
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK YÜRÜTME KURULU  

TOPLANTI TUTANAĞI  

(9.1.5.) 

 
Tarih:            15 Ağustos 2009   

Saat :             10.00-13.30 

Yer:  TND genel merkezi, Bahçelievler-Ankara 

Katılanlar:  Gökhan Akdemir, Başar Atalay, M. Kemali Baykaner,  Ahmet Bekar,   

  Deniz Belen, Mustafa Berker, Melike Mut, M. Yaşar Kaynar,  Kemal Koç,  

  Ayhan Koçak. 

Yazman :  Melike Mut  (9.1.5.) 

Gündem:  Görüşülen maddeler ve alınan kararlar. 

 

1. 9 Mayıs 2009’da yapılan toplantı tutanağı katılanlarca imzalandı. 

 

2. UYEK yeterlilik sınavı değerlendirme anketinin doldurulması ve Prof. Dr. Tolga 

Dağlı’ya gönderilmesi uygun görüldü.  

 

3. 18 Temmuz 2009’da resmi gazetede yayınlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 

tartışıldı. Yeni yönetmelikle ilgili olarak Tıpta Uzmanlık Kuruluna iletilmek üzere 

TND yönetimine öneriler sunulması kararlaştırıldı. Yeterlik Kurulunun bu konudaki 

önerileri aşağıda sıralanmıştır: 

 

I. Derneğimiz tarafından iletilecek önerilerin daha etkin olabilmesi için bu 

önerilerin Tıpta Uzmanlık Kurulunun tüm üyelerine (toplam 16 kişi) kişisel 

olarak gönderilmesi uygun görüldü. 

II. Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün 5. bölümündeki, eğitimin takip ve 

değerlendirmesini içeren 25(3)a maddesi Beyin ve Sinir Cerrahisi için 

çekirdek eğitim müfredatıdır. Bu müfredat TNDYK tarafından Avrupa 

Birliği müfredatına uygun ve genişletilmiş olarak hazırlanmıştır. TND 

yönetimince uygun görülürse bu müfredatın kabulü ve ayrıca TND web 

sayfasına da yüklenmesi önerildi. 

III. Genişletilmiş Eğitim Müfredatı madde 25(3)b için; yıllık olarak hazırlanan 

klinik müfredatlarının (Klinik Eğitim ve Çalışma Programlarının) her 

klinik tarafından TND’ye bildirilmesi ve genişletilmiş müfredatın 

elektronik ortamda duyurulması için TND web sayfasında link-bağlantı 

oluşturulması önerildi. 

IV. Uzmanlık Eğitim Karnesi madde 25(3)c için; bu karnenin, güncellenen 

şeklini hazırlayan Dr. Ender Korfalı’dan temin edilerek kliniklerde 

elektronik ortamda kullanıma sunulması tavsiye edildi (örnek: Gazi Tıp 

uygulaması). Beyin ve Sinir Cerrahisinde basılı biçimde halen kullanımda 

olan bu karnenin TND tarafından Sağlık Bakanlığına önerilmesi uygun 

görüldü. 

V. Tüzükte yer alan; birim sorumlusu kanaati 25(3)ç, tez çalışmasının takibi 

(d), uzmanlık öğrencisi kanaati (e), uzmanlık eğitim süresi- ücretsiz izin 

vs.(f), denetim formu (g), 27.3 maddesi, 28.6 ve 29.3 maddelerine herhangi 

bir öneride bulunulmaması kararlaştırıldı. 

VI. Beyin ve Sinir Cerrahisinin Tıpta Uzmanlık sürelerine ait çizelgede 

belirtilen 5 yıllık sürenin 6 (altı) yıla çıkarılması önerildi.  



VII. Çekirdek Eğitim Müfredatının belirlenmesinde geçici madde 8’e mutlaka 

kısa sürede öneride bulunulması kararlaştırıldı:  

A. Beyin ve Sinir Cerrahisi için 6 yıllık çekirdek eğitim müfredatının 

bildirilmesi. 

B. Beyin ve Sinir Cerrahisinde rotasyonların aşağıda belirtilen klinik 

alanlarda ve sürelerde olması; (toplam: 6 ay) 

  Genel cerrahi:   2 (iki)  ay 

  Nöroloji:     2 (iki)  ay 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon: 1 (bir) ay 

  Acil Tıp:     1 (bir) ay 

 

Yeterlilik Kurulu Tüzüğündeki değişecek  maddelerle ilgili kararlar : 

 

4. Yeterlilik Kurulu Tüzüğünde Madde 17.1 e göre TNYK sertifikası 10 yıl geçerlidir. Bu 

süre sonunda sertifikanın geçerliliği için yenilenmesi kriterlerinin tüzüğe ilave edilmesi 

gereklidir. Bir sonraki toplantıya kadar her üyenin öneri getirmesi kararlaştırıldı. 

5. TNYK tüzüğündeki sözlü sınav jürisi sayısının (Madde 15.2) belirlenip tüzüğe ilave 

edilmesi. Bir sonraki toplantıya kadar her üyenin öneri getirmesi kararlaştırıldı. 

6. TNYK amblemi (logo) hazırlanması ve genel kurulda karar verilmesi (Madde 10.2.10), Bir 

sonraki toplantıya kadar her üyenin bir logo önerisi getirmesi kararlaştırıldı. 

7. Eşyetkilendirme akreditasyon komisyonunun sayısının tüzükte belirlenmesi (Madde 11)  ve 

Eşyetkilendirme belgesinin hazırlanması(Madde 11.9). Bir sonraki toplantıya kadar her 

üyenin öneri getirmesi kararlaştırıldı. 

8. Yönetim Kurulu toplantı sıklığının tüzüğe yazılması (Madde 8). Bir sonraki toplantıya 

kadar her üyenin öneri getirmesi kararlaştırıldı. 

9. Türk Nöroşirürji Etik Kodunun hazırlanması.  Bu konuda TND başkanından bilgi alınması 

kararlaştırıldı. 

10. Beyin cerrahisi planlama ve istatistik verilerinin (Madde 2.2) toplanmasına karar verildi. 

Öncelikli olarak beyin ve sinir cerrahisi araştırma görevlisi ve uzmanlarının tüm 

Türkiye’deki dağılımı çıkartılacak, bu verilere dayanarak ardından planlama önerilecektir. 

Bu verilerin TNYK üyeleri tarafından aşağıdaki iş bölümü çerçevesinde kısa zamanda 

toplanmasına karar verildi.  
 Gökhan Akdemir  Antakya, Kilis, Güney Doğu Anadolu. K.Maraş 

 Deniz Belen  Eskişehir, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir , Yozgat, Afyon 

 Ayhan Koçak  Doğu Anadolu 

 Kemal Koç  Kayseri ve Adana, Mersin, Konya, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Niğde,  

    Osmaniye   

 Başar Atalay   İstanbul (Asya)  

 M. Yaşar Kaynar  İstanbul (Avrupa) 

 Mukadder Çerçi   Ankara  

 Ahmet Bekar  Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Adapazarı, İzmit, Kütahya  

 Mehmet Zileli   Ege Bölgesi (Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak)  

 Mustafa Berker  Akdeniz Bölgesi, Çorum, Rize, Bayburt, Artvin, Gümüşhane 

 Melike Mut  Karadeniz Bölgesi’nin Çorum’un doğusu (Samsun, Tokat, Ordu, Bolu, Düzce, 

    Kastamonu) 

 Şükrü Aykol  Çorum’un batısı (Bartın, Zonguldak, , Karabük,)  

 Kadir Kotil  Sinop,  Giresun, Trabzon, Amasya, Rize 

 

11. TNYK web sitesinin 2009 yılı içinde kısa zamanda düzenlenmesi kararlaştırıldı. Sitede; 



A. TNYK üyelerinin CV, resim ve pub-med yayınları, 

B. TNYK eski üyeleri isimleri, 

C. TNYK güncel tüzüğü, 

D. Yeterlilik belgesi alanların listesi, 

E. TNDYK sözlü ve yazılı sınav bildirimleri, 

F. Beyin ve sinir cerrahisi çekirdek eğitim müfredatı, 

G. Klinik eğitim programlarının (genişletilmiş müfredatın) elektronik 

ortamda duyurulması için link-bağlantısı içermesi kabul edildi. 

12. Yeterlilik yazılı sınavının EANS board sınavı ile bir arada yapılması şartlarının daha 

detay araştırılması görevi Mustafa Berker’e verildi. 

13. Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Üniversite Anabilim Dallarının çoğunda Nöroşirürji yerine 

Beyin ve Sinir Cerrahisi kullanılmaktadır. Bu konuda TND’nin yönetim kurulundan 

uygulamada ve yazışmada bilgi alınmasına karar verildi. 

14. TND de eğitim amaçlı yapılan toplantılarda yeterliliğin test edilmesi ve eğitimin 

planlamasının yapılabilmesi için; 

TNYK içinden seçilen bir üyenin gözlemci olarak toplantılara katılması, toplantının                                                                                                                                                             

bilimsel içeriği, toplantının yeri, toplantının ücreti hakkındaki değerlendirmelerini 

TND yönetimine bildirmesi önerildi. 

15. Beyin ve sinir cerrahisinde üçüncü yılını bitiren her asistanın yeterlilik sınavına 

girmesi, bu sınavı geçemeyen araştırma görevlisinin uzmanlık sınavına alınmaması, 

ayrıca doçentlik sınavına başvuran adaylar ile uzman ve doçent olarak bir kuruma 

müracaat eden adaylarda yeterlilik belgesi şartı aranmasının gerekliliği önerildi.  

Bu bilgilerin; TND yönetimine sistemin yerleşmesi için gerek yazılı olarak gerekse 

sözlü olarak toplantılarda hatırlatılması önerildi. 

16. TNDYK’da yeterlik sertifikasını sınav ile alanların dosyalarının TND merkezinde 

sekretaryada gizli olarak tutulması kararlaştırıldı.   

17. TNDYK’da imzalı toplantı tutanaklarının sekretaryada Toplantı Karar Klasöründe 

tutulmasına karar verildi (9.1.5). 

     

Gündemdeki 17 madde  oybirliği ile kabul edildi.               Toplantı tutanağı üç sayfadır.  

             15  Ağustos 2009 

Gökhan Akdemir,  

 

Başar Atalay,  

 

M. Kemali Baykaner,   

 

Ahmet Bekar,  

 

Deniz  Belen,  

 

Mustafa Berker,  

 

Melike Mut,  

 

M. Yaşar Kaynar,   

 

Kemal Koç,  

 

Ayhan Koçak,  


