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Mehmet Zileli; Say›n hocalar›m, say›n üyelerimiz,

de¤erli kurultay üyeleri, kurultay›m›z bu y›l 4.’sünü

düzenledi¤imiz bir etkinlik. Bütün sorunlar›n masaya

yat›r›ld›¤›, yap›lanlar›n ve yap›lmas› gerekenlerin

tart›fl›ld›¤› bir gün oluyor. Biz de tüm dernek iflleyiflini

çok etkileyen bu kurultaya çok önem veriyoruz.

Birçok fleyi konuflaca¤›z ve tart›flaca¤›z. Geçti¤imiz y›l

içinde 3 de¤erli meslektafl›m›z› yitirdik. Prof. Vural

Bertan’› 26 Eylül 2007’de kaybettik. 4 Ocak 2008’de

Dr. Mehmet Remzi Tando¤an’› yitirdik. Çok yak›n

zamanda say›n hocam›z Prof. fiefik Ünlü’yü de 29

fiubat’ta yitirdik. Her 3 meslektafl›m›z›, hocam›z›

rahmetle an›yoruz.

fiimdi gündem maddelerine h›zla geçip zaman

yitirmemeye çal›flaca¤›m. Ama çok ayr›nt›l› konular

var. Öncelikle yeterlilik kurulu ile bafllamak istiyoruz.

2007’de 1. yeterlilik genel kurulunu toplad›k,

yönetmeli¤ini onaylad›k ve ard›ndan toplanan

Nöroflirürji yeterlilik yürütme kurulu Ender Korfal›

hocam›z›n baflkanl›¤›nda gerekli düzenlemeleri

yapt›lar. Bilmiyorum yeterlilik kurulundan kimse var

m› aram›zda flu anda? Evet bir sunum yapacak

m›s›n›z? Ender Bey ayr›ld› san›yorum. Dün bir

toplant› yapt›n›z ve söylemek istedi¤iniz bir fley var

m› ‹brahim Bey?

‹brahim Ziyal; Dün bir toplant› yapt›k. O

toplant›da konufltuklar›m›za göre yaz›l› s›navla ilgili

süreç yine devam edecek. Ek olarak sözlü s›nav›n

zaman›n›n geldi¤ini ve onu organize etmemiz

gerekti¤ini konufltuk. Muhtemelen Haziran ay› itibari

ile iki aday flu anda gayri resmi olarak baflvuracak gibi

görünüyor. Süresi uygun olanlar›n kriterleri

incelendikten sonra uygun görülürse ilk sözlü s›nav›

haziran ay›nda gerçeklefltirece¤iz. Bunlar› afla¤›

yukar› konufltuk. Bir de akreditasyonla ilgili genel bir

fikir al›nd› ve onunla ilgili detaylar› bir ara

aç›klayaca¤›z.

Mehmet Zileli; Evet yani 2. s›nav yaz›l› s›nav

oldu. 2 s›nava kaç kifli kat›lm›flt› bir say› söyleyebilir

misiniz?

‹brahim Ziyal; 2. s›nava 68 kifli kat›ld›. Afla¤› yukar›

yar› yar›ya bir baflar› oran› var.

Mehmet Zileli; Evet, s›nav Ankara’da ve

ÖSYM’nin denetiminde yap›l›yor. S›nav için soru

verme süreci oldukça zahmetli ve s›nav günü baflka

derneklerin “Board” s›navlar› da yap›l›yor. Do¤ru mu

söylüyorum?

‹brahim Ziyal; O flekilde yap›lmaya çal›fl›l›yor. Bu

dönemde gerçeklefltirilecek olan, daha evvelkiler

tam olmad› ama Ortopedi ile birlikte hepsi birlikte

yap›lacak. Yaln›z ben bir fley eklemek isterim. En

büyük problem burada soru bankas›n›

zenginlefltirmek. Ö¤retim üyelerimizi ça¤›r›p davetli

Kurultay

TÜRK NÖROfi‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹

4 .  K U R U L T A Y I
15 Mart 2008, Çeflme, ‹ZM‹R

Bu metin Kurultay s›ras›nda yap›lan ses kayd›ndan özetlenerek haz›rlanm›flt›r.



59

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

olarak di¤er illerden de soru istiyoruz. Bunu Mart,

Nisan, May›s, Haziran döneminde yap›yoruz ve

özellikle ricam lütfen bu davetlerimize icabet edilip

bankan›n gelifltirilmesi için gereken yap›ls›n. Çünkü

soru eksikli¤imiz var. Geçen dönem çok s›k›fl›k

zamanda a¤›rl›kl› olarak bunu Ankara’daki ö¤retim

üyeleriyle gerçeklefltirdik. Ama daha yayg›n bir

flekilde yapmak laz›m.

Mehmet Zileli; Gerçekten soru bankas›n›n

büyütülmesi laz›m yoksa içinden her s›nava yetiflecek

kadar soru ç›kam›yor, onun için de bizzat soru

verecek kiflilerin ÖSYM’ye gelip orada vermesi

gerekiyor. Do¤ru mu?

‹brahim Ziyal; Evet. Orada bilfiil olarak gelip

referans›n› da belirleyip yazmalar› gerekiyor. Daha

önceden yaz›p orada yazmak da resmi olarak kabul

edilmiyor. Art› göndermek fleklinde de kabul

edilmiyor, bilfiil gelmeleri laz›m.

Mehmet Zileli; Yeterlilik kurulunun aktiviteleri ile

ilgili sorusu veya tart›fl›lmas›n› istedi¤i konu olan

arkadafl›m›z var m›? Buyurun lütfen isminizi söyleyin

kay›t ediyoruz konuflmalar›.

Ali Arslantafl; Biz ÖSYM’ye soru vermifltik. fiimdi

bu y›l tekrar› m› olacak?  Ben onu anlamad›m yani

gidip verenler bir daha m› verecek, tekrar soru

bankas› m› oluflturulacak o k›sm› anlayamad›m?

Mehmet Zileli; Hay›r, eski sorular geçerli yani

onlar duruyor de¤il mi ‹brahim?

‹brahim Ziyal; Tabiî ki geçerli. Soru bankas› her

zaman zenginlefltirilmek durumunda. Bu bir sefere

mahsus de¤il. Her sene asl›nda gidilmeli ve soru

verilmeli. Bunu da ayn› ö¤retim üyesi grubundan da

isteyebiliriz. Ek olarak davetli olarak, di¤er ö¤retim

üyelerini de davet edebiliriz. Ama her sene bu bizim

asli görevimiz olmal› ve yapmal›y›z.

Mehmet Zileli; Evet, Dr. Sait Naderi buyurun;

Sait Naderi; Ben de zaman›nda Ankara’ya gidip

soruyu orada oluflturanlardan›m ama daha sonra

ö¤rendim ki Ortopedi Derne¤i ile Üroloji Dernekleri

giriflimde bulunmufllar ve onlar›n kongreleri s›ras›nda

bir oda tahsis edilmifl. ÖSYM’den 3 kifli gelmifl ve

herkesin kongrede oldu¤u bir dönemde gelip sorular
orada kongre s›ras›nda oluflturulmufl. Bu belki daha
pratik olabilir ama ÖSYM yeniden bunu kabul eder
mi onun konuflulmas› laz›m. Ama Ortopedi Derne¤i
ve Üroloji Derne¤i yapt› bunu. Teflekkür ederim.

Mehmet Zileli; Bunu araflt›ral›m ‹brahim Bey öyle
bir fley varsa,

‹brahim Ziyal; Biz böyle buna benzer bir teklifte
bulundu¤umuz zaman bu mümkün de¤il dediler ama
böyle bir fley varsa bir emsal varsa kendilerine bunu
bildiririz. Yap›labilirse memnuniyetle yapar›z.

Mehmet Zileli; Kongre s›ras›nda birçok ö¤retim
üyesi orada ve çok yararl› olur gerçekten.

‹brahim Ziyal; Bizim için de son derece pratik
olur.

Mehmet Zileli; fiimdi tabi yeterlilik kurulu ile
biraz iliflkili oldu¤u için buna söz etmeden geçmek
istemedim. Asistan e¤itimi konusunda aktif olmaya
çal›flt›k. Geçmifl dönemde web sayfas›nda böyle bir
fleyimiz var asistanlar için diye bir yer var. Burada
derne¤in düzenledi¤i bir tak›m kurslar›n belgeleri
mevcut. Gerek sunumlar› var gerekse videolar› var.
Bu sayfalar› sizlerin de deste¤i ile gelifltirmek
istiyoruz ve zengin e¤itim içeri¤i aç›s›ndan daha
zengin bir yer yapmaya çal›fl›yoruz. Tabi araflt›rma
kursumuz, Temel Nöroflirürji kursu bu sene 2. dönem
4. kursu bitirdik. Pediatrik Nöroflirürji kursu, Spinal
Cerrahi yaz okulu, yurt d›fl› burslar› ve Nöroflirürji
asistanlar› oturumu var kongrede. Ayr›ca sabah
seminerleri var. Asistan e¤itimi ile ilgili geçenlerde
sadece asistanlara postalad›¤›m›z bir duyurumuz
oldu. Burada, biraz önce sayd›¤›m›z aktiviteleri onlara
daha iyi duyurmaya çal›flt›k. Çünkü dernek
postalar›m›z biliyorsunuz dernek üyelerine gidiyor
asistanlara gitmiyor. Ama e¤itime çok önem vermek
istiyoruz. Bu konu ile ilgili söz almak isteyen var m›?
Selçuk Bey bir fley söyleyecek galiba.

Selçuk Palao¤lu; Ben özellikle bu duyuru için size
çok teflekkür etmek istiyorum. Çünkü maalesef gerek
e¤itim hastanelerinde ve anabilim dallar›nda gerekse
di¤er üyelerimizden gelen bilgilere göre duyurular›n
asistanlara iletilmesinde bir kopukluk oldu¤unu
düflünüyorum ve görüyorum. Özellikle asistanlar›n
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yapaca¤› tezlere destekte derne¤in ne kadar bonkör

davrand›¤›n› mali bak›mdan da bu alanda ciddi

kaynaklar ay›rd›¤›n› biliyoruz. Bu bak›mdan bu

duyuru ümit ediyorum hedefine ulaflm›flt›r.

Arkadafllarda bunu titizlikle de¤erlendirmifltir. Tekrar

teflekkür ediyorum.

Mehmet Zileli; Biz teflekkür ederiz. Asistan

e¤itimi ile ilgili görüfl ya da katk›lar›n›z var m›? Fikret

Bey asl›nda sizin söyleyecekleriniz vard›r? Sizin

sayfan›z› da bir link olarak koyduk. Bu asistan e¤itimi

sayfas›n›n içinde web sayfan›z var. Buyurun Fikret

Bey,

Fikret Ergüngör; Her fleyden önce bu kurultay›n

bafllamas›na vesile olan Dr. Selçuk Palao¤lu’nu ben

bir kez daha takdir ve minnetle huzurlar›n›zda anmak

istiyorum. Türk Nöroflirürjisi’nin sorunlar›n›n aç›kça

tart›fl›ld›¤› bir ortam yarat›l›yor. S›rf dernek

bünyesinde de¤il. Türk Nöroflirürjisine ve belki

ileride dünya Nöroflirürjisine de örnek olabilecek

kararlar ç›kabilecektir diye düflünüyorum ben bu

kurultaylarda. Onun için elimden geldi¤ince bu

kurultaylara hiç aksatmadan bafl›ndan beri kat›lmaya

çal›fl›yorum.

fiimdi Türkiye’de yeterlilik s›nav›ndan bafllayay›m

müsaade ederseniz. Bafllat›lm›fl olmas› çok önemli.

Belli bir çizginin yakalanmas› ve bu çizginin devam›

için bu yeterlilik s›nav›na ben çok önem veriyorum.

Bizler de asistan yetifltiriyoruz ve Türkiye’de hat›r›

say›l›r bir uzman kadrosu e¤itim hastanelerinden de

yetifliyor. Yeterlilik s›nav› bugün için belki legal

olarak bir yer iflgal etmiyorsa dahi ben bu kurultay

huzurunda flöyle bir teklif getirmek istiyorum.

Doçentlik s›nav›na girecek arkadafllar›m›z›n bu s›nav

öncesi bu yeterlilik s›nav›n› almas›n›, onlara

doçentli¤e yükseltecek jürilerce sempati ile

karfl›lanmas›n› bekliyorum. Bu tip s›nav› alm›fl

arkadafllar›m›z›n, bir doçent aday› olmas› için iyi bir

kriter oldu¤unu düflünüyorum. Belki bu bir sempati

safhas›nda bugün için düflünülebilir. ‹lerde belki bu

biraz daha benimsenebilir ve önemli bir kriter haline

gelebilir. 2.si asistan e¤itimi ile ilgili konuflmama

gelince. Ben kendi ad›ma Türk Nöroflirürjisi’ne

hizmet etmek için bir web sitesi haz›rlam›flt›m.

Yaklafl›k 3 y›ldan beri “neurosurgicalwindows” ad›

alt›nda bu siteyi hizmete sunmufltum. Hem

‹ngilizcesini hem Türkçesini ayn› anda yürütürüm

zannettim. Bütün yük bana kald›. Sitenin yap›lmas›,

bafl›ndan sonuna kadar yap›lmas›, bu çok amatör bir

site çünkü ben yapt›m. Noktas›’ndan virgülüne kadar.

Zaman içersinde içeri¤ini artt›rd›m ve 3 sene

içerisinde 32.000’den fazla hit ald›m. Son birkaç ayd›r

siteyi kapatt›m baz› problemler nedeniyle. Ancak

yeni bir isim ald›m “nörocerrahi.net” diye. Belki

önümüzdeki aylarda siteyi yeniden faaliyete

geçirece¤im. Çünkü Anadolu’dan sitenin devam›

hususunda genç arkadafllar bana telefon aç›yorlar ve

sitenin neden kapat›ld›¤›n› soruyorlar. Bundan da çok

önemli bir sonuç ç›k›yor. Hakikaten arkadafllar›m›z›n

böyle bir siteye ihtiyaçlar› var ve bu sitenin belki

dernek bünyesinde yürütülmesi münferit bir site

olarak de¤il de dernek bünyesinde yürütülmesi daha

iyi olur diye düflünüyorum. Çünkü benim yaflad›¤›m

sorunlar›n bafl›nda o sitede Türkçe yay›nlanacak

makalelerin telif hakk›n› almak geliyor. Öbür türlü

illegal oluyor ve bunlardan da yasal olarak

kaç›nmam›z laz›m. Biraz da kapama sebebim o oldu.

Dernek bünyesinde böyle bir site kurulursa ben

bugüne kadar ki deneyimlerimi bu siteye aktarmak

için elimden geleni yapmaya haz›r oldu¤umu

söylemek istiyorum. Çok teflekkür ederim.

Mehmet Zileli; Biz teflekkür ederiz. Bu teklifi

de¤erlendirebiliriz. Tuncer bey bizim web sitemizi

yürütüyor. Belki sizinle kiflisel bir görüflme yaparak

asistan sayfam›z›n en az›ndan gelifltirilmesi için

sizden yard›m alabiliriz bence. Evet, buyurun lütfen

mikrofona isminizi söyleyin.

Gökhan Akdemir; Baz› dergilere ulafl›m için

Dernek bünyesinden gerekli bir flifre da¤›tabilir

miyiz? Belli bafll› ana dergiler var ve bu dergilere

ço¤u hastanelerde veya ço¤u meslektafllar›m›z direk

olarak ulaflam›yorlar. Bunun abonelik süresi, miktar›

ne kadard›r bilmiyorum ama 1 y›ll›¤›na 2 y›ll›¤›na bu

linklerle anlaflma yap›labilir. Bu dergilere direk

online internetten ulafl›p gerekli olan makaleyi

indirmesi, onu kullanmas› bir hizmet olarak

sunulabilir mi? Teflekkür ederim.

Mehmet Zileli; Biz teflekkür ederiz. Bunun pahal›

bir fley, yani üye say›s›na göre de¤iflti¤ini biliyorum.
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Sadece üyeler için diye girilen yerden baz› dergilere

abone olunan, yani kurumsal olarak abone olunan

dergilerin orijinal yaz›lar›na ulafl›labilinir. Ama bir

fiyat meselesini araflt›ral›m tamam. Pahal› oldu¤unu

biliyorum. Çünkü birçok dernek bunu yapm›yor.

Benim bildi¤im bir tek “AOspine” diye bir kurumun

belli say›da bir dergi aboneli¤i var ve üyelerine

veriyor. Buyurun,

Tayfun Hakan; Son zamanlarda Sa¤l›k Bakanl›¤›na

ba¤l› olarak Ulak-Bim böyle bir hizmet vermeye

bafllad›. Direk olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n e¤itim

hastanelerine girerseniz baz› dergilere

ulaflabiliyorsunuz. Ancak bunlar içinde tabi ki

Nöroflirürjiyenlerin talebi az ya da say›s› az oldu¤u

için çok k›s›tl› dergiler olmufl. E¤er onlarla irtibata

geçersek bu konuda yard›m alabiliriz diye

düflünüyorum. Direk olarak, hastaneden hastanenin

ip numaras› ile belirli dergilere direk olarak

ulaflabiliyorsunuz. Ama bunu dernek çap›nda

geniflletirsek üyeler san›r›m derne¤e ba¤lan›p onun

linkinden hepsine girebilir.

Mehmet Zileli; Olmazsa Tayfun Bey bize bu web

sayfas›n›n adresini söylerseniz bunu biz duyururuz.

Tayfun Hakan; Peki o zaman Ulak-Bim’deki

arkadaflla temasa geçip sizinle temasa geçmesi

konusunda yard›mc› olmaya çal›fl›r›m.

Mehmet Zileli; Tamam teflekkür ederiz. Evet, tabi

asistan e¤itimi ile ilgili Türk Tabipler Birli¤i Uzmanl›k

dernekleri kurulunun aktiviteleri var. Bunlarla ilgili

çal›flmalar›m›z oldu. Bunlar›n çok ayr›nt›lar›na girmek

istemiyorum ancak biraz sonra kurullar gündeminde

asistan say›s›n›n azalt›lmas› ile ilgili baz› görüfller

bildirice¤iz.

Gelelim yay›nlar›m›za. “Türk Nöroflirürji Dergisi”

ve “Turkish Neurosurgery” yay›n kurulunda baflta Dr.

Hakan Caner olmak üzere dergi editörler kuruluna

teflekkür etmek istiyorum. Çünkü yak›n zamanda

biliyorsunuz “Turkish Neurosurgery” Pubmed’e girdi

ve art›k sitasyon almaya bafllad›. Bunu duyuran Dr.

Hakan Caner’in yaz›s›n› görüyorsunuz. Kendisi

burada de¤il ama san›yorum dün derginin dan›flma

kurulu topland› ve arkadafllar baz› fleyler söylemek

isteyecektir. Kim konuflacak? Buyurun,

Sait fiirin; Editör yard›mc›lar›ndan biriyim. Dünkü
toplant›da baz› konular tart›fl›ld›. Baz› özet bilgiler
vermek istiyorum. Mehmet Bey’in de dedi¤i gibi
Ocak 2007’den itibaren dergide yay›nlanan
makaleleri Pubmed’de görebiliyoruz. fiu anda bütün
dergiye gönderim ifllemleri, kontroller, hakemlere
gönderilmeler ve de¤erlendirmeler hepsi online
olarak yap›labiliyor. 2007’de tüm dergiler düzenli
olarak yay›nland› 4+3 olarak. Son zamanlarda kabul
edilen yaz›lar› pdf olarak çevirip yazarlara
gönderiyoruz ve onaylar›n› istiyoruz. Bu arada at›f
indekse baflvuruldu ve Türk Dizin Kuruluna da tekrar
baflvuruldu. 2007 y›l› için “Turkish Neurosurgery” ile
ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Burada toplam 88
tane yaz› “Turkish Neurosurgery” ye gönderilmifl.
Bunlardan 61’i kabul edildi.27’si red edildi. Kabul
oran› %69. Bu 61 yaz›dan 3’ü deneysel araflt›rma %5’e
tekabül ediyor. Klinik araflt›rma 12, olgu sunumu 46.
Yine bu kabul edilen 61 yaz›dan 2 tanesi yurt
d›fl›ndan geldi. Yurt d›fl›ndan kabul edilenler;
S›rbistan’dan 1 klinik araflt›rma, ‹ran’dan da 1 olgu
sunumu. Bizim 2007’deki dergi sonuçlar› bunlar ve
dergi ile ilgili olarak daha iyiye gitmesi için bütün
kliniklerden, bütün ana bilim dallar›ndan asistanlar›,
yard›mc› doçentleri ve di¤er arkadafllar› teflvik
etmelerini bekliyoruz.

Mehmet Zileli; Evet teflekkür ederiz. Dergi ile
ilgili görüfl ya da elefltirileri olanlar var m›?  Ben
söyleyeyim yani elefltiri oldu¤u için söyleyeyim.
Ulusal dan›flma kurulunda 80’in üzerinde kifli vard› ve
biz bunlar› de¤iflimli olarak düflürmeyi önerdik. Zaten
san›yorum bu konudaki yaz›flmalarda da böyle bir
elefltiri oldu¤u söylendi. fiu anda dan›flma kurulunda
bu isimler var, bunlar ilk kez dün toplant› yapt›lar.
Yani daha önce dan›flma kurulunda olan bu 80 kiflilik
grup hiç toplant› yapmam›flt›. Bu flu demek de¤ildir.
Dan›flma kurulunda olmayan üyeler hakem de¤ildir
diyemeyiz, yani hakemler herkes olabilir. Bir konuda
dan›fl›lmas›, yani hakemlik yapmas› için herkes
seçilebilir. Bu kurulun sürekli de¤iflen bir kurul
olmas›n› arz ediyoruz. Böylece bilimsel aktiviteleri
olan tüm üyelerimiz bu kurula zaman içinde girsin ve
görev yaps›n istiyoruz. Gerçekten de¤erli öneriler
oldu dünkü toplant›da. Umar›m derginin düzeyi artar
ve flu anda %75 civar›nda gözüken olgu sunumu oran›
düfler ve daha çok klinik araflt›rma ve daha çok
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deneysel araflt›rma yer al›r. Evet, baflka görüfl ya da
katk› yoksa buyurun,

Kifli belli de¤il; Ben zaman içerisinde çok h›zl› bir
flekilde bu oran›n de¤iflece¤ini düflünüyorum. Çünkü;
meslektafllar›m›zdan özellikle yard›mc› doçent,
doçentlik aflamas›nda YÖK’ün kriterlerinde 3 tane
orijinal çal›flma olmas› gereken bir madde oldu¤u için
bizim klini¤imizden veya di¤er klinikteki
arkadafllardan flöyle bir duyum al›yoruz. Yani buraya
göndermek istiyoruz ama as›l ana kriterleri
tamamlamak istiyoruz. Dolay›s›yla Pubmed’e girip de
“indeks medikus” daha sonra sitasyon indekse
geçti¤i zaman otomatikman tüm orijinal çal›flmalar
“Turkish Neurosurgery” e zaten yönlendirecektir. Biz
bu SCI’ye geçifl sürecini h›zland›rabilirsek ondan
sonraki ifller çok daha kolay olacak herhalde öyle
düflünüyorum.

Mehmet Zileli; Evet arkadafl›m›n belirtti¤i gibi
“SCI Expandet’a” baflvuruldu. E¤er dergi düzenli
ç›kmaya devam ederse yani 1 sene içinde oraya
girme ihtimalimiz yüksek görünüyor. Gerçekten onu
baflard›ktan sonra daha fazla yaz› alabilece¤imizi ve
daha da gelifltirebilece¤imizi san›yorum.

Gelelim bültenlere; bu sene 3 tane bülten
ç›kard›k. 4.sü olan 18. Bülten de flu anda bas›m
aflamas›nda yani yak›nda sizlere ulaflacak. Gerçekten
bültenlerde çok çok büyük eme¤i olan Dr. Etem
Beflkonakl›’ya hepinizin huzurunda teflekkür etmek
istiyorum. Bültenler çok okunan bir yay›n›m›z oldu.
Pdf format›nda web sayfas›ndan da ulaflabilirsiniz.
Evet, bültene biraz az yaz› gelmesinden flikayetçiyiz.
Bunu artt›rmak için sizlerin gerek sosyal ya da
kültürel, sanatsal yaz›lar›n›z›, gerekse haber niteli¤i
tafl›yabilecek yaz›lar›n›z› bekliyoruz. Bilmem Etem
Bey bir fleyler söylemek ister mi?

Etem Beflkonakl›; Teflekkür ederim say›n baflkan,
18. bültenle birlikte yaklafl›k 4 y›ld›r sürdürdü¤üm
bülten editörlü¤ü görevinde 16. bülteni ç›karm›fl
olaca¤›m. Bültenle ilgili söyleyece¤im fley geçen
senelerden çok farkl› de¤il. Sadece flunu
söyleyebilirim; yine üyelerimizin katk›s› istedi¤imiz
kadar de¤il. fiöyle ki, zaten bunu bir iç iletiflim dergisi
olarak düflünmüfltük. Zaten derne¤in ana kararlar›n›,
olaylar›, toplant›lar› birtak›m de¤ifliklikleri

üyelerimize duyurmak için düzenlenen bir yay›nd›.

Ancak biraz daha okunulabilirli¤i artt›rmak için

bafllang›çta söyledi¤imiz gibi evdeki yak›nlar›m›z›n

da okuyabilece¤i bir hale getirmek için baz› sosyal

olaylar›n veya de¤iflik yaz›lar›n olmas›n› isterdik. Ama

tabiî ki f›rsat bulunam›yordur. O konudaki yaz›lar

biraz daha az. Biz kendimiz biraz onu doldurmaya

çal›fl›yoruz. Yine de katk› da bulunan arkadafllar›m›za,

üyelerimize, hocalar›m›za çok teflekkürler. Bülten

gerçekten takip ediliyor. Hem kendi iç bünyemizde

takip ediliyor hem de baflka dernekler taraf›ndan da

takip ediliyor. Hatta bana baz›lar› ulafl›yorlar. Hani

bunu dernek nas›l finanse ediyor, ne konular›

yaz›yorsunuz diye görüfller almaya bafllad›lar. Baflka

söyleyece¤im bir fley yok. Bilmiyorum sizin

elefltirileriniz veya ek önerileriniz varsa alabiliriz.

Mehmet Zileli; Dr. ‹brahim Ziyal buyurun; 

‹brahim Ziyal; Dünkü toplant›m›zda da

vurgulam›flt›k. Etem Bey’de pozitif yönde bildirim

vermiflti. Bu bülten sadece dernek üyelerine gidiyor.

Dernek üyeleri uzman biliyorsunuz ve asistanlardan

bu konuda elimize gelmedi¤i için teflvikleri, ödülleri

ya da yeterlilik s›nav› ile ilgili bilgileri alam›yoruz

diye bir s›k›nt› oldu¤u bildirilmiflti ve sizin dünkü

konuflman›zda art›k asistanlara da gönderilece¤i gibi

bir izlenim edindik öyle mi?

Etem Beflkonakl›; Evet bütün asistanlar›n iletiflim

adresleri toplanmaya çal›fl›l›yor. Bu yönde de bir

çal›flmam›z var.

Mehmet Zileli; Evet bülten için çok büyük

çabalar›ndan ötürü gerçekten tekrar teflekkür

ediyorum Etem Bey’e,

Gelelim web sayfas›na; biliyorsunuz web sayfas›n›

yönetime geçti¤imizde hemen yap›land›rm›flt›k ve

bunu sürekli gelifltiriyoruz, yine huzurlar›n›zda Dr.

Tuncer Süzer’e web sayfas›n›n düzenlenmesindeki

büyük katk›lar›ndan ötürü teflekkür ediyorum. Tuncer

Bey bir fleyler söylemek ister mi web sayfas›yla ilgili?

Bir de ayda bir elektronik bülten yay›nl›yoruz. Tabi

haberleri ve duyurular› burada da bekliyoruz. Belki

yerel haberler, yerel toplant› duyurular› bazen bize

gönderilmedi¤inden yay›nlanm›yor olabilir. Sürekli

bize bu konuda iletiflim sa¤larsan›z çok sevinece¤iz.
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Tuncer Süzer; Teflekkürler say›n baflkan;
biliyorsunuz web sayfas› tamamen interaktif bir
ortam, yani bizim bir fleyler verebilmemiz sizlerden
de gelecek yeni bildirimlerin artmas›yla daha çok
artacak. Ama maalesef çok fazla yeni bildirim
alam›yoruz. fiimdi tabii kullan›lma miktar› giderek
art›yor. Bunun istatisti¤i yak›nda web sayfas›na
koyabiliriz. Günde 7-8 10-15 giriflten, flu anda 200-250
aras› günlük girifllere kadar ç›k›ld›. Tabi bunun
karfl›l›¤›n› da ald›k. Nas›l ald›k, web sayfas›ndaki
firmalardan ald›¤›m›z reklam ücretlerini 2-3 sene
öncesine göre 10-15 kat›na kadar ç›kararak ald›k.
Mesela web sayfam›zda e-posta adreslerimiz
güncelleyelim fleklinde bir köflemiz var ama ço¤u
kiflinin e-posta adresi hala eksik. Asistanlar›n baz›
fleylerden fazla haberi olmad›¤› söyleniyor ama her
üniversite klini¤i veya her e¤itim hastanesindeki
asistan odas›ndaki bilgisayarda Türk Nöroflirürji
Derne¤i web sayfas› aç›l›rsa hem bültendeki
haberler, hem toplant›lar, kongreler, da¤›t›lan
burslar, yeterlilik s›nav› yani ulaflt›rmaya çal›flt›¤›m›z
bütün mesajlar›m›z orada var. Bu sayfan›n biraz daha
s›kl›kla kullan›lmas› karfl›l›kl› iletiflimi artt›racakt›r. Bir
de akl›ma gelen mesela klinikleri tan›yal›m fleklinde
bir yer yapt›k. Bütün e¤itim veren klinikleri koyduk,
yani oray› yaparken bile baya¤› bir zorland›k. Sürekli
e-mailler göndererek bu sayfaya bilgilerinizi
gönderin dememize ra¤men çok zor ald›k. Yani
kullan›m artt›kça istek artt›kça web sayfas›na bak›fl
artt›kça yap›lacak fleylerde artar. Ama flu anda belli
bir noktaya gelindi¤ini düflünüyorum ve ciddi olumlu
geri bildirimler al›yoruz. Baflka söyleyece¤im bir fley
yok teflekkürler.

Mehmet Zileli; Evet yine web sayfam›zda hasta
bilgilendirme k›lavuzlar› var. fiu anda mevcut olan
k›lavuzlar burada iflaretlenmifl olanlar. Gri renkte
olanlar haz›rl›k aflamas›nda. Bununla ilgili bir
kurulumuz var biliyorsunuz. Onlar bu k›lavuzlar›
haz›rl›yorlar. Evet, klinikleri tan›yal›m sayfas›n› ben
de önemsiyorum. Çünkü birisine ulaflmak
istendi¤inde buralardan da rahatça ulafl›labiliyor.
Ayr›ca hastalar› tan›yal›m sayfas›ndan üyelerimize
ulaflmak isteyenler bazen klinikleri tan›yal›m
sayfas›ndan ulafl›yorlar. Çok say›da hasta dertlerini,
sorunlar›n› bize iletmeye bafllad›. Bu da tabii baya¤›
bafl›m›z› a¤r›tan düzeye de gelebiliyor. Ama bu

klinikleri tan›yal›m sayfas› e¤er düzgün olursa, direk
sizlere sorabilirler. Bunlar›n bir k›sm›n› biz kendimiz
klinikleri tarayarak web’den tarayarak bulduk. Yani
resmi olarak iletiflime cevap vermeyen birçok klinik
var. Hala çok eksikli¤i var. Bak›n toplam 36 klinik var
web’ de. Evet, bu arada Pediatrik Nöroflirürji
grubunun web sayfas› yenilendi ve “png.org.tr”
ismiyle bir sayfalar› var. Bizden de ulafl›l›yor oraya.
Web sayfas›yla ilgili söylemek istedikleri olan var m›?
Evet, o zaman bunu da geçebiliriz.

Daha önce Dr. Kaya Aksoy ve Dr. Selçuk
Palao¤lu’nun editörlü¤ündeki Temel Nöroflirürji
kitab›n›n yeni bas›m› için Ender Bey ve di¤er
editörlerle birlikte giriflimde bulunduk. fiu anda
san›yorum birço¤unuza da gelmifltir. Çeflitli konular,
bölüm yazarl›klar› bildirildi ve 1 Ekim 2008’e dek
bütün bölümleri almak amac›nday›z. Dizimden sonra
da 2009’da kitab›n yeni bas›m›n› yay›nlamak
istiyoruz. Kitapla ilgili düflünce ve elefltirileri olanlar
var m›? Buyurun Selçuk Bey;

Selçuk Palao¤lu; Kitapta flekillerle ilgili
konuflmak istiyorum. Art›k bu çok ciddi bir sorun.
Yazarlar yani biz bir teknik ressam tutaca¤›z
u¤raflaca¤›z veya toplu olarak yap›lacak. Kitab›n yay›n
kurulunun, kitab›n bütünlü¤ü aç›s›ndan tek bir elden
çizimlerin yapt›rmas›nda fayda var. Ama kopyaya izin
vermeyin. Bu 1. nokta,  2.si grafilerin mutlaka yeflil-
kahverengi gibi renklerle de¤il mutlaka siyah-beyaz
yani gri tonlar›nda olmas›na özen gösterilmeli diye
düflünüyorum. Bunlar biraz ayr›nt› ama kalitede
bunda yat›yor.

Mehmet Zileli; Do¤ru hakl›s›n›z. Ankara’da bir
arkadafl›m›z var. Nöroflirürjiyen arkadafl›m›z di mi?
Ondan çizimler konusunda yard›m almay›
düflünüyoruz. Daha önce yapt›¤› çok iyi çizimler var.
Hepsinin orijinal olmas›na gayret edece¤iz. Ama,
bölüm yazarlar›n›n da bu konuda gayret göstermesi
laz›m. Yani bölüm yazarlar› fotokopi çektikleri
resimleri, flekilleri bize gönderirlerse bu konuda
bizim çok fazla yapaca¤›m›z fley olamaz. Peki,
teflekkür ederiz.

Baz› baflka kitaplarda oldu bu dönemde
geçti¤imiz y›l içinde, Dr. ‹brahim Ziyal’›n editörlü¤ünü
yapt›¤› Nöroflirürji sorular›n›n 2. bas›m› ç›kt›. Hala
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elimizde var. Bilmiyorum asistanlar›n›zdan bu kitab›

temin etmeyen varsa isteyebilirler dernekten.

Travmalarla ilgili bir kitap ç›kt›. Murat Hanc›, ve Sedat

Ça¤l› editörlü¤ünde.  Periferik Sinir Cerrahisi kitab›

Nusret Demircan’›n baflkanl›¤›nda yaz›ld› ve flu anda

matbaada. Nöroonkoloji için bir kitap haz›rl›¤›

yap›l›yor. Dr. Zafer Berkman bildirmiflti bilmiyorum

ne aflamada. Yani böyle daha küçük çok yazarl›

kitaplarda bas›ld› ve haz›rl›k aflamas›nda baz› kitaplar

var..

Yine e¤itim aktivitelerimizden birisi de Temel

Nöroflirürji kurslar›yd›. Bu dönem 2. dönem 4. kurs

tamamland›. Bunlar›n 4 yöneticisi var. Nur Bey, Nejat

Akalan, Murat Bavbek ve Talat K›r›fl. Kurslarla ilgili

izlenimleri bu gruptan birisi aktarmak ister mi? Nur

Bey ile Nejat Bey yok herhalde. Murat Bey, hiç kimse

yok. Sizlerden kurslarla ilgili görüflleri olan var m›?

Kemali Bey buyurun;

Kemali Baykaner; Bu kurslarla ilgili olarak sohbet

s›ras›nda konuflulanlar› acaba geçerlili¤e

koyabilirmiyiz ? Temel Nöroflirürji kursuna emek

verip haz›rlay›p, art› emek verip sunanlar› dinlenme

ve kat›lma oran›n› nas›l artt›r›r›z? Buna yoklama ilave

edebilir miyiz? Çünkü bunun sonucunda bir diploma

veriliyor. Yani sadece kay›tta görülmesi bu belgeyi

almas›n› sa¤lamas›n. Birinci soru bu teflekkürler.

Mehmet Zileli; Yani oturumlarda yoklama m›

yapal›m?

Kemali Baykaner; Yurtd›fl› örneklerinde oldu¤u

gibi yoklama yap›lsa herhalde gelenlerin de ona

uyaca¤›n› ben zannediyorum. Çünkü çok rahatl›k var.

Bir kifliyi dinliyor 10 kifliyi dinlemiyor, ö¤leden sonra

kat›lm›yor. Yap›lan yerin özelli¤ine göre kursa

kat›l›mda çok farkl›l›klar oluyor. Yani bunu d›flar›daki

gibi bir bütün halinde tutabilir miyiz? D›flar›da ço¤u

kurslarda yoklama var. Çünkü o belgeyi k›ymetli

kabul edip hani belli fleylerden sonra veriyorlar.

Bülent Boyar; Nur a¤abey gitmeden önce

özellikle benden söylememi rica etti¤i için onun

ad›na konufluyorum. Kendisinin önerisi; son

konuflmas›nda, konferans s›ras›nda 6 tane ö¤rencinin

oldu¤unu söyledi ve bu tür kurslar›n ya denetim

alt›na al›n›p yoklamayla ayn› a¤abeyimin söyledi¤i

gibi yap›lmas›n› veya bundan sonra bu tür kurslar›n

düzenlenmemesini benden özellikle söylememi rica

etti.

Fikret Ergüngör; Ben bu kurslar›n yarar›na

inan›yorum. Ancak Kemali Beyin söyledi¤i konunun

da çok önemli oldu¤unu kabul ediyorum. Acaba flöyle

bir yol çözüm olabilir mi? Bu kursun sonunda kursun

ne kadar faydal› oldu¤unu, ne kadar anlafl›labildi¤ini

gösterir tarzda bir küçük quiz tarz›nda bir s›navla, bu

s›nav› geçenlere de verilmek üzere sertifika

haz›rlanmas› bence kat›l›mc›lar› sonuna kadar

kat›lmaya teflvik edecektir ve sertifikalar› da ayr›ca

de¤er kazanacakt›r diye düflünüyorum. Sorunda

böylece afl›labilecektir diye düflünüyorum teflekkür

ederim.

Mehmet Zileli; Kurs sonunda s›nav yapal›m

fleklinde bir öneri evet asl›nda..

Etem Beflkonakl›; Fikret Beyin söyledi¤i s›nav

konusu zaten EANS kurslar›nda her zaman olan bir

fleydi. Bu salonda EANS kurslar›na devam eden ve

bitiren arkadafllar var bildi¤im kadar›yla. Ben de o

kursu 1992-1996 aras›nda bitirmifltim ve her toplant›

sonras›nda yaklafl›k 40-50 soruluk bir s›nav

yap›l›yordu. Kursa kat›lanlar bu sorular›

cevapland›r›yordu ve onun sonuçlar›n› biz al›yorduk.

Resmi bir yönü yoktu tabi ki ama düzenleyiciler

biliyorlard›. Ben kurultay üyesi olarak bu kurslar›n

bitirilmesi taraftar› de¤ilim çünkü bu kurslar

asistanlar için, özellikle genç uzman arkadafllar için

haz›rlan›yor. Belki birtak›m yeni ve farkl› formatlar,

iflte Kemali hocam›n söyledi¤i gibi belki bir imza,

yoklama gibi bir fleyler getirilebilir. Ben bitmemesi

taraftar›y›m.

A¤ahan Ünlü; Söylenenlere kat›l›yorum ama bir

de kat›l›mc›lar›n yani bu kursa kat›lanlar› da dinlemek

gerekti¤ine inan›yorum. Bunlardan belki kursun

sonunda geri bir bildirim al›n›rsa yani buraya kadar

gelip ücret verip ondan sonra kursa kat›lma haklar›n›

k›s›tlamak çok mant›kl› de¤il. Mutlaka bir geri

bildirim al›p eksi¤imiz varsa onun da düzeltilmesi

gerekti¤ine inan›yorum. E¤iticilerle ilgili, kursun

biçimi ile ilgili mutlaka söyleyecekleri vard›r bu

kursiyerlerin.
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Selçuk Palao¤lu; fiimdi benim baflkanl›¤a

bafllad›¤›m zaman ald›¤›m en önemli görev, bir

önceki dönemde bafllat›lm›fl olan 1. dönem kurslard›

ve bunu yürütmek için Nejat bey ile de çal›flarak

bunun yönergesini haz›rlad›k. fiimdi e¤er bir fleyi

yaz›l› hale getirirseniz kurum olursunuz yoksa sözler

hep lafta kal›r. Burada bizim dönemimizde yap›lan en

önemli de¤ifliklik isim de¤iflikli¤idir. Bunun bafl›na

bir temel sözcü¤ü ekledik. fiimdi neden böyle bir

de¤ifliklik yapt›k?  Benim örne¤in “Servical

Spondilotik Miyelopati” de san›yorum 8 ayr› konuflma

format›m var. Hasta bilgilendirmeden, iflte fizik

tedavi yüksek okulu, hemflirelik e¤itimi, temel

dönem 3, dönem 5 ö¤renciler, asistan e¤itimi ve daha

ileriler. AO Spine ve NASS bu konuda Dünya’daki en

öncü derneklerdir. Biz yaklafl›k 10-12 derne¤in

format›n› inceledik, hepsinin içine girdik. Baz›lar›nda

Türk olan kiflilerle örne¤in Ziya Gökaslan ile NASS da

birebir tart›flarak, dernek-toplant› yap›lanmas›n›

hemen hemen Dünya’n›n en ça¤dafl biçimine

kavuflturdu¤umuza inan›yorum. Örne¤in “AO Spine”

da toplant›lar 3 ayr› formattad›r.  Basic, advences ve

master. Master’ a bir asistan kat›lamaz. Zaten

konuflmalar tart›flmadan bafll›yor ve direk olarak

herkesin o konuda ciddi deneyiminin oldu¤unu

düflünüyorsunuz. Ama temel temeldir. fiimdi burada

birincisi bu yönerge kurultayda kabul edildi 1. ve 2.

kurultayda.  Ama uyulmayan kurallar var. Bunlar›n

bafl›nda konuflma formatlar›n› gerçekten

de¤erlendirmek laz›m. Yani örne¤in konferans

Avrupa’l›lara yap›lan bir sunum mu yoksa bu ifli hiç

bilmeyen bir kifliye yap›lan bir sunum mu? Bunu ay›rt

etmek laz›m. O zaman s›k›c› geliyor çocuklara. Yani

ö¤retim hedefinin iyi belirlenmesi ve vurgulanmas›

gerekir. Burada yönerge de yaz›l› olan çok net bir fley

var; kürsü dersleri de verilir. Doçent,  profesör, flef,

flef muavinidir ö¤retmenler. Türkiye’de ö¤retim

üyeleridir. Yani 30 yafl›ndaki bir kifliye 30 yafl›ndaki

bir kifliyi konuflturamazs›n›z. Bu temel konferans

olabilir, kongrelerde olabilir,  deha bulufllar› olabilir

baflka yerlerde olabilir ama ö¤retim üyeli¤i farkl› bir

fleydir. Dolay›s›yla bu konuda da bir gevfleme

oldu¤unu ben de not ettim. 3. notum bu kurslarla

ilgili. Ö¤retim ve e¤itim kurulu yeniden

yap›land›r›l›rken çok yayg›n bir örgütlenme yap›ld›.

Benim burada gördü¤üm dan›flman konumunda ileri

gruplar var. Pediatrik Nöroflirürji 1996’dan beri
çal›fl›yor. Spinal ve periferik sinir cerrahisi, kafa
travmalar› ve yo¤un bak›m ve di¤erleri olmak üzere 7-
8 ayr› grup. Bunlar›n en büyük özelli¤i bu alanda
ihtisaslaflm›fl, bu konuda bilimsel çal›flmalar yapan,
özel olarak u¤raflan akademik kiflilerden olufluyor
olmas›. Bunlara da dan›flman olarak mutlaka
programlar yap›l›rken görüfl al›nmal›yd›. Bence biraz
burada da bir s›k›nt› oldu¤unu düflünüyorum. Son
nokta; biraz asistan say›s› düflüyor, gelemeyebiliyor
art›k. Orada belki biraz daha farkl› bir politika fley
yap›labilir. S›nav, yoklama o farkl› bir fley ama daha
dar bir grup kliniklerden davetle ça¤r›labilir.
Derne¤in biliyorsunuz ekonomik olarak art›k hiçbir
s›k›nt›s› yok. Bunlar›n tamam› ücretsiz de yapabilir.
40 kiflilik bir grup küçük bir grup olacak. Burada bir
nokta daha var; buna ben de bu sefer uymad›m ve
kendimi de elefltirerek söylüyorum. EANS’da bütün
ö¤retim üyeleri bütün kurs boyunca bafltan sona
kal›rlar. En büyük özellik yemeklerde karfl›l›kl› görüfl
al›flveriflidir. Bu toplant›da ben bunun da
kayboldu¤unu gördüm. Birçok kifli sadece konuflmas›
için gelip gitti. Hiçbir zaman ö¤rencilerle bir iliflkiye,
karfl›l›kl› oturmaya gelmediler. Tunç Bey bunu çok iyi
bilir. EANS kurslar›na y›llarca gitti çünkü kendisi. Hep
kapal› bir yerde hepsi birlikte yafl›yorlar, birlikte
konufluyorlar, çocuklar soru soruyor, cevaplar
veriliyor bu da bozuldu. Bu bir konferans de¤il,
davetli konferans de¤il. Bu yönergede bu da yaz›l›
e¤er bu konuflmay› yapacaksan›z bu kurallara uymak
zorundas›n›z diyor buras›. Ya bunlar› iptal edelim ya
da do¤ru dürüst uygulayal›m teflekkür ederim.

Tunçalp Özgen; Bir baflka pencereden bakmay›
ben önerece¤im. Tabi ki imza al›nabilir, yoklama
konabilir ama içeri girip uyumas›n› nas›l
engelleyeceksiniz? Acaba biz çekici mi de¤iliz yani
bir de onu de¤erleyelim. Bak›n Avrupa Birli¤i
Kurslar›nda da, ben ki kurucular›ndan biriyim ayn›
problemleri yaflad›k. Sonuçta orada baflka bir prensip
getirildi. Bir de e¤iticiyi de¤erlendirelim ve bugün
Avrupa Birli¤i Kurslar›nda ki Amerika’da ayn› fley var
5 konuda kürsüden indi¤i anda hoca not al›r
ö¤rencilerin tümünden. ‹flte slaytlar› düzgün müdür,
konuflmas› düzgün müdür, istedi¤ini anlat›yor mu,
iflte sonuçta tart›flma verebiliyor mu vesaire. E¤er bu
5 konuda ald›¤› not ortalamas› 3’ün alt›nda ise o kifli
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bir daha hocal›k yapamaz. Bu Avrupa Birli¤i’nde hala
kat› kat›ya uygulanan bir prensiptir. Mutlaka olarak,
A¤ahan bir parça söyledi, mutlaka geriye bildirimi
almam›z laz›m. Yani biz daha çekici bir fley verirsek
niye girmesin. Bir de Selçuk’un söyledi¤i konu çok
önemlidir. Kurs sadece yani kürsü dersi gibi bir
salonda verdim. Sonra ald›m çantam› iflime gittim o
de¤il. Beraber yaflama yeridir; ö¤len yeme¤inde,
kahve aras›nda, akflam boyunca e¤itici grupla e¤itimi
alan grubun bir arada oldu¤u her temas›nda da
kendisinden daha önde olan liderlerden bir tak›m
bilgileri, sosyal yaflam› da dahil baz› bilgileri ald›¤›
bir ortamd›r. San›yorum bu formata uyarsak o zaman
buraya gelen kifli içeri girer teflekkür ediyorum.

Mehmet Zileli; Biz teflekkür ederiz tabi olay›n bir
baflka yönü daha var e¤iticilerin e¤itimi. Yani flu ana
kadar sadece baz› üniversitelerde vard› bu
e¤iticilerin e¤itimi kurslar› ya da konferanslar›. Biz de
geçen sene ilk kez kongre öncesi bir 1 günlük kurs
düzenledik. Bu sene 2.sini yapaca¤›z. Bir süre sonra
e¤iticilerin e¤itimi kursundan geçmeyen üyelerimiz
bu kurslarda görev almakta zorlanacaklard›r diye
düflünüyorum. Tabi bu yavafl yavafl olacak bir süreç.
‹yi bilim adam› olmak, iyi araflt›rmac› olmak iyi
konuflmac› olmay› getirmiyor veya iyi e¤itmen olmay›
getirmiyor. Bunlar biraz farkl› özellikler bu konuda
yapacaklar›m›z, yapmam›z gerekenler var diye
düflünüyorum. Evet, bu elefltirileri herhalde bundan
sonraki kursun yöneticileri bundan sonraki dönemin
yöneticileri daha fazla dikkate alacaklard›r. Bu
konuyu da geçiyorum.

Evet, biraz önce söylemifltim. E¤itimcilerin e¤itimi
programlar› ki ilgili kiflilerin özellikle genç ö¤retim
üyesi arkadafllar›m›z›n buna kay›t olmalar›n›
bekliyoruz. Kongre öncesi 18 Nisan’da sabahtan saat
3’e kadar devam edecek. T›bbi firma elemanlar› için
böyle bir aktivitemiz var yine 1 günlük bir kurs var.
Geçen sene çok ilgi gördü bu sene devam edece¤iz.

Evet, araflt›rma çal›flma grubu aktiviteleri
san›yorum pek toplant› yapmad› ama dün yapabildi
de¤il mi Selçuk Bey?

Selçuk Palao¤lu; Slaytlar› gösterebilir miyiz?
fiimdi bu kurulun en önemli aktiviteleri araflt›rma
kursu. Bu sene yine Zonguldak’ta yapaca¤›z. Bu tip

yerlerde yapman›n en büyük faydas›, kurs bildi¤iniz

gibi kongre veya sempozyum de¤il. Kursta mutlak

ö¤retmek zorunlulu¤u vard›r karfl› tarafa. Yani ö¤renir

ö¤renmez o ayr› bir fley ama bu kurs sempozyum

veya kongre de¤il. Dolay›s›yla sa¤a sola kaçay›m

flans› yok. Biraz daha genç arkadafllar›m›z geldi¤i için

elinizin alt›nda tutacaks›n›z ve bir fleyi

ö¤reteceksiniz. Etikten araflt›rmaya, ayn› konuda

3.sünü bu sene de planlad›k. Geçti¤imiz günlerde

‹stanbul’da bir toplant› yap›ld› yalan yay›n üzerine.

‹nan›lmayacak bildiriler sunuldu bu toplant›da. Ben

bir kriti¤ini okudum, gerçekten çocuk neyin yanl›fl

neyin do¤ru oldu¤unu bile fark›nda olmayabilir. Ama

biz do¤ruyu ö¤retmek zorunday›z, en büyük

eksi¤imiz de buydu. Bu sene biraz daha konular›

genifllettik. Güncel baz› konular› da ald›k.

Multidisipliner yani 8-10 ayr› disiplinden ö¤retim

üyesi var. Konular› tek tek temelden bafllay›p

yöntemler, de¤erlendirme ve yay›n safhas›na kadar

bir rehber. Genç Nöroflirürji programlar› dahilinde

taslak duyurusu gönderildi. Konaklama ve kay›t

ücretsiz. Dernek bunlar›n tamam›n› karfl›layabiliyor.

Hiçbir sponsora bile ihtiyac› yok derne¤in bildi¤im

kadar›yla. E¤er boflluk kal›rsa bütün bölümleri tekrar

arayacaklar san›yorum. Görevlendirdikleri asistanlar›

bildirirlerse sonuçta bir 60-70 kiflilik bir grup olacak.

Bu bak›mdan derne¤e teflekkür ediyoruz bu

destekleri için.

Mehmet Zileli; Evet tabi Say›n Bektafl Aç›kgöz’e

de teflekkür etmeliyiz. Yer ve toplant› konusunda

bize yard›mc› oldu. Tabi araflt›rma çal›flma grubunun

aktivitelerine ek olarak bir de araflt›rma projelerine

derne¤imiz destek veriyor biliyorsunuz. Ancak bu

tan›nm›yor mu bilinmiyor mu bilmiyorum toplam 2

baflvuru oldu son 1 sene içerisinde. Web sayfam›zda

proje deste¤i diye bir yer var. Destek baflvuru formu

var, çok ayr›nt›l› bir fley yok ve çok fazla bir fley

istemiyoruz. Araflt›rma projelerine para veriyoruz

kimse baflvurmuyor! Evet, araflt›rma ile ilgili

söylemek istedikleri olan var m›? Buyurun Kemali

Bey.

Kemali Baykaner; Biz iki tane gönderdi¤imize

göre herhalde ikisi de bizim. Bizim dün

konufltu¤umuz, Türk Nöroflirürji Dergisi’ni

desteklemek için burada ödül alan projeleri yay›na
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yönlendirme flans›n› kullanabilir miyiz? Yani e¤er
Türk Nöroflirürji Derne¤i bu kadar para veriyorsa
zaten bu araflt›rmalar bitene kadar da SCI alm›fl olur.

Mehmet Zileli; Olabilir tabi. Biz daha kapsay›c›
olmak için böyle bir koflulu bile öne sürmedik.

A¤ahan Ünlü; Yanl›fl hat›rlam›yorsam baflvuru
koflullar›ndan bir tanesi budur. Ya k›smi olarak
derne¤in deste¤inin belirtilmesi veya dergide
yay›nlanmas›yla ilgili bir fley olmas› laz›m. Tam net
hat›rlayamad›¤›m için bir fley söyleyemeyece¤im.

Mehmet Zileli; Hay›r destek belirtiliyor ama
dernek yay›n organ›nda yay›nlanmas› koflulu yok.
Hay›r yok.

Evet, AR-GE çal›flma grubu, böyle bir kurulumuz
var acaba bu kuruldan kimse var m› aram›zda? Dr.
Ayhan Attar ya da Kudret Türeyen?

Kudret Türeyen; Biz dün toplant›y› 3 kifli ile
yapabildik Dr. Ahmet Bekar vard› ve Dr. Evren Kelefl
vard›. Daha önceki toplant›da 2 kurulda olan
arkadafllar vard›. Çak›flt›¤› için tam olarak ne
konufluldu¤u hakk›nda Ahmet Bekar Bey’den bilgi
ald›k. Bu konuda bir arkadafl›m›z›n bir arfliv program›
haz›rlayarak Türk Noröflirürji camias›na da¤›t›l›p
yap›lan tüm ifllemlerin bu sisteme kaydedilmesi ve
daha sonras›nda da bir veri olarak elde edilmesi
çal›flmas› fikri genel olarak kabul gördü. Böyle bir
program e¤er tüm Nöroflirürji kliniklerine da¤›t›l›r ve
herkes kafa travmas›yd›, tümördü bunlar›n girifllerini
programa yapabilirlerse biz yar›n öbür gün tüm
Türkiye’de ne kadar kafa travmas›, ne kadar servikal
olgu takip sonuçlar›n› bilebiliriz diye bir öneri geldi.
Bunun d›fl›nda patent konusu vard›. Patent
konusunda patent olabilecek bir fikri olan veya bir
düflüncesi olan veya bu konuda bir giriflimi olan
arkadafllara patent al›nabilmesi için yard›mc› olarak
yollar›n gösterilmesi konusunda bu kurulun yard›mc›
olabilece¤ine dair bir kanaate vard›k. Teflekkür
ederim.

Etem Beflkonakl›; Kudret Bey’in söyledi¤i veri
taban›na benzer bir fley di mi? Zaten geçen sene
kongre s›ras›nda bununla ilgili bir panel yapt›k. Daha
sonra bu panelin özetini bültende yay›nlad›k. fiu
anda da bu programla ilgili sizin söyledi¤iniz

programla ilgili çal›flmalar devam ediyor. Türk
Nöroflirürji Veri Taban› Program›. Bunu haz›rlad›ktan
sonra, sa¤ olsun Göztepe E¤itim ve Araflt›rma
Klini¤inden Dr. Gökalp Silav bize yard›mc› oluyor.
Bunu ürettirece¤iz, oluflturduktan sonra bütün
kliniklere bu program› gönderece¤iz. Bu flekilde veri
taban›n› sa¤lamaya çal›flaca¤›z ama biraz daha
zaman›m›z var herhalde hem program aç›s›ndan, hem
linklerin oluflturulmas› aç›s›ndan. 2.si patentle ilgili
söyledi¤iniz fley. Biz son yay›nlar›m›zda genç
Nöroflirürjiyenlere giden küçük bültende ve son
bültende de patentle ilgili duyurumuz ç›k›yor. Türk
Nöroflirürji Patent Ödülü. 5000 lira civar›nda sembolik
bir ödül ama de¤erli bir fley olaca¤›n› zannediyorum.
Patenti olanlar baflvurabilecek.

‹brahim Ziyal; Bilgisizli¤imi mazur görün, bu veri
taban›yla ne kastediliyor. Veri bankas› m›?

Etem Beflkonakl›; Türkiye’de herhangi bir yerde
yap›lm›fl bütün Nöroflirürji ifllemlerin kayd›. Sadece
yay›nla ilgili bir veri taban› de¤il.

‹brahim Ziyal; Yani ameliyatlar, mesela spinal
giriflimler, flant tak›lmas› gibi her fley olabilir.

Etem Beflkonakl›; Tabi tabi her fley olabilir.

‹brahim Ziyal; Pratikte bunun nas›l yapaca¤›n›z›
biraz açabilir misiniz?

Etem Beflkonakl›; Çözmeye çal›fl›yoruz . AR-GE ile
ilgisi flu; Kudret Bey zannedersem buna benzer bir
fley söyledi¤i için veri taban› konusuna girdik.

Selçuk Palao¤lu; fiimdi geçen dönemde
biliyorsunuz mühendislik fakülteleri birkaç dekan
beyle ve TÜB‹TAK’la bir üçlü fley oluflturmufltuk
ortam diyeyim. Sonuçta ameliyatlar› yapan sizsiniz ve
bazen son derece dahiyane bulufllar ç›k›yor
kiflilerden. Bunlar› hayata geçirebilmek için
mühendislik k›sm›, destek k›sm›, TÜB‹TAK k›sm› ve
patent k›sm› gibi bir çal›flma yürüttük. Bu grupta
mesela Ayhan Bey bir ürün üretti yeni piyasaya da
girdi san›yorum di mi? fiimdi baz› kifliler araflt›rmaya
AR-GE’ye yatk›n olmayabilir ama dernek iflte bu
flekilde onlara bir ortam sa¤lamak için bu AR-GE’ yi
kurmufltu. Yani burada ne ilerleme kaydedildi onu
ö¤renmek istiyorum bu gruptan?
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Mehmet Zileli; Bir ilerleme kaydedilmedi benim

görüflüm bu. Ulusal Nöroflirürji Veri Bankas› yine AR-

GE’de patenti olanlar›n veri bankas› anlam›nda de¤il

bu da kendisi bir üretilecek gelifltirilecek bir fley

oldu¤u için buraya yaz›lm›fl durumda. Yani yoksa

Türkiye’de yap›lan araflt›rmalar› kay›tlayan bir fley

de¤il. San›yorum araflt›rma gelifltirme aktivitesinin

daha fazla çal›flmas› ve grubun daha fazla aktivite

göstermesi gerekecek buradan o anlafl›l›yor.

Biblioindeks çal›flma grubu; san›yorum geçti¤imiz

y›l içerisinde çok bir fley yapamad› ama bilmiyorum

Mustafa Berker bir fleyler söyleyecek mi?

Mustafa Berker; fiu anda geldi¤imiz noktada

bugüne kadar olan yay›nlar veri taban›na aktar›ld›.

Önümüzdeki haftadan itibaren de internet ortam›na

geçirilecek. Bu aflamaday›z, teflekkür ederim.

Mehmet Zileli; Evet, tabi bu sözleriniz kay›t

alt›nda. Önümüzdeki hafta bekliyoruz. Peki, teflekkür

ederiz. Biraz önce bahsetmifltim web sayfas›na hasta

bilgilendirme broflürleri koydu¤umuzu. fiimdi bunlar›

renklendiren baz› resimler çizdirdik ve bu resimlerle

birlikte bas›m için matbaaya verdik. Henüz daha

dizim aflamas›nda ancak web sayfas›ndaki içerikler

var. Onlarla ilgili elefltirilerinizi bekliyoruz ve sizin

önerdi¤iniz hasta bilgilendirme amaçl› baflka fleyler

varsa örne¤in bir kranyotomi ameliyat› nedir gibi

olabilir veya epilepsi cerrahisi nedir gibi olabilir. Yani

çeflitli konularda olabilir. Sizin yard›m ve de

katk›lar›n›z› bekliyoruz. Bunun kolay olmad›¤›n›,

hastalar›n anlayabilece¤i dilde yaz›lmas› gerekti¤ini,

çok temel bilgiler içermesi gerekti¤ini vurgulamak

isterim. Bu gruptan flu anda aram›zda Dr. ‹lhan Elmac›

var bir fleyler söylemek ister misin?

‹lhan Elmac›; Teflekkür ederim say›n baflkan. Sizin

belirtti¤iniz gibi daha anlafl›labilir bir flekilde ilgili

patolojileri ifade edebilmek için bu grubun da

yard›ma ihtiyac› var. Dolay›s›yla elefltiriler ve yap›lan

giriflimlerle ilgili birtak›m formatl› çal›flmalar›n

haz›rlanmas›n›n önemi var. Bu anlamda yard›mlar›n›z›

bekliyoruz. Biz ayr›ca eksik olanlar› tamamlamaya

çal›fl›yoruz, teflekkür ederim.

Sait Naderi; Bu konuyla ilgili çal›flma ben

biliyorum ki spinal grubun içinde de belli bir grup

arkadafllar›m›z flu anda bütün spinal patolojilere

dönük benzer çal›flmalar yap›yorlar. Dolay›s›yla bu

çal›flmalar›n belki e¤itim ve ö¤retim gruplar›yla

koordineli bir flekilde götürülmesinde bir fayda var.

Yani bir tarafta siz dernek olarak böyle bir fley

yapacaks›n›z bir tarafta bu gruplar yapacak hem çift

olur hem de zaman kayb› olur. Koordineli gitmesinde

fayda var.

Mehmet Zileli; Onlardan al›r›z bizim sayfaya

koyar›z. Fark etmez. Evet, bu konuyu da geçiyorum.

Evet, d›fl iliflkiler kurulu dün topland›. Bilmiyorum

Tunçalp Hocam›n bize söylemek istedikleri var m› bu

kurulun aktiviteleri ile ilgili?

Tunçalp Özgen; Teflekkür ediyorum. Kurul dün

topland› ve dernek yönetim kuruluna 3 konuda esas

olarak önerilerde bulunmaya karar verdi. Bunlardan

1.si 2017 y›l›nda yap›lacak olan Dünya Kongresine

Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin aday olmas›. Bunun için

de farkl› bir hareket etme prensibini kurul gelifltirdi.

Kiflisel, iflte 3 gün önce haz›rland›¤›m›z bir dosya ile

müracaat etmek de¤il de bunu Türk Nöroflirürji

Derne¤i’nin tüm üyelerinin müflterek bir oyunu

haline getirip ve 5 y›l süreyle devaml› olarak çaba

göstermek fleklinde. 2013’de oylanacak çünkü. 2013’e

kadar devaml› olarak her birimizin katk›da bulunaca¤›

bir sistem olarak ortaya konulmas›na karar verdi.

Bunun için bir komite kurulmas› ve bu komiteye de

görev almak isteyen herkesin kat›lmas›, komitede

görev almayan herkesin de tan›d›¤› bir kifliye

ulaflmas› fleklinde dalga dalga bir yay›lma prensibi

ortaya konuldu. 2.si yabanc› ülkelerden Türkiye’deki

e¤itim kliniklerine fellowlar›n gelip burada k›sa süreli

çeflitli alanlarda e¤itim almas› dernek taraf›ndan

duyurulacak. Görev almak isteyen arkadafllar›m›z

klinikler buna dahil olacaklar ve ayn› duyuruyu yurt

d›fl›na do¤ru da gönderece¤iz. Oradan gelmek

isteyen kiflilere hele de burada yatacak yer deste¤i

sa¤land›¤› takdirde bunun çok cazip hale gelece¤i ve

bu flekilde Türk Nöroflirürjisi’nin en az›ndan

Türkiye’nin çevresindeki ülkelerde dostluklar

kurmas›n›n yolunu açaca¤›n› kurul düflünüp bunu

yine yönetim kuruluna önermeye karar verdi. 3.sü

akreditasyonla ilgili olarak; d›fl akreditasyonlar›n yine

her klini¤imizin d›fl akreditasyonlara ki iç
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akreditasyonu da biz tavsiye ediyoruz ama o

yeterlilik kurulunun çal›flma alan›na giriyor. Ama d›fl

akreditasyon kurumlar›ndan hangisi olursa olsun

bunlara kliniklerimizin müracaat›n›n çok faydal›

olaca¤› ve bu konuda da dernek yönetim kurulunun

teflvikte bulunmas›n› yine yönetim kuruluna

önermeye karar verdi. Teflekkür ediyorum.

Mehmet Zileli; Biz teflekkür ederiz. Gerçekten

çok yararl› bir toplant› oldu dünkü toplant›. Ben baz›

fleyleri söylemek istiyorum. Tunçalp Hocam›n da

söyledi¤i gibi, biz geçti¤imiz bir y›l içinde 2011’deki

Avrupa Nöroflirürji Kongresine aday olmaya karar

verdik ve Glasgow’da bir oylama yap›ld›. Ancak

bundan önceki dönemde oylanm›fl ve de kaybetmifl

olan ‹talya seçildi. Yani Türkiye seçilemedi. Bizim

d›fl›m›zda Macaristan ve Yunanistan da vard›. Yani 4

ülke kat›lm›flt›. Bunun d›fl›nda bir de Asya Nöroflirürji

Kongresine aday olduk. Nagoya’da toplanan bir

kongre vard›. Orada seçim vard›. Buna da adayl›¤›m›z

oldu ve çok ilginç bir flekilde yine 4 ülke aday

olmufltu. Malezya ile biz 8’er oy ald›k. Bunun üzerine

tekrar oylama yap›ld› 14’er oy ald›k. Bir kez daha

oylama yap›ld› bu sefer 13’e 15 yitirdik. Yani talihsiz

bir biçimde kaybettik. Tunçalp Bey’in bahsetti¤i

Dünya Kongresi 2013 için seçim Japonya’da yine

yap›ld›. Ülkeler büyük bir yar›fl içindeydi ve çok

profesyonelce haz›rlanm›fllard›. Bunun nedenini

burada söylemek istiyorum. Bak›n bu baflvuran

ülkelerden birisinin rakamlar›d›r. Toplam gelir

3.780.000 dolar, kar 500.000 dolar. Bunun 150.000

dolar›n› Dünya Federasyonu’na b›rakacaklar.

Derne¤e 350.000 dolar kalacak deniyor. Tabi ki bu

do¤ru de¤il. Bunun büyük ihtimalle yar›s› falan

gelirdir. Evet, d›fl iliflkilerle ilgili söylemek istedikleri

olan var m›? Buyurun Tunç Bey,

Tunçalp Özgen; Bir fley daha belirtmemizde yarar

var. Yine Ortado¤u da “Middle East Neurosurgical

Society” diye bir kurulufl var. Buran›n aktive edilmesi

için dernek yönetim kurulunun teflebbüse

geçmesinin uygun oldu¤unu ve bu flekilde de küçük

toplant›lar›n yani büyük Dünya Avrupa Kongresinin

d›fl›nda da küçük toplant›lar›n ülkemize getirilmesi

için bir politika çizdi. Bir di¤eri Karadeniz Ülkeleri

Beyin Cerrahisi Birli¤i diye bir kurulufl var.  Karadeniz

‹fl Birli¤i Konferans›’n›n alt›ndad›r bu. Bunun yine

ayn› flekilde yanl›fl hat›rlam›yorsam say›n Zileli tam
tarihi söyleyecekler san›yorum 2009 galiba?

Mehmet Zileli; 2009 Evet.

Tunçalp Özgen; Türkiye’de bu toplant› yap›lacak.
Bir 3.sü de Akdeniz “Mediterranean Neurosurgery
Society” ki Frans›zca konuflan bir kongredir bu.
Bunun ‹ngilizce olarak yap›lmas› ile ilgili ülkelerde bir
e¤ilim vard›. Yine buna katk› verip bunun aktive
olmas› için dernek yönetim kuruluna öneri verildi. Bir
de son olarak bu küçük toplant›lar› Türkiye’ye
al›nmas› düflüncesinde oldu¤umuzu bildirdik
teflekkür ediyorum.

Erdener Timurkaynak; Daha önceden kulis
çal›flmalar› yap›l›yor mu yoksa bu tür uluslararas›
kongrelerde, yoksa sadece salonda m› yar›fl›l›yor?

Mehmet Zileli; Do¤rusu Asya Nöroflirürji Kongresi
için hiçbir kulis çal›flmas› yapmad›k.

Erdener Timurkaynak; Ama yap›labilir de¤il mi?

Mehmet Zileli; Yap›labilir tabi, öbürü için bir
miktar yapt›k. Do¤rusu Avrupa Nöroflirürji Kongresi
için ama onu alamad›k evet. Asya Nöroflirürji
Kongresi’ni kurayla kaybettik gibi bir fley. Hiç kulis
yapmad›¤›m›z halde ve buradan flu sonuç ç›k›yor
tabi. Gerek Asyal› gerek Avrupal› meslektafllar›n
Türkiye’ye büyük ilgisi var. Yani derne¤i de genelde
tan›yorlar ve çok s›cak yaklafl›yorlar. Ama Dünya
Kongresini alma çok yo¤un kulis yapmak ve tek tek
delegelerle görüflmek hatta derneklerle görüflmekle
olacakt›r diye düflünüyoruz. Dünya Kongresi iflinin
çok zor oldu¤unu biliyoruz.

Erdener Timurkaynak; fiimdi d›fl iliflkiler
kurulunda da birçok arkadafl›m›z oldu¤u gibi bunun
d›fl›ndakilerin de kulis yapabilecek flekilde
olduklar›n› hat›rlatmak isterim. Çok zor olaca¤›n› da
zannetmiyorum iyi bir kulis yaparak.

Mehmet Zileli; Tunçalp Bey’inde söyledi¤ine de
kesinlikle kat›l›yorum. Her Türk Nöroflirürji Derne¤i
üyesinin böyle bir fleyin al›nmas› için tek tek
çal›flmas› gereklidir. Yani sizin de herkesinde
katk›s›n› isteyece¤iz kesinlikle. Buyurun,

‹brahim Ziyal; Ben bu grubun içinde çal›flt›¤›m
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dönemde teklif etmifltim ama o zaman o flekilde bir

teklif fleklinde kalm›flt›. Biliyorsunuz CNS, ‹talyan

Nöroflirürji Derne¤i ve Alman Noröflirürji Derne¤i

ortak toplant›lar yapt›. Hemen bir ya da iki y›l içinde

de¤il ama uzun dönemde. Bu 2017 y›l› hedefine

giderken belki 4-5 y›l sonra onlarla böyle “joint

meeting” fleklinde di¤erlerinin yapt›¤› gibi toplant›lar

yapabiliriz. Bunun alt›ndan kalkabilirsek çok yararl›

olur diye düflünüyorum.

Mehmet Zileli; Evet olabilir. fiimdi biraz sonra

de¤inecektim. Kore ile böyle bir fley yap›yoruz. Ekim

ay›nda Türk-Kore ortak toplant›s›, ilki Kore’de olacak

ve 2.sini Türkiye’de yapaca¤›z. Yani böyle küçük bir

fleyi önemsemeyebilirsiniz ben de öyle düflündüm

baflta. Ama K›rg›zistan ile ortak bir toplant› yapt›k

geçen sene, biz gittik K›rg›zistan’a. Yani bunlara s›cak

bak›yoruz. Di¤er derneklerle ilgili iliflkilere s›cak

bak›yoruz. Ama yani yap›lacak çok fley var mesela fley

konusunu çok önemsiyorum ben fellowshiplerin

aç›lmas› Türkiye’de. Çünkü d›flardan gelen kifliler; az

geliflmifl ülkelerden olabilir veya daha geliflmifl

ülkelerden olabilir. Daha sonra döndüklerinde

gerçekten Türkiye’nin elçisi oluyorlar ve onlar bize oy

getirecektir ve onlar bizim derne¤imizi gelifltirecektir

diye düflünüyorum.

Murat Hanc›; Bu Dünya Kongresini almak

istiyorsak bu konuda profesyonel destek almam›z

laz›m. Bu ifller art›k belirli bir sektör ve PR sektörü var

bu içinde. Nas›l kongremizin organizasyonu için

flirket tutuyorsak, tan›t›m›m›z için de flirket tutmam›z

laz›m. Bunun da flirketi var. Bütün oradaki delegelerin

yok evlenme tarihinden bilmem neyine kadar elinde

tutuyor. Ona hediye yolluyor, mail at›yor bu tür ›v›r

z›v›r ifller yap›yorlar ama bunlar etkili oluyor. Yoksa

dostane iliflkilerle 3 kifli 5 kifliyi toplayabiliyoruz.

Mehmet Zileli; Yaln›z burada flöyle bir tehlike var

Murat. Tabi asl›nda biz de bir miktar destek ald›k. Bir

söz vermeden ald›k onu söyleyeyim. Yani diyelim bu

kongre al›n›rsa kongre firmas› siz olacaks›n›z sözünü

asla vermeden bir firmadan destek ald›k. Ama

deste¤in bir flekli; ya yap›lan tüm masraflar› size flarj

edebilirler veya bir flekli de flöyle olabilir; e¤er bu

kongre al›n›rsa kongre firmas› siz olacaks›n›z

denebilir. O zaman gelirin ço¤unu onlar al›r. Yani

dikkatli olmak gerekiyor. Biz de destek alaca¤›z

mutlaka almak zorunday›z.

Murat Hanc›; ‹lk baflta yaz›l› anlaflma yapmak

laz›m çünkü orada gösterdi¤iniz fiyatlar muhtemelen

çok t›rpanlanm›fl fiyatlard›r. Bir dünya kongresi için

500.000 dolarken bir hiç.

Mehmet Zileli; Evet, Türkiye’ye yurt d›fl›ndan

gelecek kiflilerin say›s›n› artt›rmak için siz

üyelerimizden iki fley rica ediyoruz özetle; birincisi,

kliniklerinizi tan›tan ve kliniklerinizin daha geliflmifl

oldu¤u ilgi alan› duydu¤u bölümlerini tan›tan bir

‹ngilizce broflür haz›rlanmas›nda bize yard›mc› olun.

Biz bunlar› web sayfam›za koyal›m. ‹kincisi, e¤er

böyle birisi size gelirse ona hiç olmazsa yatacak yer

kalacak yer bulma konusunda yard›mc› olunuz.

Böylece sadece yol paras›n› versin, ne bilim günlük

ihtiyaçlar›n› karfl›las›n ama yatacak paras› vermesin.

Çünkü gerçekten geçende Güney Afrika’dan bir

hekim bizim postam›za yazm›fl. Gösterebilirim,

postada Türk Nöroflirürjisi’ne çok ilgi duyuyorum, çok

geliflti¤ini düflünüyorum acaba gelip sizde bir süre

çal›flabilir miyim diye yazm›fl. Evet, Kemali Bey bir

fley söyleyecek;

Kemali Baykaner; Dünya Kongresi deyince

insan›n akl›na geliyor. Baflkanl›k döneminde

müracaat›m›z red edilmiflti ve insan çok üzülüyor.

Tunçalp Özgen bu konuda çok deneyimli. Hani

kimlere nas›l yaklaflaca¤›n› en iyi bilen hocam›z.

Benim bir önerim var. 2013’de bu oylanacaksa

2010’dan bafllayan 3 senelik programda, yani 1.si

bunu maddi olarak Türk Nöroflirürji Derne¤i paras›n›

bu ifle ak›tsa bile çok yetersiz kal›r. Bütün param›z›

oraya versek bile. Bunu projelendirirsek, ben

zaman›nda öyle yapm›flt›m. Kültür Bakanl›¤›’n›n bir

projesi yapal›m ve Murat’›n söyledi¤i yard›m› biz

profesyonel parayla alal›m. Yani sen bu kongreyi

kazan›rsak yapars›n gibi bir flirketin etkisi alt›na

girece¤imize, biz projelendirip paray› kendi kullanma

yetkimize alal›m ve çal›flmalar›n hepsi de 2010’a

kadar bitsin. Çünkü geçmiflte yaflad›¤›m›z

deneylerden yola ç›k›yorum. Ondan sonraki 3 y›l

içerisindeki her yurt d›fl› toplant›s›na katk›l› gitmek

laz›m. Bunlar hiç bir zaman çok kolay fleyler de¤il.

Mesela 1,5 ton malzeme götürüyorsunuz bunun için



71

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

THY deste¤ini alman›z laz›m. Çünkü onun kargo
paras›na bile yetiflmek imkans›z. Ama Kültür
Bakanl›¤›’na kapsaml› bir proje verilirse ve bunun
maddi k›sm› yans›t›l›rsa ve de Türkiye’ye turistik ve
kültürel getirisi belirtilirse, bu projelere çok yak›n
bak›yorlar. Yani benim önerim bir proje kapsam›nda
yap›lmas› ve Murat’›n dedi¤i fleyin mutlak ilave
edilmesi laz›m. Pozitif ve bilinçli yapmam›z laz›m.
Çünkü biz hep böyle yanl›fll›klar yapt›k. Herkes kendi
yapt›¤› yanl›fl› da biliyor. Siz de demin dediniz biz
kurada kaybettik diye. Biz birçok kifliyi ça¤›rd›k
Türkiye’ye fakat hepsi yanl›fl kiflilermifl. Biz meflhur
olanlar› hani bu iflte bize katk› sa¤layaca¤›n›
zannettik. Mesela Fas bunu çok güzel yapt›. 10 tane
Beyin Cerrah›’n› Fas Kral› organize ederek çok güzel
bir oylamada herkesi ça¤›rarak baflard›lar. O zaman
Madjid Samii Dünya baflkan›yd› herhalde.  Tunç Abi
bunu çok iyi biliyor ve orada çekti¤imiz s›k›nt›lar› da
biliyor. Ben birazc›k daha profesyonel bir proje ile
gidelim diyorum sadece.

Tunçalp Özgen; Say›n baflkan teflekkür ederim.
Çok önemli mi Türkiye’de dünya kongresini yapmak?
Tabi ki güzel ama ben size bir de baflka bir fley
söyleyeyim. Bu ifl tahmininizin çok üstünde art›k
kirlendi. Onun içinde hakikaten böyle bir ifle girerken
bunlar› bilerek girmek laz›m ve de bunlar› bildi¤imiz
zaman da, ya bu kadar da çok flart de¤il diyorsunuz.
fiu andaki Dünya Federasyonu Baflkan›’na bana
Seul’de ki kongre için gelmifl olan 4 ülkenin rüflvet
teklifi mektuplar›n› yollad›m. Bunlar resmen yaz›l›
olarak bana gelmifltir. Kemali söyledi. Fas’ta ki
kongre için resmen kiflilerin cebine para
konulmufltur. Bu bütün bu ifllerin içinde olan insanlar
gizli sakl› de¤il bu çok aç›k. fiimdi bu oyunu bu
flekilde oynamak do¤ru de¤il. Bana göre de¤il. Ben
böyle bir oyunun içinde olmam olmad›m da. Etikte
bulmuyorum. Yine firmalarla anlaflal›m diyor Murat,
çok güzel yapal›m ama flu koydu¤unuz rakam›n
tümünü firma al›r götürür ona göre e¤er böyle bir fley
yapacaksak. Bunun kar› derne¤e kalmas› için onun
için de hiçbir firmayla Mehmet çok güzel söyledi onu,
önden anlaflma yapmadan. Çünkü firmayla siz
masaya oturdu¤unuz da e¤er eliniz güçlü
oturabilirsiniz bu kongre benim elimde var ald›m.
Gel bakal›m sen bana bunu yap, senle maddi
flartlarda anlaflal›m dedi¤iniz zaman yapaca¤›n›z

anlaflma çok farkl›. Gel sen bana bütün çabalar›

göster, profesyonel olarak bunlar› yap. Ona göre biz

de senle bir anlaflma yapal›m dedi¤iniz zaman iflte o

gelirin hepsini al›r götürür. Profesyonel deste¤i

tan›t›m olarak al›r›z. Bunun için de iflte video

haz›rlanmas› vesaire için veririz. Ama ne olur hepimiz

bu yanl›fla biraz düflüyoruz. fiart de¤il. Türkiye

Dünya’da yeteri kadar tan›nan bir ülkedir. Yani biraz

da onlar bize tuttursunlar Türkiye’de ne olur bunu

yap›n diye. Çünkü bir sürü ülkeden çok daha iyi, çok

daha ekonomik olarak bu ülkede bu yap›labilir. Onun

için dedim daha küçük toplant›lar› biz hedef alal›m

diye. Onun için Avrupa Kongresi de ayn› yola girdi.

Dünya kongresi çok temiz bir oyun de¤il ve de bana

göre de flart de¤il. Hakikaten de¤mez bunun için bu

kadar derne¤in paralar›n› harcamaya bu kadar büyük

fley yapmaya. Haa flimdiye kadar hep flu oldu. Baz›

kifliler tek kiflisel çabalarla bu ifli yapmak pefline

düfltüler. Bu öyle olmuyor. Çünkü bu ifli öyle

yapmaya kalkt›¤›n›z zaman oradaki grubu, gruplar›

bilmeniz, tan›man›z, sizin tan›nman›z, derne¤inizin

bilinmesi laz›m ve bunlar hep bu iliflkilerle oluyor ve

her birimizin görev almas›ndan kast›m oydu. Bu ifl

tamamen öyle biter, ya da para vereceksiniz kiflilerin

cebine. Ben ona karfl›y›m, olmas›n daha iyi. Teflekkür

ediyorum.

Mehmet Zileli; Bu kayg›lara biz de kat›l›yoruz

gerçekten. Evet, yani büyük bir komite oluflturup bu

komitenin uzun soluklu çal›flmas› gerekiyor. Bu

komitede yani deneyimli yafll› hocalar›m›z veya

deneyimli hocalar›m›z olaca¤› gibi, 7 sene 8 sene

sonra yap›lacak bir toplant›ya yetifltirece¤imiz çok

genç arkadafllar›m›zda olmal›. San›yorum bunu

geçebiliriz. Belki k›sa bir kahve aras› verebiliriz daha

sonra devam edebiliriz. Çünkü çok önemli bir konu

var önümüzde mesleki ve özlük haklar›,  k›sa bir

kahve aras›ndan sonra 15 dakika sonra görüflece¤iz.

* * * *

Mehmet Zileli; Çabuk bitirebilmek için biraz h›zl›

gitmemiz de yarar var. Önemli sorunlardan birisi;

bizim özlük haklar›m›z ve mesleki uygulamalar›m›z

ile ilgili resmi kurumlarla olan iliflkilerimizdi. Bu

konuda Dernek geçti¤imiz y›l için de daha önceki

hiçbir dönemde olmad›¤› kadar aktif oldu ve çok
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say›da yaz›flma yapt›k. Birincisi TTB puanlar› için yeni
önerilerimiz 2008 kitapç›¤›nda yay›nland›. Herkes
almam›fl olabilir. Bu, özel çal›flanlar› ilgilendiren bir
kitapc›k. Onun için çok da önemli de¤il denebilir.
Reçeteye ilaç yaz›lmas› k›s›tlamas› konusunda
çal›flt›k. “Gabapentin” yazabiliyoruz ki bir ara
yasaklanm›flt›. Onu yaz›yoruz ama baflka ilaçlarla ilgili
s›k›nt›lar var. Onlar hep bütçe uygulama talimat› ad›
alt›nda yap›l›yordu. Onlarla ilgili çabalar›m›z sürüyor.
‹mplantlar›n kodlar›yla ilgili bir çal›flma getirildi bize.
Sayfalar süren implant kodlar› vard›. Onlarda eksikler
vard›, onlar› tamamlad›k gönderdik. Üyelerimizden
gelen yak›nmalar vard›. Özellikle klinikleri ziyaretimiz
s›ras›nda çok say›da iletildi bize. Bütçe uygulama
talimat›nda Nöroflirürji puanlar›n›n yetersiz ve eksik
oldu¤u ile ilgili. Bunlarla ilgili olarak 26 Aral›k 2007’de
Maliye Bakanl›¤› bütçe uygulama, bütçe ve mali
kontrol genel müdürlü¤üne yaz› yazd›k. Gerçi flimdi
bu SUT ad›n› alm›fl sa¤l›k uygulama tebli¤i mi, evet,
ad›n› alm›fl ama yine ayn› puanlar. Bunlarla ilgili yeni
bir çal›flma yap›lmakta oldu¤unu ve bize sorulaca¤›n›
duyduk. Ama henüz resmi kurumlardan bir yan›t
alm›fl de¤iliz bu mektubumuza. Evet, bununla ilgili
özellikle SUT ile ilgili soru var m›, söylemek
istedikleriniz var m›? Belki o zaman burada bizim
mesleki ve özlük haklar kurulu baflkan›m›z ‹lhan
Bey’e söz verebiliriz. Hem bununla ilgili hem de bu
kurulun aktiviteleri ile bize k›sa bir rapor verebilir

‹lhan Elmac›; Teflekkür ederim say›n Baflkan. Bir
kere, sa¤l›k sistemi gerçekten giderek s›k›nt›l› bir
döneme giriyor, giderek s›k›nt›lar›m›z›n artaca¤›n›
hissediyoruz. Benim flimdi biraz önce, arada, akl›ma
dün haber bülteninde geçen bir haber geldi. ‹flte bir
tarafta 14 Mart T›p Bayram›’nday›z,  bir taraftan da 10
ayd›r süren bir soruflturmayla ilgili 30 küsür doktorun,
birtak›m idarecilerle gözalt›na al›nd›¤› haberi, ana
haber bülteninde 14 Mart Bayram› haberinin
arkas›nda sunuluyor. Yani genel olarak bizim mesleki
olarak Türkiye’de de¤iflmekte olan sa¤l›k sisteminin
genel sorunlardan etkilenmemiz söz konusudur. Bir
de Beyin Cerrah› olmam›zdan kaynaklan›r ciddi
s›k›nt›lar›m›z›n olmas› söz konusudur. Dolay›s›yla bu
mesleki ve özlük haklar› grubu herhalde giderek daha
çok çaba harcamam›z gereken, gelecek Türk
Nöroflirürji Derne¤i yönetimlerinin çok desteklemesi
gereken ve tüm Nöroflirürjiyenlerin de ciddi destek

vermesi gereken bir grup haline gelece¤ini
düflünüyorum. Dün biz toplant›m›z› gerçeklefltirdik.
Orada da bu konular gündeme geldi. Sa¤l›k uygulama
talimat›n›n getirdi¤i sorunlar› konufltuk. Bir taraftan
da bununla ilgili olarak iflte kliniklerde yaflad›¤›m›z
sorunlar› konufltuk. Bir de Türkiye’nin genelde
de¤iflmekte olan sa¤l›k sistemi ile ilgili genel
sorunlar›m›z var. Belki zaman içerisinde bu kurula
Nöroflirürjiyenler d›fl›nda iflte hukukçular›n falan
kat›l›m›yla daha donan›ml› bir hale getirilebilir ve
daha iyi bir durufl gösterebilir bu kurul diye
düflünüyorum. Zaten kurulun genel üyelerine
bakarsan›z üniversitelerden, e¤itim hastanelerinden,
serbest çal›flan hekimlerden ayr›ca bürokraside
bulunan arkadafllar›m›zdan oluflturulmufl bir
kuruldur. Bu anlamda bu kurulun önemini belki de
çok fark etti¤i için say›n Baflkan’a da çok teflekkür
ediyorum. Çok aktif bir biçimde kurulun tüm
çal›flmalar› ile ilgilendi ve onun da bu konuda
söyleyece¤i önemli fleyler oldu¤unu biliyorum. O
anlamda tart›flmam›z gereken bir konu birlikte
tart›flal›m istiyorum teflekkür ederim.

Mehmet Zileli; Ben teflekkür ederim. fiimdi bir
baflka çabam›z Türkiye’deki Nöroflirürji uzmanlar›n›n
say›s›n›n fazlal›¤› ve al›nacak önlemlerle ilgili bir
çal›flma idi. Bunu öncelikle sevgili A¤ahan ile birlikte
çal›flt›k. Çünkü o UEMS’nin Türkiye temsilcisi ve
Nöroflirürji e¤itimi konusunda Avrupa’daki
meslektafllar›m›zla birlikte çal›flt›. Türkiye’de flu anda
1250 tane Nöroflirürji uzman› var. Bildi¤imiz kadar›yla
460 tane belki de daha fazla olmufltur, asistan var.
Yani 3-4 sene içinde 1700 tane Nöroflirürji uzman›
olacak. Deniyor ki 100.000 kifliye 1 tane Nöroflirürji
uzman› yeterli. Yani 70 milyonluk Türkiye’ye 700 tane
Nöroflirürji uzman› yeterli. Öyleyse flu anki say›da
bile 1250 ile 700 aras›nda büyük bir fark var ve biz bu
rakamlara bakt›¤›m›zda ABD’den bile daha fazla
say›da Nöroflirürji uzman›na sahip oldu¤umuzu
görüyoruz. Ancak Avrupa ülkelerinin baz›lar›nda
bizden yo¤unluk olarak daha fazla var diyebiliyoruz.
Japonya’da bu say› en fazla durumda. 7000 küsür tane
Nöroflirürjiyen var. Fakat onlar bildi¤im kadar›yla
ameliyat yapamayan Nöroflirürji uzmanlar›na
araflt›rma bölümlerinde çal›flacak f›rsatlar veriyorlar.
Ama bizde böyle bir fley de yok. Tabi bunun
s›k›nt›lar›n› da belirten ve yer yer nelere yol
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açabilece¤ini bildiren bir yaz›y› Yüksek Ö¤retim
Kurulu Baflkanl›¤›’na, Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ve Türk
Tabipler Birli¤i’ne gönderdik. Ne yaz›k ki hiç birinden
bir yan›t alm›fl de¤iliz. Herhangi bir yorum getiren bir
yan›t alm›fl de¤iliz. Bu konuyla ilgili görüfl ve öneriler
var m› acaba? Buyurun lütfen isminizi söyler misiniz;

‹brahim Suat Öktem; fiimdi bu dönemde
Kayseri’de bizim 49 aktif yata¤›m›z, 14 de yo¤un
bak›m yata¤›m›z var. Toplam 63 yata¤›m›z var Erciyes
Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Ana Bilim
Dal›’nda. ‹ki ameliyathane devaml› olarak çal›fl›yor
haftan›n 5 günü, bazen Cumartesi Pazar da çal›fl›yor.
3. ameliyathaneyi de açmaya çal›fl›yoruz. Bu sene 4
asistan iste¤imiz var. Bizim flu anda toplam 9
asistan›m›z var, birisi muhtemelen Temmuz ya da
A¤ustos’ta uzman olacak. Biz 4 asistan iste¤i yapt›k,
verilen kadro s›f›r. fiimdi bu kadar kapasiteleri devlet
haz›rlam›fl bize sunmufl, hizmet etti¤imiz bölgenin
kapasitesi de yaklafl›k 6 ile 8 milyon civar›nda bir
insan kapasitesine hizmet ediyor. fiimdi buradaki bu
kapasiteleri biz azaltarak problemi çözebilecekmiyiz.
Bunlarla ilgili birtak›m yaz›lar› biz dekanl›k ve de
rektörlük vas›tas›yla TUS’a gönderdik. fiimdi bu
azalt›lmalar olurken ifllerin devam etmesi gerekiyor
veya bu yatak kapasitelerini azaltacaks›n›z. Bu sefer
de hizmetin süreklili¤inde bir problem olacak. Bunu
çözmek için flöyle bir fley önerilecek büyük bir
ihtimalle bana gelen duyumlara göre; efendim iflte
pratisyen hekimlerden, sizin asistanlar›n yapm›fl
oldu¤u baz› iflleri yapmak üzere eleman
görevlendirilmesi belki ilerde gündeme gelecek.
Fakat bu pratisyen hekim geldi¤i zaman özlük veya
sosyal haklar› yönüyle asistanlara vermifl oldu¤umuz
flartlar› oluflturmad›¤›m›z zaman can› s›k›ld›¤› zaman
ben istifa edip gidiyorum dedi¤inde peki bu hizmeti
nas›l devam ettireceksiniz. Buna Türk Nöroflirürji
Derne¤i’nin el atmas› ve yatak kapasitelerine veya
verilen hizmete göre asistan kapasitelerinin de ona
göre belirlenmesi laz›m. Mesela, 2007 y›l› içerisinde
benim klini¤imde 2143 ameliyat gerçeklefltirilmifl ve
bunun da büyük bir k›sm› 800 civar› A grubu
ameliyatt›r. Peki, yar›n bir gün ben bu ameliyat
say›s›n› azaltt›¤›m zaman, yatak kapasitesini
azaltt›¤›m zaman bu sefer birtak›m hukuki sorunlarla
karfl›laflaca¤›m. Bundan yola ç›karak bize aktif
çözümlerin üretilmesi için Sa¤l›k Bakanl›¤› veya

TUS’da Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin devreye

girmesini biz istiyoruz.

Mehmet Zileli; Yani klini¤iniz asistan almazsa

durur mu?

‹brahim Suat Öktem; fiimdi bir nokta da, sadece

ö¤retim üyesi ile siz bu nöbetleri nas›l devam

ettireceksiniz?

Mehmet Zileli; Bir görüflün, bir düflüncenin biraz

de¤iflmesi gerekti¤ine inan›yorum. Klinikler

asistans›z da çal›flabilmeli. E¤er bunu de¤ifltirmezsek

zaten bu sorun çözülmeyecek.  Çünkü siz 4 tane daha

asistan istiyorsunuz. Kaç asistan›n›z var?

‹brahim Suat Öktem; fiimdi flu anda 9 evet 8 gibi

kabul edebiliriz.

Mehmet Zileli; Y›ll›k ameliyat say›n›z kaç?

‹brahim Suat Öktem; 2143

Mehmet Zileli; 8x300=2400 ameliyat yap›yor

olman›z laz›m Avrupa Birli¤i kriterlerine göre. 300

ameliyat bafl›na bir asistan tahsis etmeniz öneriliyor.

Yani siz e¤er yeterlilik için baflvursan›z size

diyecekler ki 7 asistan yeterli size, ama siz 13 asistan

istiyorsunuz do¤ru mu?

‹brahim Suat Öktem; Tabiî ki do¤ru, ancak uzman

oldu¤u zaman o oradaki bofllu¤u biz neyle

kapataca¤›z?

Mehmet Zileli; Bak›n birçok e¤itim hastanesinde,

özellikle üniversitelerde piramitler tersine

dönmüfltür. Bizim klini¤imizde 12 tane ö¤retim üyesi

var. Asistan say›s› daha az. Yani istiyorlar ki her

ö¤retim üyesinin bafl›na bir tane asistan olsun, 2 tane

asistan olsun. Peki, bunlar mezun olduklar›nda ne

olacaklar. Yani o asistanlar rutin iflin sürdürülmesi için

görevli kifliler olarak düflünülüyor. Ama bu görüflün

de¤iflmesi gerekti¤ine inan›yoruz biz.  Art›k

Türkiye’de yeni Nöroflirürji uzman› yetifltirmek

gerekmiyor. E¤er o asistanlar daha sonra uzman

olarak çal›flmayacaklarsa sizde sorun yok.

‹brahim Suat Öktem; Ben flu anda baflhekim

yard›mc›s›y›m. 2555 personelin bulundu¤u bir

hastanenin ünitesinde çal›fl›yorum. fiimdi bizim
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s›k›nt›m›z flu; Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n belirli bir stratejik

plan› yok. Akflamdan sabaha kadar her gün de¤iflikler

oluyor, birtak›m tedbirler vesaire fleyler geliyor.

Hemflire say›m›z azal›yor, kadrolu olarak gelmiyor

veya alaca¤›n›z hemflireyi bulam›yorsunuz. Bunun

yan›nda asistan kadrolar› ayn› flekilde ve böyle

giderse geldi¤iniz kaliteden bu sefer ödün vermeye

gideceksiniz. Çünkü süreklili¤i olmayacak. Alttan

gelen olmad›¤› zaman k›demlilerde sorun oluyor.

Yani bu yönüyle bir düflünebilirsek, herhalde daha

faydal› olur diye düflünüyorum teflekkür ediyorum.

Mehmet Zileli; Ben teflekkür ederim ama yine

benim sorum aç›kta kald›. 12 asistan ald›¤›n›zda 3600

ameliyat yapman›z laz›m y›lda, bunu nas›l

yapacaks›n›z onu bilmiyorum ‹brahim Bey…

A¤ahan Ünlü; Ben de bir kaç fley söyleyebilir

miyim? Bence burada tart›fl›lmas› gereken insan gücü

planlanmas› ile ilgili bir durum. UEMS’de Nöroflirürji

bölümü insan gücüyle ilgili planlamas› vard›. Bununla

ilgili farkl› ülkelerden veri toplamaya çal›flt›lar. Ben

de bizim ülkemizin bilgilerini buraya aktarmak üzere

toplarken sorgulardan bir tanesi de ülkenizde her y›l

e¤itim kliniklerine al›nan asistan say›s› nedir gibi bir

soruydu. Bunun da en kolay ve de çabuk olarak

bulunabilece¤i yer olarak fleyi gördüm. TUS s›nav

broflürlerini. TUS s›nav broflürlerini afla¤› yukar› 4-5

y›ll›¤›na iflte Nisan ve Eylül TUS dönemlerindeki

Nöroflirürji kadrolar›n› toplad›m. Toplay›nca

gözlerime inanamad›m. Afla¤› yukar› dönem bafl›na

80 civar›nda Nöroflirürji asistan kadrosu aç›l›yor.

Mesela yine çok çarp›c› örnek, Diyarbak›r 6 tane

asistan talebi vard›. A¤›rl›kl› olarak Nisan döneminde

6 tane istemifl, Eylül’de 6 tane istemifl. Van’dan yine

ayn› flekildedir. Gözlemim insan gücü ihtiyaçlar›n›

vas›fl› eleman olmas› gereken Beyin Cerrahlar›yla

doldurmaya çal›flan bir sistem gibiydi benim

gözümde. fiimdi sonuçta hepimiz Beyin Cerrah›

olarak yetifltik ve Beyin Cerrah› yetifltirmek bizim

görevlerimizden bir tanesi. Beyin Cerrah› en uygun

flekilde, en uygun vas›flarda nas›l çal›flt›r›l›r. Onun

yapmas› gerekmeyen ne bileyim basit pansuman

olabilir, hasta nakli olabilir, dosya yazmas› olabilir.

Birçok vazifeyi yine asistan arkadafllar›m›z›n yapt›¤›n›

biliyoruz yani böyle s›rf bu iflleri yapmak için bir

Beyin Cerrah› yetifltirmek ya da yetifltirmeye çal›flmak

özellikle ülkemiz kaynaklar›n›n bence anlams›z yere

bofla harcanmas›d›r. Bunlar için yetifltirilecek olan

elemanlar farkl›d›r. Ama gerçek anlamda Beyin

Cerrah› olarak yetifltirilmesi gereken insanlar farkl›d›r.

Bununda tabi hem e¤itim aç›s›ndan iflte Mehmet Abi

biraz rakamlardan bahsetti, yaklafl›k asistan bafl›na

300 civar›nda bir ameliyat düflüyor. Bir tam olarak

yani rakamsal olarak tart›fl›lmas›n›n da anlams›z

oldu¤unu düflünüyorum ama yani kabaca bir hesap

için kullanabilir. Birçok fleyde ifllemde eksi¤imiz

oldu¤unun fark›nday›m. Hocam da hakl› ben de biraz

yöneticilik yap›yorum. Ama buradaki sorun, bu aç›¤›n

Beyin Cerrah› ile tamamlanmaya çal›fl›lmas› gibi

yanl›fl bir uygulama de¤il, gerekli yerlere gerekli

insanlar›n yerlefltirilmesiyle olmal› bence. Yani

asistan say›lar› ülkemiz gereklerine uygun flekilde

azalt›lmal› çok fazla oldu¤unu düflünüyorum ben de.

Mehmet Zileli; Evet baflka görüfl ya da katk›s› olan

var m›? Evet,

Gökhan Akdemir; fiimdi Van ve Diyarbak›r’daki

kadro istemlerinin farkl› bir aç›klamas› var. O

uzmanl›k s›nav›ndaki broflürlere genellikle

baflvurular çok az oluyor. Ya baflvurduklar› zaman,

örne¤in 6 kadro aç›yor 5 kifli kazanm›fl oluyor ve

onlarda bir süre sonra koflullar› veya ülkenin uzak

bölgelerinde olmas› nedeniyle istifa ediyorlar. Bu bir

refleks hareket, daha çok yazal›m daha çok

baflvurursa bunlardan kaç kiflisi istifa etmez diye

planlayarak yap›lan bir fley.  ‹kincisi de asl›nda

rakamlar her zaman ayn› dili göstermiyor. Mesela

aktif Nöroflirürjiyen kavram› da var. Yani

Nöroflirürjiyen olup da aktif Nöroflirürji yapmayan

meslektafllar›m›zda var. Bu ba¤lamda bir de

e¤itiminin ç›rakl›k süreci içersinde oldu¤u

düflünülürse bir devaml›l›k gerektiriyor. Örne¤in bir

asistan için 300 ameliyat diyoruz ama o ameliyata

ayn› anda 2 asistan girebiliyor. Bir k›demli asistan bir

orta derecede k›demli asistan girebiliyor. Yani

e¤itimin devaml›l›¤› aç›s›ndan elbette planlamaya

gerek var ama e¤itimin devaml›l›¤› aç›s›ndan bir

süreci de göz önünde almak da yarar var diye

düflünüyorum.

Mehmet Zileli; Teflekkür ederim. Sabahattin Bey

siz bir fley mi söyleyecektiniz?
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Sabahattin Çobano¤lu; Biz asistanlar› ayak

ifllerinde kullan›r›z s›kl›kla. Halbuki, bu yanl›fl. Dünya

verileri ortadad›r. Yani biz bu yavrular›n iyi

yetiflmesini istiyorsak asistan say›s›n› artt›rmamam›z

gerekir. Dolay›s›yla Mehmet Zileli’nin görüflüne ve

di¤er arkadafl›n görüflüne kat›l›yorum.

Mehmet Zileli; Teflekkür ederiz. Ertekin Bey

buyurun;

Ertekin Aras›l; Bu yaln›z Nöroflirürji’nin sorunu

de¤il Türkiye’de. Bütün branfllarda ayn› sorun var.

Hepsi ayn› sorunu yafl›yor ve Türkiye’de maalesef bir

uzmanl›k enflasyonu alm›fl bafl›n› gidiyor. Benim

önerim tek bafl›na Türk Nöroflirürji Derne¤i olarak

de¤il de Türkiye’deki uzmanl›k dernekleri birleflerek

buna bir çözüm yolu bulmas› daha uygundur diye

düflünüyorum. Teflekkür ederim.

Mehmet Zileli; Evet, Türk Tabipler Birli¤i alt›nda

böyle çal›flan bir kurul var zaten. Biz de üyeyiz. Yine

toplant›lar›na s›k s›k A¤ahan gidiyor. Biz burada bak›n

bir fley daha söyledik. Sadece e¤itim veren

kurumlardaki asistan say›s› ile ilgili de¤il, ayn› zaman

da Nöroflirürji atamalar›n›n, yani devlet hastanelerine

bir Nöroflirürjiyen’in atanmas› için orada gerekli

koflullar›n sa¤lanmas›yla ilgili cümlelerimiz var. Bunu

okumak istiyorum size. “Sa¤l›k Bakanl›¤› art›k küçük

kasaba hastanelerine bile Nöroflirürji uzman›

atamalar› yapmaktad›r. Üstelik buradaki alt yap›

eksikliklerini hiç düflünmeden bu yap›lmaktad›r.

Günümüzde bir Nöroflirürji uzman› çal›flmas› için o

klinikte mutlaka tam donan›ml› yo¤un bak›m ünitesi,

ameliyathane, operasyon mikroskobu, C Kollu Skopi

cihaz›, kraniyotomi ve spinal cerrahi için ameliyat

setleri olmal›d›r. Ayr›ca Nöroanestezi konusunda

yetkin bir Anestezi uzman›n›n olmas› gerekir”. Ne

yaz›k ki diyelim Artvin’e, diyelim ki Soma Devlet

Hastanesi’ne arkadafllar›m›z atan›yor. Orada de¤il

mikroskop bir kraniyotomi seti bile yok. Ne

yapacaklar›n› flafl›r›yorlar. Ama asla bu tavr›ndan da

vazgeçmiyorlar ve Sa¤l›k Bakanl›¤› bu atamalar›

sürdürüyor. Bunun de¤iflmesi için daha fazla çaba

göstermemiz gerekti¤ini düflünüyorum. Gerçekten

büyük bir ço¤unlu¤u kapsayan Genel Nöroflirürji

yapan meslektafllar›m›z çok zor durumda kal›yorlar.

Evet, Tunçalp Bey buyurun;

Tunçalp Özgen; Say›n Baflkan teflekkür ediyorum.
Ayr›lmak zorunday›m onun için bir bilgi vereyim
bekleyemedim daha fazla. Nisan TUS’unda olan olay
çok farkl› bir olayd›r. Nisan TUS’unda maalesef Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n Yüksek Ö¤retim Kurulu Baflkan›’na
müracaat etmesi ve bu kadar uzmana Türkiye’de
ihtiyaç yok aile hekimli¤i bofl kald›, bu kifliler aile
hekimli¤ine yönelsinler, bizim politikam›z devlet
politikam›z budur demesidir. Onun da biraz önceki
arkadafl›m›n dile getirdi¤i Yüksek Ö¤retim
Kurulu’ndaki bir kifliye, sen flu listelere bak da
bunlar› azalt, demesi onun da, kendi kendine bütün
araflt›rma görevlisi kadrolar›n› çizmesiyle bu noktaya
gelindi. Tabi bu yasald›r yasal de¤ildir ona
girmiyorum. Çünkü genel kurul karar› olmadan böyle
bir fleyi yap›lamaz ama olmufl. Kitapç›k yay›nland›¤›
için yapacak da çok baflka bir fley yok. Eylülde bu
durum düzelecek. Yaln›z Eylül ay›na kadar flu anda
yürümekte bir olan çal›flma var. Kliniklerin alaca¤›
araflt›rma görevlisi say›lar› standardize edilecek. Yani,
biraz önce sizin söyledi¤iniz gibi ameliyat say›s›na
ba¤l› olarak, yatak say›s›na ba¤l› olarak, poliklinik
say›s›na ba¤l› olarak ve di¤er birtak›m yan dallar›n
mevcut olup olmamas›na göre de¤iflecek. Çünkü bu
e¤itimlerin standard hale gelmesi laz›m. fiu anda
doktoralarda bu standart›n sa¤land›¤›n›
söyleyebilirim. T›p da buna paralel olarak flu anda
planlan›yor. Doktora bir üniversitenin namusudur
derim bence en önemli fleyidir. Onun için doktora
yapmak için çok özür diliyorum afla¤› gördü¤ümden
de¤il ama bir iki üç befl yard›mc› doçentin oldu¤u
yerde doktora yap›lmaz. Doktora yapt›rtmak için
kiflinin kendisinin ilk önce o bilim alan›nda bir
felsefeye ulaflm›fl olmas› laz›m bir. ‹ki hadi flu alanda
doktora yapt›rtmak için ben adam istiyorum da
olmaz. Doktora konusu verecek seviyeye gelmifl
olmas› laz›m. Bir kifli var, ancak onun baca¤› k›r›l›rsa
onu karfl›layacak baflkalar›n›n olmas› laz›m. Onun için
doktoralara standartlar konuldu. Ayn› standartlar t›p
e¤itimini de ister istemez gelecek. Çünkü bak›n fluna
hak veriyorum. Pansumanlar yap›lacak, kan sonuçlar›
toplanacak, filmler yap›lacak ama bir de araflt›rma
görevlisi arkadafllar›m›zla konuflun çok güzel bir
deyimleri var. Biz ifl takipçisiyiz diyorlar. Bizim
görevimiz ifl takipçisi yetifltirmek de¤il,
meslektafllar›m›z› yetifltirmek. Onun için Nöroflirürji
uzman› olmak için standartlar›n olmas› laz›m. Bu
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standartlara göre kiflilerin al›nmas› laz›m. ‹kincisi,

klini¤in ifllerini baflka bir flekilde çözece¤iz. D›fl

ülkelere bak›n. Bunu ya yabanc› uyruklu fellowlarla

çözerler, ya da e¤itimli, yüksek e¤itim alm›fl sa¤l›k

personeli ile yani daha ileri e¤itim alm›fl hemflireler

ile çözerler. Bu tip çözümleri üretmek zorunday›z.

Yoksa araflt›rma görevlisi say›s›n› artt›ral›m ve de en

büyük tehlike de e¤itimsiz araflt›rma görevlisi mezun

edelim. Bir yandan say› art›yor bir yandan da kalite

gidiyor en önemlisi o. Çünkü bizim uzmanl›k

s›navlar›m›z da standart de¤il. Onun için hakikaten

bunlar›n bir standarda gelmesi gerekli. Ümit ederim

gelir çünkü bazen Türkiye’de maalesef benim

y›llard›r kurullarda gördü¤üm biz hep konufluyoruz,

konufluyoruz ama bazen bir fleyin oluflmas›

menfaatlere dokundu¤u için çok engellenebiliyor.

Ama bu tedbirleri de hepimizin düflünmesi laz›m.

Yani en basiti benim klini¤imde flu ifller aks›yor nas›l

yürütece¤im bu hizmeti, o zaman 5 araflt›rma

görevlisi de az gelir. Çok enteresand›r bak›n. 1980’de

ç›kan kanunu be¤enelim be¤enmeyelim ama

asistanlar›n ad› asistan de¤ildir. Bunun bir sebebi

var, uzmanl›k ö¤rencisidir adlar›. Bunlar ö¤renci o

zaman bu kiflilere bu e¤itimi vermeyi hedefleyerek

planlamam›z› yapmam›z laz›m. Teflekkür ediyorum.

Mehmet Zileli; Biz teflekkür ederiz, buyurun;

Çetin Evliyao¤lu; Ülkemizde yeni kurulan hatta

kurulmak üzere olan pek çok t›p fakültesi var ve

bunun d›fl›nda pek çok yerde giderek e¤itim veren

kurum say›s›n›n say›s› artmakta. Tabi bunlar göz

önüne al›nd›¤› zaman benim önerim asistan say›s›n›n

artt›r›lmas› de¤il ama, bir flekilde bir afiliasyon ya da

bir rotasyon sisteminin devreye konulmas›. Belki bu

fiziki koflullar› yetersiz, donan›m› yetersiz ya da

ö¤retim üyesi say›s› yetersiz yerlerinde kendi içinde

düfltü¤ü problemleri çözmekte fayda olur diye

düflünüyorum. Yani asistanlar› bir çeflit rotasyona

sokarsan›z, ya da de¤iflik yerleri bir afiliasyon hale

getirirseniz buna bir çözüm getirilmifl olabilir. ‹kinci

bir noktada benim gözlemledi¤im, Nöroflirürjinin TUS

s›navlar›nda puanlar›n›n gittikçe düflmesi. Yani

asistan kalitesinin, yeni bafllayan asistan kalitesinin

giderek düflmekte olufludur. Bilmiyorum, bunu sizde

gözlediniz mi? Bunun üzerinde de biraz düflünmek

ve çözüm aramam›z gerekti¤ini düflünüyorum.

Tunçalp Özgen; Tekrar söz ald›m özür diliyorum.
Tart›fl›lan konulardan biri Çetin Bey’in söyledi¤i bu
afiliasyon rotasyon sistemleri. Size bir iki rakam
söyleyeyim. fiu anda Türkiye Cumhuriyeti’nde e¤itim
almakta olan Nöroflirürji araflt›rma görevlisi veya
uzmanl›k ö¤rencisi say›s› 600’ün üzerindedir. Yani
hepsini 1. seneye koyun 5 sene sonra 600 kifli daha
geliyor. Bu çok tolere edilen bir rakam de¤il. ‹ki, flu
anda Yüksek Ö¤retim Kurulunda T›p Fakültesi olmak
için bekleyen say› 120’dir. Yeni Beyin Cerrahisine
asistan almak için bekleyen klinik say›s› 54’tür. Bu
ciddi bir tehdittir. Buna hakikaten çok, hepimizin çok
dikkat etmesi laz›m. Her özel hastane t›p fakültesi
olmak ve asistan almak peflinde. Sebebi ne biliyor
musunuz? Tek fley, bedava amele. Çünkü biz
uzmanl›k ö¤rencisi olarak görmüyoruz, bak›fl felsefesi
burada pansuman› koskoca profesör mü yapacak?
Birisi laz›m. Bu böyle yürümez. Onun için buna
hakikaten derneklerinde katk› vermesi laz›m. Onun
için sabah da vurgulad›m. Muhakkak bu
akreditasyonlara gitmemiz laz›m. Çünkü o zaman size
dikte ediyorlar, diyorlar ki bu say›yla bu ameliyat
say›nla bu kadar kifli alamazs›n, e¤itemezsin. Onun
için bunlara günlük ifl süreci olarak de¤il hakikaten
biraz ülke çap›ndan bakmam›z laz›m. Part time
ö¤retim üyeleriyle bir ifl yürümez, ona da baflka bir
felsefeden bakmak laz›m. Çünkü Yüksek Ö¤retim
Kurulu’nun önüne gelen listede, yani hep biz karfl›
tarafa tukaka diyoruz ama ya bizim ete¤imiz temiz mi
biz bir de ona bakal›m. Çünkü gelen listede
bak›yorsunuz anlaflmal› ö¤retim üyesi var günde 2
saat u¤ruyor, 3 saat u¤ruyor.  Peki, bir Beyin Cerrah›
e¤itimi bu flekilde yürür mü sorar›m size?  Siz
kendinizi bu flekilde yetiflmifl birine herhangi bir
yerde kaza geçirip yani düflseniz ne dersiniz. Tekrar
söz ald›¤›m için özür diliyorum.

Mehmet Zileli; Teflekkür ederiz; Hamit Hoca’ya
söz vermeden bir fleyi vurgulamak istiyorum.
Gerçekten yetiflen uzmanlar e¤er yeterli say›da
aktivitelerini yerine getiremiyorlarsa yani
mesleklerini uygulayam›yorlarsa mutsuz oluyorlar.
Bunun örneklerini çok s›k görüyoruz çevremizde.
Bak›n küçük kasaba hastanelerine 15.000-20.000
nüfuslu, büyük flehirlere yak›n diye 3-4 tane
Nöroflirürjiyen atamas› yap›lm›fl durumda. Hiç bir alt
yap›s› olmayan yerlere Nöroflirürjiyenler atanm›fl
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durumda. Bunlar orada ifl bulam›yorlar yani vaka
göremiyorlar ve sonuçta ne yap›yorlar? Biraz sonra
gelece¤imiz olur olmaz vakaya implant yerlefltirme,
iflte bellerini açma gibi cerrahiler yap›yorlar. Yani
bunun bir sorumlusu da asistanlar› angarya ifller
yapmas› gereken kifliler olarak gören e¤itim
kurumlar›d›r. Bunu de¤ifltirmemiz gerekiyor. Say›n
Hamit Hocam buyurun;

Hamit Ziya Gökalp; Teflekkür ederim. fiimdi
bizde Nöroflirürji ihtisas› veren bir sürü müessese
var. D›fl ülkelerde Nöroflirürji ihtisas› verenlerin
programlar› incelenir her sene ve o program,
üniversite kliniklerinde de böyledir. Yani mesela
Nöroflirürji ihtisas› 4 senelik bir programsa, her sene
o tetkik edilir. ‹flte bu 4 senelik bir ihtisas program›n›
devam ettirebilir diye veya da iki senesi burada olur,
di¤er iki senesini de baflka bir enstitüde yapar. Bizim
bu Nöroflirürji programlar›m›z kontrol ediliyor mu?
Filanca fakülteden mezun olan daha kaliteli bir
e¤itim alm›fl oluyor di¤er yerdeki daha eksik e¤itim
alm›fl oluyor. Bunlar› biz kontrol etmiyoruz ve buna
göre de kaç kifli alabilir diye de bunu bir kurul
yap›yor.

Mehmet Zileli; Evet yeterlilik kurulu bu ifli
yapmak istiyor ama klinikler baflvurursa. Çünkü flu
anda yetkisi yok efendim.

Hamit Ziya Gökalp; ‹flte bunu almam›z laz›m
bizim mutlaka. Her yer ayn› flekilde ihtisas veremez.
Her yerden ç›kan Nöroflirürjiyen de kaliteli olmuyor.
Fazla asistan olan yerde de e¤itimde az olur. Mesela
fleyde Amerika’da bu ifli yapan insanlar hem de
board’a falan girmek istiyorlar. Bir asistan›n iflte 1.
sene flu kadar, 3. senede flu kadar ameliyat yapmas›
laz›m, flu iflleri yapmas› laz›m diye kriterleri var.
Bunlar› tamamlayamayan kiflilere kredi verilmiyor.
Bizde her önüne gelen yer ihtisas veriyor ve onlarda
gönderiyorlar. Bunun için iflte görüyoruz d›flar›da
taflrada her önüne gelen her ameliyat› yap›yor ço¤u
da rezil ediyor yani. Onun için biz Türk Nöroflirürji
Derne¤i olarak bu programlar› biraz kontrol alt›na
almam›z laz›m. Teflekkür ediyorum.

Mehmet Zileli; Ben teflekkür ederim; san›yorum
A¤ahan Bey yeterlilik kuruyla ilgili bir iki fley
söyleyebilir.  

A¤ahan Ünlü; San›r›m birkaç bülten önceydi gerçi

birkaç defa tekrarland› ama yeterlilik kurulunun

çal›flmalar› ile ilgili baz› ayr›nt›l› bilgiler verilmiflti.

Onlardan bir tanesi de özellikle flu anda UEMS’de

UEMS Nöroflirürji bölümünde kabul edilmifl ve

Acta’n›n ekinde yay›nlanm›fl baz› kriterler var. Bu

kriterler bir e¤itim verecek olan kliniklerin

tan›t›lmas›, yani iflte flu flu özeliklere sahip klinikler

diye. Bir di¤er özel ek yine bir Nöroflirürji uzman›

olacak olan asistan›n geçirmesi gereken safhalarla

ilgili. Asl›nda yine rakamsal olarak bir fley ama,

bununla birlikte aralarda geliflim raporlar› yani her

sene sonunda geliflim raporlar›yla bu rakamlar› da

de¤ifltirmek mümkün. Bu flekilde tan›mlanm›fl bir

asistan e¤itimi program› süreci var. Dünkü toplant›da

Kemali Hoca bahsetti. Akredite olabilmek için kendi

ünitelerine sterotaksik bafll›k ald›klar›ndan bahsetti.

Yine bu akreditasyon kriterleri ya da e¤itim verecek

olan kliniklerin uymas› gereken kurallardan bir

tanesi. Daha do¤rusu e¤itim program›n›n uymas›

gereken kurallardan bir tanesi de gerçekten

stereotaksi ile ilgili baz› ifllemlerin yap›l›yor

olmas›yd›. Orda da kendisine flöyle hat›rlatt›m.

Buradaki söz konusu olan fley bizim al›flt›¤›m›z›n

d›fl›nda bir program. Yani bir klinik de¤il bir program

yani bir asistan e¤itimi program›. Bu program›n bir

k›sm› A hastanesinde olabilir, bir k›sm› B

hastanesinde olabilir. A hastanesi belirli vas›flar

aç›s›ndan bu asistan›n program›n› karfl›layabilir, B

hastanesi de di¤er aç›lardan bu program›

tamamlayabilir. Yani o yüzden her klini¤e bir

navigasyon cihaz›, bir sterotaksik bafll›k, yani böyle

çok külfetli ekonomik yat›r›mlar yap›lmas› gerekmez.

Ama sadece program›n gereklerini sa¤layabilecek bir

organizasyon yapmak flart›yla.

Mehmet Zileli; Evet teflekkür ederim. Buyurun

Fikret Bey;

Fikret Ergüngör; Say›n Baflkan biraz önce

vurgulad›. Bir Nöroflirürji uzman›n›n çal›flmas›

gereken optimum koflullar›n neler oldu¤unu belirtti

ve bunu Derne¤imiz bünyesi içerisinde de kayda

ald›klar›n› ifade etti. Bu koflullar sa¤lanmad›¤› zaman

uzmanlar›n mutsuz oldu¤u, el becerilerini

kaybettikleri, meslekten yavafl yavafl so¤umaya

bafllad›klar› da bir gerçek. fiimdi bu koflullar
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içerisinde çal›fl›lmas› gerekiyor ise bakanl›¤a karfl› bu

amaçla bir hukuki süreç bafllat›labilir mi? Hem bu

flekilde bir ifl verimi kayb›n›n önüne geçilmesi, bu

çocuklarda mezun olduklar› kliniklerde çal›flmaya

devam›n›n sa¤lanmas›, el becerilerinin geliflmesinin

sa¤lanmas› ve asistan kayb›n›n da bir flekilde bu

yönde azalt›lmas› sa¤lanabilir diye düflünüyorum. Siz

acaba bu konuda bu kriterleri ileri sürerek bir

Nöroflirürji uzman›n›n bunlar olmaks›z›n böyle bir

yerde çal›flamayaca¤›na yönelik olarak bakanl›¤a

karfl› bir hukuki süreç bafllatmay› düflünür müsünüz?

Teflekkür ederim.

Mehmet Zileli; Düflünebiliriz gerçekten. Bunu

hatta not ald›k. fiimdi, bunu biz soral›m bizim hukuk

dan›flmanlar›m›z var, gerçekten dan›flal›m onlara.

Buyurun;

Tunçalp Özgen; Say›n Baflkan tekrar söz ald›¤›m

için özür diliyorum. Bu konularda bundan önceki

senelerde Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca yap›lm›fl bir çal›flma

vard›. Belki buradaki arkadafllar›m›n bir k›sm›

hat›rlayacakt›r belki hat›rlamayacakt›r. Avrupa Birli¤i,

daha Türkiye’ye söz konusu olmadan önce Türkiye’de

e¤itim veren hastanelerin s›n›flamas›n›n yap›larak,

bunlar›n içerisinde üniversite klinikleri de dahil

olmak üzere komisyonlar›n kurulmas›na ve bu

komisyonlar›n her branflta Türkiye’de e¤itim veren

hastaneleri gezmek suretiyle, hangilerinin hangi y›l

asistan›na e¤itim verebilece¤i flart› getirilmifltir ve bu

karar alt›na da al›nm›flt›r. Ama maalesef politikac›lar›n

ifle kar›flmas› suretiyle bu çal›flma rafa kald›r›lm›flt›r.

Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda biraz evvel Fikret kardeflimin

söyledi¤i konu, Hamit a¤abeyimin söyledi¤i konu

bunlar. Bu çal›flmalar yap›lm›flt›r ama Sa¤l›k

Bakanl›¤›’n›n raflar›nda tozlu raflarda beklemektedir.

Onun için burada tabi biz Dernek olarak

müracaat›m›z› yapabiliriz. Ama esas çözüm Sa¤l›k

Bakanl›¤›’ndad›r. Yaln›z Türk Nöroflirürji Derne¤i için

de¤il bütün branfllar için bu yap›lm›fl bir çal›flmayd›.

Kaç cerrahi yata¤›na kaç asistan laz›md›r, kaç flef

laz›md›r, kaç flef yard›mc›s› laz›md›r, ne kadar

profesör gereklidir, ne kadar doçent, ne kadar

yard›mc› doçent bütün bu çal›flmalar vard›r. Ama

bunu aktive edecek makam flu anda yoktur. Bunu

sa¤layabilirsek bu problemin çözülece¤i

kan›s›nday›m. Teflekkürler.

Mehmet Zileli; Biz teflekkür ederiz. Yani, biz tabiî
ki bu mektubumuzun arkas›n› aramak niyetindeyiz
yani bir kez gönderdik. YÖK’e de gönderdik sadece
buraya de¤il ama Fikret Beyin söyledi¤i fleye bir
bakal›m. Yani gerçekten bende böyle bir fley
yapabiliriz diye düflünüyorum. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›
koflullar› uygun olmayan bir yere atanan Nöroflirürji
uzman› için dava edebilir miyiz? Baflka görüflü olan
Kemali Bey buyurun;

Kemali Baykaner; Herhalde uygulamada bize de
görevler düflüyor. Biz bu yeterlili¤i ve
akreditasyonunu kendi aram›zda karar verip
uygularsak kendili¤inden düzelecek gibi. Japonya’da
da binlerce Beyin Cerrah› var ama Beyin Cerrahisi
yapan Japon say›s› az. Hamit Hoca güzel anlatt›;
Amerika’da belli bir fley de yeterlilik hani board
s›nav›na girmezseniz orada Beyin Cerrahi uygulamas›
yapman›z imkans›z gibidir. Bizim flimdi yeterlilikde
kendi ana bilim dal›m›z›n uygulad›¤›m›z bir fley var.
Yeterlili¤in ilk basama¤›n› almayan› uzman yapmama
gibi bir kriter. Bu bir kriter bizim için. E¤er tüm
klinikler uyarsa mecburen yeterlili¤e do¤ru gideriz
kesinlikle. Bu uygulamay› biz yap›nca Sa¤l›k Bakanl›¤›
da otomatik geri dönüflüm uygulayaca¤›n› tahmin
ediyorum. A¤ahan akreditasyonu çok güzel aç›klad›.
Türkiye’ye bakt›¤›m›z zaman 4 tane klinik var. Say›y›
bilmiyorum net olarak. Ama benim en son bildi¤im
rakam 4’tü Avrupa çap›nda akredite olan. Biz istedik
ki 4 y›l önceki yapt›¤›m›z toplant›da her fleyimiz
tamam olsun. Yani PET olsun, Gamaknife olsun,
Stereotaksi çerçevemiz olsun. Biz yaklafl›k 4,5-5 y›l
bofluna kaybettik. Dünkü toplant›da bunlar›n
hepsinin olmas› flart de¤il tamam, flart olmad›¤›n› biz
de biliyorduk da sanki bir tanesi eksik olunca biz
yetersiz miyiz kompleksi var ya o bizim ana bilim
dal›m›zda hep tart›fl›ld›. O bir aletin ›smarlanmas›
gelmesi o konuda bir uzman›n yetiflmesi afla¤› yukar›
3,5-4 y›l› al›yor. Biz flimdi tamam olduk. Her fleyimiz
var da sonuçta bunlar› birazc›k daha yani Türkiye’de
bu say›y› 15’e ç›karmam›z laz›m ki lay›k olan
kliniklerin ben bu say›dan fazla da oldu¤una
inan›yorum. Yani bir tak›m fleylerde biz güçlüyüz
duygusunu yans›tmak laz›m. Akreditasyon kurulu dün
yapt›¤›m›z toplant›da çok güzel kararlar ald›. Bunu
iflte bültende ondan sonra Etem bunu bültende
yans›tacak. Kongrelerde çantalara konacak fleyler
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veya ilgili toplant›lar düzenleyecek. Ben inan›yorum
ki uygulamada biz de bafl›nda bunu yaparsak, bu
sistem tutacak ve mecburuz bu say›yla teflekkürler.

Mehmet Zileli; Biz teflekkür ederiz; flu anda
benim bildi¤im 3 yer var uluslar aras› yeterlilik alan.
Hacettepe, Bursa ve ‹stanbul Üniversitesi T›p
Fakültesi yani Çapa. Yani baflka yer yok. Bizim
yeterlilik kurulumuza baflvuran baflka klinik de yok.
Bizim yeterlilik kurulumuzda böyle bir fley verebilir
ama bunun artmas› durumunda bu sorunlar›n bir
miktar azalaca¤› kesin. Fakat ben yine sonucunu
vurgulamak istiyorum, sadece mutsuz olan de¤il,
yeterli pratik yapamad›¤› için yapmamas› gereken
pratikleri yapan arkadafllar›m›z oldu¤unu biliyoruz.
Bunun da sorumlusunun fazla asistan bar›nd›r›p
yetifltirmemesi gereken miktarlarda asistan
bar›nd›r›p onlar› piyasaya süren e¤itim merkezleri
oldu¤unu düflünüyorum. Peki, bu konuyu geçebiliriz
herhalde.

fiimdi bir baflka konu; ülkemiz flu anda sa¤l›k
çal›flanlar› için çok karanl›k, gelece¤i ne oldu¤u belli
olmayan bir döneme girdi. Bununla ilgili tam gün
yasa tasar›s› vard›. Bu yasa tasar›s›na biz dernek
olarak bafltan beri karfl› ç›kt›k. Genelde bütün
taban›m›zda böyle düflünüyordu ve Türk Tabipler
Birli¤i’ne bu flekilde bir bildiri sunduk. Ard›ndan
uzmanl›k dernekleri platformu diye bir platform
olufltu ve bunda toplam 30 dernek bir bildiri
yay›nlad› ve gazetelerde de ç›kt›. Biz de bu bildiriye
imza koyduk gerçi baz› maddelerine çekinceler
koymufltuk ve onlar›n de¤iflmesini istedik ama onu
dinlemediler ve onlarda yay›nland›. Tüm
derneklerinin de listesi burada görülüyor, bu 30
derne¤in. Bu bildirilerle ilgili ya da tam günle ile ilgili
tutumumuz konusunda görüfl vermek isteyen veya
dernek politikas› konusunda önerileri olanlar var m›?
Evet, yok herhalde.

Bir baflka fleyi ilk kez burada getiriyoruz. Bak›n
epeydir konufltu¤umuz Giriflimsel Nöroradyolojik
ifllemlerin bizim taraf›m›zdan da yap›lmas›yla ilgili.
Gerçekten birkaç arkadafl›m›z›n çabalar› ile bunu
elde etti¤imiz söyleyebilirim. Bu, çok sevindirici bir
haber. Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ü nörovasküler giriflimlerin branfl fark›
gözetilmeksizin bu alanda e¤itim alm›fl uzman

kiflilerce yasal sorumlulu¤u almak kayd›yla
yap›lmas›n›n uygun olaca¤› konusunda görüfl
bildirmifl. Yani Nöroflürirjiyenler nörovasküler
giriflimsel ifllemleri yapabilecekler bundan sonra.
fiimdi bunla ilgili bizim düflüncemiz k›sa sürede belli
merkezlerde baz› kiflilerin yetifltirilmesi ve bunlar›n
bu ifllemleri yapmaya bafllamas›d›r. Bu konuyla ilgili
görüflleri veya katk›lar› olan var m›? ‹brahim Bey
buyurun;

‹brahim Ziyal; Bu çok çok güzel çok sevindirici bir
fley de sadece flunu anlamak istiyorum. Radyasyon
kullanma izni olmadan nas›l Giriflimsel Nöroradyoloji
yap›lacak. Bu da Radyologlar d›fl›nda flu anda yasal
olarak mümkün de¤il. Bu da çözülecek mi?

Mehmet Zileli; Radyologlardan bunu alabilirsiniz.

‹brahim Ziyal; Yani bir Radyolog mu olacak
yan›m›zda?

Mehmet Zileli; Biz flu anda mesela C Kollu
Skopileri ameliyathanede kullan›yoruz. Radyoloji
bölümü buna izin veriyor. Bunun çok zor olmas› söz
konusu de¤il yani herkes yapabilir. C Kollu Skopi her
klinikte var herhalde.

______Kullan›m de¤il de makineler ruhsatlan›yor.

‹brahim Ziyal; Kullan›m› Radyologlar›n
sorumlulu¤u alt›nda sertifikan›z›n olmas› laz›m. Yani
flunu demek istiyorum. Sempatik aç›dan oraya C
Kollu Skopiyi çekip de Radyolog olmadan yapabiliriz.
Bunu tamam onlar hofl karfl›l›yorlar ama böyle bir
giriflimi biz yapt›¤›m›z zaman onlar itiraz ettikleri
zaman, radyasyon kullanma izinleri yok diye bu belge
olmadan bunu yapamay›z. Yani bir flekilde hukuki
bunun k›s›tlamas› var. Bunu çözmek laz›m.

______‹flte bu da ilk ad›m, kap›n›n aralanmas›.

Selçuk Palao¤lu; Ben ‹brahim Beye bir soru
soraca¤›m? Radyolog’un diplomas›nda, uzmanl›k
belgesinde tan› amaçl› yer mi açarlar yoksa tedavi
edebilirler mi yazar? Yani bir Radyolog tedavi
yapabilir mi?

‹brahim Ziyal; fiimdi ben bu flu anda gördü¤üm
fleyi son derece destekliyorum ve destekler
konufluyorum. Sadece bizim bunu yapabilmemiz için, 
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Selçuk Palao¤lu; Desteklemek ya da
desteklememek için de¤il, sadece tan› amaçl› ve
tedavi amaçl› diye. Bak›n temel baz› fleyler de tan›
amaçl› diye diplomalar yazar veya tedavi amaçl› diye.
Pratikte böyle bir fley yok. fiimdi bunun 1997-1998’de
Amerika’daki geçmifli flöyledir.  Birincisi bu ifllemin 2
tane ismi var. Giriflimsel Radyoloji, di¤eri de
Nöroflirürjiyenlerin kulland›¤› Endovasküler
Nöroflirürji. Bu çok kritik, Miller’›n baflkanl›¤›nda
AANS’in öncülü¤ünde 1998’de 25 ayr› merkezde
Nöroflirürjiyenler e¤itilmeye baflland›. Bütün sorun
komplikasyonu olan ve aç›k cerrahiye gidebilecek
tedaviyi kimin yapaca¤›d›r. O bak›mdan bir tedavi
söz konusu oldu¤u için bunda kullanaca¤›n›z bütün
araçlar, bilmiyorum biraz önce Kemali Bey
“Gamaknife” tan bahsetti.  “Gamaknife” tan sorumlu
sizden birisi de¤il mi efendim? Yani tedavinin
sorumlulu¤unu alan biri sizden, ama radyasyon var
iflin içinde nas›l hallettiniz bunu?  Evet, “Gamaknife”
ta nas›l hallettiniz?

Kemali Baykaner; ‹ki fizik mühendisi çal›fl›yor ve
bunlardan bir tanesi bu radyasyonla ilgili belgeleri
imzalayabiliyor. Herhalde bir tanesi de
programlamayla ilgili sorumlu. Yani o sorumluluklar›
fley yapam›yorsunuz ama hepsi Beyin Cerrahisi
baflkanl›¤› alt›nda çal›fl›yor. Yani biz de hangi doktor
arkadafl Beyin Cerrahisi olarak görev yap›yorsa onun
ismiyle an›l›yor. Yani bu alet kime ait? Beyin
cerrahisine ait oluyor. Ama alt yap›da çal›flan 5-6 kifli
var. Çünkü Ziyal’in dedi¤i gibi onlar olmadan zaten
siz o izni alam›yorsunuz. O izni alan onlar oluyor, fakat
çal›flt›ran Beyin Cerrahisi oluyor. Karar ve uygulama
baz›nda. Fakat makineyle ilgili dosya k›sm›nda
imzalayanlar onlar oluyor. Çünkü müracaat etti¤i
zaman bunlar›n bir de yasal k›sm› var.

Selçuk Palao¤lu; Burada tabi tedavi sorumlulu¤u
al›n›yor de¤il mi Etem Bey?

Etem Beflkonakl›; Evet,

Selçuk Palao¤lu; fiimdi bunun bir devam› varda
ben onun için as›l fley yapt›m. Bu vasküler cerrahide
çok ileri gittiler. Bir di¤er istedikleri fley mesleki bir
konudur. Bugün birçok cerrahide çok böyle
minimalist girifl yollar› minimal girifl yoluyla cerrahi
yapmak mümkün. Bunlardan bir tanesi de spinal

cerrahi. Perkütan giriflimlerin büyük

enstrümasyonlar›n  en son Ziya Gökaslan, mesela

odontoid k›r›klar›nda perkutan olarak yapmaya

bafllad›lar. Tedavileri yapmak mümkündür. Bunlar›

da yapmak istiyor Radyoloji bölümündeki

arkadafllar›m›z. fiimdi vasküler cerrahinin o zamanki

görüflmeleri nas›l oldu ben tarihini bilmiyorum. Bu ifl

için muhtemelen tabii dendi ama sonra

komplikasyonlar oldu¤u zaman, iflte gece

hematomlar boflalt›l›r, hastalar size kal›r, hasta

yak›nlar› sizinle görüflürler ama ifllemi yapan

Radyologtur. Ama komplikasyonda hep siz

terlersiniz. Spinal cerrahi için böyle bir baflvurular

oldu¤u zaman bu telefon gibi cevap verdik net olarak

hay›r. Hay›r, isterseniz yap›n ama sorumlulu¤u,

s›k›nt›y› her fleyi siz al›rs›n›z. Net olarak hay›r dedik.

Spinal cerrahi çünkü bir tedavidir. Hasta

de¤erlendirilmelerinin en önemli oldu¤u noktalardan

birisi oradad›r. Hastan›n yaflam kalitesinden birçok

fleyine kadar yani sadece radyolojik görüntüyle bu ifl

olmuyor. Onun için bu ilk ad›md›r ve ayn› zamanda

da bir satranç gibi düflünmeliyiz. Madem böyle bir

ad›m at›ld›,  bir ad›m bir ad›m ileriye gidiyorsunuz. 

Mehmet Zileli; Peki teflekkür ediyorum,

san›yorum Etem Bey bize daha ayr›nt›l› aç›klayacak;

Etem Beflkonakl›; Ben süreçle ilgili biraz aç›klama

yapaca¤›m. Belki ondan sonra,  bu aç›klamalardan

sonra sorular artar veya azal›r. fiimdi orada Ankara

Hastanesi yaz›yor ama Ankara Atatürk Hastanesidir

bu baflvuru sahibi. Bizden Faik Bey taraf›ndan bu

baflvuru yap›lm›flt›r. Bu baflvuru görüflmelerinde

kendisi Türk Nöroflirürji Derne¤i ad›na konuflmufltur.

Birtak›m belgelerle baflvuruda bulunmufltur. Hastane

Nöroflirürji Klini¤i baflvururken flunu söylemifltir;  biz

bu iflin tedavisini yap›yoruz, biz skopi de

kullan›yoruz ve Kardiyoloji Klini¤i anjiyo yap›yor ve

anjiyoyla birlikte tedavide yap›yor. Ama onlar da

Radyolog de¤il. Stent koyuyorlar. Biz niye

yapam›yoruz diye birtak›m Dünya’dan örnekler

bildirilmifltir ve buna görüfl al›nm›flt›r.  Dr. Murat

Bavbek bakanl›¤a uygun görüfl yazm›flt›r. Bu

arkadafllar›m›z›n kendilerine teflekkür ediyoruz ve bu

karar ç›km›flt›r. fiimdi süreç budur. Uygun belgesi

olmas› flart›yla terimi flu an için çok aç›k de¤il. 3 ay m›

6 ay m› gibi bir fley halen yok. Yani zamanla ilgili bir
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terim kullan›lmad› burada. Ama sonuçta Selçuk

Bey’in söyledi¤i gibi bu bir süreç ayn› spinal

cerrahiye, omurga cerrahisine bizim Nöroflirürji ekibi

yo¤un olarak girdi¤i zaman birçok yerde

Ortopedistler, Beyin Cerrahlar› yapamaz karar›

ç›kartt›rd›lar. Ama o da bir süreç ve sonucunda zaman

geçti ifller ray›na oturdu. Bunun da böyle bir süreç

oldu¤unu düflünüyorum. Her klinik buna uygun

çal›flmalar yapabilir. Öncelikle tabi bu cihazla ilgili bir

çal›flma yapacak, radyasyonla ilgili de sonuçta bu

Radyoloji uzman› kullan›lmas› gerekiyorsa o

kullan›lacak hastanelerde. Bununla ilgili belge

al›nacak. Belgeden sonra da bu çal›flmalar

bafllayacak. Buna karfl›l›kta bir sürü baflka gruplardan

karfl› hamleler gelecektir ama bizim karfl› hamleleri

karfl›lay›p yeni hamleler yapmam›z laz›m. Çünkü e¤er

biz flu anda ald›¤›m›z fleyin üzerine yeni tafllar

koymazsak biz birçok fleyi de kaybetmeye bafll›yoruz.

Çünkü vasküler cerrahi yapm›yorsak, bu vakalar bizim

elimizden gidiyorsa biz anatomik bilgiyi de

kaybetmeye bafllayaca¤›z. Dün ‹lhan arkadafl›m›z›n

söyledi¤i güzel bir fley vard›. Biz vazospazmla ilgili

tedavileri kaybetmeye bafll›yoruz. Onun için bunu bir

süreç olarak de¤erlendirip burada bu fley oldu her

fley bitti anlam›nda de¤il, herkesin haz›rl›klar›n› ona

göre yapmas› gerekmektedir. Türk Nöroflirürji

Derne¤i de bu ifl için üzerine düflen görevi

yapacakt›r. Belki say›n Baflkan bununla ilgili birfleyler

söyleyecektir.

Mehmet Zileli; fiimdi ben eskiden vasküler

cerrahiyi çok fazla yapan hocalar›ma elefltiri olarak bir

fleyler söylemek istiyorum öncelikle. Gerçekten daha

çok ameliyat yapmak sevildi, böyle giriflimsel ifller

pek sevilmedi o ekiplerce ama bunun de¤iflmesi

laz›m. Mutlaka yeni arkadafllar yetifltirilmesi laz›m ve

Dernek de bu konuda öncü olmak, yard›mc› olmak ve

destek olmak amac›nda ve hedefindedir. Nuri Bey bir

fley söyleyecek galiba;

Nuri Arda; fiimdi bu yaz› beraberinde baflka bir

sorunda getiriyor gibi görünüyor. Bak›n orada diyor

ki, bu alanda e¤itim alm›fl uzman kiflilerce diyor. Bu

e¤itimi bir kere kim verecek kim alacak bu bir; ikincisi

bu bir yan dal habercisi gibi görünüyor. Yan dal söz

konusu oldu¤u zamanda tek bir ana bilim dal›na de¤il

birden çok ana bilim dal›na söz düflecektir. Radyoloji

k›saca özetliyim Radyoloji, Nöroflirürji ve Nöroloji.

Nörologlar da bu ifle el atacakt›r bu konuya

dikkatinizi çekmek isterim.

Mehmet Zileli; Evet teflekkür ederiz.

Nihat Egemen; fiimdi, bu alanda bizim vasküler

cerrahi yapan kifliler olarak bu alanda geride

kalmam›z›n çok önemli bir nedeni var. Biz asistanken

anjiyoyu biz yap›yorduk. Ama ne zaman ki bu dijital

anjiyo tekni¤i ile kateterizasyonla 4 damar anjiyo

yap›lmaya baflland›, biz tümüyle geri çekildik. K›r›lma

noktas› bu nokta. Yani e¤er günlük 3-5 tane anjiyo

yapm›yorsan›z, bir al›flkanl›¤›n›z yoksa giriflimsel

iflleme s›f›rdan bafllayamazs›n›z. Önce anjiyo

yapmay› ö¤renmek laz›m. E¤itimin en önemli safhas›

o. Bir Beyin Cerrah› olarak kataterle anjiyo yapmaya

bafllamam›z laz›m. Ondan sonra tan›sal amaçl›

anjiyolarda elimiz çok al›flt›ktan sonra giriflimsel

yöntemleri uygulayabiliriz. O aç›dan tabi bafllang›ç

safhas›nda bu tan›sal anjiyolar› nas›l yeniden

yapabiliriz o da önemli. Bu yaz› çok önemlidir. Yani

cihazlar›n monte edilmesi s›ras›nda birtak›m izinler

falan al›n›yor ama üniversite de birçok cihazlar›n da

belgesi yok. ‹zin belgesi resmi bir izin belgesi ruhsat›

hepsinin her zaman olmayabiliyor. Olsa da zaten

Radyoloji Ana Bilim Dal› üzerinden, idare onu

halletti¤i için cihaz›n kullan›lmas› kullan›lmamas›yla

ilgili bir sorun yok. Zaten üniversitede Radyolog var.

Ama Radyoloji için de bizim gündelik iflleri de bir

miktar üstlenerek yani tan›sal anjiyolar› da üstlenerek

güçlenmemiz laz›m. Bu konuda ilgili kiflilerin o yöne

yönelmesi laz›m. Bir SAK’l› hasta geldi¤inde

Radyoloji’den 4 damar anjiyo istemeyip götürüp

hastas›na kendisi anjiyo yapmas› laz›m ki uzun

dönemde bu prati¤i sa¤layabilsin ve giriflimsel

ifllemleri yaps›n. Bu yaz› bence çok heyecan verici bir

yaz›d›r. Genç arkadafllar›n bu konuya ilgi duymas› ve

dernek kanal›yla, kendi klinikleri kanal›yla bu yönde

e¤itimlerinin artt›r›lmas› ve Beyin Cerrahlar›’n›n bu ifli

yapmas›n›n sa¤lanmas› bence çok önemlidir.

Nörologlar da bu ifle kalk›flabilir, ama bu patolojilerin

hepsi cerrahi a¤›rl›kl› oldu¤u için Nörologlar uzun

dönemde bence uzak durabilir. Böyle bir yaz›n›n

oluflmas›nda katk›da bulunan arkadafllara ben de

teflekkür ederim.
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Mehmet Zileli; Biz teflekkür ederiz. Selçuk Bey
buyurun;

Selçuk Palao¤lu; Hilton’daki nörovasküler
toplant›s›nda da konuflulmufltu bu konu. San›yorum
Uygur Er bu e¤itimi ald› yurt d›fl›nda. fiimdi tabi bizim
Amerika’ya göre 10 y›l bir gecikmemiz var ama
bununda bir art›s› var. Amerika’daki Nöroflirürjiyenler
yetiflti bu fleylerde ö¤renilebilinir. Bu art› k›s›m. Ama
eksi k›s›m, Türkiye’deki Giriflimsel Radyologlar’da
yetiflti. Ama bu e¤itimi alacak yerler var. Dernek
san›yorum birer y›ll›k 10 kifliye burs verecek güce de
sahip art›k. Bu bizim yeni kongre sistemimiz devam
etti¤i sürece hiçbir sorun yok.

Etem Beflkonakl›; Ben hemen bir fley ilave etmek
istiyorum. Birkaç bilgimiz var mesela. Ajlan
Amerika’da geçen sene bize geldi¤i zaman anlatm›flt›.
Kendisi yap›yor, anjiyosunu yap›yor, uygun görürse
embolize ediyor, uygun görmezse remodeling
yap›yor, uygun görmezse di¤er cerrahileri yap›yor. ‹fle
endovasküler giriflimle bafll›yor sonra cerrahiye
dönüyor. Onun kendisinin söyledi¤i fley yanl›fl
hat›rlam›yorsam 1 ile 2 sene aras›nda bu belgenin
al›nmas› ama bu konuflulabilir. Bizim ihtiyac›m›z olan
fley bu konuda e¤itim alm›flt›r ve Nöroflirürjiyendir
belgesi. fiu an için tabi bu yaz› Nöroflirürji Klinikleri
diye ç›km›flt›r. Ama Nuri a¤abeyin söyledi¤i gibi tabiî
ki Nörologlar da kar›flabilir ama iflin do¤as› gere¤i
Nihat a¤abeyin de söyledi¤i gibi Nörologlar›n çok
aktif olabilece¤ini ben de zannetmiyorum. Ben de
çünkü yo¤un olarak nörovasküler cerrahi yapan bir
insan olarak söylüyorum. O belge için belki Dernek
kanal›yla uygun bir tarih ayarlamas› yap›labilir.

Mehmet Zileli; A¤ahan, Ali buyurun;

Ali Arslantafl; Say›n Baflkan öncelikle ben de bu
yaz›y› çok önemsiyorum ve tüm yönetim kuruluna
sizin flahs›n›zda teflekkür ediyorum. Biraz önce
Selçuk abi de söyledi Hilton’daki toplant›da bu konu
konuflulmufltu diye. Belki o toplant›ya kat›lanlar
hat›rlarlar. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi’nden bir
Nörolog da konuflmac›yd›. Bizim üniversitemizde
yanl›fl bir fley söylemeyim ama ya 3 ya da  4 y›ld›r
zaten Nörologlar DSA yap›yor. Bizim klini¤imizde de
bir doçent ve bir yard›mc› doçent yaklafl›k 1 y›l› aflk›n
2 y›la yak›n bir süredir 60 veya 70 vakal›k deneyimleri

var. Yani biz de DSA yap›yoruz. Biz yap›yoruz
Nöroflirürji klini¤i olarak. Bunu nas›l yapt›k, bizde bir
de ayr›ca Kardiyoloji’nin de DSA cihaz› var.
Kardiyoloji ile karfl›l›kl› anlaflmaya gidildi ve her
Perflembe bizim yar›m gün anjiyo günümüz var. fiu
anda bizim klini¤imizde 2 ö¤retim üyesi ama tan›sal
amaçl› henüz yap›yorlar. Ben bu yaz›dan haberim
olmadan 1 ay önce bizim akademik kurulda
konuflulmufltu. Bu y›l içerisinde yurt d›fl›na iflte bir
süre birkaç merkeze gidelim bunun e¤itimini alal›m
diye ama bu yaz›y› onlarda duyunca çok
sevinecekler. fiu ana kadar bizim klini¤imizde de 1-
1,5 y›ld›r bu tan›sal amaçl› dijital 4 damar femoral
yap›l›yor.  Bilgi vermek istedim sadece.

Mehmet Zileli; Hemen sizin klini¤inizden bir
kifliyi Amerika’da iyi bir merkeze gönderelim.
Bilimsel ifllemleri yapmaya bafllas›n.

Ali Arslantafl; Dönünce iletirim efendim.

Mehmet Zileli; Hay›r orada ö¤renmek için gitsin
diyoruz.

_____Amerika’da hastaya elini sürmesi için orada
yasal zemini olmas› laz›m. Kimse hastay› b›rakmaz
öyle tahmin ediyorum. Yani orada “visiting profesör”
olarak gitsen bile orada ka¤›t imzalat›yorlar hastaya el
sürmeyece¤im diye. Avrupa kaynakl› bir yerde
yap›labilir. Avrupa’da böyle bir k›s›tlama olaca¤›n›
ben düflünmüyorum. Daha yak›n daha kolay olur gibi
geliyor. Avrupa’daki merkezleri araflt›rmakta bence
büyük bir yarar var veya Japonya’da olabilir mesela.
Ama Amerika’da çok zor. ‹mkans›z orada lisans› varsa
belki ama o da çok zor yani.

Mehmet Zileli; Evet Mustafa Bey;

Mustafa Berker; Teflekkür ediyorum say›n
Baflkan. Bu yaz› Nöroflirürji için bir dönüm noktas›d›r.
Eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum ve tebrik
ediyorum. Birkaç fley vurgulamak istiyorum; birincisi
Dr. Ziyal’in sorusu olan radyasyon izni. Radyasyon
izni cihaz›n kullan›m iznidir ve Atom Enerjisi Kurumu
taraf›ndan cihaz›n ana ›fl›n kayna¤›n›n yani x ray
tüpünün ne miktarda ›fl›n yayd›¤›n›, zararl› s›n›rlar›n
alt›nda oldu¤unu, cihaz›n etraf›nda yeterli izalasyon
olup olmad›¤›n› gösteren bir izindir. Bu cihaz›n
monte edildi¤i enstütüye verilir. Yani o cihaz›n
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zarars›z flekilde tedavi amaçl› kullan›laca¤›n› belirtir.
‹kincisi bu konuda biliyorsunuz Selçuk Bey’in de
dedi¤i gibi Amerika bizden çok öne geçti. 2000
y›l›nda Euronöro toplant›s›nda Washington
Üniversitesi’nden ilk bildirileri Dr. Thomas Jefferson
sundu. Daha sonra Cleveland da Peter Rasmon bu
konuda Endovasküler Nöroflirürjen olarak yetiflmifl
birisi bir Nöroradyologla beraber son derece uyum
içerisinde bunu götürebiliyorlar. Hakikaten bu çok
önemli çok heyecan verici bir dönüm noktas› olacak.
Bursa Uluda¤ Üniversitesi’nin bu konuda çabalar›
vard›. Bir arkadafl›m›z› yurt d›fl›na göndermek
yönünde çabalar› oldu¤unu hat›rl›yorum. Yine
bakanl›kta di¤er konularda oldu¤u gibi
komplikasyonunu tedavi edebilece¤iniz ifllemi
yapmak gerekiyor. O nedenle bunun mutlaka
Nöroflirürjenler taraf›ndan yap›lmas› gerekiyordu. Bu
onun için bu imkan› sa¤lam›fl oluyor. Tekrar teflekkür
ederim.

A¤ahan Ünlü; Bu süreçle ilgili olarak; Nuri abi
herhalde ayr›ld› ona da bilgi olacakt›. Avrupa T›p
Uzmanlar› Birli¤i (UEMS) Nöroflirürji Bölümü çat›s›
alt›nda bir rehber yay›nland›. Yani giriflimsel
nöroradyoloji’yi kimler hangi flartlarda yapabilir
fleklinde bir düzenleme yap›ld›. Bizim Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n da uygulamas› benim bildi¤im kadar›yla
flu anda ne kadar yan dal tablosu bloke olsa da genel
e¤ilimleri burada bulunan yan dallar›n ilgili dallara
aksettirilmesi fleklinde olacak. Yani önümüzdeki
günler belki aylar içersinde yani bu flekilde bir süreç
yaflayabiliriz. Bu rehbere göre giriflimsel
nöroradyoloji rehberine göre Nörologlar ve Beyin
Cerrahlar› 2 y›l Giriflimsel Nöroradyoloji,  Radyologlar
da kendi ihtisaslar› üzerine 1 y›l klinik rotasyonlar›,
klinik fellowluk yapt›klar› takdirde Giriflimsel
Nöroradyoloji ehliyetine sahip olacaklar. Bu flekilde
bir düzenleme var. San›r›m bu düzenleme dergide
yay›nland› ama tam flu anda ismini
hat›rlayamayaca¤›m. Benzer bir çal›flma Radyocerrahi
için de söz konusu. Radyocerrahi çal›flmas› tam bu
kadar netleflmedi ama benzer bir çal›flma
radyocerrahi için var.

Etem Beflkonakl›; Ben bir k›sa bir not
söyleyece¤im. Bunlardan bir tanesi özellikle son
zamanlarda bu giriflimsel nörovasküler ifllemlerdeki
afl›r› fiyat.  Bizlere sevk edilen hastalardaki

embolizasyon fiyatlar›n› bazen herkes görüyordur. 70
milyar, 80 milyara kadar fiyatlar görülüyor. Belki bu
yaz› ile daha ucuza halletmek mümkün mü diye bir
amaç da olabilir. Büyük ihtimalle mümkün olacak
ama ne kadar olaca¤›n› tam bilmiyoruz.

Mehmet Zileli; Evet, son olarak ‹brahim;

‹brahim Ziyal; ‹stanbul’da çok büyük bir
üniversitenin y›llar evvel Nöroloji bölümü DSA’y›
orada bafllatm›flt›. Radyologlarla mahkemelik oldular.
Bundan 25-30 sene evvel. Çok büyük savafllardan
sonra keflke buradan o bölümden birisi olsayd› cevap
verseydi zannediyorum radyologlar lehlerine bir
karar ç›kartt›lar diye ben biliyorum. Ben flunu
vurgulamak istiyorum. Bu kesinlikle son derece
desteklenecek bir fley ve keflke elimizde olsa. Her
fley radyasyon izni de alsak ama Amerika Birleflik
Devletleri’nde de benim bildi¤im kadar›yla bütün
yapan Nöroflirürjiyenler bunu Radyologlarla birlikte
yap›yorlar. Ajlan’›n geldi¤i yer Portland,
Radyologlarla çal›fl›yor. Seattle da benim bildi¤im yer
Radyologlarla çal›fl›yorlar. fiimdi sizin verdi¤iniz
örnekte E¤itim Hastanesi’ndeki Radyolog arkadafl
buna destek verirse birlikte çal›fl›rsan›z ki öyle
görünüyor tabloda hiçbir problem yok. Ama baflka bir
bölümde üniversitede ya da klinikte siz
Nöroflirürjiyen olarak baflvurdu¤unuz zaman oradaki
Radyologlar e¤er buna itiraz ederlerse ne olacak. Bir
savafla girdi¤iniz zaman bafl›ndan kazanmak için
tedbirlerini alman›z laz›m. Benim bütün bafl›nda
vurgulamak ve söylemek istedi¤im fley bu. Ben de
son derece destekliyorum.

Etem Beflkonakl›; Evet tabi muhakkak birtak›m
iflbirliklerinin yap›lmas› gerekecek. Yoksa her fley tek
bafl›na yap›lacak diye bir fley yok. Ben de y›llarca
sürecek bir süreç olarak düflünüyorum. Bu ifle girecek
klinikler ve arkadafllar›n flimdiden bafllamas›nda
fayda görüyorum.

Mehmet Zileli; San›yorum Nörovasküler Cerrahi
Grubu’nun bunu daha fazla tart›flmas› ve daha somut
önerilerle gelmesi ve Derne¤in de buna destek
olmas› do¤ru olacak diye düflünüyorum. San›yorum
bu konuyu geçebiliriz. Çok teflekkürler gerçekten
öncü olan arkadafllara, Etem Bey’e ve Ankara’daki
arkadafllara.
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fiimdi fazla implant kullan›m› sorunu var. Gün
geçmiyor ki bir yerlerde soruflturmalar olmas›n. Bu
ba¤lamda biz implant kodlar›yla ilgili çal›flma
yapm›flt›k, bunu bildirdik biliyorsunuz. ‹nterspinoz
implantlar var, bunlar›n ödenmemesiyle ilgili bir
görüfl bildirdik. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurulu bize
sordu art›k ödenmiyor. Yani bu cihazlar art›k resmi
hastalara kullan›lam›yor. Panel ve bölgesel
toplant›larda bu konuyu vurgulayan konuflma ve
oturumlar s›kl›kla yap›yoruz ve nitekim kongremizde
de Spinal Cerrahi de s›k yap›lan hatalar ve nedenleri
isimli bir panelimiz var. Benim bu Spinal Cerrahi
Grubu’nun Bülteni’ne yazd›¤›m bir yaz›daki flu
yorumumu sizinle paylaflmak istiyorum. “Ülkemizde
ilaçlar için olan s›k› denetimin implantlar için
olmamas› flafl›rt›c› bir durum gerçekten. Yani
Türkiye’ye d›flardan herhangi bir implant rahatça
girebiliyor, bunun uygun olup olmad›¤› ile ilgili hiçbir
denetim mekanizmas› çal›flm›yor”. Gerçi bunu biraz
de¤ifltiren yeni fleyler duyduk. San›yorum Selçuk
Beyin bu konuda bilgisi var. ‹kincisi cerrahlar›n yeni
bir implant› kullan›rken her zaman baz› kayg›lar›
olmal›. Birisi uzun dönem sonuçlar› al›nm›fl olmas›,
öbürü ise etkinlik masraf iliflkisi. Yani diyelim ki 10
milyarl›k bir cihaz› kullan›yorsunuz etkinli¤i iflte 10
üzerinden 5 ama 2 milyarl›k bir cihaz kullan›yorsunuz
etkinli¤i 10 üzerinden 4. Hangisini seçeceksiniz? Yani
bu etkinlik masraf iliflkisini hep göz önünde
bulundurmal›y›z. Aksi takdirde problemler ç›k›yor.
Bir baflkas›; greft yerine geçen materyaller. Yine fazla
kullan›l›p gereksiz masraflar aç›lan bir durum da
Demineralize Bone Matrix (DBM), Bone Morfojenik
Protein gibi materyaller. Bunlarla ilgili bir yaz› geldi
bize ve buna da yan›t verdik. Bunlar›n
endikasyonlar›n› s›n›rlamak istedik. ‹flte yeterli kemik
al›namayacak çocuk hastalar, kemik kalitesi yetersiz
olan osteoporotik hastalar gibi. Birkaç madde daha
var ve disk protezleri’nin de endikasyonlar›n›
s›n›rlamak. Belki de onlar›n bir k›sm›n›n hasta
taraf›ndan da ödenmesi fleklinde görüfl bildirdik.
Yani bunu bizim sorumlulu¤umuzun bir parças› olarak
düflünüyorum. Birçok kifli düflünecektir ki iflte spinal
cerrahi ile u¤raflan bir baflkan var. Bunlara ödün
verecekti ama böyle olmad›¤›n› vurgulamak
istiyorum. Selçuk bey, buyurun;

Selçuk Palao¤lu; Bu interspinoz cihazlar tabi çok

yayg›n oldu. Ben hiç kullanmad›m flahsen. Zaten bu

en son dergilerden birinde de bu interspinoz

araçlar›n geçici çözüm oldu¤unu net olarak yaz›yorlar.

Yani bir tedavi de¤il. Mesela 2 ay sonra ameliyat

olacak bir kifliye 2 ayl›k süreci sa¤lamak gibi. Ama

faturalar 4000-5000 dolar civar›nda. Onun için

Derne¤in bu çal›flmalar›n›n da sonucunu al›nd›,

devlette bunu destekledi ve bitti. Ben Mehmet Beyin

bahsetti¤i konuda ay›n13’ü yani Perflembe günü

Sa¤l›k Bakanl›¤›nda bir toplant›ya kat›ld›m. Tedavi

hizmetlerinde; bir örnek hasta ile ifle baflland› bir bel

a¤r›s› olan hastaya dekompresif cerrahi yap›lm›fl. Çok

az belki bir hareket var. Kullan›lan implant faturas›

Maliye Bakan›’n›n önüne de gitmifl. 20 milyar›n

üzerinde. Yani alt taraf› 6 vida 2 rod. Bu daha ucuza

tedavi edilebilir miydi? sorulardan birisi bu. Bunu

gerçekten ödeyelim mi? Ben çok ürün gördüm ettim

ama böyle bir ürünü hiç görmedim bugüne kadar.

Farkl› bir fley, sanki ülkemize birisi bunu cebinde

sokmufl birisi de hastaya takm›fl. Arkadan da fatura

edilmifl. fiimdi bu kadar bafl›bofl bir ülke asl›nda

burada hiç bunlar› fley yapmamak laz›m ama devletin

flu anda hissetti¤imiz ki rahats›zl›k var, dernek de bu

yönde öncülük ediyor. Aynen ilaçta oldu¤u gibi buna

flant da dahildir, ruhsatlanmas› gündemde olacak.

Ruhsat alacak bu ürün devletten. ‹nsana tak›labilir

diye. Yani Ankara Ostim, Antep falan hepsi buna

baflvuruda bulunup ruhsat alacak. Ondan sonra ikinci

ifl maliyetleri farkl› olabilir. Kullanacaks›n›z ama

biliyorsunuz özel sigortalar var. Bunlar›n hepsi SGK

ile anlaflmal›. Bu anlamda bir sigorta flirketi sonuçta,

hekime kardeflim bu hastay› en ucuza kim mal ediyor

sorusunu getirecekler en uygunu hangisi diye

soracaklar. Burada en büyük sorun endikasyon ve

do¤ru ameliyat› yapabilmek. Yani böyle bir maliyet

hesaplar› da yap›l›yor bunu da söylememde fayda

var.

Mehmet Zileli; Teflekkür ederiz, Murat;

Murat Hanc›; Ben iki noktaya de¤inmek
istiyorum. Biri özellikle protezler konusunda
gösterilen hassasiyet, saçma sapan dinamik sistemler
için de gösterilmeli. ‹nterspinoz cihazlarla
stabilizasyon devri bitti. Onun modas› bitti ancak
flimdi pedikül vidas› ile dinamik sistem furyas› var flu
aralar. Buna itiraz edilmesi laz›m. Di¤er yandan da
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ucuz malzeme kullanaca¤›z diye bazen astar›
yüzünden pahal›ya patl›yor, yanl›fl ifller oluyor.
Özellikle baz› implantlarda dikkat edilmesi
gerekiyor. Bunlar dövme sistemi ile yap›lmas›
gerekirken malzemeler. Dövme teknolojisi zorlu ve
masrafl› oldu¤u için dökümle yap›l›yor ve dökümde
de fleyler poroz yüzeyli olduklar› için içinde k›r›l›yor.
Onun için kulland›¤›m›z malzeme için Selçuk
a¤abeyinde biraz önce dedi¤i gibi uygunluk
belgelerinin olmas› laz›m ve bu malzemenin
uygunlu¤u yoksa kullan›lmamas› gerekir. fiu anda her
ithal edilen fleyin bir CE belgesi var. CE belgesi
malzemenin standard›n› gösterir, kaliteli oldu¤unu
göstermiyor çünkü.

Mehmet Zileli; Benim tabi burada bir düflüncem
var. Türkiye’ye yeni giren; bak›n gün geçmiyor ki yeni
bir implant icad edilmesin. Yeni girmesi düflünülen
bir implant›n Sa¤l›k Bakanl›¤› denetimindeki bir
bilimsel kurul taraf›ndan incelenmesi, hatta onun bir
süre baz› iyi merkezlerde denenmesi ve sonuçlar›n›n
bildirilmesinden sonra kullan›lmaya bafllanmas›d›r.
‹nterspinöz cihazlar için mesela böyle bir fley
yap›labilirdi. Ayr›ca baz› implantlar›n belli
hastanelerde kullan›lmas›na izin verilebilir. Çünkü
baz› hastanelerin donan›mlar› yeterli olmayabilir. Bu
flekilde insiyatifler gelifltirilmesi gerekiyor. Yoksa ne
bileyim interspinöz cihazlar› kasaba hastanelerinde
çok kifli kullan›yor ama büyük hastanelerde, büyük
e¤itim hastanelerinde kimse kullanm›yor gibi garip
fleyler oluyor. Evet, Bülent Bey;

Bülent Boyar; Bu konuda yine benim bir önerim
var. Biliyorsunuz bilirkifli olarak bu konularda
atand›¤›n›z durumlar oluyor. Arkadafllar›m›zdan da
oldu. Benim bir tavsiyem bu konularda; mademki
böyle bir bilirkiflisin bu branflta, bizim ö¤retim e¤itim
gruplar›m›za dan›fl›p oradan elinize gelecek destek
size bilirkifli olarak hem daha güven sa¤l›yor, hem
kendinizin yaln›z olmad›¤›n›z› gösteriyor. Bence bu
çok önemli bir konu. Çünkü sizin haberiniz olmadan
bu tür bilirkiflilikler hele bu konuda o kadar çok
yap›l›yor ki, bunu bir hat›rlatma olarak söyledim.

Mehmet Zileli; Dernek bu konuda öncü ve
yard›mc› olmak istemektedir. Yak›n zamanda Dr. Ali
‹hsan Öktem bir soruflturma için benden bir yard›m
istedi. Ben de Dernek Baflkan› olarak görüfl bildirdim

ve san›yorum onu iletti. Ali ‹hsan bey burada m›?

evet, tamam. Tabiî ki biz zaten bir baflka çal›flma

daha yapt›k burada söz etmedim. Spinal Cerrahi’de

implantlar›n uygulama endikasyonlar› ile ilgili 5-6

sayfal›k bir rapor haz›rlad›k. Bu bir 3 kiflilik bir grup

taraf›ndan yap›ld› ve o da bildirildi. Hatta Ortopedist

meslektafllar›m›z bu aç›dan bize k›zd›lar, neden

bunlar› sadece siz haz›rl›yorsunuz, yani

Nöroflirürjiyenler haz›rl›yor falan diye. Evet, baflka

söz almak isteyen var m›? Sait bey;

Sait Naderi; Ben bu implantlar›n ülkemize gelifl

flekliyle ilgili bildi¤im fleyi söylemek istiyorum. Yani

söylendi¤i gibi herkes öylesine getiremiyor. Asl›nda

benim bildi¤im bir firma yurtd›fl› bir firmayla

anlafl›yor. O malzemeyi getiriyor ama getirince

burada ORDER diye bir firma var siz de muhtemelen

biliyorsunuz. ORDER, Ortopedik Malzemeler

Derne¤i’dir. ORDER’e baflvurunca ORDER kendi

anlaflt›¤› 2-3 eksper’e bir rapor haz›rlat›yor ki mesela

ço¤unlukla Ortopedist arkadafllara haz›rlat›yor bu

raporlar›. Daha sonra Emekli Sand›¤›’na

baflvuruyorlar, oradan gerekli onay› ald›ktan sonra

piyasaya sürülüyor. Asl›nda belki bizim de yapmam›z

gereken ORDER de bizden de temsilci olmas› ya da

bizim belki bir nörolojik implantlar derne¤i gibi bir

NORDER gibi bir fley kurmam›z.

Mehmet Zileli; Bilemiyorum, yani endüstri ile

iliflkiler bu do¤rusu bunu hiç bilmiyorum. Peki ben

devam etmek istiyorum biraz h›zl› gidebiliriz.

Medikolegal Kurul asl›nda malpraktis ve hukuk ile

ilgili baz› fleyler oldu birleflik sempozyumda,

‹stanbul’daki 6-9 Aral›k’taki bir panel yap›ld›. Çok

verimli bir paneldi. Orada hukukçu arkadafllar›m›z da

vard›. Onlar bu kurulun isminin özellikle Halil Bey

malpraktis ve hukuk kurulu olmas›n› önerdi bize.

Bilemiyorum, bu konuda bu kurul daha neler

yapabilir, görüflleriniz ne ve bu isim de¤iflikli¤i do¤ru

mu, söz almak isteyen olur mu? Medikolegal

kelimesini do¤ru bulmad›lar ve malpraktis ve hukuk

kurulu olmas›n› önerdiler.

______Malpraktis yani biz kötü ifl yap›yoruz

anlam›nda ve bir de bu ifle hukukçular bulafls›n

anlam›nda. Medikolegal daha anlanmayan bir kelime

onun için medikolegal kalmas› daha güzel.
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_____Ben bir fley söylemek isterim. Halil Bey ile
yapt›¤›m›z görüflmelerde bu isim de¤iflikli¤inin
gerekçesi olarak, kendisi özellikle bundan sonra
uzmanl›k derneklerinden bu konuda bilirkifli talep
edilece¤i, yani geliflen süreç içerisinde ve hukuksal
olarak da hukukçular›n bunu malpraktis olarak
adland›rd›¤›n› söyledi. Dolay›s›yla buna bir uyum
çabas› olmas› bak›m›ndan bu kurul malpraktis ve
hukuk kurulu olarak adland›r›l›r ve içi daha
doldurulur geniflletilirse buna bir haz›rl›k olaca¤› için
bunu öneriyor.

Mehmet Zileli; Evet buyurun;

Ali Savafl; Bu konu asl›nda çok sorunlu bir konu ve
çözülmemifl bir sorun. Dünya’n›n hiçbir yerinde
olmayan bir flekilde komplikasyonla malpraktisi eflit
tutan bir hukuk hatas› var ve bu da Yarg›tay
taraf›ndan da onayland›. Neden sonuç iliflkisi gibi
böyle T›p’a hiç uymayacak tan›m üzerinden flimdi
komplikasyonlar da malpraktis olarak kabul ediliyor.
Sonrada biz kalk›p buna nas›l uyum sa¤lar›z diye,
onam formlar›ndan falan bahsediyoruz. Bu tümüyle
yanl›flt›r. Bu madde Dünya’da hiçbir örne¤i olmayan
bir yanl›fl oldu¤u ortadayken buna uyum
sa¤lamamam›z laz›m. Yani biz yasal yollardan bu
yasan›n yanl›fl oldu¤unu ve de¤iflmesi gerekti¤ine
göstermemiz ve bunu da mutlaka de¤ifltirmemiz
laz›m. Bu sadece bizim Derne¤imizi de
ilgilendirmiyor, bütün t›p uygulamalar›n› etkiliyor
ama biz de burada bir bafllang›ç yapabiliriz. Yani bu
hukuk kavram› de¤iflmeli.

Mehmet Zileli; Peki, oldu bu maddeyi de
geçece¤im. Ödül ve burs programlar›m›zdan
bahsedece¤im. Tabi toplam 9 çeflit ödül ve bursumuz
var. Bu y›l kongre s›ras›nda aç›klamaya çal›flaca¤›z. fiu
anda jürilere yeni gönderiyoruz. Dernek Bilimsel
Araflt›rma Ödülümüz var, Mahir Tevruz Bilimsel
Araflt›rma Ödülümüz var, Hamit Ziya Gökalp
Ödülümüz var, Aysima Alt›nok Uzmanl›k Tez ödülü,
Y›ld›z Yalç›nlar Bilimsel Araflt›rma Ödülü, ayr›ca dili
en özenli kullanan Türkçe’yi en özenli kullanan
kiflilere verdi¤imiz bir ödül var ve en iyi bildiri
ödüllerimiz var. Bir de yurt d›fl› burslar›m›z var. Bu
ödüllere baflvuru say›lar›n› ve jürileri de karfl›lar›nda
görüyorsunuz. Ödüller ve burslarla ilgili elefltiri ve
katk›lar›n›z var m›? Buyurun;

Ahmet Bekar; Bir fleyle ilgili önerim olacak. Bu en
son en iyi bildiri ödülü ile ilgili. fiimdi bildiriler zaten
ço¤unlukla deneysel oluyor ve asistanlar› biz
heveslendirerek oraya getiriyoruz. Ama geçen sene
gördü¤üm, elektronik oylamal› fleyin gerçe¤i
yans›tmad›¤›n› düflünüyorum. Çünkü 1.-2.  bildiride
toplant› salonu tam doluyken, 3. bildiriden sonra
toplant›daki kiflilerin afla¤› yukar› %50’ye düfltü¤ünü,
4.-5. bildiriden sonra da 10-15 kifli kald›¤›n› gördüm.
Yani bence bilimsel bir kurulun onu
de¤erlendirmesinin çok daha iyi olaca¤›n›
düflünüyorum, teflekkürler.

Mehmet Zileli; Zaten biliyorsunuz bir ön
elemeden geçiyor önceden. Yani tüm özetleri
de¤erlendiren kurullar›n verdi¤i puanlarda en yüksek
alanlar buraya geliyor. Bunlar›n aras›ndan da
kat›l›mc›lar oyluyor. Peki, Murat bey,

Murat Hanc›; Yurt içinde ve yurt d›fl›nda yap›lm›fl
araflt›rmalar kendi içlerinde yar›flmaya dahil edilmeli.
Ayr› kategori alt›nda olmal›. Çünkü yurt d›fl›nda
yap›lan bir tak›m çal›flmalar›n ülkemizde
yap›lmas›n›n imkan ve ihtimali yok. En basitinden
taze kadavrada çal›fl›lm›fl bir çal›flma. Bizde kim
buldu taze kadavray› çal›flacak. Hele ki bunlar geçen
senede vard› yok mikrotonla kesilmifl taze
kadavradan al›nan örnekler. Bunu Türkiye’de
yapman›za imkan yok. Siz ayn› kategoride böyle bir
fleyle Türkiye flartlar›nda yap›lm›fl bir çal›flmay›
yar›flt›rd›¤›n›z zaman Türkiye’de yap›lan çal›flma her
zaman yenilmek durumunda. Dolay›s›yla bunlar› ayr›
kategorize edilmeli ya da Türkiye’de yap›lm›fl olmas›
flart› konmal›.

Mehmet Zileli; Yani en iyi bildiri ödülü
Türkiye’deki yap›lan çal›flmalara m› verilsin?

Murat Hanc›; Tabiî ki haks›zl›k oluyor o zaman.

Mehmet Zileli; Peki de¤erlendirelim bunu da.
Buyurun;

Burçak Bilginer; Biz bir de Vural Bertan ödülü var
onu hat›rlatmak istedik o burada yaz›lmam›fl
herhalde unutulmufl.

Mehmet Zileli; Evet,  geçen y›l hiç baflvuru
olmam›flt›? Peki, gelelim gruplara. 9 tane grubumuz
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var. Bunlardan birisi Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Grubu. San›yorum Kemal Bey gitmek zorunda kald›,
kimse var m› gruptan? Dr. Ali Arslantafl yok mu?  O
zaman Pediatrik Nöroflirürji Grubunun
aktivitelerinden söz etmek üzere Dr. Yusuf Beyi
davet etmek istiyorum.

Yusuf Erflahin; Teflekkürler say›n Baflkan. Slaytlar›
alabilir miyim? Son bir y›l içinde yapt›¤›m›z
aktivitelerden bahsedece¤im. Geçen y›l kurultaydan
sonra 6-8 Nisan’da Mersin’de 4. kursun 1. basama¤›n›
gerçeklefltirdik. Burada spinal disrafizm, hidrosefali
ve konjenital malformasyonlar anlat›ld›. Ayn›
zamanda burada da genel kurul yap›ld›. Bu genel
kurulda da 3 tane daha yeni aktif üye aram›za kat›ld›.
Bu sene 3-6 Nisan’da ‹stanbul’da tümörler ve epilepsi
konular› ifllenecek ve Dr. Ahmet Çolak’›n ev
sahipli¤inde o kurs gerçekleflecek. Toplam üye
say›m›z; aktif üye say›m›z 27’ye ulaflt›. Bu arada
bültenler 2007 y›l›ndan beri ç›k›yor. fiu anda 3.sü
bas›m aflamas›nda veya bas›ld› da¤›t›lacak. Sizin de
belirtti¤iniz gibi internet sitesi yenilendi. Derne¤in
flemsiyesi alt›nda burada yürütülmesini Dr. Hakan
Karaba¤l› yap›yor. Kurs s›ras›nda yine genel kurul
yap›lacak ve yönetim, yeni yönetim seçilecek
teflekkür ederim.

Mehmet Zileli; Evet biz teflekkür ederiz.
Pediatrik Nöroflirürji Grubu’na sormak istedikleriniz
var m› acaba? O zaman Spinal Cerrahi Grubu’nun
aktiviteleri ile ilgili Ali Arslantafl’› dinleyelim;

Ali Arslantafl; Say›n Baflkan›m, Spinal ve Periferik
Sinir Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu yeni
yönetimi Ekim 2007’de göreve bafllad›. Say›n Baflkan
Kemal Koç kat›lamad›¤› için ben kat›ld›m. Biz y›lda 4
ola¤an yönetim kurulu toplant›s› yap›yoruz. Bunun bu
y›l 2008’in ilkini geçen ay yapm›flt›k zaten. fiu anda
yönetimde bu arkadafllar görev al›yor. Süleyman Bey
sekreter olarak, Sedat Bey ve Erkan Bey olarak
devam ediyor. Bizim 115 üyemiz var. Spinal ve
Periferik Sinir Cerrahisi E¤itim ve Ö¤retim Grubu
üyelik koflulumuz Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi
olmak ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmifl
olmak. A¤›rl›kl› olarak spinal ve periferik sinir
cerrahisi ile u¤rafl›yor oldu¤unu beyan etmek ve Türk
Nöroflirürji Derne¤i üyesi olduktan sonra, grubun her
y›l düzenledi¤i genellikle Ekim ay›ndaki

sempozyumlara son 5 y›lda en az 3 kez kat›lm›fl olmak

koflulu ar›yoruz ve 2 tane üyeden referans istiyoruz.

Bizim y›lda düzenli 4 tane bülten ç›k›yor. fiu anda 1

bültende geri kald›k ama düzenli ç›k›yor y›llard›r. Bu

y›l içerisinde “Lomber Dejeneratif Disk Hastal›¤›”

kitab›m›z› sempozyuma ilave olarak ç›kartaca¤›z.

Bizim bir web sayfam›z var “spineturk.org” diye. Onu

geçen ay güncelledik. Bir de “turkishspine” olarak bir

grubumuz var.  Olgular› tart›flt›¤›m›z ve o aktif olarak

devam ediyor. Üstelik oldukça aktif olarak devam

ediyor. Bu web sitemiz, geçen ay yenilemifltik. fiimdi

burada yapaca¤›m›z toplant›lar ana sayfadan sonra,

iflte hakk›m›zdaki bilgiler, toplant›lar meslek ve

uygulamalar. Bir de hastalar için bir bölüm ay›rd›k.

Dan›flmanl›k anlam›nda üye listemiz var. Olgular

baz›nda ay›n olgusu fleklinde tart›flma panellerimiz

var ve ba¤lant› adreslerimiz var ve iletiflim

adreslerimiz var. fiimdi 2008 e¤itim program›m›zda 1

Mart tarihinde Bursa Uluda¤ Üniversitesi T›p

Fakültesi Nöroflirürji Ana Bilim Dal› katk›lar›yla

“Servikal Disk Paneli” yapt›k. 107 kat›l›mc›yla bir

yerel toplant› yapt›k. Oldukça iyi bir panel oldu¤unu

düflünüyorum. 26-29 Haziran 2008’de Pamukkale’de

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu’nun 1.

kursunu açaca¤›z. Biraz sonra bahsedece¤im bu

kursun format›n› de¤ifltirdik. Oldukça uygun fiyatla

asistan arkadafllar gelecekler, kat›lacaklar. Bu y›lki

sempozyumumuz “Lomber Dejeneratif Disk Hastal›¤›

Sempozyumu”, 9-12 Ekim 2008’de Antalya’da Lara’da

yap›lacak. Bu kursun afiliyesi pratik kurs olarak da 21-

23 Kas›m 2008’de ‹zmir’de Spinal ve Periferik Sinir

Cerrahisi ileri kursunu pratik olarak devam

ettirece¤iz. Bu y›l›n 2. yerel toplant›s›n› 20 Aral›k

2008’de Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi’nde

“Servikal Travmalar Paneli” olarak yapaca¤›z. fiimdi

kurslarda yeni getirdi¤imiz de¤ifliklik flöyle. Bundan

sonra 2 teorik ve 1 pratik kursu tamamlayan özellikle

3 y›l›n› doldurmufl asistan ve birkaç y›ll›k yeni

uzmanlara açt›k bu kursu. ‹ki teorik ve 1 prati¤i

tamamlayan asistan veya yeni uzmana sertifika

verilecek. Bu format de¤iflikli¤i d›fl›nda 1. kursta

temel bilgileri sadece tart›flaca¤›z. Spinal

biyomekanikten, anatomilerden ve cerrahiden

bahsedece¤iz. 2. kursta da tamamen hastal›klar›

tart›flaca¤›z. Bizim grubumuzun faaliyetleri flimdilik

bu kadar teflekkür ediyorum.
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Selçuk Palao¤lu; fiimdi burada sertifika

verece¤ini söylediniz. Türkçesi sertifika diye geçiyor

veremezsiniz. Yani bu bir yetkilendirme demektir.

Bizim kanunlar›m›za göre sertifikasyon hakk› ancak

YÖK veya Milli E¤itim Bakanl›¤› onayl› olabilir.

Burada bunu verdi¤iniz zaman yani veremezsiniz de

sadece kat›l›m belgesi verebilirsiniz, mevcut

kanunlar böyle. Ama günün birinde bu YÖK veya Milli

E¤itim Bakan› onayl› olursa de¤iflir. Bu sadece kat›l›m

belgesi olur. Verdi¤iniz zaman da verenler bu iflleri

yapabilir yani o kadar büyük bir belgedir bu.

Ali Arslantafl; Teflekkürler katk›n›z için Selçuk

a¤abey. Bizim flimdi dikkat ederseniz kat›l›m belgesi

bazen kat›l›m belgesi bazen de kat›l›m sertifikas›

yazar. Bizim burada sadece 2 teorik kursa ve 1 pratik

kursa kat›ld›¤›na dair bir belge verece¤iz. Yani kalk›p

da bu belgeyi al›nca ben art›k spinal cerrah›m diye

bir iddia de¤il. Ben bunu belgelendirece¤iz

anlam›nda söyledim. Bundan sonra flu ana kadar ki

format hep yaz okullar›, hep ayn› konular›n

de¤iflimde oldu¤u gibi flimdi 2’ye ay›rd›k ve pratik

ilave ettik. 3 toplant›ya kat›lan bu 3 toplant›ya kat›ld›

diye bir belgelendirilecek. Plan›m›z öyle.

Mehmet Zileli; Tamam teflekkür ederiz. Spinal

Cerrahi Grubu ile ilgili, aktiviteleri ile ilgili söylemek

istedi¤i olan var m›? fiimdi arkadafllar devam

edebiliriz ama tahminen 1-1,5 saat kadar sürecek

konumuz var. Bir ö¤le yeme¤i aras› verip ondan sonra

devam etmeyi öneriyorum ne dersiniz? O zaman

nöroonkolojik cerrahiden itibaren yemekten sonra

devam edece¤iz.

* * * *

Mehmet Zileli; Evet nöroonkolojik cerrahi ile ilgili

Dr. Zafer Berkman bize aktivitelerini anlatacak.

Zafer Berkman; Say›n baflkan, daha önce

oluflturulmufl 10 tane çal›fltay grubu vard›. Geçen

seneki kurultaydan önce 3 tanesi yap›lm›flt›. O

kurultaydan sonra 5 tanesi daha yap›ld›.

“‹ntramedüller Tümörler” sizin ev sahipli¤inizde

‹zmir’de ve “Vestibüler Schwanomalar”  Antalya’da

Recai Beyin ev sahipli¤inde yap›lacak. 2 çal›fltay

henüz duruyor. Onlar da zannediyorum May›s-

Haziran aylar›nda yap›lacak. Eylül ay›nda

grubumuzun sempozyumu yap›ld›. Baflar›l› bir

sempozyum oldu. A¤›rl›kl› olarak videolar›n

gösterildi¤i bir toplant›yd›. Bu senede ayn› formatta

yap›lmas›n› düflünüyoruz. Eylül ay›nda yönetim

kadrosu gördü¤ünüz gibi de¤iflti. Yeni dönemde biraz

evvel duyurdu¤unuz gibi bir kitap ç›karmay›

düflünüyoruz  “Nöroonkoloji” bafll›¤› alt›nda veya

“Beyin Tümörleri” bafll›¤› alt›nda. Ondan sonrada

di¤er alt gruplar› yani Menenjomlar gibi, Hipofiz

Tümörleri gibi o tür tümör kitaplar› ç›karmay›

düflünüyoruz. 2-3 May›s’ta Türkiye Onkoloji Grubu ve

Türk Nöropatoloji Grubuyla beraber düzenledi¤imiz

bir multidisipliner Onkoloji sempozyumu var. Turnog

sayfas›n› biraz daha aktif hale getirmeyi düflünüyoruz.

Teflekkür ederim.

Mehmet Zileli; Evet, bu grubun aktiviteleri ile bir

soru ya da katk› var m›? Geçiyorum. fiimdi kafa

kaidesi grubu baflkan› Dr. Kaz›m Öner baflkanl›ktan

istifa etti ve kafa kaidesi grubundaki baz› arkadafllar›n

düflüncesi;  kafa kaidesi ve nöroonkoloji gruplar›

birleflsin fleklindeydi. Bunun amac›; yap›lan

toplant›larda ayn› konular›n konuflulmakta oldu¤u ve

büyük çak›flmalar oldu¤u fleklinde idi.  Bu konuda söz

almak isteyen ve görüfl bildirmek isteyen var m›

acaba? Birleflsinler mi? Dr. Selçuk Palao¤lu buyurun;

Selçuk Palao¤lu; fiimdi öncelikle bu öneriyi

yapan›n bunu savunmas› laz›m ve bize hangi

gerekçelerle böyle bir öneri geldi¤ini anlatmas›

laz›m.

‹brahim Ziyal; fiimdi bir fiil olarak öneriyi yapan

ben de¤ilim.

Selçuk Palao¤lu; Sizsiniz demedim can›m. Baz›

arkadafllar dedi de onun için.

‹brahim Ziyal; Ben flimdi kafa kaidesi grubundan

burada ben var›m ve Gökhan var, bir flekilde bir

cevap vermek laz›m ve konuyu tart›flmak aç›s›ndan

ben geldim. Bu flöyle her zaman konufluldu flu

flekilde konufluldu. Kafa kaidesi toplant›s› yap›yoruz

“Vestibüler Schwanomalar” tart›fl›yoruz öbür tarafta

da ayn› fley tart›fl›l›yor. Menenjomlar ayn› fley

tart›fl›l›yor. Bunu birlefltirelim mi birlefltirmeyelim mi

diye bir konuflma oldu. Bundan evvelki nöroonkoloji

toplant›s›nda da bu yönde bir e¤ilim oldu ama kesin
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bir karar bizim grup olan kafa kaidesi grubu
taraf›ndan da verilmifl de¤il. Bununla ilgili asl›nda
yap›lmas› gereken fley, say›n baflkan›mla da daha
evvel konufltu¤umuz fley ilk kongrede grup üyelerini
toplay›p kafa kaide gurubu üyelerini genel olarak
fikirlerini alarak böyle bir ço¤unluk fikri ç›kar ise bunu
sunmak. Karfl› fikir ç›kar ise o zaman grubu ona göre
devam ettirmek. Tamamen bunun konuflulma sebebi
iyi niyetli olarak birlikte toplant›lar yap›ls›n daha
güçlü daha kuvvetli toplant›lar yap›ls›n diye idi.

Selçuk Palao¤lu; fiimdi ben karfl› sav›
savunaca¤›m. Kafa kaidesi ile nöroonkoloji aras›nda
hiçbir iliflki yok. Birincisi, kafa kaidesi daha çok yani
burada nöroonkoloji, Onkolojik bilim yani tümör
biyolojisiyle, cerrahi fleylerle tart›flabilir. Ama kafa
kaidesi farkl› bir yaklafl›m, bir yöntemdir. Bence
birleflecekse onun Anatomi ile birleflmesi laz›m.
Cerrahi nöroanatomi ile birleflmesi laz›md›r. Çünkü
buran›n tek farkl›l›¤› kafa kaidesinin farkl› bir yöntem
olmas› ve bu konuya ayr›lan kiflilerin de iflte yeni
cerrahi yöntemlerle bu ameliyatlar› yapm›fl
olmas›yd›. Klasik nöroflirürjiden fark› buydu.
Bilmiyorum Erdener Bey bu konuda ne der?

Erdener Timurkaynak; Bu öneriyi geçen sene ben
getirmifltim ama büyük reaksiyon gösterdiler. O
nedenle o yap›lamad›. Asl›nda ben uygun görüyorum.
Kafa kaidesi cerrahisi ile cerrahi nöroanatomi
grubunun birleflmesini zaten önermifltim ama büyük
reaksiyon görmüfltüm.

‹brahim Ziyal; Kafa kaidesi grubunun cerrahi
nöroanatomi gurubuyla birlefltirilmesi konusunda ilk
tart›flmalar bafllarken say›n eski baflkan›m›z›n
döneminde de bunun sadece bir kranyal cerrahi
de¤il spinal cerrahi de oldu¤u söylenmiflti. O aç›dan
bu grubun cerrahi nöroanatomi grubunun ayr› bir
grup olarak devam etmesi gerekti¤i tezi
savunulmufltu. O dönemde yine hem aile
toplant›s›nda, genel kurulda, hem de yine buradaki
toplant›da kurultayda ayr› kalmas› diye bir karar
al›nm›flt›. Bunun sebebi net olarak cerrahi anatominin
hem spinali hem de kranyal› içermesinden dolay› idi. 

Zafer Berkman; Bu gruplar say›n Selçuk
Palao¤lu’nun zaman›nda oluflturulmufltu ve bunlar
hakikaten gerekliydi. Ben bu grubun yine bu flekilde

devam etmesi taraftar›y›m. Yani gruplar oluflturulmufl

yaflat›lmaya çal›fl›ls›n. Yaln›z biz tabi ‹brahim ile

U¤ur’un bizim yönetim kurulunda olmas›ndan çok

mutluyuz ama flöyle bir fley var. E¤er bunun da

yönetim kurulunda kalacaklarsa tüzük hatas› iflleriz.

Çünkü ayn› anda 2 grubun yönetim kurulunda

olunmaz. Bu iyi niyetle fley yap›lm›flt›. Aral›k ay›nda

toplanacak ve kafa kaidesi kapanacakt›. Ondan

sonrada arkadafllar›m›z ile beraber biz nöroonkoloji

grubu alt›nda devam edecektik. Ama bir bu grup

da¤›lmad›, ayn› anda flimdi bir tüzük hatas› iflleniyor.

Yani iki yönetim kurulunda birden görülüyor. Ona bir

çözüm bulmam›z laz›m.

Mehmet Zileli; Ben burada bir fley vurgulamak

istiyorum. Do¤rusu kafa kaidesi grubu çok iyi

çal›flmad›. Bunun bir göstergesi de; son yap›lan

Yeditepe’de yap›lan toplant›da kadavra

disseksiyonlu e¤itim toplant›s›nda genel kurul

yapmalar› ve yeni yönetim seçmelerini bekliyorduk.

Böyle bir fleyde yapmad›lar. Yani genel kurullar›

olmad› ve de ayn› konular› hep toplant›lar›nda

tart›fl›yorlar. Ben tart›flmay› çok uzat›p da zaman›n›z›

çok almak istemiyorum. Onun için öncelikle bir

oylama yapmak istiyorum burada. Yani kafa kaidesi

ile nöroonkoloji birleflsin mi? Birleflsin diyenler?

Zafer Berkman; Bunu hem nöroonkoloji

grubunun hem kafa kaidesinin grubunun da oldu¤u

bir yerde karar vermek laz›m diye düflünürüm.

Mehmet Zileli; ‹yi ama genel kurullar›n›

yapmad›lar.

Zafer Berkman; O zaman bunu fleyde yapal›m

yani kongrede yapal›m o zaman kongrede herkesin

fazla oldu¤u bir ortamda yapal›m. Hem kafa

kaidesindeki arkadafllar gelsinler hem nöroonkoloji

grubundakiler gelsinler. Bence beraber karar al›ns›n.

Yani burada bu kadar kiflinin alaca¤› karar bence

mant›kl› olmaz.

‹brahim Ziyal; fiu anda bu grubun kafa kaidesi

grubunun bir fiil yönetiminde de¤iliz çünkü istifa

ettik. Bununla ilgili biz dilekçemizi de verdik.

Nöroonkoloji grubunday›z. ‹kincisi burada yap›lacak

bir oylama temayül oylamas› olabilir. Ama bir karar

oylamas› olmamal›. Kafa kaidesi grubunun hala flu
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anda üyeleri var. Bu üyeler kongrede toplan›rlar

öncelikle devam edilsin mi böyle, edilmesin mi diye

karar al›rlar. E¤er edilmesin diye bir fley ç›karsa o

zaman nöroonkoloji grubuna teklif ederler. Onlar da

uygun görürlerse tamam. Edilsin derlerse zaten ifl

çözülür biz üyelerimizle toplan›r›z baflkan›m›z›

yönetim kurulumuzu seçeriz. Oldu ki buradan birimiz

direk olarak seçildik, o zaman Zafer Beyinde dedi¤i

gibi istifa ederiz sizden. Ya da sizde devam ederiz

çal›flmaya yani ayn› isimler olarak görürseniz. O

flekilde bir çözüm daha do¤ru olur herhalde.

Zafer Berkman; Biz sizinle beraber olmaktan

mutluyuz ama flu andaki tüzük maddesini söylüyorum

yani sak›n bunu üstünüze al›nmay›n. Biz sizinle

beraber olmaktan mutluyuz ama tüzük hatas›

iflleniyor. Sadece öyle bir fley var.

‹brahim Ziyal; Biz seçildikten sonra istifa ettik.

Mehmet Zileli; Peki tamam karfl›l›kl› konuflmalar

fleklinde yapmayal›m da, Nihat Bey buyurun;

Nihat Egemen; Ben bir fley soraca¤›m. fiimdi kafa

kaidesi anlad›¤›m kadar›yla toplant› yapmakta, iflte

aktivasyon göstermekte zorluk çekiyor. Yani grubun

kendi zorlu¤u var. Ama kafa kaidesi deyince vasküler

cerrahide de de kafa kaidesiyle ilgili bir sürü ifllem

var. Yani cerrahi teknik olarak, e¤er bu grup yeterli

aktivasyonu göstermiyorsa grup kendini lav¤ eder.

Nöroonkoloji için de de¤erlendirilen bir sürü tümör

zaten kaide tümörü gibi gözüküyor, köfle tümörü,

hipofiz tümörü gibi. Bu sadece bir cerrahi tekni¤i

içeren bir grup gibi gözüküyor ama bence kranyal

vakalarla u¤raflan nöroflirürjiyenlerin hepsinin bu

teknikleri biliyor olmas› laz›m. Yani mikroskop

kullan›yor gibi bir fley ve bence kafa kaide cerrahi

tekniklerinin biliyor olmam›z gerekiyor. Biz vasküler

grupta da orbitozigomatik gibi bu cerrahi teknikleri

biz de kullanmak zorunda kal›yoruz zaman zaman.

Onun için e¤er çok fonksiyonel de¤ilse bir süre

fonksiyon görürler mi görmezler mi diye beklenir

yoksa grup kendini lav¤ edebilir.

Evren Kelefl; Ortak konular olmas›na karfl›n köfle

tümörü ya da menenjiom gibi bu gruplar›n bu

tümörlere yaklafl›mlar› birbirinden son derece

farkl›d›r ve bilimsel anlamda bu gruplar›n birleflmesi

için bir gerekçe göremiyorum. ‹fllemiyor olabilir.

Toplant›lar›n› birlikte yapmalar› anlaml› olabilir. Ama

nöroonkoloji grubunun gerçek anlamda ilerlemesi

için iflbirli¤i yapmas› gereken grup kafa kaidesi

uzmanlar› de¤il medikal onkologlar, Radyasyon

onkologlar›, nöropatologlar ve temel bilimcilerdir.

Onun için kafa kaidesinin bir katk›s› olaca¤›n›

inanm›yorum ve nöroonkoloji grubuna bir iyilik

olmayaca¤›n› düflünüyorum bu birleflmenin.

Gökhan Akdemir; fiimdi nöroonkoloji grubu

olarak bakt›¤›m›zda asl›nda bütün spinal tümörler,

bütün periferik sinir tümörleri, bütün intrakranyal

tümörler bu grubun içerisinde de¤erlendirilebilir.

Fakat kafa kaidesi grubunu e¤er bir spinal grup gibi

ya da bir nörovasküler grup gibi de¤erlendirirsek

bence kendi özgünlü¤ünü korumal›. Hakikaten son

dönemlerde ilk baflta çok popülerdi son dönemlerde

biraz etkinli¤i azalm›fl gibi gözüküyor ama kafa

kaidesi normal nöroonkolojinin d›fl›nda daha çok

nöroanatomik ve uzun sab›r gerektiren aktiviteleri de

olan bir çal›flma fley bir grup. Bu nedenle ben

devam›ndan yanay›m. Hofl bir de burada gruplar›nda

grubun kendi üyelerinin de görüflleri çok önemli. Ben

kafa kaidesinin devam›ndan yana oldu¤umu

belirtmek istiyorum.

Mehmet Zileli; Buyurun Etem Bey;

Etem Beflkonakl›; Ben bir fleyi tekrarlamak

istiyorum. Kafa kaidesi grubuna genel kurul yapmas›

için grubun sempozyumu s›ras›nda diye bir zaman

verilmiflti. Yani yap›n genel kurulunuzu ve bilgi verin

bu konuda ne düflünüyorsunuz diye. fiimdi sonuçta

diyelim ki bu kongrede de yap›lm›fl olsa da kafa

kaidesi grubu üyeleri kendi kendisini lav¤ edemez.

Yani bu bir yasal seçimli grup de¤il zaten. Yani bir

dernek seçimi gibi dernekler masas› ile ilgili bir fley

de¤il. Bu dernek yönetiminin kurdu¤u bir ileri

nöroflirürji ö¤retim e¤itim grubudur. Yani grup biz

kendimizi lav ediyoruz dese bile kendi kendilerini

lav¤ etmifl olmayacak. Bu yönetim taraf›ndan

de¤erlendirilecek bir fley. Dernek yönetimine

denecek, bir tutanak gelecek ve bu tutana¤a göre

yönetim e¤er bu grubun devam etmesini isterse

diyelim ki la¤ karar› alm›fl olsa bile yeni atamalar

yaparak bu grubun devam›n› sa¤layabilir. Yani kendi
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kendilerine de üyeler flu karar› veremeyecekler. Hani

biz nöroonkoloji grubuyla birleflmek istiyoruz orayla

birlefltik gibi bir fley demesi mümkün de¤il.

Zafer Berkman; Ben bir de “çal›flm›yor” k›stas›n›

anlamak istiyorum. Geçen sene “Vestibüler

Schwannom” ile ilgili toplant›lar›n› yapt›lar. Bir

sempozyum ard›ndan da çok güzel bir kafa kaidesi

toplant›s›na El- Mefty geldi ve Yeditepe’de salon

h›nca h›nç dolu bir flekilde yap›ld›. Yani nas›l aktif

de¤il ben onu da anlam›yorum kafa kaidesi gayet

güzel de çal›fl›yor.

‹brahim Ziyal; fiimdi kimse biz lav¤ edelim

demiyor. Böyle bir fley ç›karsa temaül olarak tabiî ki

derne¤e bu sunulacak ve karar verilecektir. Yani

bunun terside mi olabilir? Lav¤ edilmek gibi biz

devam etsin diye karar al›rsak e¤er dernek uygun

görmezse bunu kapatabilir mi bu anlama m› geliyor?

Mehmet Zileli; Evet.

‹brahim Ziyal; O zaman neden bizim üyeler

olarak toplan›p bir karar vermemiz bir karar

vermemiz bizden isteniyor? Yani bunu uygun

görüyorsan›z devam ettirin veya siz söyleyin teklif

edin, mademki ikisini de yapabilme yetkiniz var.

Neden üyeler toplan›n da Yeditepe’de dediniz

kongre toplan›n bir karar alal›m diye bize

söylüyorsunuz o zaman?

Mehmet Zileli; Ama genel kurul bile yap›lmam›fl,

temayül de bizim için önemli.

‹brahim Ziyal; Ben de diyorum ki son derece iyi

niyetli olarak bunu çözmenin yolu ilk 2 ay var flurada

1.5-2 ay sonra toplanal›m, üyeler olarak bir karar

alal›m, size bunu sunal›m siz de bunu uygun

görürseniz o yönde devam edelim. Baflka bir çözümü

var m›?

Mehmet Zileli; Peki biz yani neden bunu

yapmad›n›z daha önce diyoruz. ‹flte yani buna

üzülmüfl durumday›z. Buyurun;

‹lhan Elmac›; Ben genel kurulla ilgili k›sa bir

teknik bilgi vermek istiyorum. fiimdi Mefti’nin uça¤›

ile ilgili bir sorun vard›. Mefti kursu bitirir bitirmez

direk hava alan›na yetifltirmek zorunda kald›. Kurslar

uzad›¤› için e¤itim çok verimli geçmiflti. O arada U¤ur

oraya gitti. Kaz›m Bey ‹zmir’e dönmesi gerekiyordu.

Bir anda ortal›k kar›flt› yani genel kurul

yap›lmamas›n›n nedeni asl›nda uçak ve teknik

nedenlerle ilgili, en k›sa sürede yap›lacakt›r eminim.

Mehmet Zileli; Evet yani bu çok iyi bir mazeret

de¤il gibi geliyor bana. Peki, teflekkür ederim. Yine

de ben bir e¤ilimi yani flu anda burada ana bilim dal›

baflkanlar›m›z ve di¤er gruplar›m›z var. Yine de bir

e¤ilimi almak istiyorum. Evet, sonuçta genel

kurullar›n› kongre s›ras›nda yaps›nlar. ‹tiraz›m yok ve

oradan genel görüfllerini bize bildirsinler. Tabi ki

buna sayg› gösterece¤iz. Hiç öyle bir fleyimiz yok.

Ama burada bu kurultaydaki arkadafllar›m›z›n kaç› bu

gruplar ayr› ayr› çal›fls›nlar diyor. Ayr› ayr› çal›fls›nlar?

Evet birleflsinler birlikte çal›fls›nlar diyenler? Evet, 20

kifli ayr› ayr› çal›fls›nlar, 9 kifli birleflsinler dedi. Peki,

biz yine de en k›sa süre içinde mümkünse kongre

s›ras›nda toplan›p genel kurul yapmalar›n› istiyoruz

arkadafllar›n. Karar›m›z› daha sonra bildirece¤iz.

Nörovasküler cerrahi grubunun aktiviteleri ile ilgili

gruptan evet Ayhan Bey;

Ayhan Koçak; Biz nörovasküler cerrahi ö¤retim ve

e¤itim grubu olarak normal y›ll›k plan›m›z içinde bir

sempozyum, bir bölgesel toplant› ve ulusal kongrede

vasküler cerrahi video sunumlar› fleklinde faaliyetler

planlad›k. 2007 y›l› içinde k›fl sempozyumumuz

yap›ld› ‹stanbul’da. Konusu AVM’lerde yaklafl›mlard›.

Yine 2007’de genel büyük kongremizde video

sunumunu biz organize ettik. 2007 A¤ustos ay›nda

Malatya’da “‹skemik Strokta Cerrahi Tedaviler”

bafll›kl› özellikle endarterektomi ve bypas

cerrahisinin ele al›nd›¤› bir bölgesel toplant›

düzenledik. Bugüne kadar bir bülten ç›kard›k, 2.

bültenimiz flu anda bask›da. 2008 y›l› için planlar›m›z

yine bir sempozyum düzenlemek istiyoruz. Bölgesel

toplant›m›z için 2 aday›m›z var. Samsun ve Van.

Bunlardan birinde bölgesel toplant›m›z›

düzenleyece¤iz. fiu an için söyleyeceklerim bunlar.

Mehmet Zileli; Ben benim tabi sizden bir iste¤im

var bu giriflimsel ifllemlerle ilgili endovasküler

ifllemlerle ilgili bu yeni karardan sonra bizi daha fazla

bilgilendirmeniz ve yap›labileceklerle ilgili bir rapor

sunman›zd›r.
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Ayhan Koçak; En k›sa sürede rapor

haz›rlayaca¤›z.

Mehmet Zileli; Evet soru ya da katk› var m›?

Buyurun Gökhan Bey;

Gökhan Akdemir; Ben bu endovasküler giriflimle

ilgili olarak az önce konuflmalara ek olarak bir fley

söylemek istiyorum. fiimdi bizim Ankara’da da olsun

‹stanbul’da da olsun radyologlar›n içerisinde

endovasküleri yapan iyi merkezlerimiz olufltu. Ben

Hacettepe’nin durumunu bildi¤im için söylüyorum.

Hacettepe Nöroflirürji Ana Bilim Dal› radyolojideki

endovaskülere çok genifl bir olanak sa¤lar. Yani

hastalar›n›n preop döneminde takibinde, postop

dönemi takibinde deste¤ini veriyor. Acaba bu

geliflmifl merkezler bize beyin cerrah› aç›s›ndan yani

yurt d›fl›na Amerika’da sorun oldu söylendi.

Avrupa’da sorun olabilir keza böyle ayn› opsiyonu

geri dönüflümlü olarak nöroflirürjiyenlere

sa¤layabilirler mi? Bu san›r›m daha kolay olacak. Hiç

kimsenin yurt d›fl›na gitmesine gerek kalmadan

buradaki nöroradyologlardan böyle bir beceriyi

gelifltirmede kurs alma fleklinde bir iflbirli¤i

olabilece¤ini düflünüyorum.

Ayhan Koçak; Bu konuda birtak›m geliflmeler var.

fiöyle ki; geliflmeler demiyim de tav›rlar› var. Bir kere

radyoloji ihtisas› yapmadan beyin cerrahlar›n›n o

laboratuara girmesine izin vermemek gibi

düflünceleri var. Söylemleri de flu flekilde; geleceksin

diyor benim yan›ma, bir endovaskülerci ile

konuflmalar›m›zdan flahit oldum. fiahsen flahit oldum.

3 y›l benim yan›mda asistan olarak çal›flacaks›n, di¤er

cerrahilerin hepsini b›rakacaks›n ve sadece

vaskülerle u¤raflacaks›n o zaman ben sana 3 y›lda

veririm bu ihtisas›. Söylemleri bu. Bu da pratik olarak

bize çok mant›kl› gelmedi¤i için henüz böyle bir

sürece girmedik ama onlar›n düflünceleri bu konuda

oldukça kat›lar. Tabi ki bir radyoloji klini¤inde bir

beyin cerrahi uzman›n›n yeni bafltan ihtisasa

bafllamas›n›n yasal zorluklar› çünkü t›pta uzmanl›k

s›nav› vesaire gibi birtak›m fleyler var pürüzler var. Bu

pürüzler nas›l halledilir bilemiyorum ama bir asistan

olarak benim yan›ma geleceksin, benimle birlikte

çal›flacaks›n, ondan sonra ben sana bu ihtisas›

verece¤im fleklinde bir yaklafl›m nedeniyle flu anda

bu konuda onlarla iflbirli¤i yoluna girmifl de¤iliz ama
tamamen yolu da kapatm›fl de¤iliz.

Mehmet Zileli; Ama A¤ahan Bey bu konuda bilgi
verdi. UEMS’nin giriflimsel nöroradyoloji ile ilgili
ihtisas veya o konuda uzmanl›¤›n›n nas›l yap›laca¤›
ile ilgili bir yaz›s› var. Bunu size san›yorum A¤ahan
Bey iletebilir. Bu plandan gidebiliriz yani Avrupa
Birli¤inin bu konuda yaz›s› var.

Ayhan Koçak; Yani bu konuda pürüzler var ve o
pürüzler zaman içinde afl›lmal›.

Mehmet Zileli; Evet, bunlar› öne sürmek laz›m,
peki teflekkür ederim. Bu konuyu da geçiyorum, biraz
h›zl› olmak istiyorum. Nörotravma ve yo¤un bak›m
grubu ile ilgili Dr. Mustafa Berker bize bilgi verecek.

Mustafa Berker; Teflekkür ederim. Grubumuzda
geçti¤imiz dönemde Aral›k ay›nda birleflik
sempozyum s›ras›nda Penetran kafa travmalar› ile
ilgili multidisipliner bir sempozyum düzenlenmiflti.
1,5 gün süren. Onun d›fl›nda yine geçti¤imiz
dönemde penetran kafa travmalar›n› a¤›rl›kl› olarak
iflleyen bir bülten ç›kar›lm›flt›r. Önümüzdeki
dönemde yine sonbahar döneminde birleflik
sempozyum çerçevesinde tüm kafa travmalar›na
yönelik sempozyum ve yine bu alanda bülten
ç›kar›lmas› planlanmaktad›r. Derne¤imizin bu
multidisipliner yaklafl›m›ndaki katk›lar›ndan dolay›
teflekkür etmek istiyoruz. Baflar›l› bir sempozyum
geçmifltir.

Mehmet Zileli; Biz teflekkür ederiz. Evet soru ya
da katk› yoksa bunu da geçiyorum. Stereotaksi ve
fonksiyonel nöroflirürji ile ilgili Dr. Bülent Boyar bize
bilgi verecek.

Bülent Boyar; Say›n baflkan, biz geçen sene
kongremizde genel kurulumuzu yapt›k ve bu sene
kongrede genel kurul tekrar yap›lacak ve yeni
baflkan, yeni yönetim seçilecek. Bu arada bir
bültenimizi ç›kard›k. 2. bülten için Sertaç ‹fllekel
arkadafl›m haz›r oldu¤unu söyledi. Onu haz›rl›yoruz.
Biz esas sempozyumumuzu Adana’da yapt›k.
Adana’da 1 gün sabahtan akflama kadar 17 de¤iflik
üniversiteden ki bu kadar rakam› biz de
beklemiyorduk, ilginin çok artt›¤›n› gördük. 17 de¤iflik
üniversiteden, 24 d›flar›dan misafirimiz yerli
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kat›l›mlarla, Adana kat›l›mlar› ile de 40’a yak›n

beklemedi¤imiz oranda yüksek bir say› ile

sempozyum baflard›k. Ertesi günde bir Antakya gezisi

düzenlemifltik. Günü birlik Antakya gezimiz de

gelenler taraf›ndan be¤enildi. fiimdi projemiz; bu

gelecek ana kongremizde genel kurulumuzu yapmak,

yeni bültenimizin haz›r oldu¤u haberini ald›m. Ondan

sonrada oturup yeni sempozyum yerimizi ve

program›m›z› yapaca¤›z.

Mehmet Zileli; Evet çok teflekkür ederiz. Bu

konuda görüfl bildirmek isteyen var m›? Evet, Bülent

Boyar’a teflekkür ederiz. Cerrahi nöroanatomi grubu

bu dönemde bir kadavra kursu düzenledi. Evet, say›n

Erdener Timurkaynak bize bilgi verecek.

Erdener Timurkaynak; Biz en son kurulan ö¤retim

ve e¤itim grubu olmam›z nedeniyle ilk kadavra

çal›flmam›z› 30 Kas›m-1 Aral›k tarihlerinde Ankara

Üniversitesi T›p Fakültesi Anatomi Enstitüsünde

yapt›k. Sadece mikro cerrahi de¤il ayn› zamanda

endoskopik cerrahide burada yap›lm›flt›r. 1 ay önce

de pardon Eylül ay›nda da bültenimizi ç›kartm›flt›k ve

burada da program›m›z ilan edilmiflti. Ben özellikle

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Anatomi

Kürsüsünün bize sa¤lad›¤› imkanlar nedeniyle baflta

Prof. ‹brahim Tekdemir ve Prof. Akdemir’e son derece

teflekkür borçluyum. Tüm di¤er ö¤retim üyeleri ve

asistanlar›na da teflekkürler. Bu arada Hasan Ça¤lar

U¤ur, Naci Balak, Emel Avc›, ‹brahim Ziyal ve Dr.

Elhan’a da büyük katk›lar›ndan dolay› teflekkür

ediyorum. Özellikle de Necmettin Tanr›över’in büyük

gayret sarf ederek büyük yarar› olmufltur bu

sempozyumun yap›lmas›nda. Hem endoskopik

çal›flmalar hem de mikrocerrahi diseksiyonlar›

aç›s›ndan. Derne¤imizin kongresinde e¤er bir aksilik

olmazsa aile toplant›s› bittikten sonra ayn› salonda

yeni yönetim kurulu seçmek üzere grup genel kurul

toplant›s›n› yapaca¤›z. Teflekkür ederim.

Mehmet Zileli; Biz teflekkür ederiz. Bir soru ya da

katk› var m› Erdener Bey’e? Yok çok teflekkürler.

Epilepsi cerrahisi e¤itim grubu web sayfam›zdan da

duymuflunuzdur. Aktivitelerini Epilepsiyle Savafl

Derne¤inin Epilepsi Cerrahi Komisyonu alt›nda

sürdürmeyi düflünüyor. Bunun için komisyon

üyelerine ve web sayfas›n› burada veriyorum. Ancak

baz› üyelerimizden epilepsi cerrahisi stereotaktik ve

fonksiyonel nöroflirürji gruplar› ile birleflsin onlar›n

yan›nda çal›fls›n madem böyle ayr›laca¤›na deniyor.

Bilemiyorum bu gruptan kimse varm›? Atilla Beyin

san›yorum bu konuda bize söylemek istedikleri var.

Atilla Erdem; Benim birkaç slayt›m olacakt›,

Efendim benim flimdi sizlerle paylaflmak istedi¤im

birkaç nokta var. fiimdi flu anda say›s›n› bilmedi¤iz

kadar çok kurul geçti. Sabahtan beri dinliyorum

bunlar› çok fazla say›da. Bizim grup gere¤inden fazla

m› onu bilemiyoruz ama flu anons bile, yani bu

kuruldan salonda üye var m› anonsu bile bunun

gerekti¤inden fazla bir organizasyon oldu¤unun bir

göstergesidir. Yani 2 türlü sorun var organizasyonla

ilgili, bunu paylaflmak ad›na söylüyorum, lütfen yanl›fl

anlafl›lmas›n gerekti¤inden fazla bir bölünme diye

düflünüyorum. fiimdi burada hassasiyetle gelmek

gerekir bu ifle gönül vermifl arkadafllar›n burada

paylaflmalar› laz›m yani bu eziyet gibi görülmemesi

laz›m. Acaba bu say› azalt›larak bu organizasyon

sa¤lanabilir mi? Tabi bir gönül vermenin maddi

manevi bedelleri ayriyeten konuflulur tart›fl›l›r, fakat

bu ifl hevesli hocalar›n burada olmas› laz›m. Bu

anonsu beynim paradoks olarak kabul etti yani bu

salonda bu gruptan üye, kimse var m› anonsunu.

fiimdi bize gelmeden önce bu genç

nöroflirürjiyenlere yönelik düzenlenen kursa az

kat›l›m olmas›n› elefltirebilir miyiz kendimize

gelmeden? Kendimiz kat›lm›yoruz. Epilepsi cerrahisi

grubu ad›na büyük heyecanla bafllad›k. Evet,

amblemimizi kurduk ve dünyadaki örneklerinden

hareketle bu iflin büyük fleylere imza atm›fl üç tane

nörologu;  Erhan Bilir Gazi, Çi¤dem Özkara

Cerrahpafla, Serap Sayg› Hacettepe. Ça¤›rd›m,

geldiler. fiimdi biraz evvelki hocam›z›n hani 3-5 kifliye

ders anlatmas›ndan ayr› bir psikoloji bu. Toplant›ya

ev sahipli¤i yapt›m, bizi 6 kifli izledi, 6 kifli. Bir hayal

k›r›kl›¤› yaflad›m. Yar›fltan dönmedim ama bir yerde

yanl›fl var. Yani k›r›ld›m ben küstüm oynam›yorum

öyle de¤il. Nerde yanl›fl vard›? Yine organizasyonda.

Hemen yan›nda spinal cerrahi oturumu vard›. Ee

flimdi tüm nöroflirürji uygulamalar›n›n %60’›ndan

fazlas› oldu¤unu biliyoruz. Tabi hem de gelece¤i çok

parlak bir olayd›r. Oray› b›rak›p epilepsiyi niye

izlesinler. 6 kifli izledi. Organizasyonda bir sorun var.



94

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

Art› ben düzenleyici olarak bir daha ki sempozyumda

sizin istedi¤iniz formatta iflte flu kadar senede iki defa

sempozyum, flu kadar yaz›. Bu sefer de 14 kifli olurdu

diye düflünüyorum. Yani bu epilepsi as›l olarak

nöroloji hastal›¤›d›r. 2.slayt› alabilir miyim? fiimdi

böyle bir dernek var. 1973 y›l›nda kurulmufl ve bir

çaba içersindeler. Dedi¤iniz gibi buradan geliyor

hastalar. fiimdi burada paradoks olan bir fley daha var

ki bir tek benim nöroflirürjiyen olan. Yani ad› epilepsi

cerrahisi komisyonu, cerrahi laf› var ama cerrah olarak

bir tek ben görülüyorum. Önerim flu; bu bir dayatma

de¤ildir kiflisel görüflümdür. Buraya kat›labilirsiniz.

Birçok ünitede ki ben de bunu yaflad›m, bazen kendi

ünitemizde nörologlarla iyi bir entegrasyon içinde

olam›yoruz. fiimdi bunlar› aflman›n yegane yolu bu

grup içersinde entegre olmakt›r. Kendi ekibinizi afl›p

baflka nörologlara da dan›flabilirsiniz. Oradan da

hasta transferi sa¤layabilirsiniz. Bunlar benim

görüflümdür. Bu ak›fl içersinde hayal k›r›kl›¤›

yaflan›rsa yeniden kendi çat›m›z alt›na dönebiliriz.

Haa flunu kabul etmiyorum, biz kimsenin çat›s› alt›na

girmek zorunda de¤iliz. Yani baflkas›n›n çat›s› alt›na

girmeye, ama stereotaksik uygulama yapmak isteyen

arkadafllar oraya da üye olurlar buraya da üye olurlar.

Yani bunun yasal bir engeli yok. Ama epilepsi hastas›

buradan gelecek. Epilepsi hastal›¤› pirimer olarak

nöroloji hastal›¤›d›r ve bu entegrasyon için

nörologlarla iliflki flartt›r. Bunlar benim görüflüm.

Mehmet Zileli; Evet, teflekkürler. Dr. A¤ahan Bey;

A¤ahan Ünlü; Bence flöyle bir fley var sorun var.

Benim düflünceme göre bir sorun var burada,

hastayla ilgili yani bir hasta gelsin diye herhangi bir

fleyimiz yok. Bu ö¤retim ve e¤itim grubu epilepsi

ö¤retim ve e¤itim grubu. Türk Nöroflirürji Derne¤inin

çat›s› alt›nda asistanlar›m›za, uzmanlar›m›za bu ifli

sevdirsin, ö¤retsin diye kurulmufl bir grup bu. Di¤er

tarafta çal›flma ile ilgili her hangi bir fley yok. Tabi ki

onu da destekliyorum fakat buradaki bizim gruplarla

ilgili amac›m›z, burada görüldü¤ü gibi epilepsi

cerrahisi ö¤retim ve e¤itim grubudur. Üyelerimiz ve

asistanlar›m›za e¤itim vermesi amac›yla yap›lm›flt›r.

Belki onlar sevdirecektir epilepsiyi.

Mehmet Zileli; Evet teflekkürler. Buyurun Atilla

Bey;

Atilla Erdem; Birebir polemik içersinde olmak

istemiyorum. Biz kreflte çal›flm›yoruz, yani sevdirme

terminolojisinin alt›nda ne var. Bu krefl de¤il ki. Hasta

gelmezse nas›l ameliyat yapaca¤›z. Yani dünyan›n

hiçbir ünitesinde nöroloji basama¤›ndan geçmemifl

bir hastay› ameliyat edemezsiniz. Benim 300

dolay›nda yapt›¤›m ameliyat›n tamam› nöroloji

bölümlerince haz›rlanm›flt›r. Yani asistanlar›m›za

sevdirmek için ameliyat yapmam›z laz›m ama kendi

kurumunuz da nöroloji klini¤i biz epilepsinin

cerrahisi ile ilgilenmiyoruz derse, siz yönetimdesiniz,

yönetim olarak, yaa sen nas›l akademik kurulda

epilepsinin cerrahi tedavisi ile u¤raflmazs›n diye bir

yapt›r›m›n›z yokken burada afaki yorumlarla bir ›fl›k

tutamazs›n›z gelece¤e. Yani yönetim olarak bu bir

dergide var röportaj yapt›lar orda da söyledim. Yani

yönetmenin böyle bir misyonu da var. Yani bir

üniversitenin klini¤i ben epilepsinin cerrahi tedavisi

ile u¤raflm›yorum diye akademik kurul karar› alabilir

mi? Böyle bir karar alabilir mi? Yani böyle bir

kurumda çal›fl›yorsak kiminle entegre olaca¤›z ve

nas›l sevdirece¤im ameliyat yapmadan. Art› rasyonel

ve bilimsel bakt›¤›m›z zaman epilepsi de nöroloji

basamaklar›ndan geçmeden hiçbir hastaya elinizi

süremezsiniz. Cerrahi endikasyon bütün Dünya’da

örnekleri görüldü¤ü gibi nörologlar taraf›ndan konur.

Primer olarak nöroloji hastal›¤›d›r. Bu entegrasyon

flartt›r ve yani biz sana böyle görev verdik sevdir falan

özür dilerim yani, bunlar ciddi yorumlar de¤il. Ben

gelece¤e tafl›mak istiyorum, bu nörolojiye ra¤men

300 insan ameliyat ettim, asla kendimi övmüyorum.

Hiç gerekte yoktur, birbirimizi de tan›yoruz burada.

Büyük bir ailedir ama tan›yoruz. 300 ameliyat ve bunu

da tafl›ma suyla yapt›k. Gazi ile 10 sene, Serap Sayg›

ile bu kadar, Sevgi kapanmadan önce Levent ile bu

kadar. Bunu aflman›n yegane yolu bu dernekle

asimilasyon de¤il ki entegrasyon sadece. Bu kadar

korkmay›n entegrasyondan. Kimse sizin iflinizi

elinizden almayacak ki. Ben asistanlar›m›, bana

fellowlar geldi Ankara d›fl›ndan. Önce Erhan Bilir ile

tan›flt›lar. Mesela Bursa’dan, Antalya’dan bir doçent

arkadafl›m bir ay Erhan Bilir de zaman geçirdiler. Bu

ifl böyle bir ifl, ben sizden daha fazla emek verdim ve

bir kariyer harcad›m ama yine de ben her fleyin

do¤rusunu biliyorum psikolojisinde hiç olmad›m.

Sadece kendi görüflümü paylafl›yorum. Burada yorum
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yaparken kiflisel deneyimlerimizi de katarak

ayd›nlat›yoruz. Sadece hissettikleriniz de¤il, bilimsel

temelde burada konuflursan›z bu yüksek ç›tada bir

toplant› haline dönüflür. Duygusal de¤il rasyonel.

Yani bu ifl, bir kariyer harcad›¤›m bir aland›r ve asla

benim dedi¤im do¤ru psikozunda da de¤ilim ama bu

benim inan›fl›md›r.

Mehmet Zileli; Peki, teflekkür ederiz. ‹brahim Bey

buyurun;

‹brahim Ziyal; fiimdi Atilla a¤abeyin yapt›klar›n›

biliyorum ve y›llardan beri bize örnek olmufltur.

Gerçekten her fleyi çok takdire flayan ama benim

burada anlamad›¤›m fleyin birincisi; bütün gruplar›n

yönetim kurullar› gösterildi burada bir yönetim

kurulu gösterilmedi. ‹kincisi epilepsi cerrahisi

komisyonuyla bizim derne¤in ne alakas› var? Yani

bizim bir epilepsi grubumuz var, bu epilepsi cerrahisi

komisyonu ayr› bir fley bizle alakas› sadece dan›flma

ve paylaflma aç›s›ndan. Ben Atilla a¤abeyin çok iyi

niyetli olarak bu ifli sürdürdü¤ünü biliyorum ama yine

de ben 3 senede bu kurultayda flimdiye kadar

epilepsi cerrahisi grubuyla ilgili hiç baflka bir

muhatap göremedim yani kimler var kimler yok

bilmiyorum bile. Bir de seçimle ilgili mesela bizi fley

yapt›n›z elefltirdiniz her y›l yine ayn› flekilde

de¤iflerek yap›l›yor mu yönetim kurulu ayn› s›k›nt›

burada da m› var?

Mehmet Zileli; fiimdi bak›n, epilepsi cerrahisi

grubu flu anda yok. Yani pratik olarak yok. Çünkü uzun

süredir aktivite gösterecek kadar üyesi yok. Toplam 6

kifliydi galiba üye say›s›. Yani epilepsi cerrahisi ile

ilgilenen üyemiz yok. Bir grup ad› alt›nda

çal›flmas›n›n çok zor oldu¤unu gördük. Genel kurul

yapacak veya bir bülten yay›nlayacak ya da bir

sempozyum düzenleyecek kapasiteyi

gösteremiyorlar. Bunlar› tart›flt›k hatta bize Atilla Bey

k›zd› bafllang›çta. Burada bir kötü niyetimiz yoktu, biz

bu grub çal›flmad›¤› için bu grubun kalkmas›n›

düflündük. Ama sonra da Atilla Bey ile tart›flt›k ve

epilepsi cerrahisi komisyonu alt›nda bunun

sürdürülmesinin daha do¤ru olaca¤›n› söyledi. Biz de

bunu kabul ettik. Ama ben bu slayt› getirmemin

nedeni hem bu mevcut durumu bildirmekti hem de

böyle bir öneri vard› birçok arkadafl›m›zdan yaa iflte

epilepsi cerrahisi ve stereotaksi birleflsin diye. Yani

ayn› grup alt›nda çal›fls›nlar idi. fiu anda görüyorum

Atilla Bey bunu da do¤ru bulmuyor yani çal›flacaksan

ya bu komisyonda çal›flal›m veya yine eski grup gibi

çal›flal›m diyor. Öyle anl›yorum do¤ru mu? Buyurun

Atilla Bey;

Atilla Erdem; Ben çok fazla vaktinizi almayay›m

sadece görüfl söyledim. Onore edici sözler söylediniz

teflekkür ederim. Bu benim kiflisel görüflümdür.

Madem demin arkadafl›n dedi¤i gibi yönetimdesiniz.

Versin yukar›dan bir emir biriside götürsün o zaman.

Verin birisine yaps›n. Hangi grupta yani böyle daha

heyecan verici sevdirici aksiyonlar› yapaca¤›n›

hissetti¤iniz birisine görev verin. Bu kadar net, benim

kiflisel görüflüm budur.

Mehmet Zileli; Baflka, buyurun Kemali Bey;

Kemali Baykaner; Bu epilepsi cerrahisinin

yap›lanmas›ndaki zorluk bizim ana bilim dal›m›zda

da yafland›. Atilla Hocan›n söyledi¤i, Erhan Bilir

nöroloji olarak benim önem verdi¤im, yurt d›fl›na

giden ve bu konuda epilepsi cerrahisine yard›mc›

olmak için gönderilen arkadafllardan biridir.

Çocukca¤›z döndü çal›flmaya bafllad›, bize diyor ki flu

hastay› ameliyat edin diyor. Eriflkinde oldu¤u için

benim kar›flma hakk›m zaten yoktu. Bizden gerekli

ilgiyi görmedi. Atilla Hoca ile gayet güzel iliflkiler

içindeydi ve senelerce biz her olguyu Ankara T›p’a

refere ettik. Bakt›k ki bu olmuyor bir dal hakikaten ve

çok önemli hem öncesi hem ameliyat› hem de

sonras›. Bizden bir arkadafl› nihayet 2 y›ld›r

yetifltiriyoruz ki bu grubun ilk ifllerinden biri olsun

diye. Yaklafl›k 60’a yak›n amigdalahipokampektomi,

hemisferektomi vakas›, sinir stimülatörü takt›¤›m›z

hasta say›s› Türkiye’de en fazla. fiimdi biz

yetifltiriyoruz bir kifliyi. O da uzman›n› yetifltirsin diye

düflünüyoruz. Çok zor bir konu ama buna kliniklerin

yard›mc› olmas› laz›m. Atilla Hocan›n bu söyledikleri

herkes birine bu cerrahiyi versin çünkü çok özverili

cerrahi nörologlar› dinleyeceksiniz. Onlar›n yapt›klar›

toplant›lara kat›lacaks›n›z. Sonras›nda da onlar›n

olmas› laz›m bizim cerrah olarak herhalde biraz pratik

düflünüyoruz hani yapal›m iyi olsun fley yapal›m. Zor

bir hastal›k grubu ama mutlak epilepsi cerrahisinin

hani Türkiye’de mutlaka bu grubun olmas› laz›m ve
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her klini¤in bir kifliyi buraya yetifltirmesi laz›m
teflekkür ederim.

Mehmet Zileli; Evet teflekkür ederim. Ben bu
maddeyi de geçiyorum. Çeflitli görüfller oldu. Ama
san›yorum bu grup flu an için bu komisyon alt›nda
görevini sürdürecektir. fiimdi önümüzdeki dönemde
hangi toplant›lar var bir k›sa özet vermek istiyorum.
Biraz önce Yusuf Erflahin söz etti 3-6 Nisan’da
pediatrik nöroflirürji kursu var. 18-22 Nisan’da
biliyorsunuz büyük kongremiz var. 22-25 may›s’ta
araflt›rma kursumuz var asistanlara yönelik ve her
klinikten bir asistan›n ismi verilmesi isteniyor.
Klinikler aran›yor flimdi. Spinal cerrahi yaz okulu var.
E¤er son ayr›nt›lar› da bitirebilirsek Türk-Kore ortak
toplant›s› var. Spinal sempozyum var,  spinal cerrahi
ileri kursu var ve bölgesel toplant›lar› var. fiimdi
gördü¤ünüz gibi da¤›n›k çok say›da toplant› var. Biz
bunlar›n baz›lar›n› birlefltirme gibi bir plan yapmak
istiyoruz. Sizinde görüfllerinizi almak istiyoruz
burada. Bir y›l içinde 3 tane ana toplant›
düflünüyoruz. Birisi ana kongremiz Nisan ay›nda, bu
gruplar›n sempozyumlar›n› 2 birleflik sempozyumda
yapmak, birini Ekim, birini Kas›m aylar›nda. Birleflik
sempozyumlarda da ana bafll›klar› birisinde spinal
cerrahi, nörotravma ve yo¤un bak›m ve stereotaktik
ve fonksiyonel nöroflirürji yapmak, öbüründe ise
nöroonkolojik cerrahi, nöroanatomi, nörovasküler
cerrahi ve pediatri e¤er varsa kafa kaidesi fleklinde.
Ama ayr›ca yeni yetiflen arkadafllar için daha çok
asistanlar için temel nöroflirürji kursunu, pediatrik
nöroflirürji kursunu, araflt›rma kursunu, spinal
cerrahinin temel ve ileri kurslar›n› sürdürmek
istiyoruz. Onlar› da gördü¤ünüz gibi Mart, Nisan,
May›s, Haziran ve Kas›m aylar› diye ay›rd›k. Bu
konuda görüflleri olanlar var m›? Bölgesel toplant›lar›
saym›yorum, çünkü orada sadece o bölgedeki
kiflilere yönelik olarak ‹stanbul toplant›lar›, Ankara
toplant›lar› ya da ‹zmir toplant›lar› gibi toplant›lar var.
Evet, Ali Bey;

Ali Arslantafl; Say›n baflkan›m, flimdi bu
birlefltirme ile ilgili ben bu sabah grup baflkan›mla da
bir görüflme yapma f›rsat› oldum. Yönetim kurulu
olarak da bunu konuflmufltuk. fiimdi bizim 2008
y›l›n›n sempozyum takvimi belirlendi. Program belli,
gelecek konuflmac›, yurt d›fl›ndan gelecek konuflmac›
da belli, onlar›n saatleri de belli ve bu y›lki bizim…

Mehmet Zileli; O tarihi de¤ifltirmeyece¤iz önemli
de¤il.

Ali Arslantafl; 2.5 gün olarak tüm program
belirlendi ve grup baflkan›mla yapt›¤›m konuflmada
da bir baflka grupla beraber entegre olabilece¤imiz, o
2.5 günü uzatabilece¤imiz fleklinde görüflümüzü
iletmemi istedi. Siz uygun görürseniz ama herhalde
Fonksiyonel nöroflirürji, a¤r›, spinal cerrahi ile
ba¤lant›l› olur diye biz bir görüfl oluflturmufltuk.  2.5
güne yar›m gün ilave ederek böyle bir beraberlik
olabilir.

Mehmet Zileli; Tamam yani o s›rada iki salon
kullanabilece¤imizi düflünüyoruz. Kimileri spinal
bildirileri dinlerken, öbür tarafta kafa travmas› veya
yo¤un bak›m dinleyebilirler. Stereotaktik cerrahi de
bir yar›m günlük bir panel ya da iflte toplant›
yapabilir.

Ali Arslantafl; Bizim zaten bu iki sempozyum için
planlad›¤›m›z otel bu ifl için son derece uygun
efendim. Bildirmek istedim.

Mehmet Zileli; Peki, Selçuk Bey buyurun;

Selçuk Palao¤lu; fiimdi her fleyi yeniden
düflünmenin de anlam› yok. Bunu farkl› yapman›n
anlam› 2 kifli, 3 kiflilik kliniklerde s›rayla bir toplant›ya
gidebilmektir. fiimdi burada nöroonkoloji,
cerrahianatomi, nörovasküler, pediatri. 3 kifli varsa
3’üde birden gitmek zorunda kal›r. Halbuki, öbür
türlü klinikte nöbetçi kalabilir. Yani bunu zaman›nda
biz de düflündük. Bu önerinizin eksi taraf› yani
insanlar›n daha çok toplant›ya kat›lmas›n›n de¤il
daha az kat›lmas›na teflvik eden bir sisteme
dönüflebilir bu. Ayr› ayr› yap›lmas›n›n avantaj› oydu.
Bu önerinizin art› taraf› ise, ekonomik olarak daha
ucuza ç›kmas› olabilir.

Mehmet Zileli; Hem ekonomik olarak ucuza
ç›k›yor…

Selçuk Palao¤lu; fiey olarak yani toplant›
maliyetinin derne¤e ç›kmas› aç›s›ndan demifltim.
Ama bunun da flöyle bir mahsuru var, genel olarak
insanlar hedefi yani istedi¤i fley mesela pediatri
olabilir. Size kay›tlar›n› yapt›randa olabilir ama öbür
taraftaki salonu daha cazip bulup izleyebilirler.
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Bunun ne art›s› vard›r, ne de eksisi vard›r. Hedefine
ulaflmaz yani toplant›lar amac›na ulaflmaz. Ben ayr›
ayr› yap›lmas› taraftar›y›m. Çünkü kat›l›m› bu
azaltacakt›r diye düflünüyorum. Anadolu’da 2 kiflilik
klinikler var. Hatta bir flehirde sadece 2 beyin cerrah›
var. Yani onlar› s›rayla götürmeyi teflvik eden bir
fleydir toplant›lar› ayr› ayr› düzenlemek.

Mehmet Zileli; Ama flimdi genel nöroflirürji
uzmanlar› her konuda bilgi sahibi olmak istiyorlar ve
toplant›lar›n çok say›da olmas›ndan en çok onlar
rahats›z ve kurumlar›ndan devlet hastanelerinden
genellikle izin almakta s›k›nt› çekiyorlar. Yani
tahminen diyelim ki bir kasaba hastanesindeki ya da
bir Anadolu’daki bir flehirdeki nöroflirürji uzman› bu 3
ana toplant›dan 2 tanesine gelecek. Di¤er 2’si birine
veya 2’sine gelecek fleklinde bir ayarlama yapacakt›r.
Hepsine gitmek gibi bir düflüncesi olmayacakt›r.
Öbür türlü bak›n buradaki sar› ile yazd›klar›m tek tek
ayr› toplant›lar. Yani 1,2,3,4,5,6,7,8 toplant›y› 3
toplant›ya düflürmüfl gibi oluyoruz. Evet, tabi art›lar›
eksileri var. Zafer Bey;

Zafer Berkman; Selçuk Palao¤lu’na kat›l›yorum.
Yani burada flimdi 2 toplant› var. 2. gruba bak›n.
Nerdeyse bir kongre kadar 4 grubu topluyorsunuz.
Siz 2. bir kongre yapm›fl gibi olacaks›n›z. Birtak›m
insanlar›n ayn› anda hepsine kat›lmas› mümkün
de¤il. E¤itimine katk›n›z olmayacak. Bence yine
eskisi gibi yapal›m. Bir büyük bir küçük belki olabilir
ama öyle sadece 2 tane sempozyumla bütün
gruplar›n toplant›lar›n› bitirmek bence yanl›fl olur.
Onun yerine yerel toplant›lar› azaltal›m yani her
flehirde küçük küçük o kadar çok toplant› oluyor ki
bence bunlara müsaade etmeyebilirsiniz. Yani
sempozyumda tart›fl›lacak konuyla yerel küçük
toplant›lar› karfl›laflt›r›p ona göre karar almakta fayda
var. Bence sempozyumlar› desteklemek laz›m. Her
birinin ayr› yap›lmas› veya bir büyük grubun yan›na
bir küçük grup konmas›nda fayda var.

Mehmet Zileli; Nöroonkoloji grubu geçen sene 9
tane küçük toplant› yapt›. ‹ptal mi edelim onlar›?

Zafer Berkman; Onlar bir çal›fltayd› ve sizlerden
zaten öneri al›narak Türkiye’nin genel demografik
verisini toplamak için yap›lan bir fleydi. Bu sizin de
destekledi¤iniz bir fleydi.

Mehmet Zileli; Kabul ben zaten güzel oldu¤unu
düflünüyorum. ‹tiraz›m yok.

Zafer Berkman; Ama öbürünü de o zaman güzel
düflünmemiz laz›m çünkü sempozyumda da çok
detayl› fleyler tart›fl›l›yor. Sempozyumun içeri¤i bir
yerel toplant›dan çok daha fazlad›r.

Mehmet Zileli; Bak›n o zaman yerel
toplant›lar›n›z› da sizin iptal etmemiz laz›m. Baflka
görüflü olan var m› bu konuda? ‹lhan Bey;

‹lhan Elmac›; Bir kere ciddi bir toplant›
enflasyonu var. Biz tüm bu toplant›lara gitmek
istersek, ben bir e¤itim araflt›rma hastanesinde klinik
flefli¤i yap›yorum. Benimle çal›flan 7 tane uzman
arkadafl var. Bir grup insan, devaml› olarak elinde
çantayla dolaflmak durumunda kalacak. Bunlar
d›fl›nda da bizim ba¤l› oldu¤umuz di¤er toplant›lar
var. Mesela onkoloji grubunun toplant›lar› var. ‹flte
spinal grubunun gitti¤i omurga toplant›lar› var. Tabi
burada ana hedef ö¤retim ve e¤itim gruplar›n›n
nöroflirürji uzman›na e¤itimi götürmesidir. Mesela bu
nöroonkoloji e¤itim grubunun toplant›s›d›r burada
kast edilen. Dolay›s›yla sizin de belirtti¤iniz gibi iflte
Urfa Devlet Hastanesinde çal›flan uzman arkadafl ya
da benimle çal›flan genel çal›flan uzman arkadafl yani
herkes spesifik bir konuyla u¤raflmak durumunda
de¤il, 3. sempozyuma gitti¤inde 3 numaral›ya
nöroonkoloji toplant›s›na kat›lacak. Nöroanatomi ile
bilgisini tazeleyecek, vaskülerle ilgili ö¤renmesi
gereken bir fley varsa orada ö¤renecek, pediatrinin
bir toplant›s›na kat›lma flans›n› elde edecek. Tek bir
gidiflte hem ekonomik olacak hem de en üst
faydalanm›fl olaca¤›z bu iflten.  Dolay›s›yla bizim
bunu iyi tart›flmam›z ve de¤erlendirmemiz gerekir
diye düflünüyorum yoksa bu toplant›lar›
sürdürmemiz zaman içinde zor olacak kanaatindeyim.
Teflekkür ederim.

Nihat Egemen; Ben bir fley sormak istiyorum.
fiimdi bu toplant›-sempozyum 4 salonda m› olacak
yoksa 1 salonda arka arkaya m› olacak?

Mehmet Zileli; 2 salonda olacak. Çünkü bunlar
yani mesela pediatri 1 gün ö¤leden sonra bir panel
yapacak sadece. Diyelim ki gergin omurilik diye bir
panel yapacak. Nörovasküler cerrahide diyelim ki
AVM’ler ile ilgili bir panel yapacak.



98

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

Nihat Egemen; Yani süreleri yar›mflar gün mü?

Mehmet Zileli; Süreleri eflit olmayacak. Burada

mesela nöroonkoloji toplant›s› daha büyük olacakt›r.

Nihat Egemen; Anlad›m da yani tek salonda bu

4’ü arka arkaya olursa hem kat›l›m daha çok olabilir

hem de e¤itim aç›s›ndan katk›s› fazla olabilir. Haa

2’ye bölerseniz nöroonkoloji ile cerrahi

nöroanatomiye giren öbür tarafa öbür taraftan

habersiz olur. Zaten büyük kongrelerin s›k›nt›lar› da o

flekilde.  4-5 salon oluyor herkes birer ucundan

tutuyor. Halbuki tek salonda olan toplant›lar çok

daha e¤itici oluyor bence. Bütün toplant› için

geldi¤inizde bütün bilgiyi alm›fl oluyorsunuz. O

aç›dan da de¤erlendirilebilir.

Mehmet Zileli; Burada dikkat ediyorsan›z bir

fleyle karfl› karfl›yay›z. Genellikle gruplar kendilerinin

ayr› ayr› toplant› yapmalar›n› istiyorlar. Birleflik

toplant›dan hofllanm›yorlar. Çünkü böylece

aktivitelerinin eriyece¤ini düflünüyorlar. Ama böyle

bir düflüncenin yanl›fl oldu¤unu düflünüyorum ben.

Evet, buyurun Selçuk Bey;

Selçuk Palao¤lu; fiimdi ama hedefinden flafl›yor.

fiimdi çok toplant› var m› diye bugün sabahta

konufltuk. Her bir toplant›n›n farkl› hedefleri var. Bu

grup toplant›lar› biraz ileri formatta olan fleyler

toplant›lar.

Mehmet Zileli; Do¤ru

Selçuk Palao¤lu; Ben art›k pediatri¤in

toplant›s›n› izlemek istemiyorum çok aç›k

söyleyeyim. Yani hiçbir flekilde zevkte alm›yorum ve

zaman kayb› olarak görüyorum kendim için. Belki bir

15 sene önce olsayd› belki biraz daha keyifle izlerdim

ama flu anda istemiyorum. Belli bir konuda art›k

çal›flt›kça o konuya art›k fley oluyorsunuz. Bu ileri bir

fleydir.  Bak›n temel fleyler için söylemiyorum.

Dolay›s›yla bunun birleflmesi çok uygun de¤il bence

ama flunu yapabilirsiniz. Bak›n kat›l›mc› say›s› flimdi

ben size söyleyeyim yani spinal cerrahinin bir

sonbahar sempozyumunda 550 kayda ulaflt›k bir

keresinde. 550 kay›t. fiaka de¤il, yani Bodrum’da bu

ciddi bir rakamd›r. Siz diyebilirsiniz yani 10’luk 30’luk

50’lik fleyleri birlefltirebilirsiniz. Ama büyük

toplant›lar var burada. Onkoloji ve vasküler cerrahi

de bence  kalabal›k bir toplant›, pediatri¤i

bilmiyorum hiç görmedim ben.. 

Mehmet Zileli; Vasküler Cerrahi kalabal›k bir

toplant› olmuyor. Ne yaz›k ki vaskülere ilgi çok azald›.

Selçuk Palao¤lu; Sizde ki kay›tlara göre yani

kat›l›mc› say›lar›na göre bir grupland›rabilirsiniz ama

bence çok büyük say›s› karfl›s›nda hiç gerek yok

s›k›nt› da ç›kar.

Ali Arslantafl; Say›n baflkan, flimdi yerel

toplant›larla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum.

Yerel toplant›lar›n TND’ye Türk Nöroflirürji Derne¤ine

hiçbir yükü yok mali olarak. Sabah 9’da bafll›yor,

at›yorum bizim son yapt›¤›m›z Mart’›n 1’inde yap›lan

Bursa’da Servikal Disk Hernileri Paneli biz grup

olarak e¤itmenler olarak onlar›n ayaklar›na gidiyoruz.

Mesela Bursa toplant›s›nda Bursa, Çanakkale,

Bal›kesir, Bilecik çevresindeki Kocaeli’den birçok

nöroflirürjiyen hekim arkadafl geldi. Sabah 9’da

bafllad› ö¤leden sonra 4’te bitti. Bunu toplant›

yo¤unlu¤u gibi alg›lamamak gerekir diye

düflünüyorum. E¤itici kifliler bu konuda deneyimli

kifliler ayaklar›na gidiyor bir konuyu anlat›yor.

Servikal disk hernileri konusuna 6 saatlik toplant›ya

107 kifli geldi oturdu salona. Demek ki ilgi var. Zaten

biraz önceki grup tart›flmalar›nda onu da

söyleyecektim fakat konu de¤iflince geçtim. 2 tane

e¤itim ve ö¤retim grubu ile ilgili flu anda salonda

benim kafa kaidesi ve epilepsi ile uzaktan yak›ndan

alakam yok ama çok kifli yani 5 kifli ç›kar m›? Devam

dedi¤imiz zaman tekrar bir 5 kiflilik grup

oluflturulamayacak. Yani zaman içerisinde ilgiye ba¤l›

olarak fleyde düflüyor. Dengeler o flekilde oturuyor

diye düflünüyorum. Bir de birleflik sempozyum ayr›

ayr› 2 salonda olsa bile veya tek salonda da olsa biraz

önce Selçuk a¤abeyin de dedi¤i gibi ileri

seviyesindeki nöroonkolojiyi dinlemek isteyen insan

herhalde, pediatri¤i dinlemek istemeyebilir veya

öbürünü. Dolay›s›yla 2 günlük bir toplant›ya yar›m

gün dinlemek için kalk›p gelecek. Hem efektif bir fley

de olmayacak diye düflünüyorum. Ancak ikili

birlefltirmeler mutlaka gerekirse yap›labilir diye

düflünüyorum. Dörtlü birlefltirme 2. bir kongre gibi

hakikaten ben de öyle düflünüyorum.
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Mehmet Zileli; Yaln›z buradaki arkadafllar

kendileri için toplant›lar› düflünüyorlar. Oysa bak›n

980 tane üyemiz var bizim.1000 olmufl olabilir bu flu

anda. Bu kadar üyenin ço¤u %80’i genel nöroflirürji

yap›yorlar ve bütün toplant›lar› izlemeye çal›fl›yorlar.

Hiç olmazsa bak›n yine Urfa’dan, Urfa Devlet

Hastanesindeki arkadafl örne¤ini verdi biraz önceki

arkadafl›m›z, 1 sene 2 tanesine öbür sene öbürüne

gidecektir ve biz bak›n ilk kez pediatriyi bir panel

yapmaya ikna ettik. Yani daha önce pediatri sadece

kurs yap›yordu biliyorsunuz. Ama tabi kongre

s›ras›nda pediatrik grubunun aktiviteleri var. Bir

sempozyumda da hiç olmazsa bir yar›m gün bize

genel nöroflirürjiyenlere bir fleyler anlat›n dedik.

Evet, Kemali Bey;

Kemali Baykaner; Bu toplant›lar›n say›s› zaten

hani fazlal›¤›ndan flikayet edipte grupland›rmakta

ayr› bir sorun herhalde. Sempozyum yapma flart› var

m›, yok herhalde yani. Bunu kongre içerisine yedirsek

hani ki;

Mehmet Zileli; Evet, pediatri yine ayn› fleyi

söylüyor…

Kemali Baykaner; fiimdi kongrede salonlar e¤er

15-20 kifliyle gidiyorsa bu gerek nöroonkoloji gerekse

spinal grubu hiç olmazsa bu toplant›lar› yapt›¤›

zaman panelleri bence kongrede yaps›n. Bu kadar

kurs say›m›z var, kendi kongremiz var, yerel yani

Ankara’da siz hani flubat ay›nda Nurhan Avman

gününü yapmamazl›k edemezsiniz. Çünkü o art›k

yerleflti ve gelenekselleflti. Yerel toplant›lara da

kar›flmayal›m. Hacettepe yapt›¤› toplant›ya tüm

Hacettepe mezunlar›n› ça¤›r›yor ve di¤er uzmanlar›

da ça¤›r›yor. Ankara T›pta bunu yap›yor. Nurhan

Avman günü yap›p bütün beyin cerrahlar›n› ça¤›r›yor.

O zaman bence bu sempozyumlar diye

grupland›rman›n amac› yok. Yani pediatri bir panel

yapacaksa kongrede saat verin orada yapal›m. Zaten

biz yüksek düzeyli kursumuzu zaten yap›l›yor her y›l.

Benim fikrim bu.

Mehmet Zileli; Peki, teflekkür ederim, Sait bey,

Sait Naderi; fiimdi de¤iflik toplant›lar var. Asl›nda

Selçuk a¤abey biraz söyledi ama özellikle yerel

toplant›lar için ben öncelikle bir ekleme yapmak

istiyorum. Yerel toplant›lar bundan 3-4 sene önce

bafllat›ld›. Bunun bafll›ca sebebi fluydu; yurdun uzak

köflelerinde birçok nöroflirürjiyen birtak›m vakalar›

yapmak istiyor ama ortopedik omurga cerrahisi ile

u¤raflanlara karfl› birtak›m nedenlerle nedeniyle

kendilerini güçsüz hissediyorlard›. Yani asl›nda orada

toplant› düzenleme fikri vard›. Birçok de¤iflik

yerlerde yap›ls›n, herkese ulafl›ls›n, birde oradaki

arkadafllar›m›z kendilerini biraz daha güçlü

hissetsinler. Politik nedenleri de vard›. Ben bunun

yararl› oldu¤unu düflünüyorum. Onun d›fl›nda evet

bir yerde do¤rudur çok miktarda toplant› var. Sizde

biliyorsunuz yani spinal cerrahi için ben bakt›¤›m

zaman ortopedistlerin spinal cerrahi toplant›s›na

gidiyoruz, kendi spinal cerrahi toplant›lar›m›za

gidiyoruz yani bol miktarda toplant› var. Ama bunun

çözümü bu flekilde birlefltirmek olmamal›. fiu anda

benim gördü¤üm bizim Nisandaki kongremize ek

olarak Ekim ve Kas›m aylar›nda da kongre gibi bir

fleyler oluflturulmufl.

Mehmet Zileli; Ama kongre bak›n, kongre ile fleyi

çok önemli ay›ran bir fley var sözlü bildiri yok, kongre

farkl›.

Sait Naderi; Do¤ru söylüyorsunuz ama

sempozyum olarak bakt›¤›n›zda ortalama 400 kay›tl›

üyeyle giden spinal cerrahi grubu toplant›s› var. Yani

oldukça dominant bir grubun toplant›s›na siz belki

20-30 kiflinin kat›laca¤› toplant›lar›da eklemek

istiyorsunuz. Belki çözümü flu olabilir; spinal cerrahi

kendisi yapar dominant gruplar, nöroonkoloji de öyle

ama di¤er say›y› oluflturamayan gruplar› belki

birlefltirebilirsiniz. Yani orada 2 ve 3 yapt›¤›n›z› 2, 3, 4

yap›labilir. Spinal ayr› yapar onkoloji ayr› yapar di¤er

gruplar› belki birlefltirebilirsiniz.

Mehmet Zileli; 3 toplant› olsun diyorsunuz.

Sait Naderi; Evet ama spinal cerrahi gibi oldukça

dominant olan 400-500 kiflinin kat›ld›¤› bir toplant›y›

kalk›p da öbür gruplarla birlefltirmek çok do¤ru de¤il

bence.

Mehmet Zileli; Bu konuyu da isterseniz geçelim

çünkü saat 2,5’u geçti birkaç konu daha var. fiimdi

Türk Nöroflirürji Derne¤i baz› kongrelere destek

veriyor. Bunlar aras›nda ismics toplant›s› var 5-6
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Nisan’da Ankara’da yap›lacak. Serebral kan ak›m› ile
ilgili bir radyologlar›n öncülük etti¤i bir toplant› var 3-
6 Eylül’de Kufladas›’nda yap›lacak, bir de fizik
tedavicilerin organize etti¤i bir toplant› var hareket
analizi ile ilgili. Tabi kongremizden biraz
bahsedebiliriz. Bu sene kongreye gelmeye söz veren
2 meslektafl›m›z yani konuflmac› olarak gelmeye söz
verenler daha sonra fikir de¤ifltirdiler ve 4 tane
yabanc› konuflmac›m›z var. Ayr›ca çok de¤erli yerli
konuflmac›lar›m›z var. Aç›l›fl konuflmas›n› bu sene Dr.
Türkan Saylan yapacak. Günümüzdeki flu andaki
tart›flmalara herhalde katk›da bulunacak. 2 tane
sergimiz olacak. Birisi meslektafl›m›z Orhan Yayla’n›n
foto¤raf sergisi, bir de yine ‹zmir’den meslektafl›m›z
Dr. R›fat Mutlu’nun karikatür sergisi olacak. Kongre ile
ilgili zaman zaman kay›t ücretlerinin ve kalma
ücretlerinin yüksek oldu¤u fleklinde elefltiriler
al›yoruz. Bunlara çok çeflitli yan›tlar bulduk ama bir
tanesini özellikle vurgulamak istiyorum. Bak›n bu 2.
Ulusal Sa¤l›k Kurultay›.  Sa¤l›k 2008 kongresi ve
bizden san›yorum 10 gün falan önce ayn› yerde
yap›l›yor ve kay›t ücretleri ve oda ücretleri böyle,
bizimkiler ise bu flekilde. 2 kiflilik odada 320 euro her
fley dahil ve kay›t ücreti dahil. Karfl›laflt›racak olursak
2. Ulusal Sa¤l›k Kurultay› 9-13 Nisan’da 2 kiflilik
odada konaklamal› kay›t 1062 YTL. Türk Nöroflirürji
Derne¤i Kongresinde 601 YTL. Konaklamas›z kay›t ise
yani sadece kay›t ücreti için ödedikleri ise 590 YTL
onlar›n, bizimki ise 329 YTL. Kongre ile öneri ve
görüflleri olan var m›? Geçen sene 4 salon
kullan›yorduk biliyorsunuz, bu sene 2 salon
kullanmaya karar verdik. Çünkü baz› salonlarda çok
az kat›l›mc› yer al›yordu. Onun için 2 salona indirdik
ayr›ca Nöroflirürji Hemflireli¤i Kongresi de ayn›
zamanda  olacak ve onlar farkl› bir salon
kullanacaklar. O yüzden bu sene sözlü bildiri
say›lar›nda azalma olacak bir miktar ancak san›yorum
bundan birçok kiflinin rahats›z olmayaca¤›n›
san›yorum. Çünkü sözlü bildirilere sadece nerdeyse
bildiri sahipleri salonda olacak flekilde kat›l›yordu.
Baflar›l› bir kongre olaca¤›n› umuyorum. Evet, soru
yoksa bunu da geçelim.

Sabah bahsetmifltik. Karadeniz Nöroflirürji
Kongresi 2007’de yap›ld›. 2009 için Türkiye’nin
planlamas›na ihtiyaç var. Türk-K›rg›zistan ortak
toplant›s›ndan bahsetmifltim. Türk-Kore ortak

toplant›s›ndan bahsettim. Bu arada bir fley daha
söylemek istiyorum yani en son cümleler olarak
belki. Biz ilk yönetime geldi¤imizde bir anket
yapm›flt›k ve bu ankete 30 küsür tane yan›t
alabilmifltik. Oysa 900 küsür tane üyeye
göndermifltik. Bunun üzerine biz dedik ki yani
aram›zda konufltuk en az›ndan e¤itim veren klinikleri
ziyaret edelim ve olabildi¤ince oralardan hiç olmazsa
sözlü iletiflim alal›m. 5-9 Kas›m’da Ankara’da 7
hastane 9 klini¤i, 12-14 Kas›m’da ise ‹stanbul’da 14
klini¤i ziyaret edebildik. Program›m›z ancak bunlara
yetiflti asl›nda daha kalanlar var yani bu flehirlerde
kalanlar da var. Mümkün olursa Anadolu’dakileri de
ziyaret etmekte yarar var belki ama buna zaman
bulabilir miyiz bilemiyorum. Belki önümüzdeki
dönemdeki arkadafllar devam ederler. Buralardan
ald›¤›m›z elefltiriler görüfller gerçekten bizi çok
yönlendirdi. Bu elefltiri ve görüflleri bültende
yay›nlad›k biliyorsunuz. E¤er bakmam›fl olanlar varsa
son bültenimizde bu yay›nland›. Mesleki ve özlük
haklar, e¤itim faaliyetleri, yeterlilik kurulu, kongrenin
yap›s›, dergi, web sayfas›, araflt›rma, yurt d›fl› iliflkiler
ve genel politikalarla ilgili sohbetlerimiz ve
konuflmalar›m›z oldu. Gerçekten çok yararl› oldu¤unu
düflünüyorum. Belki son olarak bu kurultay›n
sonunda bu maddeler üstünde bir genel tart›flma
açabiliriz. ‹flte nöroflirürji uzman› ihtiyac›, biraz önce
derne¤in bu konuda yapt›¤› baz› fleyleri
duyurmufltuk. E¤itim kurumlar›n›n durumu,
mezuniyet sonras› e¤itim ile ilgili daha neler
yap›labilece¤i, araflt›rma ve gelifltirme, Türk
standartlar› ile ilgili neler yap›labilir ve uluslararas›
iliflkilerle ilgili neler yap›labilir. Son olarak bu
konularla ilgili görüflleri olanlar var m› veya bu
konular d›fl›nda bir fleyler söylemek isteyen
arkadafllar›m›z var m›? Öneri ve katk›lar var m›? 

Etem Beflkonakl›; Teflekkür ediyorum say›n
baflkan. Ben bizim derne¤imiz gibi mesleki ve
bilimsel örgütlerin Dünyan›n geliflimine paralel
olarak sürekli geliflme içinde olmas› gerekti¤ini
düflünüyorum. Burada say›n baflkan›n gösterdi¤i uzun
dönem bilim ve e¤itim politikalar› bugün belki çok
farkl› olabilir. 5 sene sonra çok farkl› bir hale gelecek.
Bizim belki biraz daha orta kademe yafllara gelmifl,
birtak›m yerlerde yöneticilik pozisyonlarda olan
insanlar olarak burada yaz›lan kriterleri sürekli olarak
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düflünmemiz laz›m. Gelecek projeksiyonlar›
yapmam›z, kendimizi gelece¤e haz›rlamak için
sürekli neler yapabiliriz gibi konular› düflünmemiz
laz›m. Ben flahsen kendim düflünmeye çal›fl›yorum,
beni yak›ndan tan›yanlar sürekli olarak bu tür
düflünsel faaliyetlerimin oldu¤unu biliyorlard›r. Ben
baz› ek dilek ve temennilerde bulunmak istiyorum.
Say›n baflkana çok teflekkür ediyorum. Kendisi ile 2
sene çal›flt›m. Say›n önceki baflkana da çok teflekkür
ediyorum onunla da 2 sene çal›flt›m. Biraz önce
söyledi¤im gibi mesleki ve bilimsel örgütler sürekli
ça¤dafl gereklere göre hareket etmesi gerekir diye
düflünüyorum. Ben 1991 y›l›ndan itibaren derne¤in
de¤iflik platformlar›nda çal›flt›m. Son 4 y›lda yönetim
kurulunda görev ald›m. Say›n önceki baflkanlardan
çok fley ö¤rendi¤imi zannediyorum kendilerine
teflekkür ediyorum. Derne¤in kurucular›ndan ve
hocalar›m›zdan çok fley ö¤rendi¤imi zannediyorum.
Bugün bile ö¤len aras›nda sohbet imkan›
buldu¤umuz a¤abeylerimizden, hocalar›m›zdan daha

önce akl›m›za gelmeyen küçük de olsa birtak›m

fleyleri hemen ayaküstü ö¤renme f›rsat›n› buluyoruz.

Bu süreç içinde kazand›¤›m deneyimleri de aktarmak

istiyorum. fiu anda derne¤imizin geçirmekte oldu¤u

ve yo¤un olarak devam eden birtak›m faaliyetlerinin

de ilerisinde devam etmesini arzu ediyorum.

Önümüzdeki dönem yönetimlerinin bu faaliyetleri

devam ettirmesi ve bu faaliyetlerin içinde bulunan

insanlar›n en az›ndan bir k›sm›yla devam etmesi

gerekti¤i düflüncesindeyim. O yüzden ben bu

dönemin sonundaki yeni dönem seçimlerinde

yönetime adayl›¤›m› bildirmek istiyorum ve sizlerin

takdirlerine b›rak›yorum. Teflekkür ediyorum.

Mehmet Zileli; Evet biz teflekkür ederiz Etem

Beye, bu dönem içerisinde gerçekten kendisi ile

çal›flmak bir zevkti. Baflka dilek ve temenni ya da

herhangi bir konuda görüfl bildirmek isteyen var m›?

Yoksa, oturumu kapat›yorum. Kurultaya geldi¤iniz

için, kat›ld›¤›n›z için çok çok teflekkür ediyorum…


