olağan zamanını ÖSYM
belirler. Genel Kurul kararıyla, gerekli görülürse, ek
sınav yapılabilir.

XIV. SÖZLÜ SINAV

Madde 14.0

14.1. Sözlü Sınava girebilmek için ön koşul,
Nöroşirürji Yeterlik Kurulu tarafından düzenlenen
yazılı sınavı geçmiş olmak, Türkiye'de geçerliliği Sağlık
Bakanlığınca resmen onaylanmış Nöroşirürji Uzmanı
Ünvanına sahip olmak ve en az iki yıldan beri aktif
olarak Nöroşirürji pratiğinin içinde bulunduğunun
bağlı bulunduğu Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı,
Servis Şefi veya bunlar yoksa Başhekim tarafından
hazırlanan belgeyle gösterilmesidir. Ek olarak: 

14.1.1. Sözlü sınava girebilmek için kişilerin, sınava
girmek istediklerini ve sınav sonuçlarının şimdiki
program direktörüne (ve varsa daha önce eğitimi
gördükleri diğer kurumlardaki program direktörlerine,
ve halen bağlı bulunduğu servis şefi veya başhekime)
bildirilebileceğini onaylayan belgeyi (bu belgede eğitim
gördüğü ve varsa görmüş olduğu kurumların açık
adresleri ve şimdiki program direktörlerinin isim ve
ünvanları da belirtilir) Eğitim ve Sınav Kuruluna
vermeleri gerekir.

14.1.2. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Nöroşirürji
Uzmanlık belgesinin kopyasını, asistan karnesini,
akademik ve profesyonel geçmişleriyle birlikte yayın
ve bildirilerini de içeren bir özgeçmişlerini Eğitim ve
Sınav Kuruluna vermeleri gerekir.

14.1.3. Sözlü sınava girecek olan adayların uzmanlık
eğitimi boyunca ve sonrasında yapmış  veya katılmış
oldukları ameliyatlar, NYK Sınav ve Eğitim

Kurulu'nun belirlediği standartlar doğrultusunda,
guruplanır, sayıları belirtilir ve bu belgeler,
ameliyatların hangi kurumlarda yapıldığına göre
dağıtılarak,  eğitim görmüş olduğu kurumun (veya
kurumların) eğitim direktörü ve halen çalışmakta
olduğu kurumda (veya kurumlarda) bağlı bulunduğu
Servis şefi tarafından onaylandıktan sonra NYK Sınav
ve Eğitim  Kuruluna sunulur.

Genel Kurul, ameliyat kataloglarının hazırlanmasında
ek olarak asistan karnesi, daktilo kağıdına yazılmış
ameliyat raporlarının kopyalarını da, bu uygulamaya
geçileceğini 6 yıl önceden eğitim kurumlarına
bildirmek kaydıyla,  isteyebilir. Bu kataloglarda Sınav
ve Eğitim  Kurulunun dikkatini çeken, herhangi bir
tutarsız ya da gerçek olduğu konusunda şüphe çeken
belgeler değerlendirilmek üzere TNYK Genel
Kuruluna sunulur.

14.1.4. Aday son 12 aydan beri (asgari takip süresi
olan 3 ay da dahil olmak üzere) tedavisini üstlendiği
hastaların her biri için ayrı ayrı olmak üzere, Protokol
No, yaş, cins, tarih, inceleme yöntemleri, klinik ve
histopatolojik tanı,  ameliyat, erken postoperatif
dönem, varsa otopsi bulguları ve 3 aylık takibi
sonucunun ne olduğuna dair bir belgeyi bu çalışmaları
yaptığı klinik şefinin imzalı onayı ile Nöroşirürji
Yeterlik Kurul'una sunar.

14.1.5. Aday, Nöroşirürji eğitimini görmüş olduğu
tüm birimleri, şimdiki başkanlarını, adres, faks ve
telefonlarını bildirmek zorundadır. Ayrıca, kendisine
referans olabilecek 3 ayrı kişinin açık adres, ünvan,
telefon ve faksını açıklamalıdır. Bu üç kişinin, en az
ikisi Nöroşirürji uzmanı ve bunlardan biri NYK
sertifikalı olmalıdır. Şart olmamakla birlikte,  üçüncü
kişi Nöroşirürji uzmanı değilse öğretim üyesi ünvanına
sahip olması tercih edilir. 

Bu açıklamaya ek olarak tüm bu kişilerden bu sınavla
ilgili olarak Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun
görevlendirdiği herkesin direkt olarak kendisi
hakkında bilgi alabileceğine dair bir belge onaylatılır.

14.2.  Sözlü Sınavın yeri ve zamanını Sınav ve Eğitim
Kurulu belirler ve adaya duyurur. Adaya ayrıca sınava
katılacak kişilerin uzmanlık alanları da bildirilir ancak
kişilerin isimleri açıklanmaz.

Bu tarihte, sınavı yapacak olan komitede Üniversitede
Anabilim Dalı Başkanı veya Eğitim Hastanelerinde
Servis Şefi olmak kaydıyla, Nöroşirürji Uzmanları ve
Nörolojik Temel veya Klinik Bilim Uzmanlarından
oluşan jüriler belirlenir ve davet edilirler. Sözlü sınavı
yapacak olan kişileri belirleyen ve davet eden TNYK
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Yönetim Kurulu Başkanıdır. Bu kişiler daveti kabul
ettikleri taktirde bu kişilere adayla ilgili bilgileri bir ay
önceden yollar ve hakkında bilgi verebilecek kişilerin
ve diğer komite üyelerinin adreslerini açıklar. Sınav
komitesi sınav öncesi bu kişi hakkında bilgi toplar.

Bu jürilerden oluşan komitenin çalışmalarına Sınav ve
Eğitim  Kurulu'ndan bir kişi gözlemci olarak katılır ve
gerekirse aday hakkında tanımlayıcı bilgi verir. Sınav
komitesi, sınavdan bir saat kadar  önce toplanarak
aday veya adaylar hakkında topladıkları bilgileri kendi
içinde değerlendirir. Bu sınav sonucunda, adayın
sertifikayı alıp alamayacağına dair karar oy
çoğunluğuna göre alınır ve belgelenerek Sınav
Komitesi Üyeleri tarafından imzalanır. Bu belge
sınavda bulunan Sınav ve Eğitim  Kurulu gözlemcisi
tarafından alınarak yönetim kuruluna iletilir. 

Sözlü sınavın detaylarına ilişkin protokol Sınav ve
Eğitim  Kurulu tarafından hazırlanıp son haline
getirildikten sonra genel kurul onayına sunulur.

14.3. Adayların Nöroşirürji eğitimlerinde klinik
nöroşirürji eğitimlerinin  en uzun dönemini geçirdikleri
kurum adayların değerlendirilmelerinde esas alınır.
Adayın Klinik Nöroşirürji eğitiminin en az 24 ayını tek
bir klinikte geçirmesi zorunludur. Ayrıca, kişilerin Tıp
Doktoru ünvanı aldıktan sonra yaptığı eğitsel
çalışmalar da (Doktora, Yüksek İhtisas eğitimi ...vb)
değerlendirilir. 

Türkiye'de Nöroşirürji'de Uzmanlık eğitimi veren
kurumların başlangıçta tümü, TNYK Sözlü Sınavına
aday olacaklar için yeterli referans gücüne sahiptir.
Ancak Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun oluşturduğu
Nöroşirürji'de Eğitim Standartlarının denetleme
mekanizmaları sağlıklı olarak işlemeye başladıktan
sonra, TNYK Genel Kurulu bu kurumların
yetiştirdikleri adaylar için sınava alınabilmeleri
konusunda ne ölçüde referans teşkil edebileceklerini
tartışmaya açabilir. Bu durumda, Seçici Gurubun
onayından geçtikten sonra, kurumun aday için
oluşturduğu referans değeri Sınav ve Eğitim
Kurulunun değerlendirmesine açılabilir. Eğitim ve alt-
yapı standartları düşük bulunan eğitim kurumları
uyarılır ve gelişmeleri takip edilir.

Yabancı Ülkelerin eğitim birimlerinin değerlendirilme-
sinde ise o ülkenin genel olarak Dünya
nöroşirürjisindeki yeri esas alınır. Genel Kurul bu
konudaki kendi gerekçeli kararını Seçici Gurubun
onayına sunduktan sonra uygulayabilir.

14.4. Sözlü sınavlar aday sayısına göre belirlenmek
üzere yılda en az iki kez düzenlenir.

14.5. Aday Nöroşirürji Uzmanı olduktan sonraki beş
yıl içinde yazılı ve sözlü sınava girmek zorundadır.
Yazılı sınavı daha önce geçmiş olanlar bu beş yıl içinde
sözlü sınava girmezlerse yazılı sınava yeniden
girmeleri gerekir. Uzmanlık eğitimini 2005 yılından
sonra tamamlayan adaylar sonraki beş yıl içinde yazılı
sınava girmemişlerse, durumları genel kurulda
tartışıldıktan sonra gerekçesi uygun görülmezse Türk
Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) sınavlarına
alınmazlar. 

Sözlü Sınavı geçemeyen adaylar, en az bir yıl en çok
da üç yıl içinde yeniden sınava alınmak için başvurmak
zorundadır. Bu süreyi aşan adaylar yeniden yazılı
sınava girmek zorunda kalırlar. Yazılı Sınava yeniden
girme zorunluluğu, iki kez üstüste sözlü sınavdan kalan
adaylar için de vardır.

Doktora yapan veya Nöroşirürjinin bir alt disiplininde
ihtisas sonrası eğitimlerine devam edenler için
uzmanlık sonrasında sözlü sınava girme süresi sekiz
yıla uzatılabilir.  

XV. SERTİFİKANIN VERİLMESİ

Madde 15.0

15.1. Sözlü sınavı geçen kişiler TNYK sertifikasını
almaya hak kazanırlar. Sınav sonuçları 1 hafta sonra
TND tarafından ilan edilir  ve gerekli imzalardan
geçtikten sonra sertifika adayın adresine posta ile
yollanır veya TND'de adaya elden teslim edilir.

15.2. Profesör veya Doçent ünvanına sahip olan veya
diğer eğitim hastanelerinde Klinik şefi veya Klinik şef
yardımcısı olan kişilere veya bu ünvana ilk sınavın
yapıldığı yılın sonuna kadar sahip olanlara TNYK
sertifikası herhangi bir sınav yapılmaksızın verilir. Bu
kişilerin, bu durumlarını onaylayan bir üst makam
tarafından imzalanmış belgeyle birlikte sertifika
talebinde bulunması yeterlidir. Bu geçici bir
uygulamadır ve Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu
uygulamaları arzu edilen düzeyde yürümeye başlarsa,
2005 yılında Genel Kurul kararıyla bir yıl önceden
duyuru yaptıktan sonra kaldırılacaktır. 2005 yılına
kadar emekli olan yukarıdaki nitelikteki kişilere TNYK
Sertifikası onursal olarak verilir ve bu kişiler de  TNYK
çalışmalarına katılmak üzere koşulları uygun olduğu
taktirde aday olabilirler.

15.3. Amerikan Nöroşirürji Board'u (The American
Board of Neurosurgery, Houston, Texas) veya Avrupa
Nöroşirürji Board'u (The European Board of
Neurosurgery, European Association of Neurosurgical
Societies, EANS, Bruxelles) Sertifikasını alan kişilere
TNYK sertifikası sınavsız olarak verilir. Adayın TNYK
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Sertifikası alabilmesi için noterden aslı gibi olduğu
onaylanmış bir yabancı sertifika kopyası ile talepte
bulunması yeterlidir.

XVI.SERTİFİKANIN SÜREKLİLİĞİ

Madde 16.0

16.1 Birikimin korunmasını ve sürekli performansın
devamını belgelemek ile (Kongre katılımı, klinik
uygulama, bilimsel yazı gibi) sınavsız olarak verilir.

XVII. SERTİFİKANIN İPTALİ

Madde 17.0

17.1. NYK Genel Kurulu aşağıda tanımlanan
durumlarda,  iptal edip etmeme yetkisini tümüyle
elinde bulundurma kaydıyla, verilmiş olan NYK
sertifikasını iptal edilmesi konusunu tartışmaya açar:

17.1.1. Sertifikanın uygun olmayan ve genel NYK
yönetmeliğinde bulunan kurallara aykırı şekilde
kullanılması;

17.1.2. Sertifika ve sınavlar öncesinde adayın yanlış
beyanatta bulunduğu, sahte veya uygunsuz belge
düzenlendiğinin ortaya çıkması;

17.1.3. Bu sertifikaya sahip birinin ağır cezalık bir suç
nedeniyle mahkum olması;

17.1.4. Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı veya
Yurt Dışında çalışıyor ise bu kuruluşlara denk
kurumların, herhangi bir sebeple sonradan  hekimlik
veya Nöroşirürji uygulama yetkilerinin kişinin elinden
alması;

17.1.5. Tıbbi veya sosyal açıdan, ciddi ölçüde olumsuz
etkilerin ortaya çıkmasına yol açan çalışma
bozukluğunun saptanması.

17.2. Yukarıda tanımlanan durumlarda, NYK Genel
Kurulu gerekli kanıtları elde ettikten sonra NYK
Sertifikalı hekimi savunmada bulunmak üzere davet
eder. Bu görüşmeden sonra alınan Sertifikanın iptali
ya da iptal edilmemesi yönündeki gerekçeli kararında
NYK Genel Kurulu tümüyle bağımsızdır. Nöroşirürji
Yeterlik Kurulu, iptal sonrası sertifikanın Nöroşirürji
Yeterlik Kurulu'una (TNYK) geri verilmesini sağlar.

XVIII. ADAYLARIN VE SERTİFİKALI KİŞİLERİN
DOSYALARI

Madde 18.0

18.1. Eski ve yeni adayların ve NYK Sertifikalı
kişilerin dosyaları, gizli tutulur ve NYK Başkanı, Genel
Kurul Üyeleri ve Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nda o

sırada görevli olanlar dışında olan kişiler tarafından
yasal bir zorunluluk ortaya çıkmadıkça açılamazlar. Bu
dosyaların korunduğu yer TND'dir.

XIX. KURALLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE
NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK KURULU (NYK)
ÇALIŞMALARININ SONLANDIRILMASI

Madde 19.0

19.1. Nöroşirürji Yeterlik Kurulu yönetmelik, kurallar
ve düzenlemelerindeki değişiklikler gerektiği taktirde
NYK Genel Kurulunun tavsiyesi üzerine, NYK Seçici
Gurubunda  yapılan tartışma ve oylama üzerine oy
çoğunluğu prensibine göre yapılır. Bu değişikliği
onaylayan ve işlemesini sağlayan topluluk NYK Seçici
Gurubudur. 

19.2. Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun çalışmalarının
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak
yürütülmesi esastır. Ayrıca yasal yolların zorunlu kıldığı
yönetmelik veya düzenlemedeki değişiklikler öncelikle
yerine getirilir.

19.3. Sırasıyla Yönetim Kurulu ve Genel Kurulunda
görüşülüp onaylandıktan sonra, Nöroşirürji Yeterlik
Kurulu, çalışmalarının arzulanan hedeflere
ulaşamadığı,  varlığı için başlangıçta ortaya koyduğu
amaçların ve nedenlerin yersizleştiği ya da  bunlara
benzer nedenlerle çalışmasını sona erdirmeye karar
verirse, gerekçeleriyle birlikte ilgili çalışmaların
sonlandırılması ve Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun
dağılması yönündeki isteğini NYK Seçici Gurubuna
sunar. Bu istek seçici gurup içinde tartışıldıktan ve
oylandıktan sonra üçte iki çoğunlukla olumlu
karşılanırsa Nöroşirürji Yeterlik Kurulu çalışmaları
sona erer ve Nöroşirürji Yeterlik Kurulu dağılır. Bu
oylamada üçte iki çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki
Seçici Gurup toplantısında tüm Nöroşirürji Yeterlik
Kurulu Genel Kurul üyeleri yeniden seçilir ve buna
uygun yeni bir seçim ve çalışma protokolü hazırlanır.
Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun çalışmasını
sonlandırmayı ve kurulun dağılmasını sağlayacak son
karar ancak Seçici Kurul oylamasıyla alınabilir.
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