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TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
BBAAfifiKKAANNLLII⁄⁄IINNAA,,

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

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

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

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

dernek temsilcisi kat›lm›flt›r. 

TTooppllaanntt››  GGüünnddeemmiinnddee::

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

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

K›lavuzunun (AOK) de¤erlendirilmesi, 

2- Di¤er etik problem alanlar› için derneklere

önerilecek k›lavuz, kaynak/bilgi dosyalar›,

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

3- Derneklerin yedek ve asil üyelerinin UDEK-

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

güncellenmesi,

4- EÇG'nun diger hedeflerinin ve çal›flma

program›n›n gözden geçirilmesi,

5- Dilek ve Öneriler, bulunuyordu.

Grubun temsilcilerinden Dr. Nuket Örnek Buken

yönetimi ve Dr. Özlem Sar›kaya raportörlü¤ünü

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

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

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

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

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

üyelerden en az biriyle toplant›larda temsil

edilmelerinin sa¤lanmas› gere¤i vurguland›.

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

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

taraf›ndan haz›rlanan AOK’nun gözden geçirilerek

katk›lar de¤erlendirildi. Bu aflamada grupta

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

koruyan önemli bir kan›t belge ifllevi görece¤i

vurguland› ve uygulama sürecine dair yaflanan genel

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

Vurgulanan noktalar flu flekilde derlenebilir:

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

tedavi ve esenlendirme sürecinde hekim-

hasta iliflkisi esast›r. AOK gerek flartlar› ve

s›n›rlar› belirleyen bir k›lavuzdur. 

• AOK standartlar› tan›mlayan çerçeve bir

dökümand›r ve dernekler bu k›lavuzu kendi

önceliklerine ve özel giriflimlerine göre

standart formlar›n› gelifltirirken kullan›r. 

• Derneklerin kendi uzmanl›k alanlar›na özgü

her bir uygulama için gelifltirecekleri AOK

için EÇG dan›flmanl›k yürütebilir ve bu

süreçte EÇG TTB Hukuk Bürosu’nun

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

yararlan›r.

• AOK gibi standart formlar›n kullan›mlar›

mezuniyet sonras› e¤itim sürecindeki

geliflmelerle (asistan karnesi, portfolio, vb.)

birlikte uygulamalar› kolaylaflacakt›r. 

• AOK’nun uygulamada yerleflebilmesi için

hasta ve yak›nlar› dernekleriyle/gruplar› ile

iflbirli¤i yap›labilir.

• Sa¤l›kta dönüflüm program› sürecinde
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de¤iflen sosyal güvenlik uygulamalar› ve

cepten ödemelerle ilgili bilgilendirme ve

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

olacakt›r.  

• AOK’nun kurumlarda uygulanabilmesi için

baflhekimlikler taraf›ndan onaylanmas›n›n

flart oldu¤u vurguland›.

• Sorumlu hekime verilecek bir ceza

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

ve sonras›nda kendisine rücu edilece¤i

aç›kland›. Kurum malpraktis sigortas›n›

üstlenebilir, ancak hekimin sigortas›

bireyseldir. Kurumsal sorunlarda davan›n bir

sonraki aflamas›na geçilir. YÖK idari

pozisyonlarda olanlar için devreye girer.

Tart›flmalar›n ard›ndan AOK metni üzerinde

netlefltirme ve düzeltme önerileri yap›ld› ve

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

edildi.

‹kinci gündem maddesinde yer alan dernek etik

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

konuda Türkiye Biyoetik Derne¤i ve UNESCO’nun

konu ile ilgili çerçeve metinlerinin etik kurullar›yla

ilgili kaynaklar olarak ifllevsel olaca¤›, bu anlamda

yeni bir kaynak döküman oluflturmaya gerek

kalmayabilece¤i vurguland›. Bu gündem maddesiyle

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

kararlaflt›r›larak toplant›ya son verildi.

Sayg›lar›mla

DDrr..  KKaa¤¤aann  TTUUNN

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

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

tarihleri aras›nda Ankara Üniversitesi Morfoloji

Binas›nda düzenlendi. TTB-UDEK (Türk Tabipleri

Birli¤i- Uzmanl›k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu)

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

sabah oturumunda düzenlenmifl ve bu çal›flman›n

raporu ö¤lenden sonraki oturumda sunulmufltur.

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

Hizmetlerinin ‹yilefltirilmesi, Bilimsel Araflt›rma, Etik,

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

Planlamas› Çal›flma gruplar› olmak üzere toplam 5

gruptan oluflmufltur. Türk Nöroflirürji Derne¤i ad›na

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

‹yilefltirilmesi grubunda ben ve Etik Kurulda Op. Dr.

Kaan Tun yer alm›flt›r. 

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

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

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

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

kifliden oluflan bu grup kendine bir çal›flma plan›

belirledi. Preklinik, dahili ve cerrahi t›p bilim

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

Bu alanda mevcut uzmanl›k derneklerinin internet

sayfalar› ve iletiflim imkanlar› dahilinde toplum

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

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

Ayr›ca yine bu iletiflim imkanlar› dahilinde hekim

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

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

konuya yönelik oturumlar›n yetersizli¤iydi ancak ben

bu içeri¤e sahip oturumlar›n özellikle kendi

derne¤imiz bünyesinde de düzenlendi¤ini ilettim. 

Toplum sa¤l›¤›n› gelifltirmeye yönelik

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

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

bu konunun önemi üzerinde uzlafl›ld›. Bu konuda

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

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

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

olarak profesyonel iletiflim araçlar›n›n kullan›larak

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

Tüm dernekler kendilerine göre sorunlar›n›

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

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

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

hizmetleri kullan›m› ile fiziksel ve ekonomik zararlar›

azaltaca¤› konusunda uzlafl›ld›. 

Sa¤l›k Hizmetlerinin ‹yilefltirilmesi alan›nda

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

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

nedeniyle baflar›l› olamayaca¤› konusunda bir

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

merkezi hükümetin tavsiyeleri do¤rultusunda

belirlenmesi nedeniyle bu konuda sivil toplum

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

Bu toplant›dan edindi¤im izlenim, Türk

Nöroflirürji Derne¤i olarak bu konuda yap›labilecek

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

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

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

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

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

madde madde s›ralamaya çal›flt›m.

TTTTBB--UUDDEEKK  ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUPPLLAARRII  GGEENNEELL  KKUURRUULLUU
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1. Epilepsi gibi toplumumuzda çok genifl bir
popülasyonu etkileyen hastal›¤›n cerrahi
tedavi olanaklar›na yönelik ayd›nlat›c› bir
yaz›n›n oluflturulmas›

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beraber ortak bir çal›fltay düzenlenmesine karar

verildi.

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

Kurultay›na geçildi. TTB Merkez Konseyi baflkan›

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

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

aç›l›fl konuflmalar› ile bafllayan kurultayda özellikle

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

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

geliflen teknoloji ve internetin e¤itime katk›lar›

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

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

tart›flmalarla ses getiren oturum Cerrahi uzmanl›k

alan›nda kesiflen noktalar oturumu oldu. Beyin

cerrahisi alan›nda Türk Nöroflirürji Derne¤i baflkan›

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

Uluda¤ Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji

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

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

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

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

Dr. Ethem Beflkonakl› yap›lacak cerrahi ifllemlerin

müfredat programlar›na uygun e¤itimle ilgili

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

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

komplikasyonlara ve bölümler aras›nda sorunlara yol

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

tart›flma KBB ve Genel Cerrahi bölümlerinin

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

“Tiroidektomiyi kim yaps›n?” sorusu üzerine geçen

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

üniversite hastanelerinin bu konuda ayr›flan ve

örtüflen noktalar ele al›narak ortak bir çözüm

noktas›na ulafl›lmaya çal›fl›ld›. 

Son oturumlarda ise hasta ziyaret süreci ve bu

konuda hastanelerimizde yaflanan sorunlar masaya

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

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

bildirgesinde ise YÖK ve bakanl›k yetkililerden

beklenen temenniler sunuldu.  

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

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

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

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

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

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

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

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

olmas› için, kongre düzenleyen firmalarla görüflerek,

oturumlara girifl ve ç›k›fllar›n denetlenmesini

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

elektronik okuyucular›n konulmas› hakk›nda

çal›flmalar yapmakta ve de muhtemelen daha sonra

bu uygulamalar› derneklerden isteyecektir.

Kongrelerde amac›n ve hedef kitlenin iyi

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

ekledi¤i konusunda geri bildirimlerin hiçbir dernek

taraf›ndan elde edilmedi¤i bildirildi.

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

toplant›lar› düzenlerken göz önüne almas› gereken

öneriler flunlard›r;

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

toplant›lar›n düzenlenmesi (STE/SMG

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

derneklere TTB taraf›ndan bildirilecektir),

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

kimlikle saptanabilmesi için çal›flma

yap›lmas›,

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

daha iyi de¤erledirilmesi konusundaki

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

olaca¤› kanatindeyim.

Sayg›lar›mla

DDrr..  GG››yyaass  AAyybbeerrkk

Ankara Atatürk E¤itim ve Arafltırma 

Hastanesi  Nöroflirürji Klini¤
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Türk Nöroflirürji Derne¤ini  temsilen, üye olarak

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

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

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

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

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

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

tarihlerinde Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi

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

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

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

bölümde Füsun Sayek E¤itim Hastaneleri Kurultay›

gerçeklefltirildi. Üçüncü bölümde ise 29-30 Kas›m

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

civar›nda kat›l›mc› ile yap›ld›. 

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

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

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

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

çal›flmalar›n uzmanl›k derneklerine iletilmesini ve

derneklerden geri dönüflü sa¤lamak oldu¤u, bu

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

ay› ve sonbaharda TUEK öncesi), konusunda

deneyimli dernek temsilcilerinden oluflmas›

gerekti¤i ve bu temsilcilerin derneklerde

oluflturulmak istenen ilgili çal›flma gruplar›n›n

temsilcileriyle iletiflim sa¤lamak oldu¤u ve görev

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

çal›flma gruplar›nda dernek temsilcilerinin

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

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

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

getirildi.

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

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

b. Bilimsel Araflt›rmalar Çal›flma Grubu

c. Etik Çal›flma Grubu 

d. ‹nsan Gücü Planlamas› Çal›flma Grubu 

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

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

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

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

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

‹‹flfllleevvii::

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

TTTTBB--UUDDEEKK  ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUPPLLAARRII  GGEENNEELL  KKUURRUULLUU
RRAAPPOORRLLAARRII

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

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

GGöörreevvii::

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

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

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

4. Ulusal yay›nc›l›¤a özendirmek

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

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

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

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

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

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

araflt›rma metodolojisine verilen yer

konusunda durum saptama ve öneri

gelifltirme çal›flmas› yap›lacak.

‹‹zzlleenniimmlleerr

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

araflt›rmalarla ilgili uzmanl›k derneklerine somut

olarak ne gibi öneriler ve katk›da bulunabilece¤i

yönündeki tart›flmalarda sevinerek gördüm ki, Türk

Nöroflirürji Derne¤i bu konuda üstüne düflen görevi

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

örnek olacak biçimde yapmaktad›r. Bilimsel

araflt›rmalara maddi destek sa¤lanmas›, bilimsel

araflt›rma metodolojisine yönelik kurs düzenleme,

bilimsel araflt›rmalar›n ödül ve burslarla

desteklenmesi gibi önerilerin hepimizin bildi¤i gibi

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

çeflitli alanlarda yap›l›yor olmas› nedeniyle

derne¤imizin bugünkü ve önceki yönetimlerini, bu

teflvik ve ödüllere isimlerini vererek desteklerini

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

Derne¤imizin yine öncülük edebilece¤ini

düflündü¤üm bir konu ise konusunda ülkemizde

genel bir eksiklik olan çok merkezli bilimsel

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

gerekse derne¤imiz bünyesindeki klinikler aras› çok

merkezli çal›flma yap›labilmesi için derne¤imizin

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

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

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

oynayabilece¤i kan›s›nday›m. 

Bilgilerinize sayg›lar›mla sunar›m.

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  HHaakkaann  EEmmmmeezz

Baflkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Nöroflirürji A.D.

TToopplluumm  SSaa¤¤llıı¤¤ıı  GGeelliiflflttiirrmmee  ÇÇaallııflflttıırrmmaa  GGrruubbuu  vvee  SSaa¤¤llııkkttaa  ‹‹nnssaann  GGüüccüü  PPllaannllaammaa  ÇÇaallııflflmmaa  GGrruubbuu  iiççiinn  ggöörreevvlleennddiirriilleenn
DDrr..  AAyyhhaann  AAttttaarr,,  DDrr..  MMuussttaaffaa  BBeerrkkeerr,,  DDrr..  AAttiillllaa  AAkkbbaayy  vvee  DDrr..  MMeehhmmeett  SSoorraarr  mmaazzaarreettlleerrii  nneeddeenniiyyllee  ttooppllaannttııllaarraa
kkaattııllaammaammııflflllaarrddıırr..


