
Sayın Ethem BEġKONAKLI, 

Türk NöroĢirürji Derneği BaĢkanı 

 

 

18 Temmuz 2009 da Resmi Gazetede yayınlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ; 

Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulunda aşağıdaki gün ve saatte toplanılarak tekrar tartışılmıştır.   

 Danıştay 8. Dairesinin 11.1.2010 tarih ve 2009/7855 E. sayılı kararı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde 
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin; Ek-1 sayılı çizelgesinin 25. sırasında yer alan Kalp ve Damar 
Cerrahisi ana dalı uzmanlık eğitimi süresinin beş yıl olarak belirlenmesine ilişkin düzenlemenin, Ek-3 
sayılı çizelgesinin Periferik Damar Cerrahisi disiplinini Genel Cerrahi ana dalına bağlı yan dal olarak 
ihdas eden   36. sırasında yer alan düzenlemenin ve geçici 10. maddenin 1. fıkrasında yer alan 

Periferik Damar Cerrahisi yan dalında uzmanlık belgesi verilmesine ilişkin düzenlemenin yürütmesinin 
durdurulmasına karar verildi.  

 

Yukarıdaki Danıştay kararı ve yönetmelikle ilgili olarak önerilerimiz, 

Türk NöroĢirürji Derneği yönetimine sunulur. Saygılarımızla.  

 

 

 

 

TÜRK NÖROġĠRÜRJĠ YETERLĠK KURULU (TNYK)  

YÖNETĠM KURULU 

TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

 

 

 

 

Tarih:            08 Şubat 2010   

Saat :             19.30-21.30 

Yer:  Beşevler-Ankara 

Katılanlar:  TNYK Yönetim Kurulu :  Şükrü Aykol, M. Kemali Baykaner,  

  Deniz Belen, Mustafa Berker, Melike Mut,  

Yazman :  Melike Mut   

Gündem:  I. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile ilgili Danıştay kararının   

   incelenmesi ve öneriler.  

  II. Yeterlik web sayfası ile ilgili kararlar. 

. 

 

 

18 Temmuz 2009’da Resmi Gazetede yayınlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi 

Yönetmeliği’nin Beyin ve Sinir Cerrahisi ile ilgili maddeleri Türk Nöroşirürji Yeterlik 

Kurulunda ve Yönetim Kurulunda önceden ik ayrı oturumda tartışılmış ve yeni 

yönetmelikle ilgili olarak Tıpta Uzmanlık Kuruluna iletilmek üzere Türk Nöroşirürji 

Derneği yönetimine öneriler şeklinde 15 Ağustos 2009 ve 6 Ocak 2010 tarihlerinde ayrı 

ayrı sunulmuştur.  

 

Kalp Damar Cerrahisinin uzmanlıktaki eğitim süresinin kısaltılmasına itirazının Danıştay 

tarafından uygun görülmüş (11.01.2010) ve süre indirimi iptal edilmiştir. Ayrıca yan dal 

istemi Danıştayca değerlendirilmiştir. 



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nde tıbbi parazitoloji-tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi 

biyolojideki uzmanlık eğitimine itirazlar da, Danıştayca kabul edilmiş ve yürütme 

durdurulmuştur.   

Bu gelişmeler üzerine TND başkanı, yazılı olarak  Yeterlik Kurulundan dava açılması 

konusunda görüş istemiştir.   

Yeterlik Kurulu Yönetimi olarak TND yönetim kuruluna Tıpta Uzmanlık Eğitimi 

Yönetmeliği önerilerimiz ve ayrıca yönetim kurulu kararları aşağıda  sunulmuştur;  

 

    

I. Derneğimiz tarafından iletilecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğindeki 

eksikliklerle ilgili öneriler bir paket halinde bütünleştirilmelidir.  (Süre, yan dal, 

rotasyon ve benzeri ) 

II. Çalışmalarda daha etkin olabilmesi için bu önerilerin Tıpta Uzmanlık Kurulunun 

tüm üyelerine (toplam 16 kişiye) kişisel olarak TND tarafından gönderilmesi yine 

uygun görülmüştür.                                                                                                         

Tıpta Uzmanlık kurulu görevlerine bakacak olursak: İsteklerimizin hepsi bu kurul 

tarafından kabul edilebilir  düşüncesindeyiz.  
   MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır: 

   a) Kurumlara uzmanlık eğitimi yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kaldırılmasına iliĢkin teklifleri 

         görüĢüp karara bağlamak, 

   b) Uzmanlık eğitimi veren kurum ve birimin fiziki yapısı, yatak sayısı, eğitim araç, gereç ve personel 

    durumu yönünden sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları belirlemek, 

   c) İlgili uzmanlık dalının çekirdek eğitim müfredatını belirlemek ve ilan etmek, 

   ç) Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların süreleri hakkında karar vermek, 

   d) 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (ç), (d), (e) ve (g) bentlerinde yer alan uzmanlık eğitimi takip 

    sistemi bileşenlerine ilişkin formları oluşturmak ve yayımlamak, 

   e) İlgili kurum ve birimlerden toplanan bilgi formları vasıtasıyla uzmanlık eğitiminin nitelik ve  

    standartlara uygunluğunu, mesleki uygulama ve bilimsel çalışmaların yeterliliğini takip etmek, 

   f) Yapılan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen birimlerde yerinde denetim yapmak veya  

    yaptırmak, denetimler sonucunda düzenlenen raporları görüşüp karara bağlamak, 

   g) Uzmanlık eğitimi sınav jürilerinin seçim ölçütlerini belirleyerek jürilere katılabilecek eğitim  

    sorumlularını tespit etmek, 

   ğ) Yurt dışındaki uzmanlık eğitimi veren kurumların tanınmışlık listesini yapmak ve bu listeyi  

    güncellemek, yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi yapanların bilimsel değerlendirilmesinin 

    ölçütlerini belirlemek ve değerlendirilmelerin yapılabileceği fakülteler ile eğitim hastanelerini 

    belirlemek,  

   h) Yeni uzmanlık dallarının ihdas edilmesi ile ilgili görüş bildirmek, ihdas edilen dallarda uzman 

    olacakların başvuru ölçütlerini belirlemek ve bu konudaki başvuruları karara   

    bağlamak, 

   ı) Ekli çizelgelerde yer alan uzmanlık alanları dışında ihtiyaç duyulan uzmanlık sonrası sertifikalı eğitim 

    programı düzenlenecek alanları ve eğitimin süresi ve yeri ile usul ve esaslarını belirlemek, 

   i) Tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüĢler vermek, uzmanların tıbbi  

    geliĢmeleri izlemelerini sağlayıcı inceleme ve araĢtırmalar yapmak, yaptırmak ve  

    sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluĢlara iletmek, 

   j) Görev alanlarıyla ilgili konularda çalıĢmalar yapmak ve görüĢ hazırlamak üzere, görev süresini 

    ve üye sayısını belirlediği geçici komisyonlar kurmak.  

III. Tıpta Uzmanlık Kurulundan gelen cevaba göre dava açma yoluna gidilmesi veya 

TND yonetimi hukuksal alt yapıyı değerlendirerek ilk önce dava açılabilirliği 

araştırmalıdır.   

IV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 Temmuz 2009 da resmi gazetede 

yayınlandığı dikkate alınarak dava açılma şansı hala var  mıdır? araştırılmalıdır. 

V. 6 Ocak 2010 da öneri olarak VI madde TND yönetimine sunulmuştur. Süre ve 

rotasyonlarla ilgili kararların ısrarla üzerinde durulmasını önermekteyiz. 



VI. Yeterlik Kurulu yerinin web sayfasında Basında Türk Nöroşirürjisi’nin üstüne 

alınması ve dikdörtgen içinde TÜRK NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK KURULU 

yazılması 

VII. Web içinde TNYK nın açık yazılması(Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu) 

VIII. Çekirdek Müfredatın başına Nöroşirürji yazılması 

IX. Türk Nöroşirürji Yeterlilik Belgesi alanlardaki Yeterlilik kelimesinin ‘’Yeterlik’’ 

olarak değişmesine karar verildi.  

X. Türk Nöroşirürji Yeterlik Tüzüğünün 24 Mart 2007  tarihli olarak yazılması ayrıca 

ilk çalışma olan Türk Nöroşirürji Yeterlik Belgesi 01. Nisan 2006 nında pdf 

şeklinin konulması,  

XI. 30 Ocak 2010 da Resmi Gazete de yayınlanan TAM GÜN YASASI nın 

konulmasına, 

XII. Yeterlik konusunda bültende çıkan yazıların konulmasına, 

XIII. EANS, UEMS ve JRAAC la ilgili bilgilerin web sayfasına taşınmasına karar 

verildi.  

XIV. Türkiye de JRAAC tarafından akredite olan klinik ve anabilim dallarının web e 

taşınmasına, 

XV.  Yeterlik web’de Duyurular bağlantısı olması ve Yeterlik sınav tarihlerinin belirgin 

yanıp sönen şekilde yeterlik logosunun altına konulması önerildi. 

XVI. Türk Nöroşirürji Yeterlik Genel Kurulu’nun TNYK tüzüğünün 7.2 maddesi 

gereği yılda en az bir kez toplanır maddesine uyularak Genel Kurul tarihinin 

TND yönetimince belirlenmesi kararlaştırıldı.   Türk Nöroşirürji Derneği Kurul 

toplantılarının yapıldığı gün (20 Mart 2010) Genel Kurul Toplantısı gündeminde 

görülmemiştir.  Tekrar değerlendirilmesi önerildi.    

 

 
 

     

Gündemdeki  16  madde  oybirliği ile kabul edildi.         Toplantı tutanağı 3 (üç)sayfadır.  

            08 Şubat 2010 

Yaş imzalı kopyası TND dosyasındadır.  

 

 

ġükrü Aykol 

 

M. Kemali Baykaner 

 

Deniz  Belen 

 

Mustafa Berker 

 

Melike Mut 

 

 

 


