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Türk Nöroflirürji Derne¤inin de¤erli üyeleri,

Dernek aktiviteleri ve bilimsel toplant›lar anlam›nda oldukça yo¤un
geçen bir dönemin ard›ndan yeni bir bülten ile yine birlikteyiz.
Mart ay›nda Kufladas›’nda Türk Nöroflirürji Derne¤i 4. Ö¤retim ve
E¤itim Kurultay› yap›ld›. Bu toplant›da yap›lan konuflmalar›n
çözümlemelerini kurultay dosyas›nda bulabileceksiniz.

17-21 Nisan tarihleri aras›nda 23. Kongremiz Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nde, Girne’de baflar›yla gerçeklefltirilmifltir.
Bu kongreyi önemli k›lan en önemli nedenlerden birisi, ilk defa
Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› d›fl›nda yap›lan Türk Nöroflirürji
Derne¤i Bilimsel Kongresi olmas›yd›. Bilimsel, sosyal ve ticari
aç›dan oldukça verimli geçen kongremiz ile ilgili haberler ve
foto¤raflar bültenimizde yer almaktad›r. 

Bu say›m›zda Nöroflirürji kliniklerinin Avrupa Birli¤inde akredite
olabilmeleri için gerekli bilgileri içeren bir dosya, Nöroflirürji tarihini
ve Gülhane Askeri T›p Akademisini anlatan dosyalar› bulabilirsiniz.   

Derne¤imizin ola¤an genel kurulu Haziran ay›nda dernek
merkezinde yap›lacakt›r. Üyelerimize ulaflt›r›lan bu duyuru ayr›ca
bültenimizde yer almaktad›r. Tüm üyelerimizi ola¤an genel kurula
bekliyoruz.

Toplant› izlenimleri, yurtd›fl› burs raporu ve duyurular ile
bültenimizi bitiriyoruz. Bir sonraki bültenimizde görüflmek
dile¤iyle, hoflçakal›n.

2

EditördenDoç. Dr. SÜLEYMAN ÇAYLI
Türk Nöroflirürji Derne¤i 

Bülten Editörü

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
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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

Say›n Üyemiz,

Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin y›ll›k Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› 06 Haziran
2009 Cumartesi günü saat 10:00’da Türk Nöroflirürji Derne¤i merkezi Taflkent
Caddesi No:13/4 Bahçelievler/Ankara adresinde yap›lacakt›r. Ço¤unlu¤un
sa¤lanamamas› halinde 2. toplant› 20 Haziran 2009 Cumartesi günü ayn› yer
ve saatte yap›lacakt›r.

Genel Kurul toplant›s›nda birlikte olmak dile¤iyle sayg›lar›m› sunar›m.

DDooçç..  DDrr..  EEtthheemm  BBEEfifiKKOONNAAKKLLII
Türk Nöroflirürji Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan›

GÜNDEM:
1. Aç›l›fl, yoklama ve sayg› duruflu,
2. Divan›n oluflturulmas›,
3. Yönetim ve Denetim kurullar› faaliyet raporlar›n›n okunmas›,
4. Yönetim ve Denetim kurullar›n›n aklanmas›,
5. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,
6. Dilek ve temenniler,
7. Kapan›fl.

Duyuru

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii’’nniinn  YY››llll››kk  OOllaa¤¤aann  
GGeenneell  KKuurruull  TTooppllaanntt››ss››
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23. Bilimsel Kongremiz

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  
2233..  BB‹‹LL‹‹MMSSEELL  KKOONNGGRREESS‹‹’’NNDDEENN  ‹‹ZZLLEENN‹‹MMLLEERR

((1177--2211  NNiissaann  22000099))
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Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi 
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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

Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi Sergi Alanları
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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

23. Bilimsel Kongre Gazetesi

Kongremizde ilk kez günlük kongre aktivitelerini konu alan kongre gazetesi yayınlandı.



15

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

23. Bilimsel Kongre Gazetesi
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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

Plaket ve Teşekkürler

Dr. YÜCEL KANPOLAT 

Prof. Dr.  Yücel Kanpolat 1965 y›l›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi’nden
mezun oldu. Ayn› fakültenin Nöroflirürji Anabilim Dal›'nda uzmanl›k e¤itimi
gördü. Almanya, ‹sviçre, ‹sveç ve Amerika Birleflik Devletleri'nde üniversite
hastanelerinde araflt›rmac› ve gözlemci olarak çal›flt›. Akademik kariyerine
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi'nde 1978 y›l›nda Doçent, 1989 y›l›nda
Profesör olarak devam etti ve 26 Aral›k 2008 tarihinde Üniversiteden emekli
oldu. Evli ve bir çocuk babas›d›r.

Prof. Kanpolat, klasik nöroflirürji e¤itiminin yan› s›ra özellikle 1969’dan
itibaren Prof. Dr. Nurhan Avman'›n teflvikiyle Fonksiyonel Nöroflirürji ve
Stereotaksi’ye yöneldi. 1969’dan itibaren a¤r› cerrahisiyle hem deneysel hem
de klinik çal›flmalarda öne ç›kt›. 1986 y›l›ndan itibaren CT-klavuzlu¤unda
stereotaktik a¤r› cerrahisini dünyada ilk kez olarak uygulama alan›na soktu;
1994'de kendi ad›yla an›lan ve bu giriflimlerde kullan›lmak üzere haz›rlanm›fl
olan elektrot sistemi Kanpolat Kiti (KCTE) ad›yla Amerika Birleflik
Devletleri'nde üretildi. A¤r› cerrahisinde CT-klavuzlu¤unda gerçeklefltirdi¤i
yöntemleri A.B.D. baflta olmak üzere özellikle bat› ülkelerinde kurslar,
dersler, ameliyatlar ve yay›nlar arac›l›¤›yla yabanc› meslektafllar›na ulaflt›rd›.
Ayr›ca çal›flt›¤› bölümde yabanc› meslektafllar›n› e¤itti.

Prof. Kanpolat'›n Index Medicus'da refere edilen dergilerde 156 tane yay›n›
bulunmaktad›r. 1981'de TÜB‹TAK Teflvik Ödülü'nü, 1996’da A.Ü. Bilim
Ödülü’nü, 1996’da TÜB‹TAK Hüsamettin Tu¤aç Teknoloji Birincilik Ödülü’nü,
2000 y›l›nda Türk Nöroflirürji Derne¤i Hamit Ziya Gökalp Bilim Hizmet
Ödülü’nü ve 2007 y›l›nda 2006 y›l› Türk Nöroflirürji Derne¤i Üstün Hizmet
Ödülü’nü kazanm›flt›r. 1990 ve 1996’da iki dönem Türk Nöroflirürji Derne¤i
Baflkanl›¤› yapm›flt›r. 2006 y›l›nda Almanya, Uluslararas› Nörobilim Enstitüsü
taraf›ndan A¤r› Cerrahisi Profesörü ve yine 2006 y›l›nda Amerika, Oregon
Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi taraf›ndan ilk Paxton Uluslararas› Profesörü
olarak seçilmifltir. 2006 y›l›nda Popüler Bilim’in “T›p Bilim Ödülü”nü alm›flt›r.
2008 y›l›nda Ankara Tabip Odas›’n›n “Füsun Sayek Bilim ve Hizmet Ödülü”nü
alm›flt›r.

1995 y›l›nda Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asosiye Üyesi ve 1996 y›l›nda
da Asli Üyesi seçilmifltir. 1998-2006 y›llar› aras›nda TÜBA Konsey Üyesi olarak
görev yapm›flt›r. 2008 y›l›nda TÜBA Baflkan› olarak göreve bafllam›flt›r.
Surgical Neurology ve Neurosurgery dergilerinin Yay›n Kurulu Üyesi ve
Surgical Neurology dergisi Yard›mc› Editörüdür. TÜB‹TAK Vizyon 2023 Sa¤l›k
ve ‹laç Paneli Baflkanl›¤› yapm›flt›r. 1999-2003 y›llar› aras›nda Avrupa Beyin
Cerrahisi Birli¤i (EANS) Araflt›rma Komitesi Baflkanl›¤› yapm›fl olup 2003
y›l›nda 4 y›l süre için EANS Baflkan Yard›mc›s› olarak seçilmifltir. Türk
Nöroflirürji Derne¤i Uluslararas› ‹liflkiler ve Araflt›rma Komitesi Baflkan›’d›r.

YYAAfifi  SSIINNIIRRIINNDDAANN  EEMMEEKKLL‹‹  OOLLAARRAAKK  TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
PPLLAAKKEETT  VVEE  TTEEfifiEEKKKKÜÜRR  BBEELLGGEESS‹‹  AALLAANN ÜÜYYEELLEERR‹‹MM‹‹ZZ
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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

Plaket ve Teşekkürler

Dr. U⁄UR ERONGUN 

Edremit’te 20 Eylül 1953’te do¤du. ‹lkokulu bitirdikten sonra orta ve lise
e¤itimini TED Ankara Maarif Koleji’nde tamamlad›. Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi’ne 1972’ de girerek 1978’de mezun oldu. Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›’nda 1979 y›l›nda ihtisas›na bafllayarak
1984 y›l›nda Nöroflirürji Uzman› oldu. KKK ‹zmir Asker Hastanesi’nde 1984-
1985 y›llar› aras›nda askerlik görevini ifa etti. Sa¤l›k Bakanl›¤› Çank›r› Devlet
Hastanesi’nde Nöroflirürji Uzman› olarak mecburi hizmetini 1987 y›l›nda
tamamlad›. Konya Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim
Dal›’nda yard›mc› doçent olarak 1987’de göreve bafllad› ve 1989 y›l›nda
doçent oldu. 1994 y›l›nda Nöroflirürji Anabilim Dal› Baflkan›, 1995 y›l›nda
Selçuk Üniversitesi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Baflhekimi olmufltur. 1996
y›l›nda profesörlük kadrosuna atanan U¤ur Erongun ayn› y›l Selçuk
Üniversitesi T›p Fakültesi Dekanl›¤› görevine bafllayarak, bu görevini 2003
y›l›na kadar sürdürmüfltür. Bir telif kitab›, çok say›da yurtd›fl› ve yurtiçi yay›n›
mevcut olan U¤ur Erongun  2008 y›l›nda emekliye ayr›larak ‹zmir’e
yerleflmifltir.

YYAAfifi  SSIINNIIRRIINNDDAANN  EEMMEEKKLL‹‹  OOLLAARRAAKK  TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
PPLLAAKKEETT  VVEE  TTEEfifiEEKKKKÜÜRR  BBEELLGGEESS‹‹  AALLAANN ÜÜYYEELLEERR‹‹MM‹‹ZZ

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  UUZZMMAANNLLII⁄⁄IINNDDAA  
4400..  YYIILL  PPLLAAKKEETT  VVEE  TTEEfifiEEKKKKÜÜRR  BBEELLGGEESS‹‹  AALLAANN ÜÜYYEELLEERR‹‹MM‹‹ZZ

Dr. YUSUF R‹ZEL‹

Dr. HIZIR ALP

Dr. TEOMAN CORDAN
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Burslar ve Ödüller

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  HH‹‹ZZMMEETT  ÖÖDDÜÜLLÜÜ  AALLAANN  ÜÜYYEEMM‹‹ZZ

Dr. ENDER KORFALI 

1969 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi’nden mezun oldu. 1969-
1971 y›llar› aras›nda Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›nda, 1972 (Ocak-Haziran) National Hospital, Queen Square,
Londra’da Neurology and Neuroradiology departmanlar›nda, 1972-1974
Midland Centre for Neurosurgery ve Neurology, Birmingham Üniversitesi’nde
ve 1974-1977, Department of Neurosurgery, Royal Manchester Children’s
Hospital, Salford Royal Hospital, Hope Hospital, Manchester
Üniversitesi’nde, uzmanl›k e¤itimini tamamlad›. 

1981 y›l›nda Doçent olarak Uluda¤ Üniversitesi Nöroflirürji Anabilim Dal›nda
göreve bafllad›. 1981 y›l›ndan beri, Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim Dal› Baflkan› olarak görevine devam etmektedir. 1982-
1987 aras›nda Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Dekan Yard›mc›s›, 1988’de
Profesör, 1995-1998 y›llar›nda da Cerrahi T›p Bilimleri Bölüm Baflkan› olarak
görev yapmıfltır. 2002-2008 y›llar› aras›nda Rektör Dan›flman› ve Teknolojik
Bölge Gelifltirme Baflkan› olarak Uluda¤ Teknoloji Bölgesinde görev ald›.
2004 - 2009 y›llar› aras›nda TND Yeterlik Kurulu Baflkan› olarak çal›flmıfltır.
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Burslar ve Ödüller

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
BBUURRSS  VVEE  ÖÖDDÜÜLL  AALLAANN  ÜÜYYEELLEERR‹‹MM‹‹ZZ

SSEERRKKAANN  fifi‹‹MMfifiEEKK

(Yurtd›fl› Özel Konular E¤itim Bursu)
JJüürrii:: Etem Beflkonakl›, Murad Bavbek, A¤ahan Ünlü

1969 y›l› Ankara –Polatl› do¤umludur. 1993 tarihinde Ankara Üniversitesi t›p
Fakültesinden mezun oldu. Ayn› y›l SSK Ankara D›flkap› Hastanesinde
Nöroflirürji asistan› olarak bafllad›. 1998 y›l›ndan itibaren nöroflirürji uzman›
olarak ayn› hastanede görevime devam etti. 2001 y›l›nda ayn› hastanede
baflasistan kadrosuna atand›. 2005-2006 tarihleri aras›nda University of
Virginia’da araflt›rma görevlisi olarak çal›flt›. 2009 y›l›nda Ankara Üniversitesi
T›p Fakültesi Anatomi AD’dan anatomi doktoru olarak mezun oldu. Halen
S.B. Ankara D›flkap› Y›ld›r›m Beyaz›t E.A.Hastanesine Baflasistan olarak
çal›flmaktad›r. Evli ve iki çocuk babas›d›r.

KKAAZZIIMM  YY‹‹⁄⁄‹‹TTKKAANNLLII  

(Vural Bertan Yurtd›fl› E¤itim Bursu)
JJüürrii:: Tunçalp Özgen, Necmettin Tanr›över, Atilla Akbay

1975 y›l›nda Manisa'da do¤du. ‹lkokulu bitirdikten sonra ortaokul e¤itimini
Salihli Anadolu Lisesinde, lise e¤itimini Eskiflehir Fen Lisesinden sonra
Salihli Lisesinde tamamlad›. Hacettepe Üniversitesi ‹ngilizce T›p
Bölümünden 2000 y›l›nda mezun oldu. 2007 y›l›nda D›flkap› Y›ld›r›m Beyaz›t
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde Nöroflirurji Uzmanl›k e¤itimini tamamlad›.
Sa¤l›k Bakanl›¤› Polatl› Duatepe Devlet Hastanesinde 2007-2009 y›llar›nda
mecburi hizmet görevini ifa etti. 2009 y›l›nda Harvard Medical School
Massachusetts General Hospital Nörolojik Araflt›rma Laboratuvar›na
Araflt›rma Görevlisi olarak kabul edildi. Uluslararas› dergilerde dergilerde 22
tane yay›n› bulunmaktad›r. Evli ve bir çocuk babas›d›r.              
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OOLLCCAAYY  EESSEERR    

(Türk Nöroflirürji Derne¤i Bilimsel Araflt›rma Ödülü) 
JJüürrii:: Yücel Kanpolat, Ender Korfal›, Ali Savafl, Melike Mut, Baflar Atalay 

1971 y›l›nda Ayd›n’da do¤du. ‹lk, orta ve lise tahsilimi Ayd›n’da tamamlad›.
1995 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesini bitirdi. Ayn› y›l
Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirurji A.D. araflt›rma görevlisi olarak
ihtisasa bafllad›. 2000 y›l›nda nöroflirurji uzman› oldu. 2001 y›l›na kadar ayn›
klinikte çal›flt›. 2001- 2003 y›llar› aras›nda SSK Nazilli Hastanesinde, 2003-
2004 y›llar› aras›nda Konya Numune Hastanesinde Nöroflirurji uzman› olarak
çal›flt›. 2004 y›l›nda Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirurji
A.D.’da Ö¤retim Üyesi olarak göreve bafllad› ve halen göreve devam
etmektedir. Evli ve 2 çocuk babas›d›r.

KKAA⁄⁄AANN  TTUUNN

(Y›ld›z Yalç›nlar Ödülü)
JJüürrii  :: Turgay Bilge, Ayhan Attar, Nusret Demircan

(Mahir Tevruz Bilimsel Araflt›rma Ödülü)
JJüürrii  :: Saim Kazan, Mustafa Uzan, Yusuf Erflahin

1969 y›l›nda Ayd›n’da do¤du. ‹lk, orta ve lise e¤itimini ‹zmir’de tamamlad›.
Ege Üniversitesi T›p Fakültesinden 1993 y›l›nda T›p doktoru olarak mezun
oldu. 1993–1996 y›llar› aras›nda Manisa ve Ankara’da pratisyen hekim olarak
görev yapt›. 1996–2002 y›llar› aras›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöröflirürji Anabilim Dal›nda ihtisas›n› tamamlad›. TÜB‹TAK ve Beyin
Araflt›rmalar› Derne¤i 2001 Seyahat ve E¤itim Bursu Ödülü ile Eylül 2001
tarihlerinde Hopital Lariboisiére - Paris Üniversitesi’nde gözlemci olarak
bulundu. 2002 y›l›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Anatomi Anabilim
Dal›nda Klinik Anatomi doktora program›na bafllad› ve devam etmektedir.
2002 y›l›ndan itibaren Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 1.
Nöroflirürji Klini¤i Uzman Doktoru olarak göreve bafllam›fl ve halen bu
görevde bulunmaktad›r. 
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MMUURRAATT  CCOOfifiAARR

(Y›ld›z Yalç›nlar Ödülü)
JJüürrii  ::  Turgay Bilge, Ayhan Attar, Nusret Demircan

(Mahir Tevruz Bilimsel Araflt›rma Ödülü)
JJüürrii  :: Saim Kazan, Mustafa Uzan, Yusuf Erflahin 

(Hamit Ziya Gökalp  3.lük Ödülü)
JJüürrii::  Yücel Kanpolat, Nihat Egemen, Nur Alt›nörs

1975 y›l›nda Giresun’ da do¤du. Giresun HB Anadolu Lisesi’nden 1993 y›l›nda
ve ‹stanbul T›p Fakültesi’nden 1999 y›l›nda T›p doktoru olarak mezun oldu.
2005 y›l› Nisan ay›nda Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde Beyin
ve Sinir Cerrahisi ihtisas›n› tamamlad›. ‹htisas sonras› 1 y›l süreyle ABD’nde
“University of California Los Angeles (UCLA), David Geffen Medical School,
Neurosurgery Department ve Spine Comprehensive Center”dan kabul ald›
ve Research Fellow-Fellowship E¤itimi için gitti. Befl ay sonra izin alarak
ülkesine geri döndü ve Afyon Kocatepe Üniversitesi, T›p Fakültesi,
Nöroflirurji AD’na yard›mc› doçent ünvan›yla bafllad›.  Mart 2006’ da AD
Baflkanl›¤›’na seçildi ve 14 ay bu görevi yürüttü (May›s 2007). Bu arada, Ekim-
Aral›k 2006 tarihlerinde VKV Amerikan Hastanesi’de Spinal Cerrahi üzerine
çal›flt›. May›s 2007’de Erasmus program› çerçevesinde (Macaristan) Debrecen
Üniversitesi’nde Nöroanatomi dersleri anlatt›. Kas›m 2007 de Çanakkale 18
Mart Üniversitesi, T›p Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD’na atand› ve
Aral›k 2007’de AD baflkan› oldu. Haziran 2008’de Anatomi doktora yeterlik
s›nav›n› verdi. Aral›k 2008’de ise Nöroflirurji doçenti ünvan›n› ald›. SCI ve SCI-
expanded kapsam›na giren dergilerde 50’den fazla ve yurt içi hakemli
dergilerde 40’dan fazla makalesinin yan› s›ra ulusal ve uluslararas›
kongrelerde 100’den fazla bildirisi vard›r. 2008  y›l›nda “TND Prof. Dr. Mahir
Tevruz Bilimsel Araflt›rma Ödülü”, 2008-2009 y›l› “SSCD En ‹yi Bilimsel
Araflt›rma Ödülü” alm›flt›r. Evli ve 2 çocuk babas›d›r. 
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BBÜÜLLEENNTT  DDÜÜZZ

(Y›ld›z Yalç›nlar Ödülü)
JJüürrii  ::  Turgay Bilge, Ayhan Attar, Nusret Demircan

1969 Malatya do¤umludur. ‹lkokulu ‹stanbul Tevfik Fikret ilkokulu’nda liseyi
‹stanbul Pertevniyal Lisesi’nde bitirdi. 1987’de GATA As. T›p Fakültesi’ne
bafllad›.  1995-1997 y›llar› aras›nda 1. Komando Tugay Revir Bafltabipli¤i
yapt›. 1997-2002 y›llar› aras›nda GATA Beyin ve Sinir Cerrahi klini¤inde
uzmanl›k egitimini tamamlad›. 2002-2004 y›llar› aras›nda ‹zmir Mevki Asker
Hastanesi beyin cerrahi klinik flefli¤i görevini takiben bir y›l süre ile
Pittsburgh Üniversitesi Beyin Cerrahisi klini¤inde Dr. Amin Kassam’›n
yan›nda endoskopik kafa taban› cerrahisi üzerine staj tahsil e¤itimini
tamamlad›. 2005 y›l›ndan itibaren GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi Klini¤inde
yard›mc› doçent olarak görev yapmaktad›r. 2006 y›l›ndan itibaren “Türk
Nöroflirurji Dergisi” ve “Turkish Neurosurgery” dergileri  yay›n kurulu
üyesidir. Evli ve iki çocuk babas›d›r. ‹ngilizce bilmektedir.

AADDEEMM  AASSLLAANN  

(Mahir Tevruz Bilimsel Araflt›rma Ödülü)
JJüürrii  ::  Saim Kazan, Mustafa Uzan, Yusuf Erflahin 

1971 y›l›nda Mersin’in Erdemli ilçesinde do¤mufltur. Cumhuriyet Üniversitesi
T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›’ndan ihtisas›n› alm›flt›r. Halen Afyon
Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›’nda Ö¤retim
Üyesi olarak çal›flmaktad›r.

AARR‹‹FF  TTOOPPAALL

(Dr. Aysima Alt›nok Uzmanl›k Tez Ödülü)
JJüürrii:: Ali Savafl, Galip Zihni Sanus, Fahir Özer

1975 y›l›nda Kütahya ili Tavflanl› ilçesinde do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimimi
Tavflanl›’da tamamlad›. 1998 y›l›nda Ondokuz May›s Üniversitesi T›p
fakültesi’nden mezun oldu.1998-2003 y›llar› aras›nda Samsun ili Bafra ilçesi
Kelikler Sa¤l›k Oca¤›’nda pratisyen hekimlik yapt›. Kas›m1999-Mart 2001
tarihleri aras›nda hava tabib aste¤men olarak Hava Kuvvetleri’nde 4.Ana Jet
Üs Komutanl›¤›’nda vatani görevimi yapt›m. 2003 y›l›nda Ondokuz May›s
Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›’nda ihtisasa bafllad›m.
2009 yl›l›nda nöroflirürji uzman› oldu. Devlet hizmet yükümlülük kuras›yla
Mardin Devlet Hastanesi’nde göreve bafllad›. Halen Mardin Devlet
Hastanesi’nde görev yapmaktad›r.  Evli ve 2 çocuk babas›d›r. 
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KKOORRAAYY  ÖÖZZDDUUMMAANN  

(Hamit Ziya Gökalp  1. lik Ödülü)
JJüürrii:: Yücel Kanpolat, Nihat Egemen, Nur Alt›nörs

1973 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. 1992 y›l›nda Sankt Georg Avusturya
Lisesinden, 1992’de ‹stanbul T›p Fakültesinden mezun oldu. Nöroflirürji
uzmanl›k e¤itimini Marmara Üniversitesinde 2005 y›l›nda tamamlad›ktan
sonra 2007 y›l›na dek Yale Üniversitesinde moleküler nöroonkoloji
konusunda uzmanl›k sonras› çal›flmas› yapt›. Askerlik Hizmetini Gümüflsuyu
Asker Hastanesinde Nöroflirürji klinik sorumlusu olarak tamamlad›. 2008
y›l›ndan beri Ac›badem Hastanesi Nöroflirürji bölümünde çal›flmaktad›r.
Çal›flmalar› daha önce Anna Fuller Moleküler Onkoloji, L.J. Saphiro pediatrik
araflt›rma ve Tübitak-Beyin Araflt›rmalar› Derne¤i ödüllerini alm›flt›r.

AAYYfifiEE  KKAARRAATTAAfifi  

(Hamit Ziya Gökalp  2. lik Ödülü)
JJüürrii:: Yücel Kanpolat, Nihat Egemen, Nur Alt›nörs

1974 y›l›nda Ordu’ da do¤du. ‹lk, orta ve lise tahsilini Ordu’ da tamamlad›.
1996 y›l›nda, ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesinden mezun
oldu. 2003 y›l›nda, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim
Dal›nda ihtisas›n› bitirdi. Uzman olduktan sonra Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi Acil Servisi ve Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesinde çal›flt›.
2004 y›l›nda, 1 y›l Helsinki Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim
Dal›nda, Prof. Dr. Juha A. Hernesniemi ile birlikte klinik fellow olarak çal›flt›.
2005 y›l›ndan itibaren Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim
Dal›nda çal›flmaktad›r. Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Sa¤l›k Bilimleri
Enstitüsünde Klinik Anatomi Doktoras› yapmaktad›r. Dört y›ll›k EANS
kurslar›n› tamamlam›flt›r, 2007 y›l›nda EANS ve Türk Nöroflirürji Derne¤i
yeterlik yaz›l› s›navlar›n› geçmifltir. 
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TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
YYIILLIINN  BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹LLEERR‹‹

66..  BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹

‹‹ssttaannbbuull  KKaarrttaall  ‹‹llççeessii  ‹‹llkk  ÖÖ¤¤rreettiimm  OOkkuullllaarr››nnddaa  SSkkoollyyoozz
TTaarraammaass››

Tevfik Y›lmaz, Alper Gökçe, Sedat Dalbayrak, Mesut
Y›lmaz, Mehmet fiimfle3, Gökçe Çevik, Çi¤dem
Alt›nok, Hilmi Sabuncu, Sait Naderi

77..  BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹

PPeerriimmeesseennsseeffaalliikk,,  PPaarraakkiiaazzmmaattiikk,,  IInntteerrppeedduunnkkuulleerr  vvee
PPrreeppoonnttiinn  SSiisstteerrnnaallaarraa  IInnffrraa--  vvee  SSuupprraakkiiaazzmmaattiikk
GGeenniiflfllleettiillmmiiflfl  EEnnddoosskkooppiikk  EEnnddoonnaassaall  YYaakkllaaflfl››mm

Bashar Abuzayed, Necmettin Tanr›över, Nurperi
Gazio¤lu, Hüseyin Biçero¤l1, Gürsel Çetin, Ziya Akar

88..  BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹

DDeenneeyysseell  PPaarrkkiinnssoonn  hhaassttaall››¤¤››  oolluuflflttuurruullaann  ss››ççaannllaarrddaa
bbiillaatteerraall  ppaalllliiddoottoommii  ((eennttooppeedduunnkküülleerr  nnüükklleeoottoommii))
ssoonnrraass››nnddaa  bbeeyyiinn  mmeettaabboolliikk  aakkttiivviitteessiinnddeekkii
ddee¤¤iiflfliikklliikklleerr

Zafer Sabanc›lar, Arif Topal, Adnan Da¤ç›nar, Ahmet
Hilmi Kaya, Süleyman Kaplan, Cafer Marangoz,
Mustafa Ayy›ld›z, Bedri Kandemir, Yasin Temel,
Rinske Vlamings

99..  BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹

LL55--SS11  iisstthhmmiikk  ssppoonnddyylloolliisstthheessiizziinn  ttrraannssddiisskkaall  vviiddaallaarr
iillee  tteessppiittii::  BBiioommeekkaanniikk  ççaall››flflmmaa

Nuri Erel, Murat Ayd›n, M. Eren Dizlek, Füsun
Demirçivi Özer, Mustafa Güden, Yusuf Kurtulufl
Duransoy

11..  BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹

KKoottiinniinn  MMaaddddeessiinniinn  CCiivvcciivv  EEmmbbrryyoollaarr››nnddaa  NNöörraall  TTüüpp
GGeelliiflfliimmiinnee  EEttkkiissiinniinn  AArraaflfltt››rr››llmmaass››

Ali Dalg›ç, Ercan Arma¤an, Fatma Helvac›o¤lu, Önder
Okay, Ergun Da¤l›o¤lu, Gülnur Take, A¤ahan Ünlü,
Deniz Belen

22..  BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹

DDeenneeyysseell  SSuubbaarraakknnooiidd  KKaannaammaaddaa  NN--aasseettiillssiisstteeiinn’’iinn
VVaazzoossppaazzmm››  EEnnggeelllleeyyiiccii  EEttkkiilleerrii

Önder Güney, Fatih Erdi, Hasan Esen, Aysel K›y›c›,
Yalç›n Kocao¤ullar

33..  BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹

DDeenneeyysseell  PPaarrkkiinnssoonn  hhaassttaall››¤¤››  oolluuflflttuurruullaann  ss››ççaannllaarrddaa,,
bbiillaatteerraall  ssuubbttaallaammiikk  nnüükklleeoottoommii  ssoonnrraass››nnddaa  bbeeyyiinn
mmeettaabboolliikk  aakkttiivviitteessiinnddee  ggöörrüülleenn  ddee¤¤iiflfliikklliikklleerr

Arif Topal, Zafer Sabanc›lar, Ahmet Hilmi Kaya,
Adnan Da¤ç›nar, Süleyman Kaplan, Cafer Marangoz,
Mustafa Ayy›ld›z, Bedri Kandemir, Yasin Temel,
Rinske Vlamings

44..  BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹  

‹‹nnttrraakkrraanniiyyaall  aanneevvrriizzmmaa  cceerrrraahhiissiinnddee  iinnttrraaooppeerraattiiff
mmiikkrroosskkoopp--eenntteeggrree  IICCGG  vviiddeeoo--aannggiiooggrraaffii

Reza Dashti, Aki Laakso, Mika Niemelä, Matti Porras,
Juha Hernesniemi

55..  BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹

‹‹zzoollee  ddöörrddüünnccüü  vveennttrriikküüllddee  ddöörrddüünnccüü  vveennttrriikküüllddeenn
aakkuueedduukkttooppllaassttii  vvee  sstteennttlleemmee

Yusuf Erflahin, Tuncer Turhan
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1100..  BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹  

BBeeyynniinn  DDaammaarrssaall  GGeelliiflfliimmiinniinn  ZZaammaannssaall  AAnnaalliizzii

Abdulkadir Özkan, Ayfle Nazl› Baflak, Türker K›l›ç

1111..  BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹

SSuupprraasseellllaarr  aarraakknnooiidd  kkiissttlleerriinn  tteeddaavviissiinnddee
nnöörrooeennddoosskkooppiikk  vveennttrriikküülloo--ssiissttoo--ssiisstteerrnnoossttoommii

M. Memet Özek, fiakir Ekfli, Kamran Urgan, Deniz
Konya

1122..  BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹

VVeerrtteebbrraall  AArrtteerriinn  AAttllaannttaall  PPaarrççaass››nn››nn  AAnnaattoommiikk  VVee
RRaaddyyoolloojjiikk  ‹‹nncceelleemmeessii

fiahika Liva Cengiz, Aynur Emine Çiçekçibafl›, Demet
K›refli, Yalç›n Kocao¤ullar, Onur Çiçek, Alper
Baysefer, Mustafa Büyükmumcu

1133..  BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹

GGüüvveennllii  bbiirr  ddiisskk  cceerrrraahhiissii  iiççiinn  lluummbbaarr  iinntteerrvveerrtteebbrraall
ddiisskk  vvee  iilliiflflkkiilleerriinniinn  mmoorrffoommeettrriikk  aannaalliizzii

Mehmet Arslan, Ayhan Cömert, Halil ‹brahim Açar,
Mevci Özdemir, Alaittin Elhan, ‹brahim Tekdemir,
Ayhan Attar, Shane Tubbs, Hasan Ça¤lar U¤ur



27

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

11..  lliikk  ÖÖddüüllüü
Beyin ve Sinir Cerrahlar›n›n Dili: 1988 - 2008

Haluk Yavuz , Erdal Kalkan

22..  lliikk  ÖÖddüüllüü
Saplant› zorlant› bozuklu¤u tedavisinde gamma knife kapsulotomi: Olgu sunumu

Selçuk Peker, Alp Dinçer, Koray Özduman, Meriç fiengöz

33..  llüükk  ÖÖddüüllüü
Bir Pedikülde 2 Vida

Kaya K›l›ç, Numan Karaarslan, Hüseyin Özevren, Tayfun Hakan

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
ÖÖZZEENNLL‹‹  TTÜÜRRKKÇÇEE  ÖÖDDÜÜLLÜÜ

JJüürrii:: Cüneyt Temiz, Tufan Hiçdönmez, Ça¤atay Önal
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EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: De¤erli kurultay üyeleri

günayd›n. 5. ö¤retim ve e¤itim kurultay›m›z›

aç›yorum. Daha önceki kurultaylar›m›zdan da

bildi¤iniz üzere, kurultay üyeleri; ö¤retim ve e¤itim

kurulu yani buna üye olan anabilim dal› baflkanlar›,

klinik flefleri ve onlar›n yetkilendirdi¤i kifliler, grup

baflkanlar› ve kurul üyelerimizden olufluyor.

Normalde tan›m olarak kurultay, sonuç kararlar›n›n

oylamayla al›nd›¤› ve bu kararlar›n hayata geçirildi¤i

bir tan›mlama ama her konuda oylama yapam›yoruz

baz›s› ortada kal›yor, görüflleri al›p onlar›n zaman

sürecinde de¤erlendirilmesine de b›rakt›¤›m›z da

oluyor. Ama arzu etti¤iniz konularda karar da

alabiliriz. Sonuçta buras› aile toplant›s›ndan farkl› bir

konumdad›r. Bir fleyi uyarmak istiyorum; biliyorsunuz

daha önceki 4 kurultay›m›z›n deflifre metinleri

bültenlerde yay›nland›. Buraya kat›l›p da baz›

ayr›nt›lar› atlayan, aralarda konuflmalar› tam takip

edemeyen veya kat›lamayan kiflilerin de bu

kurultaydaki konuflulanlar› takip edebilmesi için

bunlar› bültende yay›nl›yoruz. Ancak daha önce 4

sene kurultay deflifre metinlerini bülten editörü

olarak ben düzeltmifltim. fiöyle bir fley yap›yoruz

burada konuflma ortam› tamamen serbest ancak

s›k›nt› do¤uracak ( insan konuflma aras›nda her fleyi

konufluyor), kiflilik haklar›na ayk›r› ve cevap

do¤uracak sözleri de uzaklaflt›r›yoruz. Bazen bununla

ilgili 1-2 elefltiri ald›¤›m da oldu; iflte ben flöyle bir

konuflma yapt›m da o kurultay metninde yoktu diye.

Ben o kiflilerin konufltu¤u ana ham metni ç›kard›m

gösterdim. Bak›n böyle bir konuflma yapt›n›z ama bu

konuflmay› bu yüzden ç›kard›m, hakl›s›n dedi hatta

iyi de yapm›fls›n dedi. Çünkü insanlar konuflurken

do¤al olarak sohbet ortam› gibi her fleyi konufluyor.

Lütfen her fleyi konuflun, flundan tereddüt etmeyin,

bu metinler tamamen temiz bir metin olarak

bas›l›yor. Bu sefer ve bundan sonra da böyle olacak.

Sadece tek ricam›z bazen s›k›nt› çekiyoruz bu

konuflmay› kim yapm›fl diye çünkü o kadar uzun bir

metin oluyor ki yaklafl›k 15-20 gün sürüyor deflifresi,

bazen karfl›l›kl› mikrofon de¤iflimi s›ras›nda kifliler

ismini söylemeyi unutabiliyor. Mümkün oldu¤unca

biz yine de not almaya ve hat›rlamaya çal›fl›yoruz. fiu

kifliden sonra flu kifli konufltu diye k›sa notlar al›yoruz

ama bazen kimli¤i belirsiz kifli diye de geçecektir,

mümkün oldu¤unca dikkat etmeye çal›flal›m. Daha

önceki kurultaylardan edindi¤imiz tecrübeyle baz›

konular› biraz daha k›sa geçmeye çal›flaca¤›z ama

baz› konularda da direkt sizlere söz verece¤iz. K›sa

geçece¤imiz fleyler flunlardan haberiniz olsun, bunlar

oldu gibi fleyler olacak. Bu sene 3 tane hocam›z

meslekte 40.y›l›n› doldurdu; Dr.H›z›r Alp, Dr.Teoman

Cordan ve Dr.Yusuf Rizeli hocalar›m›z.  Kendilerini

kongrede misafir etmek istedik, H›z›r Bey ve Teoman

Bey önce geleceklerini bildirdiler daha sonra bir

sorunlar› ç›km›fl gelemiyorlar. Yusuf Bey’e hiçbir

flekilde ulaflamad›k, bilemiyorum ulaflabilecek kifli

varsa Kadir Kotil ben ulafl›r›m dedi ama ulaflamam›fl.

En az›ndan biz belgesini ve teflekkür belgemizi ona

bir flekilde ulaflt›rmaya çal›flaca¤›z. H›z›r Bey ve

Teoman Bey belki gelecekler herhalde ama birkaç

gün içinde belli olacak. Biz kendilerini flimdiye kadar

Türk Nöroflirürji camias›na verdikleri hizmetler için

kutluyoruz. ‹ki tane hocam›z emekli oldular ama

sadece bulunduklar› yerden emekli oldular; Yücel

Kanpolat ve U¤ur Erongun. Onlar› da kutluyoruz.

Kurultay

TÜRK NÖROfi‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
Ö⁄RET‹M VE E⁄‹T‹M KURULU 5. KURULTAYI

“Bu metin Kurultay sırasında yapılan ses kayıtlarının çözümlenmesi ile hazırlanmıfltır.”
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Sa¤l›kl› günler diliyoruz. Bundan sonraki

çal›flmalar›nda da baflar›lar diliyoruz. Bir üyemizi

kaybettik maalesef; Dr. Ümit Trakya han›m. Kendisini

sayg›yla an›yoruz. Ben çok da fazla vakit harcamadan

devam etmek istiyorum. Biraz önce söyledi¤im flema

üzerinde gitmeye çal›flaca¤›z. Gruplar kendilerini

anlatacaklar ama ben hemen k›saca dernek yönetimi

olarak hem kendilerine teflekkür etmek için onlarla

ilgili k›sa geçifller yapaca¤›m. Spinal Cerrahi

grubumuz en fazla toplant› yapan grup, yaz okullar›,

sonbahar sempozyumlar›, ileri kurslar›, yerel

toplant›lar› bir hayli fazla. Çok teflekkür ediyoruz,

biraz sonra Kemal beye de söz verece¤iz.

Nöroonkolojik Cerrahi grubu 1 tane sempozyum

yapt›, 1 bülten ç›kard›. 28-29 Kas›mda ‹stanbul’da

yapt›k o toplant›y› biliyorsunuz birço¤unuz da

kat›lm›flt›. Yine Nörotravma ve Yo¤un Bak›m

grubumuz Ankara’da 1 günlük bir sempozyum yapt›,

çok baflar›l› bir toplant›yd›. Nörovasküler Cerrahi

grubumuz Samsun’da bir toplant› yapt›, bölgesel

yerel toplant›yla birlefltirerek. Pediatrik Nöroflirürji

grubu 15 gün sonra Samsun’da bir kurs yapacaklar.

Normal klasik kurslar›na devam ediyorlar. Burada

dün biten Temel Nöroflirürji kursumuz çok baflar›l›

geçti, Talat Bey de biraz sonra ayr›nt›lar›n› anlatacak.

Buradaki format de¤iflikli¤ini hepiniz

görmüfldünüzdür, kurs yöneticilerine çok teflekkür

ediyoruz, gerçek bir kurs ortam›na ulaflmaya çal›flt›k

böylece. Derne¤imiz, uzmanl›k ö¤rencilerini her

zaman desteklemeye devam ediyor. Geçen sene

Bektafl Bey’in de ev sahipli¤inde 3.Araflt›rma

Kursu’nu May›s’da Zonguldak’da yapt›k. Uzmanl›k

ö¤rencilerini ulafl›m›n› da ücretsiz sa¤layarak

Ankara’dan ve ‹stanbul’dan otobüslerle oraya

götürdük. Orada konaklamalar›n› da sa¤lad›ktan

sonra çok güzel bir kurs yap›ld›. Bektafl Bey’e de çok

teflekkür ediyoruz. Web sayfas›nda de¤ifliklikler

yapt›k ve bültenleri uzmanl›k ö¤rencilerine de

ulaflt›rmaya bafllad›k, bas›l› yay›nlar›m›z onlara da

gidiyor art›k. Di¤er kurslar›, sabah seminerleri,

kongrelerdeki etkinliklerde devam ediyor. Bu sene

yine 4. Araflt›rma Kursu’nu bir yerde yapaca¤›z. Her

klinikten 1 kifli olursa 70 civar›nda, birkaç tane son

anda ilaveler ç›k›yor, 80 civar›nda uzmanl›k

ö¤rencisini ücretsiz bir yerde konaklamal› biçimde

toplayaca¤›z. Yerine daha karar vermedik sizlerin de

önerilerine aç›¤›z, uygun bir yer, ulafl›m› kolay, bu

kadar kifliyi tafl›yabilecek bir yer olursa onlar› da

de¤erlendirebiliriz. Di¤er toplant›lar›m›z da devam

ediyor; yerel toplant›lar›m›z, il toplant›lar›. Yaklafl›k

ben hesap ettim 60’tan daha fazla toplant›ya Türk

Nöroflirürji Derne¤i önderlik ediyor, katk› sa¤l›yor,

program deste¤i sa¤l›yor. Bunlar tabi yerel

toplant›lar›m›z yani ülke içindeki toplant›lar›m›zd›.

Uluslararas› toplant›lara da son zamanlarda h›z

verdik, biraz geçmifl tecrübeleri de kullanarak,

hocalar›m›z›n da birtak›m önerilerini kullanarak farkl›

toplant›lara özen göstermeye veya daha s›cak

yaklaflmaya bafllad›k. Bunlardan bir tanesi

Kore’lilerle yapt›¤›m›z ortak toplant›yd›. Çok güzel bir

toplant›yd›. Yaklafl›k 27 kifli kat›ld› ülkemizden. Güzel

bir toplant› oldu, ayr›nt›lar›n› bültenlerde

görmüflsünüzdür. Kore’lilerle gelecek sene

2.toplant›y› yapaca¤›z, 2 senede bir devam edecek

flekilde resmi protokol imzalad›k. Korelilerle belli bir

süre yani yeter art›k b›kt›k diyene kadar 2 senede bir

devam edecek. 2010’da May›s ay›nda büyük ihtimalle

Antalya’da yapaca¤›z bunun da sebebi flu; Koreliler

golf tutkunu rica ettiler, beraber toplant› yaparken bir

gün sizinle golf turnuvas› yapabilir miyiz diye, biz de

olur dedik. Yaklafl›k 10 kifliye yak›n golf bilen

Nöroflirürjiyenlere ihtiyac›m›z var. Kongreden sonra

May›s ay› bafl›nda Murat Bavbek, Selçuk Palao¤lu ve

ben bir yerde golf dersi almaya bafll›yoruz. Mehmet

a¤abey bilmiyorum siz ne durumdas›n›z? Yani golf

bilen 10 tane kifliye ihtiyac›m›z var. fiükrü a¤abey siz

de mi? Tamam fiükrü Aykol da listeye girdi. Onlar

bize çok güzel anlarr yaflatt›lar. Çok de¤iflik bir

kültürleri var. Uzakdo¤u kültürü, çok törensel misafir-

severlilikleri var diyeyim. Biz de onun karfl›l›¤›n›

vermek istiyoruz, gelecek sene için 10 kifli golf

biliyorum derse çok memnun olaca¤›z. Biz de

kendimizi feda ediyoruz, may›sta bafll›yoruz golf

ö¤renmeye. Tenis turnuvas›n› da önerdiler, e¤er

yapamazsak golf turnuvas›n› bir flekilde yapamazsak

hani otelin ortam›, anlaflt›¤›m›z yer, bir flekilde

olamazsa tenis turnuvas› yapaca¤›z. Siz de hakl›s›n›z

Nusret a¤abey, olabilir Koreliler gerçekten golf

hastas›, bu kadar golf hastas› olan bir grup zor

bulunur. Suriye’de Suriyelilerle yine bir toplant›

yapaca¤›z.
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GGöökkhhaann  AAkkddeemmiirr:: Mustafa Kemal Üniversitesi’nde

çal›fl›yorum. E¤er dernek yönetim kurulu ve kurultay

uygun görürse, bir toplant›m›z› biz Antakya’da

yapabiliriz. fiimdi flöyle bir s›k›nt› var Halep’le ilgili;

Bir pasaport s›k›nt›s› var. Yani pasaportlar›m›z›

kulland›¤›m›zda Amerika için çok zorlu¤u yok ama

‹srail’e falan gitti¤inizde vize alam›yorsunuz. Ama

Amerika’da da böyle bir s›k›nt› oldu¤uyla ilgili

söylentiler var. Benim eflim psikiyatrist. Orda bir

toplant› düzenlendi¤inde valilikten 1 günlük izin ald›.

Ne demek 1 günlük izin? Siz bir ka¤›tla eski tabiriyle

vesikayla gidiyorsunuz valilik izniyle, sabah

gidiyorsunuz akflam geliyorsunuz. E¤er böyle bir

toplant› yaparsak 1 gün sonras›nda da böyle bir gezi

düzenlenebilir o konuda dernek ne düflünür

bilmiyorum.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Gökhan Bey teflekkür
ediyorum. Bunu tabi de¤erlendirelim. Karadeniz
ülkeleri Nöroflirürji Kongresi’ni yap›yoruz 16-18
Ekimde ‹stanbul Askeri Müze’de, anlaflmalar›m›z›
yapt›k orayla ilgili. Karadeniz ülkeleriyle ilgili bir
küçük fley var, çok kalabal›k de¤iller yaklafl›k 10 ülke
civar›nda. Çok büyük bir toplant› beklemiyoruz biz
söz verdik kat›l›mlar için, bunu organize ediyoruz. Bu
tarihlerde yapaca¤›z, hepinizin de kat›l›m›n›
bekliyoruz. Dernek kendisi düzenledi¤i için
üyelerimize de ciddi destek sa¤layacak bu konuda.
2012’de Asya Nöroflirürji Kongresi’ni yapaca¤›z
‹stanbul’da. Mehmet Bey seçim günü ö¤leden sonra
yola ç›kt› ve tam seçim yap›l›rken Çin’e yetiflti.
Sa¤olsun bu kongreyi de bize kazand›rd› teflekkür
ediyoruz. Dün D›fl iliflkiler Kurulu’nda bu toplant›lar
ve yap›lmas› gereken fleyler konufluldu, ben de bir
k›sm›na kat›labildim ama hedefimizi flöyle
düflünüyoruz; biz bu küçük, ortak toplant›lara devam
edece¤iz. Ancak büyük toplant›lar için de gayret sarf
edece¤iz. Bilemiyorum Mehmet Bey bir fleyler
söylemek ister misiniz d›fl iliflkilerle ilgili,
toplant›larla ilgili? Mehmet bey yeni d›fl iliflkiler
kurulu baflkan›;

MMeehhmmeett  ZZiilleellii:: Gerçekten son y›llarda çok say›da
uluslararas› iliflkimiz oldu diyeyim. Hatta biz
söylemeden baz› ülkeler bizlerle birlikte toplant› ve
ortak çal›flmalar yapmak istediklerini beyan
ediyorlar. Bunlar aras›nda baz› Arap ülkeleri var;

örne¤in M›s›r, örne¤in Fas. Tabi bunun güzel bir fley
oldu¤unu kabul etmemiz laz›m. Zaten son 5 sene
içerisinde d›flar›dan bize fellowlar geliyor, çeflitli
kliniklere geldi¤ini biliyorum, sadece bizim klini¤e
de¤il. D›fl iliflkiler konusunda çok aktif olmam›z
gerekti¤ini düflünüyorum. Bu toplant›, 2013 ve 2017
hedefleri tabi ki daha farkl› alg›lanmal›, orada büyük
bir yar›flma var. Glaskow’da bir yar›flmaya biz de
kat›ld›k ama kazanamad›k. Daha önceki seçimi
kaybeden ‹talya kazand› 2011 toplant›s›n›. 2011
toplant›s›n› ‹talya Roma’da yapacak Avrupa
Nöroflirürji Kongresi’ni. Bunun d›fl›nda WFNS’in
kongresini Kore kazand› 2013 toplant›s›n›. fiimdi tabi
2017 için biz baflvurabilir miyiz? Evet böyle bir
haz›rl›k yapabiliriz. Daha önceki yönetimlerin Dünya
Kongresi’ni almak için baflvurdu¤unu biliyoruz. Büyük
çabalar› oldu, takdir ediyoruz tabi bunun için çok
çal›flmam›z laz›m her birimizin adeta seferber olup
çal›flmas› gerekiyor. Dünya Kongresi’ni e¤er
gerçekten almak istiyorsak Avrupa Nöroflirürji
Kongresi’ni de almak istiyorsak ayn› flekilde
çal›flmam›z laz›m. Ama bu hedeflere bizim ulaflmak
için flimdiden ortak toplant›lar yapmam›z ve düzgün
stratejiler yürütmemiz laz›m. Benim söyleyeceklerim
flimdilik bunlar.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ederim. Bu konuyla
ilgili baflka söz almak isteyen var m›? Bu konuyla ilgili
görüfl bildirmek isteyen var m› yoksa yolumuz do¤ru
mu? Böyle devam edelim mi? Herhalde do¤ru.
23.Bilimsel Kongremiz biliyorsunuz K›br›s’ta
yap›lacak zaten programlar›n›n %90’› da bitmifl
durumda. Dün itibariyle bilimsel bildirilerin de
oylanmalar› bitti. Grupland›rmalar›n› bugün yar›n
bitirece¤iz, oturumlara yerlefltirilmesini. Bir de
bunlar›n yöneticileri kald› tabi do¤al olarak
önümüzdeki Sal› günü de onlar›n hepsi bitecek. Daha
önce bütün sempozyumlar›m›zda K›br›s’›n özelli¤i
dolay›s›yla uyar›larda bulunduk. Baz› sunular yapt›k,
ya ben yapt›m ya Murat Bey yapt›. Gerçekten farkl›
bir konumda yer. Birçok insan ilk defa, yurtd›fl›
saym›yoruz ama yine de hani ana topraklar›m›zdan
d›flar› ç›km›fl olacak. Belki birçok insan ilk defa hava
yolculu¤u yapacak, birçok insan ilk defa K›br›s’›
görecek. Ben de 1.5 sene öncesi gitti¤imde ilk defa
gitmifltim. Farkl› bir fley olacak, üyelerimiz taraf›ndan
da desteklendi¤ini geri bildirimlerden ald›k ve
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bunun da sonuçlar›n› görüyoruz. fiu anda 1500’e yak›n
bir kat›l›m say›s› var, çok iyi bir kat›l›m tabi. Yani bu
kadar zorluklara ra¤men ekonomik s›k›nt›lar da var,
bu kadar ekonomik s›k›nt›ya ra¤men 40 civar›nda
firma da kat›l›yor. Yaklafl›k 76 birim stand kurulacak.
Bildiri say›s› aç›s›ndan da öyle, 627 bildiri var.
Ortalama 500-520 civar›nda oluyordu bildirilerimiz.
Bu sene onda da bir art›fl var. Baz› durumlar›
konuflmalar›mda uyar›yordum, tekrar uyarma ihtiyac›
duyuyorum. Bölümlerinizde bölüm yöneticileri
oldu¤unuz için siz de tekrar uyar›rsan›z iyi olacakt›r.
Bir kere trafik soldan iflliyor biliyorsunuz ama
bilmeyenler için tekrar hat›rlatma ihtiyac›
duyuyorum, çok kaza oluyormufl. Gerçekten sorunlu,
bizim aç›m›zdan sorunlu yani. Mümkünse araç
kiralamadan gezilerimizi yapal›m. Taksi ücretleri çok
ucuz yani sorun yok. Baz› kiflilerden duyuyorum biz
iflte araç kiralar›z diye ama dikkatli olmakta fayda var.
Al›fl›k olmad›¤›m›z bir fley. Hiç bir trafik ›fl›¤› yok.
Herkes iflte sa¤dan gelen geçiyor di¤erleri ona yol
veriyor ona dikkat etmek gerekiyor. Elektrikler ingiliz
sistemine göre, cep telefonlar› için mümkünse
adaptör bulundurmakta fayda var. Otellerde
resepsiyonlar›nda ço¤unda var ama yetmeyebilir
onun için yani adaptörü olanlar al›rsa iyi olur, olmazsa
da yani bizim prizlerimiz biraz flöyle içine do¤ru
itekleyince geniflletebiliyor o da çözülebiliyor ama
her yerde olmayabilir. Voltajda bir sorun yok. 

PP››nnaarr  ÖÖzz››flfl››kk:: Voltaj ya da makinalara herhangi bir
fley yapm›yor sadece bir 3. göz de var oraya bir
kurflun kalemle bast›rd›¤›n›z takdirde hepimizin her
adaptörü girebilir. Yani bir tehlike bab›nda de¤il
asl›nda topraklama için yap›lan bir fley. Onu otel
yönetimi de söylüyor zaten bu flekilde takabilirsiniz
diye. Adaptörünüz varsa çok daha iyi tabi, üçlü
flekilde ama yoksa da rahatl›kla da kullan›labiliyor
cihaza herhangi bir fley yapm›yor. Fakat ben özellikle
kendi ad›ma dernek yönetimine K›br›s’ta bir kongre
düzenledi¤i için çok teflekkür etmek istiyorum.
Gerçekten hepimiz biliyoruz konumu özel, bizim
derne¤imizin benim gözümde sadece nöroflirürjiye
hizmet etmenin d›fl›nda hem bir meslek grubu olarak
hem de bünyesinde bar›nd›rd›¤› insanlar›n konumu
olarak Türkiye’de özel ayr› bir yeri var. Biliyorsunuz
K›br›s’›n çok ciddi ambargo gibi, yabanc›lar
taraf›ndan tan›nmama gibi, Beyin Cerrahisi Hastanesi

olmad›¤› için yabanc› tur operatörlerinin turist
getirmeme gibi ciddi problemleri var, muhteflem bir
ada olmas›na ra¤men. Tabi bununla ilgili Türkiye’den
yap›lan baz› giriflimler oldu¤unu biliyorum. Gazi
Magosa’da aç›lan ve içinde Nöroflirürjiyenlerin de
bulundu¤u bir hastane oldu¤unu biliyorum. Fakat
bunlar çok önemli. Gerçekten gitti¤imizde siz de
bunu hissedeceksiniz, orada yaflayanlar da bizim
vatandafllar›m›z. Her konuda çok deste¤e ihtiyaçlar›
var. Çok güzel bir giriflim oldu¤unu özellikle tekrar
hat›rlatmak isterim. Teflekkürler.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››::Teflekkür ederiz. K›br›s’daki
yetkililer de bu giriflimimizden çok memnun
olduklar›n› belirttiler. Biz tabi 1 sene önce
bafllam›flt›k bu giriflimlere. Bize de di¤er dernekler
geldiler, iflte nas›l yap›yorsunuz? nas›l gidiliyor ?
nas›l oluyor? flu sorunu, nakliye sorununu, gümrük
sorununu nas›l aflt›n›z? diye sordular. Onlara da bilgi
aktar›m›nda bulunuyoruz. Tabi ki bizim için de
sadece toplant› salonu veya otelin de¤iflikli¤inden
ziyade ulusal bir hassasiyet, bunu da herkese
söyledik. Say›n Cumhurbaflkan›yla da konufltuk.
Onlar çok memnun oldular. 4 gün boyunca yaklafl›k
1500 kiflinin bir flekilde oraya ilave olmas›n›n onlar
için de çok önemli oldu¤unu söylediler. K›br›s’ta
programlar› maalesef o kadar çok kat›l›m olmas› ve
bildiri olmas› nedeniyle çok gevflek tutam›yoruz. Ama
flöyle bir fley yapt›k saat 8’de bafllatt›k oturumlar›.
Yani bir yar›m saat geç kayd›rd›k, 7.30 da bafll›yorduk
biliyorsunuz 8’de bafllayaca¤›z. 18.30’da bitiyorduk 4
senedir, öyle yap›yorduk, flimdi 17:45’te bitirece¤iz.
Hem sabah servisleri daha rahat yetiflsin diye hem de
insanlar gitmek isterlerse akflam yerlerine giderken
biraz daha erken gidebilsinler diye. Hemen hemen
her üyemizin yani herhangi bir görev alacak üyemizin,
çok özel durumlar d›fl›nda, 1 tane görevi olmas›n›
sa¤lamaya çal›flt›k. Belki yönetici görevlendirmeleri
s›ras›nda belki 10-15 kiflinin 2.bir görevi olabilir.
Oturumlar sonras›nda refakatçilerin gezisi için de tur
programlar› haz›rland›, de¤erlendirebilirsiniz. Bir de
mekik saatlerini ilan ettik, web sitesinde var. Çok
say›da otobüs koyduk bütün otellerden yani 1 otobüs
kalk›p iflte 3 tane otele u¤ray›p kongre salonuna
gelmeyecek. Bütün otellerden her otobüs sadece o
otelden kongre merkezine veya kongre merkezinden
o otele gidecek. Sadece 2 otel aras› sefer yapacak,
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yo¤unlu¤a göre saatlendirme yap›ld›. Baz› yo¤un

zamanlarda 15 dakikada 1, biraz daha ara zamanlarda

daha aral›kl› olacak. Her zaman uyar›yorum, farkl› bir

yer bizim için de farkl›, mümkün oldu¤unca düzgün

organize etmeye çal›flt›k ama hani 1 kifli iflte geldi 2

dakika önce programl› servis ç›km›fl biraz önce Nusret

a¤abeye de söyledim yani 13 dakikas› var, orda

sab›rl› olmas›n› rica edece¤im. Yani hemen bu ne

biçim sistem demezse iyi olur, seviniriz. Buna dikkat

edilmesini rica edece¤im.

Dergilerimize geçece¤im, Turkish Neurosurgery

geçen sene Temmuz ay›nda Science Citation

Expanded indeksine girdi. fiimdi 1 sene önce

PUBMED’e girmifltik. Pardon 2007 y›l›nda Pubmed’e

girdik, 2008 y›l›nda da Science Citation Expanded

indeksteyiz. Böylece flu anda bütün tarama veri

taban› sistemlerinde dergimiz yer al›yor. Bunun

sonras›nda da bilimsel çal›flmalar›n hem say›s› hem

kalitesi yükseldi. Editör grubundan kimse var m›?

Bülent vard›, her halde yok flu anda. Ben tabi biraz

biliyorum size aktarmaya çal›flay›m. Say› çok afl›r›

derecede artt› belki hakemler bunu hissediyorlard›r.

Sürekli yaz› ak›fl› var, kalitesi çok yükseldi. Art›k flu

anda “Turkish Neurosurgery” ile ilgili konuflulacak çok

fazla bir fley kalmad› zannediyorum. Daha önceleri

burada çok tart›fl›ld›, iflte YÖK taraf›ndan, bölümler

taraf›ndan, yurtd›fl› yay›n gibi de¤erlendirilsin gibi

tart›flmalar oldu. Yunus Bey siz de hat›rlars›n›z

burada bu çok konufluldu hep, herkes bilir.

Bilemiyorum ama flimdi konuflulacak birfley var m›,

konuflmak isteyen var m› bu konuda? Buyrun

Mehmet Bey;

MMeehhmmeett  ZZiilleellii:: Ben ‹ngilizce dergi için de¤il de

Türkçe dergi için Hakan Caner’in bir yak›nmas›n›

söyleyeyim. Buraya art›k yaz› pek gelmiyor çünkü

zaten SCI Expanded’da da de¤il o yüzden bunu bir

flekilde davetli yaz›lar›n›n oldu¤u bir dergi haline

getirmek için çaba göstermek gerekir diye

düflünüyorum. Yani belki gözden geçirme yaz›lar›

davetli olarak tüm üyelerimizden gelse ve bu dergi

de kapanmasa iyi olur diye düflünüyorum. Gerçekten

öbür dergi çok iyi gidiyor, ben de bana gelen

yaz›lardan epey reddetme oldu¤unu söyleyebilirim.

Hakan’a da bunu söyledim, %30’lara falan ulaflt›¤›n›

söylemiflti bana reddetme oranlar›n›n yan›lm›yorsam.

(Baflkan: Daha fazla flimdi.) Evet ama bu Türkçe

dergiye davetli yaz› anlam›nda katk› bulunmam›z

gerekti¤ini düflünüyorum. Bu konuda tüm üyelerin

biraz çaba göstermesi gerekti¤ini düflünüyorum.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ederim. Buyrun

Murad Bey;

MMuurraadd  BBaavvbbeekk:: Türk Nöroflirürji Dergisi ve Turkish

Neurosurgery benim çocu¤um gibi. 9 sene

yönetiminde bulundum. Bundan 10 küsür sene önce

“Turkish Neurosurgery” Dergisinin kapat›lmas›

konufluluyordu. O zaman fliddetle karfl› ç›kt›¤›m›

hat›rlars›n›z. fiimdi Türk Nöroflirürji Dergisini

kapatal›m m›? Ona da fliddetle karfl› ç›k›yorum. Türk

Nöroflirürji Dergisi asl›nda bir e¤itim dergisidir.

Yaz›larda s›k›nt›lar›m›z var ama pek çok aç›l›mlar

bulunabilir. Bunlardan bir tanesi; diyelim 4 kere

bas›l›yor dergi, her say›y› bir e¤itim grubu

haz›rlayabilir. Bir Klinik fiefli¤i, bir üniversite, misal

Mehmet’e görev veririz bir sonrakini Cerrahpafla

basabilir, bir sonras›n› iflte Atatürk Hastanesi basar,

böyle de yapabiliriz. E¤itim dergisi oldu¤unu

unutmamal›y›z, bunu ve asistanlar›m›z›, genç

arkadafllar›m›z› desteklemeliyiz. Ne yazarlarsa

yazs›nlar e¤itimle ilgili, nörolojik muayene dahil ne

olursa olsun bunlar› yay›nlamal›y›z. Hem

yay›nlayanlar için e¤itim, hem yaz› yazanlar için de

e¤itim diye düflünüyorum. Pek çok aç›l›m olabilir ama

asla kapatmay› düflünmemeliyiz.

KKaayyaa  KK››ll››çç:: Tabiki kesinlikle devam etmeli, Frans›z

ulusal dergisinden bir örnek vereyim; o format da

olabilir. Belli say›larda belli bir konu al›n›r o konuyla

ilgili, mesela pineal tümörler, 10-15 yazar

görevlendirilir. Birikimi yeterli olan, o say› s›rf pineal

tümörlerin anatomisi, fizyolojisi, cerrahisi, takipler,

onlar olur. Yani çok de¤iflik flekillerde çekicili¤i

devam ettirilebilir. Bir benim yapt›¤›m uygulamay› da

size hat›rlatmak istiyorum. Y›llar önce 90’l› y›llarda ilk

doppler ülkemize geldi¤inde, dopplerin kullan›m›n›,

endikasyonlar›n›, nas›l ne ifle yarad›¤›n› anlatmak için

bir makale yazd›m ve bunu özellikle Türkçe yazd›m ki

herkes okusun, ö¤rensin yoksa pek bir güzel yabanc›

dilde de yollanabilirdi, zannediyorum yanl›fl da

yapmad›m. E¤itime sizin dedi¤iniz gibi, çok yararl›

olacakt›r. Yabanc› dil bilen, bilmeyen tüm
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meslektafllar›m›za ulaflmam›z› sa¤layacak çok önemli

bir araçt›r.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Gökhan Bey buyrun,

GGöökkhhaann  AAkkddeemmiirr  :: Murat abimin oldu¤u dönemde

ben yard›mc›s›yd›m. O tart›flmalar› iyi hat›rl›yorum.

Bizim anadilimiz Türkçe oldu¤u için ben biraz

Türkçe’nin daha önemli oldu¤unu elbette uluslararas›

düzeyde yay›na katk›s› olmas› aç›s›ndan ‹ngilizce

dergi için eme¤i geçen herkese çok teflekkür

ediyorum. Türkçe dergi mutlaka devam etmelidir. Bu,

en az›ndan bizim kendi ulusumuza olan borcumuz,

millete olan bir borcumuzdur. Bunun devam›ndan

yanay›m. Format içeri¤i aç›s›ndan bir öneride

bulunaca¤›m; Dün kursta da bunu dile getirdim. Ali

Kristh’in ç›kard›¤› bir dergi var. Biraz belki reklam

olacak ama format› bu. Contemporary Neurosurgery

ve Contemporary Spine diye birfley. 15 günde 1

ç›k›yor fasikül halinde, internet ortam›nda da bunu

oylayabiliyorsunuz. Önce 3 soru veriyor bu konunun

ö¤renim amaçlar›n› veriyor sonra arkas›ndan 6 veya 7

soru soruyor, o e¤itimi alm›flsan›z o makaleyi

okumuflsan›z an›nda size geri dönüyor, kendinizi

de¤erlendirebiliyorsunuz. O format uygun

olabilece¤ini san›yorum. Bir sürü tümör siteleri ile

ilgili arkadafllara makaleler da¤›tm›flt›m orada çok

güzel flunlar› ö¤reneceksiniz ve makaleleri okuduktan

sonra da flu sorulara olumlu yan›t verebileceksiniz

gibilerinden bir format› var. Öyle bir format

benimsenebilir ama Türkçe dergi devam etmeli.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ederim. Türkçe

derginin yay›nlanmas›yla ilgili bir tart›flma yok.

Türkçe dergimiz devam edecek. Onunla ilgili sorun

yok. Ne yapal›m da hani daha kuvvetli bir halde

devam ettirelim diye ben s›rayla söz veriyorum.

Burada y›llarca ‹ngilizce dergiyi nas›l kuvvetlendire-

biliriz, nas›l indekse sokabiliriz diye tart›flt›k. Ne

mutlu bize ki y›llar sonra bu tart›flmalar› bitirdik. Nas›l

daha iyi olabilire geldik. Faik Bey önce siz daha sonra

Talat Bey devam edecek.

FFaaiikk  ÖÖzzvveerreenn:: Ben farkl› bir noktaya de¤inmek

istiyorum. fiimdi bask› halinde geliyor dergi bize bu

herhalde ekonomik olarak büyük bir yük getiriyor

derne¤e, bunu kald›rmak mümkün olabilir mi?

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Biraz sonra o konuya gelece¤iz

Faik Bey teflekkür ederim. Talat Bey buyurun,

TTaallaatt  KK››rr››flfl:: Ben de Murat Bey’le Kaya Bey’in

önerisini birlefltiren bir öneri yapaca¤›m. Türkçe

dergi 4 say› ç›karsak ve Nöroflirürji Clinics of North

Amerika gibi her say›ya bir editör, yani derginin genel

editörü say› editörü görevlendirse ve belli bir konuyu

iflte endoskopi olabilir, spazm olabilir. Ayn› North

Amerika’larda oldu¤u gibi böylece güzel bir bilgi

kayna¤› da olur, çok da okunur diye düflünüyorum.

Ayr›ca sorumlusu da tek bir editör olaca¤› için o da

yaz›lar›n toplanmas›n› üstlenir ve derginin ak›fl› da

sürer kanaatindeyim.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ederim. Selçuk Bey

buyrun;

SSeellççuukk  PPaallaaoo¤¤lluu:: Tabi derne¤in tarihini iyi

bilmemiz laz›m. 2004 y›l›nda yeniden bu ifller

yap›lanmaya girdi¤i zaman hedef say›ca iyiydi. Bu

derginin bütün kurallar› yeniden yaz›ld›. Yine o

zamanki editörümüz Kemal Benli’nin o zamanki

mektuplar› var. Türk Nöroflirürji Dergisi için davetli

yaz›larla ve tema üzerinden yani biraz önce Kaya

arkadafl›m›n vurgulad›¤› iflle bafllad›k. Siparifller de

verdik ama yaz› gelmedi. Gelmeyince iflte elden ne

geldiyse makalelerle götürmeye çal›flt›k. Biraz önce

konuflulanlar›n tamam› o zaman planlanm›flt› ve yaz›l›

kay›tlarda vard›r bu. Türk Nöroflirürji Dergisi’nin

hedefi budur, buraya böyle dergi ç›kar›yoruz öbürü

de davetli yaz›lar sözcü¤ü bültende yaz›l›d›r ama isim

isim yaz›lar istendi, gelmedi yaz›. Yani davetli yaz›lar

gelmedi derne¤e. Ondan sonra tekrar eski haline

döndü yavafl yavafl. Teflekkür ederim.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkürler. Belki bu görüflleri

de¤erlendirince, her say›ya farkl› bir grup veya

editöre verirsek belki biraz daha de¤iflik olur, bunlar›

de¤erlendirelim. Editör grubu ile tekrar oturup hep

beraber tekrar de¤erlendirelim. Suat Bey buyrun;

SSuuaatt  ÖÖkktteemm:: Derginin bence yine format› bu

flekilde devam etmeli. Fakat yaz›da mademki s›k›nt›

varsa bizim 7-8 civar›nda e¤itim grubumuz var. Her

e¤itim grubundan her say›ya yaz› istenirse daha

önceden sorun azalabilir.  Diyelim ki spinal grubu ne

yapacak, önümüzdeki 4 say›da kimlere ne tür yaz›lar
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isteyece¤ini seçerse iyi olur ve yaz› sorunu böylelikle

büyük bir ihtimalle çözülür diye düflünüyorum.

Teflekkür ederim.

NNeezziihh  ÖÖzzkkaann:: Dergide madem böyle bir s›k›nt›

var, kongreye gelen yaz›lar› tebli¤leri bu kadar

500’den fazla yaz› var diyorsunuz bunlar› neden

de¤erlendirmiyoruz dergi için? Ben özellikle bunu

söylemek için söz ald›m. Teflekkürler.

BBaaflflaarr  AAttaallaayy:: Ben “Turkish Neurosurgery”

Dergisinde Murat Abi’yle birlikte editör yard›mc›s›

olarak çal›flm›flt›m, halen daha çal›flmaya devam

ediyorum. fiunu söylemek istiyorum, evet “Turkish

Neurosurgery” çok iyi bir yere geldi flu anda ama

yeterli mi? Bence tam yeterli de¤il, daha da iyi

olmal›. SCI Expanded de ama SCI’de de¤il. SCI’ye de

sokmal›y›z. Araflt›rmalar› artt›r›p, bu çok önemli ve

her bölüm baflkan›n›n her klinik flefinin araflt›rmaya

daha fazla destek vermesini ben rica ediyorum.

YYuunnuuss  AAyydd››nn:: Bu konuda asl›nda dergiye gelen

yaz› say›s›n› etkileyen o dergide ç›kan yaz› say›s›n›n

k›ymeti nerde geçerli asl›nda para eden birfleyse

sahip bulabiliyor. Yani siz ne yap›yorsunuz?  Bu

ülkede insanlar› s›navlara sokuyorsunuz, yay›n

istiyorsunuz onlardan. Bu dergide ç›kan yay›n› kaale

almazsan›z kimse bu dergiye yay›n göndermez. Yani

ürünün para etmesi laz›m. Burada müeyyidelerini

koyarsak yürür, bu bir e¤itim meselesi, mesela 70

tane mi dediniz klinik say›s›, flimdi say›s›n› kaç›rd›k

ne oldu¤u belki 80, ipin ucu kaçm›fl vaziyette. O

kliniklerde asistanlar›n uzmanl›¤a girmeden önce her

y›l klinik flefi ya da anabilim dal› baflkan› bir tane

derleme yaz›n›n Nöroflirürji Dergisinde bas›lmas›n›

flart kofltu¤unu kabul edin ve bunun bir e¤itim

fleyinde de¤erlendirildi¤ini nas›l hani kat›l›nan

kongre iflte e¤itimle ilgili yap›lan faaliyetler dosyaya

giriyor, bu da o çerçevede de¤erlendirilebilir. Bunun

ötesinde buna bir prestij vermek laz›m. Yani Türk

Nöroflirürji dergisinde ç›kan bir yaz›n›n iflte fiiflli Etfal

dergisinde ç›kan bir yaz›dan daha önemli olmas› gibi

ki öyledir de. Çünkü yaz›lar eleniyor. Hedef burada

buna milliyetçi fleyle bak›yorsunuz ama yapt›¤›m›z

evrensel bir düzeyde olmas› laz›m. Üretti¤iniz ürün

e¤er evrensel düzeyde ise daha iyi, bunu zaten

teflvik ediyoruz. Ondan sonra da hedefler bu flekilde

demekki üretimi artt›r›c› fley yapmal›y›z ki o ürünün

içerisinden belli kategorileri kategorize edip bu

dergilere da¤›tmam›z laz›m, yapmam›z gereken fley

budur. Yoksa ilk hedefimiz evrensel düzeydeki

uluslararas› düzeydeki dergilerde yaz›n›n ç›kmas›d›r,

kendi kendimize birarada Türkçe iflte Türkçemiz

geliflsin falan de¤il. Bu derginin amac› bilimsel

düzeyimizi gelifltirmektir. Türkçemizi gelifltirmek

de¤ildir. Tabiki bu arada Türkçe de arkadan gelir. O

nedenle e¤itim program›n› düzenlerken bu dergilerin

üretimine göre yaz› üretimini teflvik edici ve

yapmayanlara ödül ve müeyyide koymazsan›z arkas›

gelmez. Ben editörlerin s›k s›k de¤iflilerek bir sonuca

gidilece¤ine inanm›yorum. Çünkü editörlük belli bir

tecrübe iflidir, bizim hepimiz editör de¤iliz. Buna

kat›lm›yorum sadece ana editör görevinde kal›r öbür

dedi¤iniz 2. bafll›kta editör olarak de¤erlendirirsiniz o

sadece yaz›y› kurtarmak ad›na gruplar› ve konular›

kurtarmak ad›na görev alabilir. Yani orda ç›kart›lan

ürünün k›ymetli oldu¤unun bildirilmemesi halinde

olmaz öbürü gazete haberi gibi fleyler olur. Teflekkür

ederim.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ederim. Belki küçük

de olsa baz› yanl›fl anlafl›lmalar› tekrar vurgulamak

istiyorum. Bizim flu anda “Turkish Neurosurgery”’e

gelen yaz› ve say›yla ilgili bir sorunumuz kalmad›.

Belki dedi¤iniz fley daha üst düzey bir fley, yavafl

yavafl Türkçe dergiyi konuflmaya bafllad›k. Türkçemizi

gelifltirsin amaçl› da ç›karm›yoruz o Türkçecilerin ifli.

Farkl› bir konu, bunu da bir flekilde senede 2-3 defa

yay›nlanan birfleyi bir flekilde farkl› formatlarda nas›l

ç›karabiliriz diye konufluyoruz. Yoksa asla Türkçe

gelifltirelim diye birfley yok. Hepimiz 50 yafllar›nda

insanlar›z, herkesin Türkçesi kendine göre iyi olabilir.

Editör konusunda da; her say›daki editör, ana

editörün kontrölünde olacak flekilde düflünmeliyiz.

Ana Editör bir kifliyi davetli görevlendirecek bu

say›ya editör olur musun diye. Herhalde bu konuyu

geçebiliriz, yeterli bilgileri ald›k.

PP››nnaarr  ÖÖzz››flfl››kk:: Türk Nöroflirürji Dergisiyle ilgili

benim hat›rlad›¤›m kadar›yla yanl›fl›m varsa düzeltin

bir ek say›s› ç›km›flt› tümörler konusunda idi yanl›fl

hat›rlam›yorsam. Mesela benim çok hofluma giden bir

say›yd›. Neden? Radyolojisi içindeydi, patolojisi

içindeydi, son dönem yeni yap›lan çal›flmalar›
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içindeydi Özellikle hani 2 dergi birden geldi¤inde

ben öbürünün konular›na bak›p birden onu görüp

mesela 2 akflam onu okumufltum. Yo¤un çal›flma

döneminde, Talat hocaya da çok kat›l›yorum, böyle

belli konularda ana editörün tayin edece¤i birinin

yaz›lar› toplay›c›, konuya yön verece¤i ve daha çok

e¤itime yönelik mesela 4 say›s›ndan 2’si o flekilde

ç›kar›labilir ve çok ciddi olarak faydas› olur diye

düflünüyorum. Çünkü hem derli toplu oluyor, hem

güncelleflmifl bilgi oluyor hem de gerçekten insan

herfleyini bir arada buldu¤u zaman, Türkçe bir

dergide buldu¤u zaman çok daha güzel oluyor

gerçekten. Buraya y›llarca yaz› göndermeyen biri

olarak yapt›¤›m hatay› farkediyorum. Yaz›

göndermede klinikler daha çok desteklenebilir ve

Türk Nöroflirürji Dergisi’nde yay›nlanm›fl yaz›lar›n da

dosyalar için kabul edilmesi iyi bir fikir olur diye

düflünüyorum. Teflekkür ederim.

DDeenniizz  BBeelleenn:: Benim de bültenleri buraya

aktarabilir miyiz diye bir önerim olacak. Bültenlerin

fonksiyonu farkl› ama ço¤unlukla içeri¤i bilimsel

makale, çevirileri oluyor, yaz›lar oluyor. Belki çok

fazla say›da bülten ç›k›yor özellikle iflte spinal hiç

sektirmeden düzenli olarak ç›k›yor. Çok ka¤›t masraf›,

bir sürü bülteni belki Türk Nöroflirürji içinde bir ayr›

bölüm olarak yay›nlayabilir miyiz? Tek bültenimiz var

bir tane mesela di¤er e¤itim gruplar› da ordan

vermek istedikleri mesajlar› oraya aktarabilirler.

Bilimsel yaz›lar da ç›k›yor bültenlerde. Belki Türk

Nöroflirürji Dergisi’ne kayd›rabilirsek onlar› faydal›

olur diye düflünüyorum. Ka¤›t masraf›ndan da

kurtuluruz.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum. Selçuk

Bey;

SSeellççuukk  PPaallaaoo¤¤lluu:: Türk Nöroflirürji Derne¤i ayn›

zamanda okul. Mesela sabah seminerleri koyarken

biz, bizim hedef kitlemiz dinleyiciler tabi genç

arkadafllar ama esas hedef kitlemiz e¤itim alacak

hedef kitlemiz konuflmac›lard›. ‹lerde konferans

verecek, e¤itimde etkin yerlere gelecek genç

arkadafllar› seçip sabah seminerlerinde

görevlendirdik ve böylece bir konuflma tekni¤ini

yöntemini ö¤rensin ve bu konuda yetiflsin diye. O bir

okul, sabah seminerleri konuflmac›lar aç›s›ndan.

Gerçekten arkadafllar›m›z›n söyledikleri fleyler do¤ru.

Davetli yaz›lar gelir gelmez ama Türk Nöroflirürji

Dergisi de ilkyaz›lar için bir öncü, e¤itim veren dergi

özelli¤ini koruyabilir. Bu özelli¤i uygulamakta fayda

var. Yani bir yerde not etmekte fayda var,

arkadafllar›n ilk yaz›lar›n› kabul edecek bir dergi

olmas› özelli¤iyle.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum. Bu konuyu

geçiyorum. Biraz önce Deniz Bey’in, Faik Bey’in

söyledi¤i fleylere biraz sonra gelece¤iz yine, kaynak

kullan›m›yla ilgili. Bültenler tabi biraz daha farkl›

konuda ç›k›yor. Grup bültenlerinde ç›kan yaz›lar

dergide ç›kmayabilir ama tabi ki de¤erlendirmeye

alal›m. Bültenlere farkl› birlefltirmeler yap›labilir,

onlar› konuflal›m. Bültenimiz yine devam ediyor.

Editör grubumuz, ben 4 sene yapt›m 17-18 tane

bülten ç›kard›m editör olarak. fiimdi Süleyman Çayl›

arkadafl›m›z editörlük, ‹hsan Solaro¤lu ve Özkan Atefl

editör yard›mc›l›¤› yap›yor. fiu ana kadar geçen

yazdan itibaren 3 tane bülten ç›kard›lar. Bu kurultay

metni ve birkaç toplant›n›n da yer ald›¤› bir bülteni

kongreden önce veya sonra ç›karaca¤›z. Süleyman

Bey bir fleyler söylemek ister misiniz bültenle ilgili?

SSüülleeyymmaann  ÇÇaayyll››:: Bülten gerçekten farkl› bilimsel

içeri¤i, sosyal içeri¤i de olan ve bütün üyelerle

haberleflmemizi sa¤layan, derne¤imizin ana

damarlar›ndan bir tanesi bence. Yaln›z ben flunu

söylemek istiyorum; özellikle özlük ve mesleki

haklar›m›zda yaflad›¤›m›z bir erozyon var ve bütün

hepimizin ayn› dili konuflup özellikle Türkiye’mizde

yaflanan sa¤l›kl› dönüflüm projesinde hepimizin ayn›

dili konuflup ortak bir fleyler yapmam›z gerekiyor.

Bunun için de bülten belki üyelerimizin

düflüncelerini yani özellikle sa¤l›kta mesle¤imizle

ilgili üyelerimizin düflüncelerini yans›tan ortak ak›l

üretecek bir araç olabilir. O yüzden bültenimize özlük

ve sosyal haklar›m›zla ilgili daha çok üyelerimizden

yaz› bekliyorum. Ben bunu söylemek istiyorum.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ederiz. Di¤er

bültenlerimiz, grup bültenleri de devam ediyor. 7

grubumuz da bülten ç›kar›yor. 1 grubumuz geçen

sene ç›karamad›, haz›rl›klar›n› yürütüyorlarm›fl. Bütün

gruplar›m›za bültenleri için teflekkür ediyorum. fiimdi

biraz önce de söyledim, destekler uzmanl›k
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ö¤rencileri destekleri; tabi sadece onlar

desteklenmiyor bütün üyelerimize bir flekilde

bilimsel ve sosyal çal›flmalar› için destekler

sa¤l›yoruz. Derne¤imizin araflt›rma ödülü yine devam

ediyor. Yurtd›fl› burslar›m›z var. Maalesef bu sene

yurtd›fl› burslar›na müraacat olmad›. 1 tane özel

konular burs için baflvuru var. Di¤er hocalar›m›z›n

koydu¤u ödüller için baflvuru var, onlar›n jüri

de¤erlendirmeleri devam ediyor. Zannedersem

Nisan›n ilk haftas›nda bitip kongrede de ödüllerini

verece¤iz. Yine özenli Türkçe ödülümüz devam

ediyor. Y›l›n bildirileri ödülü devam edecek. Yine 13

bildiriye hem baflar› belgesi hem küçük de olsa bir

hediyemiz olacak her zaman oldu¤u gibi. Bu sene

bildiri ödüllerinde yine de bu kurultayda

konufluldu¤u üzere farkl› bir formata gittik. Sadece ilk

oylamada ve sonras›nda sunu s›ras›ndaki oylamayla

de¤il de ilk oylamadan sonra s›ralama içinde bu

arkadafllardan yaklafl›k 10 slayt ile tekrar

de¤erlendirme yap›lacak. Yani podyuma ç›kmadan

önce bir 2.aflamadan geçecek. 2.aflamadan geçen

bildiriler podyuma ç›kacak orada oylanacak. Belki

biraz daha, iflte orada insanlar geliyorlar biraz

fanatiklik oluyor kendi grubuna yüksek oy veriyorlar

ondan sonra di¤er bildiri s›ras›nda ç›k›p gidiyorlar ya

da düflük oy veriyorlar gibi söylentiler var. Biz

bilimsel bir tutum oldu¤una inanmad›¤›m›z, böyle bir

fleyin de olabilece¤ine inanm›yoruz ama birkaç tane

söylentiye karfl› böyle bir fley gelifltirdik. En az›ndan

biraz daha eleme yapabilme ihtimali do¤du.

fiimdi biraz daha farkl› bir konuya geçmek

istiyorum, standart, rutin yapt›¤›m›z fleyler d›fl›nda.

Ben kiflisel olarak hem Mehmet Zileli’yle hem Selçuk

Palao¤lu’yla yönetimlerinde bulundum. 4 senelik bir

yönetim kurulu tecrübesinden sonra Dernek Yönetim

Kurulu Baflkanl›¤›na geldim. Ama daha önceki

senelerde aç›kça söylemek gerekirse

karfl›laflmad›¤›m›z yeni sorunlarla karfl›laflmaya

bafllad›k. Hem Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n birtak›m politika

de¤ifltirmeleri nedeniyle hem Sosyal Güvenlik

Kurumunun birtak›m politikalar de¤ifltirme

nedeniyle biz yo¤un olarak hem Sa¤l›k Bakanl›¤›yla

hem de Sosyal Güvenlik Kuruluyla iliflkilere geçmek

zorunda kald›k. Geçen sene Temmuz ay›ndan beri,

burada Y›ld›z Han›m da vard›, Sosyal Güvenlik

Kurulunda görevli, yani onlarla sürekli mesai

yap›yoruz. fiimdi bir yeni t›pta uzmanl›k tüzü¤ü

konusu var, bunu tart›flmaya açmak istiyorum.

Yeterlilik Kurulu üyeleri, Mesleki Özlük Haklar›

Kurulu üyeleri zannedersem birço¤una ulaflt› ama

ulaflmayanlar varm›fl. 2 ay önce bu süreç bafllad›. Biz

bu sürece hem kiflisel olarak t›pta uzmanl›k

tüzü¤ündeki arkadafllar›m›z kanal›yla, ben T›pta

uzmanl›k tüzü¤ü kurulunun toplant›s›na konferansla

kat›ld›m. Müsteflar›n, sa¤l›k e¤itim genel müdürünün

ve di¤er üyelerin oldu¤u bir görüflme idi Bana flöyle

bir fley sordular; siz endovasküler ifllemlerle ilgili bir

yan dala di¤er radyoloji ve nöroloji bölümleriyle

birlikte ne dersiniz diye bir soru. 2.si Nöroflirürji

uzmanl›k e¤itiminin süresinin 6 seneden 5 seneye

inmesine ne dersiniz diye, 3.sü sizin yan dal iste¤iniz

var m›d›r diye. Ben bu konuflmay› ve tasla¤› Yeterlilik

Kurulu üyelerine ve Meslek Özlük Haklar› Kurulu

üyelerine bildirdim. Bu konuda görüflleriniz nelerdir

diye. Yar›ya yak›n üyelerden görüfl ald›m. Yar›s›ndan

görüfl alamad›m, buna dayanarak bir yaz› haz›rlad›m.

Bu yaz›da vurgulad›¤›m›z fley fluydu; fiimdi onlar›n

söyledi¤i fley Avrupa Komisyonunun 2005 y›l›ndaki

Nöroflirürji e¤itimiyle ilgili direktifi minimum 5 y›ld›r

diyor, biz o yüzden buna uyaca¤›z 5 y›la indirece¤iz

gibi söylemleri var ama flunu de¤erlendirmiyorlard›.

Biz bu yaz›m›zda bunu vurgulad›k. Avrupa

Komisyonunun direktifi do¤rudur, minimum 5 y›ld›r

der ama buna dayanarak UEMS’nin 2007 y›l›ndaki

Nöroflirürji uzmanl›k e¤itimiyle ilgili direktifi

minimum 6 y›l diyor. Biz hem akreditasyonlara

uymam›z ve olas› akreditasyon çal›flmalar›m›z

nedeniyle hem de genel e¤itim politikam›z›,

nöroflirürji e¤itiminin özellikleri gibi bir sürü fleyleri,

bunlar›n hepsini bildirdim ve bizim 6 y›ldan 5 y›la

inme gibi bir fleyi uygun görmedi¤imizi söyledim.

Daha sonra, 15-20 gün kadar önce bir akflam vakti

Sa¤l›k E¤itimi Genel Müdürlü¤ü’yle 1 saate yak›n bir

görüflme yapt›k. Bunu tekrar bildirdim, kendisi

ortopedi uzman›, çok yak›ndan ilgili konularla, biliyor

kendisi olay›. 1 hafta önce de Sa¤l›k Bakanl›¤›

Müsteflar›yla bir konuflma yapt›m. Daha bitmifl de¤il

süreç, bilmiyorum ne dersiniz bu 2 konu hakk›nda.

E¤itim süremizin 6 y›ldan 5 y›la indirilmesi

konusunda ve yan dal ihtiyac›m›z var m›d›r bizim,

varsa neler olmas› gerekir? Faik Bey buyrun;
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FFaaiikk  ÖÖzzvveerreenn:: E¤itim süresinin tabiî ki 6 sene

olmas› laz›m. Yani 5 sene herkes san›yorum ayn›

görüflte, yeterli bir zaman de¤il. Bu yan dal

konusunda siz de bu sürecin içerisinde aktif olarak

kat›l›yorsunuz. Burada bizim s›k›nt›m›z e¤er

radyolojiye giriflimsel radyoloji diye bir yan dal

aç›lacak olursa bizim bu ifllemleri yapma hakk›m›z

ortadan kalkacak. T›pta Uzmanl›k Kurulu çal›flmalar›n›

yaklafl›k 1-2 ay içinde tamamlayacak ve bundan sonra

müfredatlar›n düzenlenmesine geçilecek. E¤er

radyolojiye giriflimsel radyoloji diye bir yan dal

aç›lacak olursa bize de bir yan dal aç›lmas› laz›m.

Yoksa bizim hakk›m›z deyip bunu kestirip atacaklar.

Ötesi hukuki yönden çok büyük s›k›nt›lar›m›z ortaya

ç›kacak. Çünkü bir komplikasyon ortaya ç›kt›¤›nda

yar›n hukukçunun karfl›s›na ç›kt›¤›m›zda soracaklar›

fley flu; Siz bunun e¤itimini ald›n›z m›, müfredat›n›zda

var m› bu, bunlar› çok iyi düflünmek laz›m.

Komplikasyona çok aç›k bir konu bu. Onun için bizim

hukuki önlemlerimizi mutlaka almam›z laz›m.

Bildi¤im kadar›yla radyolojiye giriflimsel radyoloji

diye bir yan dal aç›lmayacak ama tabi son flekli

yay›nlanmad›¤› müddetçe % 100 böyle bir fley olacak

diye konuflam›yoruz. E¤er aç›lmazsa sorun yok ama

flöyle bir mevzu daha var; Nöroloji, Vasküler Nöroloji

diye bir yan dal açt›r›yor kendisine. Tabi bu yan dal

aç›lmas› çok hofl bir fley de de¤il çünkü bu ifli yapmak

isteyen insanlar› k›s›tlay›c› bir hüküm olacak. Onun

için herkesin daha böyle genifl düflünmesi laz›m.

Benim söyleyeceklerim bu kadar.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ederim Faik Bey.

fiimdi 2. sayfada bizim ekler var -bunlar›n ekleri çok

fazla- afla¤›da gördü¤ünüz gibi. Hem Avrupa

Komisyonu direktiflerini onlara tekrar sunduk, hem

bizim Nöroflirürji UEMS direktiflerini tekrar sunduk,

bize e¤itimle ilgili verilen müfredat program›yla ilgili

bilgileri tekrar sunduk art› bütün bu ihtiyaçlar ve

say›yla ilgili belgeleri sunduk, iste¤imizi söyledik.

Ancak görüflmeler devam ediyor. T›pta Uzmanl›k

Tüzü¤ünün de görüflmeleri tekrar devam edecek.

Sizin söyledi¤iniz fleyi Yeterlilik Kurulumuzda biz

tekrar konufltuk. Mesleki özlük haklar› kurulunda

cevap veren arkadafllarla tekrar konufltuk. Sadece son

yeterlilik kurulunda yani yo¤un bak›m ve

endovasküler nöroflirürji konusunda, e¤er di¤er

gruplarda bir fley varsa bizde bunlar› istiyoruz diye

söyledik. Ben geçen seneki fleyi hemen h›zl› size

hat›rlatmak istiyorum. fiu 26 fiubat 2008 tarihli

belgemiz. Faik Bey sizin Murat Bey ve benim ç›kmas›

konusunda katk›lar›m›z vard›. Ancak geçen seneki

kurultayda biz bu belgeyi sunduk, böyle bir fley var

art›k dedik ve isteyen kliniklerden isteyen

arkadafllara bu belgeyi elde etmesi için gereken

deste¤i biz sa¤layaca¤›z dedik. 1 kifli baflvurdu, siz

baflvurdunuz ve biz sizin Japonya’ya gitmenize

destek sa¤lad›k. Teflekkür ederiz, baflka bir kifli de

baflvurmad› onu da söyleyeyim. Kurultay üyeleri

tekrar haberiniz olsun e¤er böyle bir girifliminiz

olacak olursa biz deste¤e haz›r›z.

FFaaiikk  ÖÖzzvveerreenn:: Burada bir fley daha eklemek

istiyorum ben. Önümüzdeki 6-7 ay içerisinde Sa¤l›k

Bakanl›¤› müfredat çal›flmalar›na bafllayacak ve her

branfltan kifliler seçilecek. Bizim burada Anjiyografiyi

beyin cerrahlar› e¤itimlerini de al›r diye mutlaka bir

ibare yazd›rmam›z laz›m, bu çok önemli. E¤er bunu

yazd›rmazsak, siz e¤itiminizde bunu alm›yorsunuz

zaten hakk›n›z yok diye hukuki yönden çok

s›k›nt›lar›m›z olur. Bizim amaçlar›m›zdan birisi de bir

uzman›m›z yetiflti mesela iyi bir kapsaml› bir yerde

yetiflti. Gitti¤i yerde e¤er cihaz varsa, gitti¤i yerde bu

ifllemleri kendisi yapabilecek düzeyde en az›ndan

anjiyoyu yap›p arkas›ndan giriflimleri yapabilecek

düzeyde bilgi sahibi olmas› gerekiyor. Onun için bu

müfredat›n içerisinde mutlaka Serial Anjiyografi

e¤itimi alm›flt›r fleklinde bir fley yaz›lmas› laz›m. Onu

da düflünmek laz›md›r. Teflekkür ederim.

YYuunnuuss  AAyydd››nn:: Ben Çapa ihtisasl›y›m. 1977’de

bafllad›m. Türkiye’de ilk defa kateterizasyon Gencay

Gürsoy taraf›ndan getirilmifltir. Biz ondan ö¤rendik.

Asistanl›k döneminde de kateterizasyon yapm›fl

birisiyim. Ta ki 1981’de Tomografi Çapa’ya gelene

kadar yani asistanl›k dönemimin 4 senesinde günde

4-5 defa anjiyografi kateterizasyon yapan birisiyim.

Üstelik o zamanki kataterler son derece kötüydü

uçlar›n› düzeltip falan, çok u¤rafl›rd›k. Sonra bugünkü

Çapa da bir anjiyografi bir miyelografi cihaz›

al›nmas›yla radyologlar bakt›lar ki ellerindeki

aletlerin daha iyisi geldi ve bunu bizim elimizden

almaya çal›flt›lar. O zamanki dekan rahmetli

Cemalettin Bey bizleri ça¤›rd›, biz yapt›¤›m›z
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ifllemleri ayr› bir deftere yaz›yorduk;

miyelografilerimiz, anjiyografilerimiz diye. Götürüp

ona gösterdik, radyologlardan da ayn› fleyi istedi, siz

de getirin bakay›m dedi; onlar bir fley getirmedikleri

için o cihazlar›n Çapa Nöroflirürji içerisinde bizim

kay›tlar›m›zla flu anda bulundu¤u yere geldi. Yani

radyologlar›n hiçbirisi nöroradyoloji e¤itimine sahip

de¤il. Buradaki trick flu; benim yapt›¤›m uluslararas›

görüflmelerde de, bir tanesi Roton’nun o¤luydu

Hawai’de Amerika Nöroflirürji Derne¤i son

zamanlarda onlara endovasküler surgery diyorlar,

nöroradyoloji demiyorlar, ad›n› ben dedikçe o da

beni düzeltiyordu, endovasküler cerrahi. Sonuçta

bizim flöyle bir güçlü taraf›m›z var; ne yap›yoruz

hastay› tedavi ediyoruz hastay› birimiz kolundan

birimiz baca¤›ndan çekmenin bir anlam› yok.

Anevrizmas›n› tedavi edece¤iz, balon koymam›z

laz›m, ee bizim koymam›z laz›m onu. Yani baz›

lezyonlar var ki ikisini de kullanman gerekiyor

dolay›s›yla biz güçlüyüz. Öbürünün radyolo¤un

cerrahi bölümünü kullanamayaca¤›na göre di¤erini

bizim kullanmam›z bir fley de¤il. Yani ben bunun

e¤itimini prati¤ini yapm›fl birisi olarak size

söylüyorum. Bugünkü kateter teknolojisi son derece

ilerlemifl vaziyette. Arada ben Memorial

Hastanesinde seyrediyorum koronercileri. Sa¤

koroner var diyor, test bile yapm›yor. Biz bunda

testler yaparak damar›n yak›n›nda ne var nas›l

dönece¤iz gibi maniplasyonlar› vard› bu iflin. fiimdi

firmalar bunu o kadar güzel gelifltirmifller ki, Aortun

ve ç›k›fllar›n›n sa¤ sol ç›k›fllar›na göre katateri

gönderiyorsun, katater 2 dakikada giriyor. Bugünkü

anjiyolar 10 dakikada içerisinde bitiyor. Geçenlerde

Sa¤l›k Bakanl›¤› müfettifllerinden birisi beni arad›,

kanamalar konusunda. Bunlar›n tedavisi konusunda

birtak›m problemler var, anjiyografinin yap›lma

zaman›, ameliyat›n yap›lma zaman› gibi bana

birtak›m sorular sordu ve bunlar›n nas›l yap›lmas›

gerekti¤i sorular› soruldu. Benim Etfal Hastanesinde

anjiyografi var iflte nadir olan yerlerden birisi, bizim

hastaya yaklafl›m›m›zla radyolo¤un tamamen farkl›.

Bu hastan›n aleyhine. Sonuçta bu hastalar bize

geliyor, bu hastalar› ilk biz görüyoruz, bunlar›n

tedavisinde endovasküler bölümü ö¤renmek fazla bir

fley de¤il. Ben ayn› argüman› kullanaca¤›m hat›rlay›n

spinal cerrahi bafllad›¤› zaman ortopedistler bizim

elimizden ald›¤› zaman benim argüman›m fluydu;

vertabra anatomisinin %80’ine beyin cerrahi asistan›

sahip anatomik bilgiye. Viday› sokmak için laz›m olan

20 graml›k bilgiyi k›sa zamanda ö¤renir. Halbuki

ortopedi asistan› 100 graml›k bilgi ö¤renmesi laz›m.

Yani nöroflirürjen 80gram önündedir. Ayn› mant›¤›

burada uygulayabilirsiniz ve bugün Amerika’da

endovasküler cerrahlar nöroradyologlar›n yar›s›na

ulaflm›fl vaziyette. Çünkü akl›n yolu birdir. Bu lezyon

bazen onu gerektiriyor bazen onu bazen ikisini

birden gerektiriyor. Bunun majör taraf› nedir?

cerraht›r, öbürü yapamaz. Yani bunun hastaya

anlat›l›rken biri güllük gülistanl›k öbürü de tu kaka

de¤il. Bunun morbiditesiyle anlat›l›rsa, ordaki teklifi

al›p bana gelip ameliyat› olan da var. Yani her sene

diyor anjiyoyla m› u¤raflaca¤›m. Bunun ilerde %60

aç›lmas› var yok bilmem tekrar kanamas› var. Yani bu

kadar masum de¤il, embolizasyon. Bizim

da¤›tmadan, bunu ben daha önceden de önerdim

yine bilgilerinize sunmak istiyorum; bugün teknoloji

de¤iflti. C kollu cihazlarla anjiyografi yap›l›yor.

Dayana¤›m›z flu olmal›; perop anjiyografi ihtiyac›.

Perop anjiyografi ihtiyac› vard›r. ‹mkan› olanlar

Amerika’da benim bulundu¤um kliniklerde basit

anevrizmalara klip koyup perop anjiyografi

yap›yorlar. Bunu kendilerini hukuki olarak da

garantiye almak için yap›yorlar. Çünkü postop

yapt›¤›n›z kontrol anjiyolar›na göre rest b›rakt›¤›n›z

zaman seni suçlayabiliyor niye bunu yapmad›n diye.

Bir bunun kontrolü için iki, benim o gördü¤üm

vakalarda bir çark da var hastane bundan da para

kazan›yor. Ben olaya fluradan bak›yorum; benim

beyin cerrah› olarak perop anjiyografi ihtiyac›m var.

fiu anda fiiflli Etfal Hastanesinde ben bu aleti

ald›rmak için ifllemleri bafllatm›fl vaziyetteyim,

alaca¤›m inflallah. Ameliyathanedeki C kollu cihazlar

bugün anjiyografi yap›yorlar. E¤er biz bu C kollu

cihazla ameliyathaneden bafllarsak öbür k›sm›ndan

korkmay›n, herkesin yapmas› da flart de¤il. Bir de

radyologlarda da herkes yapm›yor, nöroradyolog

diye geçinen en iyisinin de böyle bir diplomas› yok.

fiöyle bir fley var Hawai’de bizim arkadafllar›m›zdan

bir tanesinin fleyini gösterdiler gururland›m da ondan

sonra dedim ki inflallah bu kullan›lan malzemeleri

inflallah yak›nda bizim FDA’da kabul eder biz de

kullan›r›z. 
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EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ederiz

katk›lar›n›zdan dolay›. Nusret Bey buyrun;

NNuussrreett  DDeemmiirrccaann:: Endovasküler Nöroflirürji’nin

bizler taraf›ndan yap›lmas› taraftar›y›m. Çünkü bir

kanama geldi¤i zaman bizdeki nöroradyolog’un bu ifli

yapan arkadafl›n izin durumunu araflt›r›yoruz, onun

bir tak›m sarf malzemeleri bizim üzerimizden geçiyor.

Hasta bizde yat›yor geliyor tekrar yat›yor derken

s›k›nt›lar›n büyük bölümünü biz çekiyoruz. 2002 ya da

2003’e kadar olan dönemde yaklafl›k 150 üzerinde

anevrizma tecrübem var. 2002’den itibaren biz yavafl

yavafl endovasküler bölümü radyolojiye kapt›rd›k ve

flu anda bizim GATA Haydarpafla’da flu an bu ifli

yapan arkadafl var. Konuflmak istedi¤im konu flu,

say›n baflkandan ö¤renmek istedi¤im;

uzmanlar›mdan 1 veya 2 tanesini ben bu konuda

e¤itip nöroflirürjide kendi klini¤imde çal›flt›rmak

istiyorum. Sizin biraz önce gösterdi¤iniz belgeyle ben

yurtd›fl›na göndersem veya yurtiçinde uygun bir yere

göndersem, geldi¤inde bizde haz›r 2 tane anjiyografi

kurumu da var hatta bir üçüncüsü de kurulmak üzere

GATA Haydarpafla’da. Mutlak suretle 1 tanesini bu

arkadafla kulland›rtabilecek durumday›m. Ö¤renmek

istedi¤im flu; Bir arkadafl› gönderebilir miyim bir,

geldi¤inde e¤itimini belgeleyen o belgeyle

klini¤imde endovasküler nöroflirürji yapabilir mi iki?

Teflekkür ederim.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Yaz›y› tekrar gösteriyorum. fiu

anda tan›sal bafllayan yerler var. Atatürk Hastanesi

bir, Murat siz bafllad›n›z m›? Evet. Numune

Hastanesinde Deniz Bey bafllamak üzere de¤il mi?

Evet. Nörologlar bafllad›lar yani bunda bir sorun yok.

E¤er siz radyoloji klini¤iyle bir flekilde bu cihaz› veya

baflhekiminizle idarenizle ilgili bir fley bu. Bizde flu

anda bir buçuk gün de¤il mi Faik Bey? Bir buçuk gün

ama acil fleylerde gece gündüz onda sorun yok.

Geçen sene Mehmet Bey burada oturuyordu, ben de

yan›nda oturuyordum. Bu belgeyi biz geçen seneki

kurultay s›ras›nda buraya yans›tt›k ve gösterdik,

hat›rlayanlar bilir. Bültenlerde de yer ald› hatta

bununla ilgili birçok tart›flmay› d›flar›da yapt›k. Bu

belge flu an halen geçerlidir, hiçbir sorun yoktur. Bir

kifliyi gönderecekseniz biz Türk Nöroflirürji Derne¤i

olarak da geçen sene de ilan ettik, deste¤e haz›r›z,

burs veririz. At›yorum 6 ay gidecek, 1000 dolar masraf›

olacak biz 1000 dolar bursa haz›r›z. Bektafl Bey

buyrun;

BBeekkttaaflfl  AAçç››kkggöözz:: Biraz önce Yunus Bey’in bahsetti¤i

mahkeme karar› al›n›rken, orada o ifllemi yapan hem

Gencay Bey hem de Reha Bey uluslar aras› alanda

e¤itilmifllerdi zaten. Yani belgeleri vard›. Gencay Bey

‹sveç’te e¤itildi, Reha Bey de Fransa’da e¤itildi. ‹kisi

de uluslar aras› düzeyde e¤itimini alm›fl nörologlard›

ve gayet güzel de yap›yorlard› bu ifli.

KKaayyaa  KK››ll››çç:: Birer cümlelik 1-2 fikrimi iletmek

istiyorum. Kalite çal›flmalar› kapsam›nda Haydarpafla

Numune baflhekim yard›mc›s›y›m. Bizim

kulland›¤›m›z C kollu ve tüm ameliyathanemizde

kulland›¤›m›z cihazlar›n Atom Enerji kurumundan

onay›n› biz al›yoruz beyin cerrahlar› olarak. Bizim

dozimetrelerimiz oluyor isme, tüm personele

da¤›t›lm›fl. Dolay›s› ile bu radyasyon, nöroflirürji

sorunu çözüldü ya da çözülmek üzere. Hele bir de

bakanl›k sizin belirtti¤iniz gibi bu yönde olumlu

görüflünde ise bir idari sorun olmamas› laz›m gelir, bu

bir. ‹ki, dün bizim Mesleki Özlük Haklar› kurul

çal›flmalar›m›zda rapor haline getirdik bu

görüfllerimizi; Yunus Bey vard›, ben vard›m, Ali ‹hsan

Bey vard›. Onlar› yaz›l› olarak sizlere iletece¤iz. Bütün

bu konuflmalar›m›zda yan dalla ilgili yola ç›kt›k. Beni

kullanabilirsiniz. 86 y›l›ndaki 2 doktoramdan 1 tanesi

nöroradyoloji doktoramd›r. Diplomam Fransa’da

ald›¤›m doktora. Yani üyelerimiz aras›nda zaten

uluslararas› bu diplomaya sahip bu kimseler

bulunmaktad›r. Mutlulukla görüyorum. Baflka konu;

Yunus Bey de bahsetti, hepimiz anjiyoyu yapm›fl

kimseleriz, anjiyoya yabanc› de¤iliz. Hacettepe’deki

asistanl›¤›m döneminde 3 ay seldingerle, femoral

kateterizasyonla tüm vertebral, karotis anjiyolar›

bizzat ben de yapt›m, hepimiz yapt›k, bu rutin

çal›flma. Yani bir noktaya geliyoruz ki beyin cerrahlar›

bu konunun tamamen içindeyiz. Bir baflka madde;

niçin nöroradyologlardan çok daha yak›n›z, daha

ehiliz, çünkü komplikasyonlar› ancak biz çözebiliriz.

Kanama oldu¤unda onlar›n yapabildi¤i tek fley; o

damar› t›kamak. Beyini açamazlar, hematomu

boflaltamazlar, o zaman ana kural komplikasyonun

üstesinden gelebilecek hekim kimse o giriflimi de o

yapmal›d›r kural› kullan›labilir. Yan dal konusunda,

beyin cerrahisi, bütün bafl a¤r›lar›, bel bacak a¤r›lar›,
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yüz a¤r›lar› nedeniyle, sinir sistemiyle de ilgili oldu¤u
için bu a¤r›lar bizi çok yak›ndan ilgilendiriyor. Ancak
algoloji hepimizin bildi¤i gibi bu konuya bizden
maalesef daha fazla ilgileniyor. Yan dalda Meslek
Özlük Haklar› kurulu olarak size iletece¤iz, sadece
endovasküler cerrahi de¤il bir de algoloji yan dal›.
Ancak yan dal konusunda flöyle bir hassasiyetimiz
var; kapt›rmak üzere oldu¤umuz, kaybetmek üzere
oldu¤umuz, bizi do¤rudan ilgilendiren konular›
bünyemize yeniden dahil etmek yada bunlar›
kaybetmemek konusunda yan dal aç›lmas› bizim tüm
camiam›z›n lehinedir. Buna karfl›l›k flu anda
uygulamakta oldu¤umuz spinal cerrahi, pediatrik
nöroflirürji gibi yan dallar›n aç›lmas› acaba ilerde
medikolegal, hukuki sorunlar yarat›r m›? Bir özel iliflki
özel merak nedeniyle meslektafllar›m›z›n baz›
konularda yo¤un pratik yapmalar› günlük cerrahilerin
ona yönlendirmeleri ne kadar do¤alsa ilerde hukuki
aç›dan sorun ç›kartmas› endiflesiyle bunlar›n yan dal
olarak kayda geçirilmesi bizi endiflelendiriyor, bir
çekincemiz var.

KKeemmaall  KKooçç:: Yan dal konusuna gelince, spinal
cerrahi olarak, yan dal gibi bir talebimiz yok ve buna
da gerek yok. Çünkü Nöroflirürji e¤itimi içerisinde,
prati¤i içerisinde spinal cerrahi zaten var. Zaten
bunun %60 gibi bir bölümünü içine al›yor. Onun için
böyle bir fleye gerek yok. Yaln›z di¤er branfllar›da iyi
izlemek laz›m örne¤in; ortopedinin yan dal
konusunda e¤er spinal cerrahi olacaksa o zaman biz
de koymal›y›z. Ayn› flekilde a¤r› cerrahisi
endovasküler gibi di¤er bölümleri de iyi izlemek
laz›m. Mesela a¤r› san›yorum koyacak, koydu¤u
zaman a¤r› bizden h›zla uzaklaflacakt›r. Onun için
bunu yak›n izlememiz veya bizim de koymam›z
gerekir. Mesela Kayseri’de geçen bir toplant› yapt›lar
anestezi a¤r› konusunda. Ben orda bir konu anlatt›m
onlara ve sonra bakt›m ki salonda 50-60 kifli var hepsi
de ilgileniyorlar bunlarla. Bir süre sonra bunlar daha
ön plana geçeceklerdir. A¤r› poliklinikleri var orada
hasta kabul ediyorlar ve tedavi ediyorlar, bizden
uzaklafl›yor. O zaman biz de a¤r›y› yan dal koyabiliriz,
poliklinik açabiliriz, buna daha iyi sahip ç›kmam›z
laz›m. Ayn› flekilde endovasküler için de öyle ve
di¤er fleyler için de öyle. Yani iyi izlememiz laz›m.
E¤er koyuyorlarsa biz de koymal›y›z veya onlar› ikna
etmemiz laz›m. Teflekkür ederim.

TTaallaatt  KK››rr››flfl:: Ben de hem Yunus Bey’in bahsetti¤i
gibi ‹stanbul T›p Fakültesinde ihtisas›m döneminde 6
ay aktif nöroradyoloji e¤itimi alm›fl biri olarak hem de
nörovasküler grup baflkan› olarak konufluyorum. Bu
konuyla ilgili olarak Dünya’daki ve Türkiye’deki
durum tespitini yapmam›z laz›m. Dünya’da h›zl› bir
flekilde nöroflirüryenler endovasküler cerrahide
mevzi kazan›yorlar, birçok ülkede nöroflirürji yüzdesi
art›yor. Halen daha Frans›zlar›n, ki Frans›zlar
biliyorsunuz yatakl› kurum olarak tedavi ediyorlar,
orda ki nöroradyologlar›n bir a¤›rl›¤› var. Ama flu anda
dünyadaki durum; her iki bölümden de hatta
nörolojiden de insanlar›n kat›labilece¤i bir üst ihtisas
fleklinde. Bence do¤rusu da budur. Yani ikisinden de
insan bu alana yönelebilir. Türkiye’deki duruma
bakarsak; Türkiye’de bu ifli yapan 15 ila 20 aras›nda
nöroradyolog var ve biz onlarla aktif olarak birlikte
çal›fl›yoruz. Hem arkadafl›m›z bu insanlar, hem de
birçok toplant›da onlarla ilgili konufluyoruz ama
onlar›n hastalar›n› bizim meslektafllar›m›z yolluyor.
Bana refere edilenden daha fazla anevrizma ve a¤r›
bu arkadafllar›ma refere ediliyor. Demek ki nöroflirürji
toplumu nöroradyologlarla ciddi olarak aktif olarak
çal›fl›yor. fiimdi bu insanlar› d›fllayarak bu ifli
yapamay›z, yanl›fl da olur. Benim flahsi kanaatim
beraber yapmam›z. Medeni bir memlekette
yafl›yoruz, do¤rusu da budur. Ciddi bir birikim vard›r,
bu iflin e¤itimini mutlaka birlikte yapmal›y›z. Kavga
ederek olmaz. Hastaya yarar sa¤lamam›z laz›m.
Bence Türk Nöroflirürji Derne¤i olarak temas kural›m
birlikte bir konsensus olufltural›m ve Türkiye’deki bu
e¤itimin nas›l yap›lmas› gerekti¤ine beraber yapal›m.
Çünkü kavga ederek bu iflte bir yere varamay›z.
Dünya’da ben inceledim ne flekilde üst ihtisas
yap›ld›¤›n›. Tamam, d›flar›ya birisini yolluyorsunuz
sertifika al›yor ama Türkiye’de uygulad›¤›n›z zaman
bunun belirli flartlar› olacak ve h›zla ilerleyen bir
teknolojiden söz ediyoruz. Önerim; bu ifli beraber
yapmak.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum. Biz her
flekilde hep beraber karar verilip hep beraber
yap›lmas› taraf›nday›z, taraftar›y›z. Biz hastanemizde
de onu söyledik radyologlara. Çal›flmalar
toplant›larda yapmay› düflündük yani otural›m
konuflal›m diye, onda bir fleyimiz yok. Buyrun Yunus
Bey bekleyenler nedeniyle biraz k›sa tutal›m lütfen;
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YYuunnuuss  AAyydd››nn::  Çapa nöroradyoloji kapanana kadar
Türkiye’nin her yerinden her tür bölüme e¤itim veren
bir yerdi. Kapanana kadar ben bütün asistanlar›m›
nöroloji staj›n›n 10 ay›n›n 5 ay› ben oraya gönderdim.
Yani hiçbir ayr›m yapm›yorlard›. Talat Bey sanki
onlar›n çok iliflkiye haz›r, çok friendly davranaca¤›n›
kastediyor, de¤il. Bugün Ankara’ya firmalar›n katater
satmas›na bile izin vermiyorlar, ambargo
uyguluyorlar. Karfl›n›zda sizin dedi¤iniz gibi olsun
kucaklayal›m. Fanatik davran›yorlar ve branfl›n
baflkalar› taraf›ndan ö¤renilmesini istemiyorlar. Ben
afla¤›ya asistan göndereyim kateterizyonu yap›n
dedim kabul etmediler, kendi hastanemde. Bizim
dedi radyologlar aras›nda ald›¤›m›z bir karar var
kimsenin ö¤renmesini istemiyoruz dediler. Gelsinler
bunu deklare etsinler birlikte ö¤renelim. Diploma
yok ki yap›lan pratik var. Biz aletleri Cemalettin
Bey’den yapt›¤›m›z pratikle alm›flt›k. O da flu anda
yapt›¤› prati¤e sahip, diplomaya sahip mi,
nöroradyoloji diplomas› var m›? Sonras› herhangi bir
radyolog, benim afla¤›daki radyolog al›yor yap›yor,
komplikasyonlar› da oluyor, o ehil de ben bafllarsam
hukuk karfl›s›nda ne fark›m›z olacak. Onun yapt›¤›
komplikasyon kaç tane yapm›fl. Yani burada ben
Talat Bey’e kat›lm›yorum, bu arkadafllar son derece
fanatikler ve kimsenin e¤itilmesini istemiyorlar. Bu
e¤er hastaysa tedavi etti¤imiz hastan›n menfaatiyse
buna s›cak bakarlar, bakm›yorlar.

MMeehhmmeett  ZZiilleellii:: Asl›nda onlarla iliflkilerimizde çok
önemli bir nokta var; yatak ihtiyaçlar› var. Yani
yataklar› olmad›¤› sürece bu ifli yapamazlar. Ama ben
duyuyorum ki baz› üniversite hastaneleri onlara
Nöroloji klinikleri d›fl›nda yatak tahsis ediyorlar.
Bunu elefltiriyorum. Burada bir noktay› gözden ›rak
tutmamak laz›m; a¤r› giriflimlerinde de öyle yani
perkutan ve spinal enjeksiyonlarla baz› a¤r›lar› tedavi
etmek mümkün, bizim yetifltirdi¤imiz kifliler sadece
onu yapan insan olmak istemiyorlar, cerrahiyi yapan
insan olmak istiyorlar. Siz e¤er düzgün bir programla
bunu mevcut fleyleri içine alabilirseniz baflar›l›
olacaks›n›z. Yoksa bir uzman›n›za yada asistan›n›za
diyebilir misiniz sen sadece giriflimsel radyoloji
yapacaks›n, endovasküler cerrahi yapacaks›n, baflka
hiçbir fley yapmayacaks›n. Yada sadece a¤r›
giriflimleri yapacaks›n baflka bir fley yapmayacaks›n.
Bunu kimse kabul etmiyor, kimse buna ilgi

göstermiyor. Bence bu s›k›nt›m›z› göz ard›

etmemeliyiz ama büyük departmanlar bunun için kifli

ve zaman ay›rmal› ve programlar›n› buna göre

de¤ifltirmeli. Teflekkür ederim.

BBeekkiirr  GGöökkbbeenn:: Benim söylemek istediklerimin

büyük bir k›sm›n› Mehmet söyledi. Ben de

tart›flman›n çok farkl› bir yöne kayd›¤›n›

düflünüyorum. Temel olarak göz önünde tutmam›z

gereken noktay› Bektafl söyledi; burada bir yasal

zorunluluk var. Radyolojiyle u¤raflan insan›n bu

cihazlar› kullanmak üzere bir yetki belgesine ihtiyac›

var. Bakanl›k onu veriyor, bu bizim karfl›m›zdaki en

büyük handikapt›r. Benim bu ifle bafllad›¤›m

dönemlerde rahmetli hocam Nurhan Bey bizim

radyoloji klini¤indeki arkadafllardan yurtd›fl›na

nöroradyoloji ö¤rensin diye göndermek için adam

arard›, bizim radyologlar›n hiçbirisi gelmezdi. Biz

mide çekeriz, safra kesesi çekeriz, yeterli paray›

kazan›r›z diye. fiimdi çok farkl› bir yere geldik.

Nöroradyoloji yapan arkadafllar›n da pek ço¤unun bir

nöroradyoloji lisans› yok. Onlar da yapa yapa

yetifltiler. Ama içine katater soktuklar› damar›n bir

beyin oldu¤unu, onlardan çok biz biliyoruz.

Mehmet’in söylediklerine kat›l›yorum; biz birçok fleyi

de¤iflik modalar›n etkisi alt›nda biraz geriye öteledik.

A¤r› cerrahisine yada algolojiye flimdi laf ediyoruz,

fonksiyonel nöroflirürjiyi veya bu iflle ilgilenen dal›

yayg›nlaflt›ramad›k. Nöroradyolojiye laf ediyoruz

flimdi bu iflle u¤raflan arkadafllar›m›z ç›kmad›. Aynen

kat›ld›¤›m nokta fludur; özellikle büyük enstitüler bu

iflin öncülü¤ünü yapmal›, bu iflin a¤›rl›¤›n› kendi

üzerlerine almal› ve bu iflin e¤itimini kendi içlerinde

bu ifle gönlü olan arkadafllara bir flekilde imkanlar

sa¤layarak temin etmelidirler. Her nöroflirüryen her

fleyi yapacak diye bir fley yok. Biz bir standart

Nöroflirürji e¤itimini çizip bu e¤itimi insanlara

vermeliyiz. Herkes bir fleyin ustas› olacak ayn›

flekilde yapacak diye beklememeliyiz. Ama bu tür

fleyler nöroflirürjinin e¤itim band› içerisinde kalmal›.

E¤er biz kendi hastam›za endovasküler yapacaksak

öyle düflünüyorsak, bunu da biz yapmal›y›z. E¤er

ameliyat diyorsak onu da biz yapmal›y›z. E¤er

periferik sinirle ilgili s›k›nt›m›z varsa onu da biz

yapmal›y›z. Benim düflüncem budur. Aynen

Mehmet’e kat›l›yorum.
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NNiihhaatt  EEggeemmeenn:: Radyologlarla kavga ederek bir
yere varamay›z. Ben Talat’a kat›l›yorum ama
radyologlara bu kap›y› açan ve fazlas›yla imkan
sa¤layan yine beyin cerrahlar›d›r. Geçen bir flehirden
bir hasta geldi; iflte ben bu ameliyat› bilmiyorum
demifl bize göndermifl bir beyin cerrah›. Her flartla
anevrizma yapmak mümkün de¤il, onun için kendi
yapam›yorsa bir baflka beyin cerrah›na göndermeyip
radyolo¤a göndermeyi tercih ediyor. Maalesef böyle.
Biz beyin cerrahlar›n› önce bu iflten anlayan insanlara
hastalar›n› gönderme konusunda e¤itmeliyiz. ‹kincisi,
uzun dönemde bunu beyin cerrahlar› yapmal›. Bir
toplant›da bu konular› tart›fl›rken ben bu iflleri yapan
bir arkadafla bir fley söyledim. Biz dedi çok emek sarf
ettik bunlar› yapmak için falan. Valla dedim olabilir
siz hakikaten güzel ifller yap›yorsunuz ama bir fleye
kendinizi al›flt›r›n; bunu eninde sonunda beyin
cerrahlar› da yapacak, bu beyin cerrahlar›n›n ifli.
Bunun için ne yapabiliriz? Bizim klini¤imiz bu iflte bir
planlama içinde, bir arkadafl›m›z› Amerika’da bizden
yetiflmifl bir arkadafl›m›z›n yan›na gönderece¤iz.
Ajlan’n›n yan›na gönderece¤iz k›sa dönemde.
Kendisi vasküler cerrahiyle u¤rafl›yor, gidip orada
endovasküleri ö¤renecek ve bizim anabilim
dal›m›zda bunlar› yapacak. Bunu yaparken tabi
radyolojiyle de; anabilim dal› baflkan› arkadafl›m
geçen geldi bana. Biz anjiyo almak istiyoruz beraber
bir araflt›rma projesi verelim rektörlü¤e ’diye. fiimdi
bir araflt›rma projesi olacak, bir cihaz alaca¤›z, o arada
biz o arkadafl›m›z› e¤itece¤iz ve biz bu ifli de¤iflik bir
yöntemle inflallah kendi içimizde kavga etmeden
çözece¤iz gibi geliyor. Ama bu tabi yar›n hemen
yapabilece¤imiz bir ifl de¤il. Biraz gelece¤e yönelik
bir planlama. Bu ne sa¤layacak; ben sadece kendi
klini¤imiz aç›s›ndan düflünmüyorum. Biz orada
radyologlar›n beyin cerrahlar›na yapt›¤›n›
yapmayaca¤›z, gönderin adam›n›z› e¤itim verelim
diyece¤iz ve e¤itece¤iz. Plan›m›z bu, bunu bilgi
olarak sunmak istedim.

BBeekkttaaflfl  AAçç››kkggöözz::  Tart›fl›rken birkaç noktaya aç›kl›k
getirmek laz›m; radyolojide yasal sorunu aflman›n bir
tanesi bizim beyin cerrah› arkadafllar›n, gençlerin bir
de gidip radyoloji uzman› olmas›. E¤er böyle bir fley
olursa yasal olarak bir sorun kalm›yor. Ben bu ifli
yapan Amerikal› beyin cerrahlar› da tan›d›m ve
kongrelerde ç›k›p hem radyolog bunlar hem beyin

cerrah› hem de endovasküler giriflimleri kendileri

yap›yorlar. Belki yasal yolu aflman›n yolu bu olabilir.

Uzun vadeli bir ifl ama ben kendi arkadafllar›mdan efli

radyolog olanlar› bu ifle yönlendirmeye çal›flt›m.

Gidin bu ifl hiç olmazsa ailenin içinde kals›n diye. O

grup her zaman yaflayan bir grup de¤il, her zaman

elinizin alt›nda bulamazs›n›z. Gecenin 3’ünde o

grubu bulamazs›n›z ama biz bu organizasyonu

yaparsak 24 saat, biz bunu hastalar›m›z için bunu

bulmak zorunday›z. Biz burada hastayla u¤rafl›yoruz,

kataterle falan de¤il. Sorunumuz o. Art› bir olay daha

var, diyorlar ki vazospazm bizde yok. Hay›r, onlarda

da vazospazm var. Hidrosefali yok diyorlar,

hidrosefali de var. Bu sorunlar ç›kmaya bafllad›,

bunlar beyin cerrahisinin bu iflte olmas› gerekti¤inin

göstergeleri. Bir fley daha söyleyeyim size; hepiniz

cerrahiyi yap›yorsunuz, baz› anevrizmalar var ki

duvar› %100 patlat›rlar, hiçbir flekilde patlamamas›

mümkün de¤il yani ince duvarl› anerizmay›

patlatmamalar› mümkün de¤il. Literatürü aç›n bak›n

yüzlerce koil var d›flar› ç›kan, en büyük sorun da bu.

Cerrahlar›n aflt›klar› en önemli sorun koillerin d›flar›

ç›kmas› ve intra-operatif rüptürler. Bunlar çok kolay

yans›m›yor da literatüre ama konufltu¤unuz zaman

bunlar› söylüyorlar size. Bizim bir organizasyon

yap›p, ne yapaca¤›z belki gençleri gönderip radyolog

yapaca¤›z. Belki efli radyolog olanlar› bu ifle

yönlendirece¤iz. Yani bir flekilde 24 saat yaflayan bir

sistem kurmam›z laz›m.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Belki  ileri aflamalar için ama, o

da çok büyük rahatl›k sa¤layacakt›r. Sonuçta flu an

yap›lmas› gereken fley, idarelerle ilgili bir fley biraz

da. Yani aleti beyin cerrahisi de kullanabilir.

Radyolojinin üstünde bile olsa skopiyi kulland›¤›m›z

gibi kullanmak. Bu konuyla ilgili Ayhan Bey; siz hiç

söz almad›n›z buyrun;

AAyyhhaann  KKooççaakk:: Bu konuda 2 fley belirtmek

istiyorum. Birincisi; bütün konular›n özünde ayn› fleyi

paylafl›yoruz zaten, kat›l›yorum ama vurgulamak

istedi¤im 2 fley var. Birincisi, radyologlarla yak›n iliflki

içindeyim özellikle bunu sohbet ortamlar›nda

tart›fl›yoruz. Elimizi güçlendirmemiz için camiam›zda

hemfikir olmam›z laz›m. Ben flu anda giriflimsel

radyoloji yap›lan birkaç hastaneden birinde görev

yap›yorum ve radyologlar›mla çok iyi iliflki içindeyim.
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Bu konuyu kendi içimizde bir düzene oturtmufl

durumday›z, yani flu anda denge halindeyiz ama tabi

cerrahi megalomani bunun beyin cerrahlar›n›n

yapmas›ndan taraf. Ama flu andaki yasal durum ve

mevcut düzenleme nedeniyle ben uyumlu çal›flmay›

tercih ediyorum. Fakat periferde bu ifli yapmayan

yani endovasküler tecrübesi olmayan hastanelerde

çal›flan arkadafllar›m›z endovaskülere daha meyilliler.

Yani sevk edecekleri zaman hastay›, cerrahi

uygulamayacaklar› hastay› endovasküler klini¤ine

sevk etmeyi tercih ediyorlar. Camia olarak bizim önce

bu konuyu ele al›p bu hastalar›n cerrahi kliniklere

sevk edilmeleri konusunda önlemler almam›z

radyologlar konusunda elimizi çok daha

güçlendirecektir. Kendi klini¤imde benim

radyolo¤uma geliyor hasta ondan sonra benim

haberim oluyor. Anevrizman›n bizim klini¤e

geldikten sonra, orada tav›r koyarak birkaç sene

içinde bu çözümü önce bize sevk, bizim uygun

gördü¤ümüz hastalar›n koile gitmesi fleklinde

düzenleme yoluna gittik. Ama pek çok yerden direk

radyoloji kliniklerine hasta sevk ediliyor. Önce bu

konunun ele al›nmas›n› ve düzenlemeler yap›lmas›n›

talep ediyorum.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum. Siz,

Ayhan Bey, nörovasküler cerrahi grubunun

yönetimindesiniz. Nörovasküler cerrahi e¤itim

ö¤retim grubu kurulurken de yönetim kurulu

taraf›ndan verilmifl olan ifl emirlerinden bir tanesi de,

K›rflehir Devlet Hastanesi’ndeki Nöroflirürji

uzman›n›n Ankara’da nöroradyoloji klini¤ine sevkini

engelle, bu yeter demifltik. Sizin söyledi¤iniz fley

aynen geçerli. Biz de bunun böyle olmas›n› istiyoruz.

Biraz sizin de e¤itim programlar›nda bunu göz

önünde tutman›z gerekir diye düflünüyorum. Biz tabiî

ki web sitelerimizde, bültenlerimizde, toplant›larda

tabiî ki bunlar› önerelim. Çok do¤ru söylüyorsunuz

çok güzel bir nokta. Bizim onu sa¤lamam›z laz›m. O

bize yetecek zaten, tek bafl›na o yetecek. Çok özür

diliyorum biraz bu konu uzayacak ve di¤er fleyler

kalacak. E¤er çok farkl› bir fley varsa sadece teyid

veya tasdik de¤il. Saim Bey buyrun;

SSaaiimm  KKaazzaann:: Ben bir fleyi merak ediyorum;

Mahkeme karar› var dedi, radyoloji cihaz›n› sadece

radyologlar kullan›r. Bugün peki kardiyologlar bu ifli

nas›l yap›yor, yani yasa kardiyologlara siz

kullan›rs›n›z nöroflirürji kullanamaz m› diyor. Bu

konuda bilgilendirir misiniz ya da konufluldu mu

tart›fl›ld› m›?

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Tabip odalar›nda, Ankara

Tabip Odas›’n›n düzenledi¤i bir toplant›da flu anda

verilerini biraz ararsam bulabilirim, bundan 2 ay

kadar önce, çat›flan cerrahi uzmanl›k gruplar› aras›

çat›flmalar diye bir panelde ben konuflma yapt›m

dernek ad›na. Orada bir fley ortaya ç›kt›, 1933 tarihli

tebabet ve fluabat› sanatlar›na dair kanun bir kiflinin

iflini k›s›tlam›yor, bir uzman›n iflini k›s›tlam›yor.

Atatürk Hastanesi’nde yap›yoruz biz, anjiyoya

bafllad›k bir süre sonra da embolizasyona

bafllayaca¤›z öyle de¤il mi Faik Bey? Yani bu sadece

idarenin bu aleti al›m› veya ortak kullan›m›yla iliflkili

bir fley. fiu anda iflte yaz› duruyor, hiçbir mahkemenin

mahkum edecek durumu yok. Bilmiyorum farkl› bir

fley, Talat Bey buyurun;

TTaallaatt  KK››rr››flfl:: Bu konu uzad›. Say›n Baflkan hakl›s›n›z,

1-2 cümle söyleyece¤im; Birincisi, sak›n yanl›fl

anlafl›lmas›n ben bu ifller bizim ifllerimiz de¤il gibi bir

anlam ç›ks›n istemiyorum. Öyle konuflmalar oldu

aksine anevrizma, a¤r›, çok daha bizim yapmam›z

gereken ifller. Bunun için çabal›yoruz. Biz vasküler

grup olarak bunun için bölgesel toplant› yap›yoruz.

Her yere ulafl›p cerrahinin a¤›rl›¤›n› artt›rmak için.

Orada bir problem yok ama kurultay nedir; kurultay›n

amac› uzun vadeli planlar› yapmak. Uzun vadede

bunun gidifli bu. Biz bu arkadafllarla beraber bunu

zorlamal›y›z. Kardiyologlar neden yap›yor, tek bir

yönetmelik maddesine dayanarak. Bundan 6 y›l önce

Nöroloji kongresinede bir panel oldu. Bir Radyolog

han›m ç›kt› dedi ki; ‘Kardiyologlar›n bu ifli yapmas›,

bu bizim için kaybedilmifl kaledir, bir kale daha

kaybetmeyiz’ dedi. Yunus Bey hakl›, ben biliyorum

radyologlar›n tav›rlar›n› ama biz onlar› da

zorlamal›y›z. Do¤rusu bu, Dünya’da bu flekilde olmak

zorunda. Yoksa tabi anevrizmalar› biz daha fazla

yapal›m, literatür de o yönde gidiyor. O konuda bir

yanl›fl anlama olmas›n istedim.

FFeerriidduunn  AAccaarr:: Ben algolojiyle ilgili bir saptama

yapmak istiyorum. Çok sinsi geliyorlar, cerrahi

ifllemler yap›yorlar, cerrahi implantasyonlar
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yap›yorlar. Çok yak›nda algoloji yan dal oldu¤u
zaman bizim flu anda yapmakta oldu¤umuz pek çok
cerrahi ifllemi yapar hale gelebilirler e¤itimleri
olmad›klar› halde. Spinal morfin pompa
implantasyonlar› yap›yorlar, cerrahi implantasyonlar
yap›yorlar ve bunlara yetkileri yok. Çok yak›nda
enstrümanlara bile bafllayabilirler, nükleoplasti
yap›yorlar perkutan ifllem alt›nda. O aç›dan bizim
uyan›k olmam›zda fayda var.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum. Bu konu,
biraz daha netleflti zannedersem, özet olarak flöyle
söylemek gerekirse; Yeni haz›rlanmakta olan T›pta
Uzmanl›k Tüzü¤ündeki 6 seneden 5 seneye
indirilmesini zaten uygun bulmad›¤›m›z› bildirdik ve
buna karfl› argümanlar›m›z› da sunduk, buna devam
ediyoruz. ‹kincisi de; Endovasküler Nöroflirürji
konusundaki giriflimlerimizin devam ettirilmesi.
Ayhan’›n söyledi¤i fleyi biliyorum, Sa¤l›k Bakanl›¤›
T›pta Uzmanl›k Kurulu Endovasküler giriflimlerin
sadece radyologlar taraf›ndan yap›lmas›n› istemiyor
çünkü bu iflin maddi de boyutu var. Bu konuda onlara
bir yan dal veriliyorsa, biz de ayn› yan dal e¤itimine
nöroflirürji uzman›n›n da kat›labilmesini önerdik.
Kendileri zaten ç›karsa bu flekilde ç›kacak diyorlar,
biz takip ediyoruz. Yo¤un Bak›m konusunda da eskisi
kadar çok anestezi bölümlerinin mesleki h›rs›
kalmad› fiyatlar indirildikten sonra. Biraz önce Bekir
Bey’in de söyledi¤i gibi her fley biraz da ekonomik
kayg›larla geçiyor. Ama son zamanlardaki fiyat
düflmeleriyle bu da kalkt›. Hatta ço¤u bölümlerde
iflte nöroflirjiyenler baks›n, onlar kursun demeye
bafllad›lar. Ben böyle alg›l›yorum. Baflka bir k›sma
geçece¤iz. Bu konuda yaklafl›k 1 saat lik bir zaman
geçirdik, ben yeterli görüyorum, arada ve di¤er
zamanlarda derne¤e görüfllerinizle baflvurun. E-
posta, normal posta, o yol her zaman aç›k. Burada
biraz daha farkl› konular› konuflabilmek amac›yla
farkl› bir konuya; SUT’la ilgili konulara geçelim. Bu da
mesleki önemli konular›m›zdan bir tanesi.
Biliyorsunuz 2008 SUT’u 29 Eylülde yay›nland›.
Yay›nlanmadan önce, yaklafl›k Temmuz ay›nda yeni
SUT’la ilgili Nöroflirürji ifllemlerinin fiyatlar›n›n
yükseltilmesi ile ilgili giriflimde bulunduk. Bunun için
de bölümlerden, ö¤retim ve e¤itim gruplar›ndan bilgi
ve istekleriyle ilgili yaz› istedik. Maalesef 2-3 tane
grup çok ayr›nt›l›, ifllemlerini çok iyi tan›t›c› ve bu

ifllemlerdeki riskleri, neden böyle fiyatland›rma

olmas› gerekir, baflka bölümlerle karfl›laflt›rmal›

fiyatland›rmalar›yla rapor verdiler. Ancak maalesef

baz› gruplar›m›z rapor vermedi. Kendilerine de

bildirdik. Sanki SUT bizim iflimiz de¤il gibi bir fleyle

karfl›laflt›k, SUT bizim iflimiz ve her fleyimiz. Paralar

hep ondan geçiyor, SGK art›k -para ondan geçti¤i

için- en önemli yönlendiricisi ve karar vericisi. Biz o

yüzden 2008 SUT’u oluflurken görüflmeler yapt›k.

Dr.Saim Kazan bey çok güzel bir rapor, Pediatrik

Nöroflirürjideki ifllemlerin fiyatland›rmalar› veya

çeflitlendirmeleriyle ilgili bir rapor yazd›, kendisine

de teflekkür ediyorum. Biraz sonra da kendisine söz

verece¤iz. Dr.Kemal Koç’a çok teflekkür ediyorum;

çok ayr›nt›l›, sayfalar süren bir dosya haz›rlad›. Biz

kendimiz nöroonkoloji ve nörovasküler ifllemler, bu

gruplar raporlar›n› vermediler. Biraz daha

ayr›nt›land›rmak isterdik, ancak yine de o ifllemleride

dernek olarak haz›rlay›p bir yaz›yla baflvurduk. 2008

SUT’u daha öncekiyle karfl›laflt›r›l›rsa özellikle tümör

cerrahisi, vasküler cerrahiyle -hiçbir zaman

istedi¤imizi tam elde edemeyiz ama- eskiden

oldu¤undan biraz daha iyi flekilde oldu¤unu gördük,

kendi üyelerimiz de söylediler. En az›ndan 1 kat

civar›nda bir art›fl oldu. Spinal cerrahide art›fllar oldu,

düflmeler oldu. Bu düflmelerin birço¤u bizim bilinçli

olarak önerdi¤imiz flekildedir, çünkü anlams›z

derecede fiyatland›rmalar vard›. Yaklafl›k 2008

SUT’undaki nöroflirürjideki 64 de¤iflikli¤in 52 tanesi

fiyatlar›n bir flekilde artmas› yönündedir. Tabiî ki bu

yeterli de¤ildir bizim aç›m›zdan. Tekrar 2009 SUT için

yaz›flmalarda bulunduk, tekrar tekrar baflvurduk.

Sentetik greflerin ödenip ödenmemesiyle ilgili bize

görüfl soruyorlar; ayn› zamanda sorulan görüfllere de

dan›flmanl›k yap›yoruz ve bir k›s›m kararlar da çok

tart›fl›lan protezler gibi, bizim dan›flmanl›k yapt›¤›m›z

kararlar. Tabi ki biz onlar flöyle ç›ks›n diye asla fley

yapm›yoruz yani ona gücümüz yok o kadar, ama en

az›ndan bu böyle olsa daha iyi olur diye görüfl

veriyoruz. fiimdiye kadar da genelde önerdi¤imiz

fleyler ç›kt› çünkü samimi oldu¤umuzu ve öncelikle

memleketin menfaati, bu meslek grubunun hem

ahlaki hem de yasal sa¤l›¤› için çal›flt›¤›m›z› bir

flekilde gösteriyoruz onlara. Baz› konularda

uzlaflmaya çal›flt›k. Servikal disk protezi konusu bu

konulardan bir tanesidir, tamamen yasaklanma
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yolundayd›. Bunun da sebebi maalesef baz›

üyelerimizin afl›r›ya kaçan uygulamalar›yd›. Bize de

gösterdiler, çok üzüldü¤ümüz dosyalarla da

karfl›laflt›k. Belki 1 vaka da bile olsa 3 vakada bile olsa

gerekli olacak zamanlarda kullan›labilsin diye baz›

kriterlerde anlaflarak katk›da bulunduk. 2009 SUT’u

May›s ay›nda planlan›yor. May›s ay›nda ç›kma

ihtimali var.  Biz 2009 SUT için de uygulamalar›m›z› ve

ifllemlerimizi çeflitlendiren ve fiyatlar›nda

düzeltmelere giden ve baflka gruplar›n yapt›¤›

ifllemlerle karfl›laflt›rmal› bilgi veren belgelerimizi

sunduk. Onlar› da takip ediyoruz. Bu konuyla ilgili

herhangi bir söylemek istedi¤iniz, bizi uyarmak

istedi¤iniz, yap›lmas› gereken bir fley, gruplara tekrar

yaz› yaz›yoruz e¤er ifllemlerinde çeflitlendirmek

istedikleri veya düzeltmek istedikleri fley varsa tekrar

bilgilerini alabiliriz. Y›ld›z Han›m siz bir fley söylemek

ister misiniz? Yani resmi fley olarak de¤il, o da yeterli

bizim için.

YY››lldd››zz  AAllssaannccaakk:: Ben derne¤imize, hocalar›m›za

çok teflekkür ederim yard›mlar›ndan dolay›. Gerekli

deste¤i verdiklerinden dolay› çok teflekkür ediyorum

flahs›m ad›na ve kurumum ad›na. Genel

kodlamalardan ziyade benim rica etti¤im alt

gruplar›m›zdan her bir alt grubun kendine ait olan

eksik kodlar› vermesi. Çünkü kodlamalara göre bizler

puan al›yoruz, bu eksik kodlar› bize iletmeleri. Her

toplant›da bunlar e¤itim toplant›lar› olabilir, kurslar

olabilir, her bir önemli gördü¤ümüz kodu

iletebilirsek bunlar bize puan kazand›racakt›r. Di¤er

bir konu, ben meslektafllar›m›z aç›s›ndan yararl›

olaca¤›n› düflünüyorum, mevzuata girmesini

sa¤layaca¤›m›z konular. Bunlar; endikasyonlar. Dar

kanal teflhisi özellikle spinalde büyük s›k›nt›m›z var.

Dar kanal tan›s›yla çok say›da stabilizasyon

uygulamas› var. Y›llard›r çökme k›r›¤› olan vakalarda

fazla say›da enstrümasyon uygulamas› var. Dinamik

stabilizasyon sistemi denilen çok pahal›

malzemelerle ilgili afl›r› uygulamalar var. Bunlar çok

s›k›nt› veriyor. Bir yandan ben kurumumuzdan da flu

aç›dan yard›mc› olmas›n› rica ettim; En az›ndan bizim

malzeme grubunda bir mevzuat k›sm› aç›p burada

örne¤in kifoplasti için kurumun ödeme koflullar›

nedir? Kurum da ben flu koflullarda bunu

ödeyebilirim diyecek. 

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: SGK yetkilileriyle birçok
toplant› yapt›k. Bizi yar› otorite olarak görme ve ciddi
dan›flmanl›k hizmeti alma yönünde karar verdiler
onlarda. SGK ‹liflkileri Kurulumuz o yüzden kuruldu,
biraz daha benzer kiflilerle otursunlar iliflkide
bulunsunlar diye. Biz onlara flunu önerdik; Birincisi,
bizden herhangi bir s›k›nt›n›zda derne¤imizden
yard›m talep ederseniz biz gerekli kurul ve
gruplar›m›za dan›flarak size bir rapor sunar›z,
bilirkiflilik yapar›z ve de bunu çok k›sa bir süre içinde
yapabiliriz. ‹kincisi; ayn› ‹laç ve Eczac›l›k Genel
Müdürlü¤ü’nün Türkiyede bir ilaç firmas›n›n sunmak
istedi¤i bir ilac› didikledi¤i gibi siz de aletleri
didikleyin. Biz de size bu konuda yard›mc› oluruz.
Yani cebine bir aleti sokup Türkiye’ye getiren birisi
de bir hastaya takt› ondan sonra iflte bunun fiyat›
budur, SGK sen de bunu öde, bundan uzaklaflmam›z
gerekir. Size baflvursun, siz bizden görüfl al›n, biz size
bir görüfl verelim. Bu iyidir, de¤ildir, öneririz sadece.
Biz onlar›n üstü, alt›, bir fleyi de¤iliz, biz dan›flmanl›k
yapar›z. Herkes bunun yavafl yavafl fark›na varmaya
bafllad›. Üçüncü bir fley birçok dosyalar
gösteriyorlard›, biz flöyle uyard›k; E¤er siz bu
dosyalar ve ifllemlerle ilgili bir suistimale gerçekten
karar verdiyseniz mahkemelerde tabi suç unsuru
oluyor, cezas› farkl› ama ciddi yanl›fllar tespit
ederseniz faturas›n› ödemeyece¤im dersiniz
hastanesini uyar›rs›n›z, ayn› Amerika’daki gibi, ve
›srar ederlerse hastanenin faturas›n› ödemezsiniz
yani elinizde birsürü yetki var. Biz de kurtulmufl
oluruz. O kifliler de ayaklar›n› denk al›rlar. 1500’e
yak›n kifli olduk, 30 kötü niyetli eksik olsun dedik.
Destek olaca¤›m›z› söyledik ancak insanlar›n gereksiz
yere afifle edilmemesi flart›yla. 

K›saca radyasyonla ilgili çal›flmalar›m›z› sadece flu
anda bölümlere ve kliniklere görüfl sorma
aflamas›nday›z. Herhangi bir resmi giriflimde
bulunmad›¤›m›z› söylemek istiyorum. 80’e yak›n
anabilim dal› ve e¤itim araflt›rma klini¤imiz var. Her
bölüme yaz› yazd›k radyasyonla ilgili baz› sorular için.
Yaklafl›k 20-22 bölüm cevap verdi. Cevap verenlerin
ço¤unun hastanesinde Radyasyon Güvenlik
Komitesi’nin olmad›¤› görüldü. Gördü¤üm kadar›yla
%80-90 ifllem s›ras›nda radyasyondan korunmayla
ilgili, kiflilerin özensiz oldu¤unu gördük ve birkaç
tane bölümümüz bu radyasyon ifline pek fazla
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bulaflmay›n yoksa elinizden skopi de gidebilir gibi

bir uyar› da geldi bilemiyorum. Bu konuda ne

dersiniz? Biz bu konunun üstüne gidelim mi?

Dozimetreleri takt›ral›m m› zorunlu olarak? Resmi

olarak baflvural›m m› bu konuda? Hastaneleri,

üniversiteleri, bölümleri uyaral›m m›? Radyasyon

Güvenlik Komiteleriniz yok, bununla u¤raflal›m m›?

Dozimetrelerin hesab›ndan sonra ayn›

kardiyologlar›n elde etti¤i gibi mesleki haklar

yönünde u¤raflal›m m›? Yoksa u¤raflmay›n, nas›l

gidiyorsa öyle kals›n m› diyorsunuz? Faik Bey buyrun;

FFaaiikk  ÖÖzzvveerreenn:: Ben u¤rafl›lmas› taraftar›y›m. Ek bir

bilgi daha söylemek istiyorum; Türkiye Atom Enerjisi

Kurumu’nun radyasyon güvenli¤iyle ilgili verdi¤i

kurslar var. Bu kurslar tüm hekimlere aç›k. Bizim

klini¤imizden 2 kifli baflvurdu flu anda Mart ay›nda 5

günlük bir kurs, buna bafllayaca¤›z. Di¤er kliniklerden

de hocalar›m›z uygun gördükleri kiflileri

gönderebilirler. Buras› herkese aç›k. Hukuki olarak

cihazlar› kullanma problemini de çözecek bir yöntem

diye düflünüyorum.

NNuussrreett  DDeemmiirrccaann:: Yo¤un çal›flan kliniklerde bir

süre sonra bu dozimetre sorunu ç›karsa siz yard›mc›

sa¤l›k personelini ameliyathanede bulamazs›n›z.

Böyle bir sak›ncas› var. Teflekkür ederim.

KKeemmaall  KKooçç:: Dünya Sa¤l›k Teflkilat›’n›n sa¤l›k

çal›flanlar› için önerdi¤i y›ll›k maksimum doz 5000

milirem. Baz› ameliyatlar› yapt›¤›n›z zaman y›lda

ortalama 190 ameliyatla bu dozu afl›yorsunuz. Tabi bu

çok yo¤un çal›flan klinikler için büyük risk

oluflturabilir. Ayl›k 15-16 hastayla bu dozu

afl›yorsunuz ve bu kurflun gömlek giyiyorsunuz, bel

bölgesinde dozimetreyi takman›za ra¤men böyle.

Radyasyon onkolojide çal›flanlar hep izin al›yorlar ve

kendilerini çok iyi koruyorlar ve hastadan çok uzakta

kal›yorlar. Uzakta kald›klar› için asl›nda bu dozun çok

çok alt›nda kal›yorlar. Biz cerrah olarak, endovasküler

yapanlar da ayn› flekilde, hastaya yak›n oluyorsunuz

ve bu dozu çok rahat aflabilirsiniz. Onun için özellikle

yo¤un çal›flan kliniklerin bunu gözden geçirmesi

laz›m en az›ndan e¤itilmeleri laz›m, kurflunu mutlaka

giymeleri laz›m, boyunluklar›n› kullanmalar› laz›m ve

dozimetreyle de bunu takip etmeleri laz›m. Teflekkür

ederim.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum. Dr.Baflar
Atalay’›n haz›rlad›¤› bir yaz› son bültende ç›kt›.
Kemal Bey’in haz›rlad›¤› bir yaz› da spinal cerrahi
grubunun bülteninde ç›kacak. O yaz›lar› okuman›z›
tavsiye ediyorum. Korunmayla ilgili bilgiler içeriyor.
Mustafa Bey buyrun;

MMuussttaaffaa  BBeerrkkeerr:: E¤itim veren hastaneler olsun
özel hastaneler olsun, kalite güvenceleri elde
edebilmeleri için bugün hem Avrupa hem Dünya
standartlar›nda Radyasyon güvenlik komitelerinin
olmas› gerekiyor. O nedenle derne¤imizin bu konuda
öncülük etmesinde bence çok büyük bir fayda var.
Güvenlik komitesi olan bir hastanede çal›flan birisi
olarak bu tip uygulamalar›n hiçbir flekilde hastaya
sunulan hizmetlerin aksamad›¤›n› söyleyebilirim.
Hem hastalar›n hem sa¤l›k çal›flanlar›n›n güvenli
olabilmesi aç›s›ndan uygulamalarda yarar var. Art› bu
komitelerinizin olmas› size gelecek hastalar›n ak›fl›n›
da daha da artt›racakt›r. Bu anlamda zaten kalite
güvence belgeleri de bu temele dayan›yor. Teflekkür
ederim.

MMeehhmmeett  ZZiilleellii:: Bizim klini¤imizde bu tip güvenlik
önlemleri al›nd›. Bizim ameliyat hemflireleri çok
duyarl› davrand›lar ama as›l ›fl›n› alan biziz. Ben en
çok ›fl›n› al›yorum. Bizim klini¤imizden Sedat
arkadafl›m›z çok ›fl›n al›yor. Biz dozimetre de
tak›yoruz ama o Kemal’in söyledi¤i dozu aflt›¤›m›zda
ne olaca¤›n› bilmiyoruz. Bize bundan dolay› fazla doz
ald›n›z izin al›n m› diyecekler. ‹flte bir tazminat m›
verecekler yani yar›n öbür gün ben kanser olursam
buna hastane üzülecek mi, arkadafllar›m m› üzülecek
yani komik fleyler bunlar ama tabi bizim
hemflirelerimiz çok duyarl› fakat biz as›l ›fl›n› alanlar
de¤iliz nedense. Burada kendimizi elefltiriyorum ama
bana kal›rsa özellikle spinal cerrahiyle u¤raflan
arkadafllar›m›z flu anda en çok dozu al›yorlar. Baz›
yasal fleylerin getirilmesi gerekir diye düflünüyorum.

MMuurraatt  BBaavvbbeekk:: Dozu aflt›¤›n›z an ne olaca¤›n›
söyleyeyim; Uyar› geliyor ve bir buçuk ayl›k zorunlu
izne ay›r›yoruz bu da Atom Enerji Kurulundan geliyor.
1 yada 1 buçuk ayl›k öneriyi onlar yap›yor baflhekime
de onaylatt›r›yoruz, ondan sonra da izne ay›r›yoruz.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: fiimdi bizim grubumuzda
çal›flma imkanlar›n› kaybediyoruz diye, tam tersinden
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bakmaya bafllarlar belki de ifle. Biz yine de bu
konunun altyap›s›yla ilgili çal›flmalara devam etmeyi
düflünüyoruz. Tabiki, Mehmet Bey’in söyledi¤i gibi
sadece izin mi, tazminat› var m› vs. ama en az›ndan
üyelerimizin özensiz oldu¤unu biliyorduk ve özensiz
olduklar› gelen cevaplarla ispatland›. Bütün bölüm
yetkilileri lütfen kliniklerinize gitti¤iniz zaman bu tür
ifllemler yap›l›rken daha özenli olmas›n› sa¤larsan›z
biz görevimizi yapm›fl oluruz. Ayr›ca resmi olarak yani
bir mesleki grubun yapmas› gereken fleyleri yapmaya
da devam edece¤iz. fiimdi Yunus Bey’in söyledi¤i
k›sm› konuflal›m diyordum ama herhalde ortadan
girece¤iz; Tam gün yasas›. Sadece bizi ilgilendiren bir
fley de¤il bu, bütün t›p hekimlerini ilgilendiren bir
olay, çok homojen de¤iliz, üniversitede çal›flanlar›m›z
var, serbest çal›flanlar›m›z var, Sa¤l›k Bakanl›¤›na
ba¤l› hastanede çal›flan›m›z var, Askeri Hastanelerde
çal›flanlar›m›z var. Geçen sene bunun yanl›fl bir ifl
olaca¤›n› bildirdik bakanl›¤a ve YÖK’e yazd›¤›m›z
yaz›larla da bunu vurgulad›k. Yaklafl›k 2 senedir ha
bugün ha yar›n diye konu devam ediyor, halen de
sonuçland›r›lm›fl de¤il. Son ald›¤›m›z duyumlara göre
bu ifl 2010 y›l›na kald›. Buyrun Yunus Bey;

YYuunnuuss  AAyydd››nn:: Özel hastaneler ve t›p merkezleri
yönetmeli¤i ç›kart›ld›. Biraz dikkatli okudu¤unuz
zaman Tam gün kanunu ç›kaca¤›n› anl›yorsunuz. 1-2
fley söyleyeyim size oradan; 1 odada en çok 2 doktor
çal›flt›r›labilir, hastane isterse her doktora 1 oda
yapabilir, fazla oda imal edilmesi demek fazla doktor
çal›flt›raca¤›n›z anlam›na gelmiyor. Baflka bir madde;
sadece t›p merkezi ya da özel hastanede çal›flan bir
hekim bir baflka hastanede yar›m gün çal›flabilir, yafl
haddinden ayr›lanlar buna tabi de¤ildir. Yani d›flar›
ç›karsan›z kendinize kadro bulamazsan›z iflsizsiniz
demek istiyorlar. Bu konuda flu an Sa¤l›k Bakanl›¤›
hukuk dan›flmanlar›yla hukukçular aras›nda bir
tart›flma var. Diyelim ki bir yerde tam gün çal›flmak
istemiyorsunuz da sadece yar›m gün çal›flmak
istiyorsunuz, buna da izin verilmiyor. Hekimin
çal›flma flartlar› giderek zorlaflt›r›l›yor. Benim
inceledi¤im kadar›yla tam gün kanununun gerekçesi
benim tabip olarak onuruma dokunuyor. Hastayla
hekim aras›ndaki para iliflkisinin önlenemedi¤i için
bu kanunun ç›kart›lmas› gereklidir deniliyor. Ahlaks›z
bir ifl yap›yor gibi fley oluyorsunuz, bu bak›mdan ben
tam gün kanununun gerekçesine kat›lm›yorum. O

benim mesleki onuruma dokunuyor. Burada bakanl›k
denetim yapmad›¤›n› itiraf etmifl oluyor. Ben Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n en k›demli beyin cerrahi flefiyim flu ana
kadar hiçbir denetime tabi tutulmad›k. B›çak paras›
ald›ysak bana cezas›n› versin, al›nmas›na da
kesinlikle karfl›y›m. Hekimle hasta aras›nda etik d›fl›
bir iliflkiye karfl›y›m, hastanenin muayenecilikle
kullan›lmas›na karfl›y›m. Bunu yapan
meslektafllar›m›z yüzünden hekimli¤in gelece¤ini
karartan bir kanun ç›kart›l›yor ayr›ca sosyal bir fleye
dikkatinizi çekmek istiyorum; Bu kanun ç›kt›¤›
takdirde fakir ve zengin insan›n doktorlar›n› ay›rm›fl
olacaklar. Halbuki ben bugün hem yeflil kartl›y› hem
de en üst düzey holding patronuna da hizmet
vermeyi seviyorum ve bunu yapmaktan da
memnunum. Sosyal olarak; bu bir nevi komunist bir
sistem fakirlikte halk› eflitlemek gibi bana geliyor. Bu
getirilecek olan sistemde bugün %30 özel hastane
dayatmas› getirildi ama her yerde ihlal edildi¤i halde
gerekli müeyyideler de uygulanm›yor. Bu sistem
Avrupa Birli¤i ülkelerinde sadece Yunanistan’da var
benim bildi¤im kadar›yla. Yunanistan’daki sistemi
k›saca söleyeyim; 2 tane sistem var; fakelos ve
fakelaki diye 2 sistem yürüyor. Fakelos; yunanca zarf
demek, fakelaki zarfç›k demek. Yunanistan’da
maafllar 3000-3500 euro civar›nda nöbet dahil.
Fakelos suç de¤il, fakelaki suç. Muayenehaneler 2 tip;
bir tanesi üstünde tabela olan muayenehaneler, bir
tane tabela olmayan muayenehaneler. Tabela olan
çok az Maliye Bakanl›¤›na kay›tl› vergi veriyor. E¤er
biz hekimler gerçekten tam gün kanununun
gerekçesindeki kadar ahlaks›z bir grupsak, kanunla
ahlakl› olaca¤›m›z› düflünmüyorum. Yine denetim
laz›m. Halbuki o denetimi bugün yaparsan›z bir
meslek grubunu bu kadar afla¤›lamazs›n›z. Sa¤l›k
bakan›m›z dedi ki ‘muayenehanecilik geri kalm›fl
ülkelerin iflidir’. Yunanistan d›fl›nda Avrupa’da her
yerde var. ‹ngiltere’de bir doktor 20 yerde birden
çal›flabiliyor. Yani burada mant›k doktorun
çal›flmas›na engel olmak, ifl güvenli¤ini fley yapmak
ve böyle al›nacak tedbirlerle devletten ayr›lmas›na
engel olmak. Halbuki bunu daha baflka fleylerle
yap›labilir. O yüzden ben tam gün kanununa
karfl›y›m. Muayenehanecilik yap›yorum 22 senedir.
Hastanemin ad›n› kart›ma hiç yazmad›m, telefonunu
da yazmad›m. Böyle de yap›labilece¤ini kan›tlamak
için yap›yorum. Teflekkür ederim.
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EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum.
Eskiflehir’deki olay nedeniyle göz önünde olan birkaç
olay var. Orada biliyorsunuz 9 tane beyin cerrah›
arkadafl›m›z bizim derne¤imizin de üyesi arkadafllar,
gözalt›na al›nd›lar. 3 gün sonra zannedersem 4 kifli
sal›nd›. Di¤er 5 kifli maalesef halen daha mahkeme
aflamas›na gelmediler diye biliyorum. Ben d›flar›
ç›kan arkadafllarla daha önce telefonla görüflmüfltüm.
Bu ve buna benzer durumlarla ilgili hukuki
durumumuz flu; olay›n oldu¤u gün hukuk büromuza
dan›flt›m bizim dernek olarak yapaca¤›m›z nedir diye.
Hukuk büromuzun bize söyledi¤i fley flu; Böyle bir
mesleki örgüt flu aflamada hiç bir fley yapamaz. Ancak
bu arkadafllar daha donan›ml› bir bilgi isterlerse biz
onlara donan›ml› bilgi sa¤layabiliriz diye bir fley ç›kt›.
O yüzden kurumsal olarak bir yard›mda bu ve buna
benzer olaylarda olmas› mümkün de¤il. Ancak flu
olabilir, bu arkadafllar›n suçu oldu¤u ispatlanmadan
polislerin s›ralara dizilip, foto¤raflar›n›n çekilip, iflte
‘Eskiflehir beyninden vuruldu’ gibi haberlerin ç›kmas›
insan onuruna ve toplumsal bar›fla ayk›r› bir durum
ama bunu da yapan bas›n›n dikkat etmesi laz›m,
emniyet kuvvetlerinin dikkat etmesi laz›m. Web
sayfam›zda bu konuyla ilgili duyuru yay›nlad›k.
Bunun uygun bir fley olmad›¤›n›, e¤er bu
arkadafllar›m›z bir adli ceza al›rlarsa da dernek
tüzü¤üne göre gerekli ifllemleri yapaca¤›m›z›
söyledik. Bundan sonra buna benzer olaylarla da ilgili
fleyler böyle geçecek çünkü o 2-3 gün boyunca biz
sürekli telefon ald›k, yaz› ald›k iflte dernek gitsin
bunlar› kurtars›n, böyle bir fley yapma flans›m›z
maalesef yok. Keflke olsa. Bunu uyar› için
söylüyorum, inflallah buna benzer bir olay bir daha
olmaz. Kimsenin bafl›na inflallah bir daha böyle bir
fley gelmez. Bunu bildirmek istiyorum. Sonuçta yine
yapabilece¤imiz fleyleri yapmaya çal›fl›yoruz. 

Çoklu klinik çal›flmalarla ilgili geçen sene de bir
miktar konufltuk ama her sene konufluluyor, her grup
kendi aras›nda konufluyor. Bunu e¤er bölümlerinizde
kliniklerinizde baflka bölümlerle iflbirli¤i yapma
ortam› do¤urmak istiyorsan›z biz dernek olarak
arac›l›k yapmaya haz›r›z. Yani bir yerde bir alet var,
baflka bir yerde öbürü var, Türkiye’de korkunç bir
kaynak israf› var. Her bölüm her fleyi almaya çal›fl›yor,
alam›yor da. Alan yerler var, çok fazla donan›ml› olan
çok az donan›m› olan yerler var. Proje var, her fley var

ama yetersiz kaynaklar ve donan›mlar nedeniyle

herhangi bir fley yapam›yor. Bunu akl›n›zda

bulundurun. Bu konuda arac›l›k yapmaya haz›r›z. Bu

konuyla ilgili bir toplant› da yapal›m isterseniz yani.

Herkes nelere sahip veya neler yapabilir, bu konuyla

ilgili görüflleriniz varsa alal›m. Bayram;

BBaayyrraamm  ÇÇ››rraakk:: Ben özellikle söz almak istedim.

Belki hat›rlars›n›z derne¤e de bir mailim olmufltu bu

konuda. Sa¤l›k Bakanl›¤› Kök hücre Dan›flma

Kurulunda da görevliyim. Baz› araflt›rma, projelerden

de haberim var. Moda bir kavram var son y›llarda

biliyorsunuz; Kök hücre. Birçok da tart›flmas› oldu. Bu

kök hücreyle ilgili Nöroloji Anabilim Dallar›nda da

de¤iflik taslaklarda kullanmak yönünde kiflisel

baflvurular veya kliniklerin baflvurular› olmufl. En son

ALS hastal›¤›yla ilgili hasta seçimi, yap›lacak

hastanelerin seçimi konusunda bir jüri oluflturulmas›.

Buna dernek önayak oldu böyle bir fley bafllad›. Ayn›

fley bizim spinal grupta bir fley yap›labilir mi? Bu

konuda ben spinal grubun görüflünü almak istiyorum.

KKeemmaall  KKooçç:: Böyle bir iki çal›flmam›z olmufltu grup

olarak. Belli projeler ürettik, kliniklere yazd›k. Bir

k›sm› olumlu cevap verdi. Tabi burada randomize

etti¤iniz zaman iflin flekli birden bire de¤ifliyor,

hastan›n onay›n› alman›z gerekiyor, bunu

sigortalaman›z gerekiyor, buna para vermeniz

gerekiyor. Bu sigorta paras› yaklafl›k 10.000$ civar›nda

oluyor. Bunu kim ödeyecek? Bir yere gelip orada

t›kan›yorsunuz. Bir klinik Cd yap›labilir. Hani

anteriordan flöyle bir ameliyat yapt›k, posteriordan

flunu yapt›k karfl›laflt›r›p olabilir. Ama gelen hastay›

randomize etti¤iniz zaman iflin flekli birden bire

de¤ifliyor. Yani ben çok fazla ilerleyemedim o

dönemde, t›kand›k kald›k sonuçta ve çok fazla kiflide

kat›lmad› bu çal›flmam›za. Mesela bunlardan bir

tanesi fleydi, patlama k›r›klar›na ait bir çal›flmayd›.

BBaayyrraamm  ÇÇ››rraakk:: ‹ki y›l önceki durumla flu anki durum

hakikaten bakanl›k nezdinde de de¤iflti. ‹ki y›l önce

bakanl›k kök hücre çal›flmalar› ile ilgili oldukça rijit

durumdayd›, yani kurula gelen hiçbir çal›flma

neredeyse geçemiyordu. Sigorta özellikle

ba¤lay›c›yd›, hastalara yap›lan çal›flmalar›n ödenmesi

konusu önlerden olacak, bu çal›flma nereden finanse

edilecek gibi fleyler hep ayak ba¤lay›c›yd›. Ama son
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alt› yedi ayd›r bu konuda, kurulunda ciddi katk›lar›

var, destekleri var, teflvikleri var. fiu nedenle; çünkü

e¤er biz bu ifli resmi yollarla yapm›yorsak gayr› resmi

yollarla bu ifl yap›l›yor. Türkiye’de belki herkesin

kliniklerinde bu hastalar filan yerde bu ifl

yap›l›yormufl diyerek, gayr› resmi yollardan gidip

kendisine çare aramaya çal›flan hastalar var. Ve bu

gayr› resmi yollara yönlendirmektense,

multidisipliner çal›flma planlamak ve bakanl›ktan

bunun kök hücre kurulundan geçmesini sa¤lamak çok

da bu ara zor de¤il. Belki yeniden böyle bir gayrete

kalk›fl›labilir diye düflünüyorum. Çünkü bu hakikaten

hepimizin kliniklerinde özellikle de spinalle yo¤un

u¤raflan kliniklerde problem. Hastalar›n hepsi; ya iflte

biz duyduk ki filan yerde oluyormufl. En son yine

medyaya düfltü. Malesef biraz önce Ethem Bey'in

bahsetti¤i medyan›n etik de¤erlerdeki erozyonuna

ba¤l› pompalamas›yla bir hafta on gündür yine

duydu¤unuz bir hasta Almanya'da tedavi gördü dedi.

Habire her gün gazetelere televizyonlara ç›kt›. Belki

bu gayr› resmi yollar› engelleme ad›na spinal grubu

ile yeni bir fley denenebilir diye düflünüyorum.

KKeemmaall  KKooçç:: Kök hücrenin mesela spinal cerrahide

kullan›lmas› ile ilgili kan›tlanm›fl herhangi bir veri

yok. Hiç yok yani. Dolay›s› ile flimdi siz omurilik

zedelenmesinde bunu yapaca¤›m diyorsunuz, çok

merkezi bir çal›flma yaparken bunu randomize

etmeniz gerekiyor. ‹flte tek hastaya vereceksiniz

öbürüne vermeyeceksiniz. ‹flte iki y›l sonra

bakacaks›n›z istatistik olarak nedir? Bunu hastaya

anlatman›z laz›m, ben bir çal›flma yap›yorum ...?

Hastay› sigorta ediyorsunuz, iki y›l›n sonunda

istatistik yap›p de¤er elde ediyorsunuz. Bunu nas›l

yapacaks›n›z? Çok zor, Türkiye için çok zor bu yani.

Ama hani a klini¤i üç tane yapt›, b klini¤e 3 tane yapt›,

öbürü c ye üç tane yapt›, toplan›r hepsi bir yaz›

yaz›l›r. Ama bu nas›l bir çal›flma bilmiyorum?

FFeerriidduunn  AAccaarr:: Ben baflka bir konuda öneri

getirmek istiyorum. Bu çok klinikli çal›flmalar veya

Türkiye'deki bilimsel çal›flmalarda bir problem var.

Araflt›r›c› kifliyi bulma ve o kifliyi istihdam etme

problemi var. Biz ülkemizde çok kolay gündeme

getiremiyoruz. Bizim klinikte böyle bir problem oldu

onu da gündeme getirmemin sebebi bu.

Hindistan'dan bize bir fellow gelmek istedi ama

finansman› hukuki süreçlerini çözemedi¤imiz için

gerçekleflmedi. Birçok klini¤e flu anda klinik fellow

geliyor. ‹flte dün akflam ben Mehmet hocaya da

sordum, kendi olanaklar› ile de gelenler var. Belki

ülkede baz› kliniklerde bunlar  ..?.. edilebiliyor ama

bilimsel araflt›rmalar aç›s›ndan kaliteli, e¤itim alm›fl,

organizasyon kabiliyeti olan, donan›ml› birçok insan

art›k Türkiye'ye araflt›rma yapmak için gelmek istiyor.

Çünkü biz büyük bir ülke olma yolunda, büyük bir

grup olma yolunda önemli ad›mlar ald›k. Ve böyle

talepler e-postalar›m›a geliyor. Ama bununla ilgili bir

prosedür yok, bir yol yok. Biz kendi üniversitemizde

dekana gittik, rektöre gittik hep böyle müphem

cevaplar ald›k ve sonuçta bunu gerçeklefltiremedik.

Acaba derne¤in bu yönde bir çal›flmas› olabilir mi?

Hem hukuki aç›dan bu kiflilerin bir veya iki y›l süre ile

ülkede çal›flmas›na izin verilmesi, kriterlerin

belirlenmesi, finansal kaynaklar›n aç›lmas› aç›s›ndan

böyle bir çal›flma olabilir mi? Çok faydalanaca¤›m›z›

düflünüyorum, çok kifli var gelmek isteyen.

Teflekkürler.

TTaallaatt  KK››rr››flfl:: Bu çok merkezi çal›flmalar konusunda

bir soru sormak istiyorum. fiimdi bir uluslararas›

çal›flmaya dahil olduk. Bu klozasentan diye

vazospazmda kullan›lan bir madde. ‹lk uluslararas›

çal›flmas› yap›lm›flt›. K›smen bir yarar görülmüfltü.

‹kinci fazda dört üniversite klini¤i olarak bizi davet

ettiler. Biz bunu kendi üniversite etik kurullar›m›zdan

onay›n› ald›k. Ancak Sa¤l›k Bakanl›¤›na da baflvurmak

gerekiyormufl. Sa¤l›k Bakanl›¤› Etik Kurulu buna onay

vermedi. Daha do¤rusu sürüncemeye ald›. ‹flte fluydu

buydu eksik derken Uluslararas› komite çal›flman›n

sonuna yaklaflt›k art›k. Yani sizi dahil edemeyece¤iz

dediler. Sa¤l›k kurulundan ç›kmad›. fiimdi çok

merkezi çal›flma yaparken, nas›l bir diyelim ki

‹stanbul T›p Fakültesi birkaç Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l›

hastanede bunu yapaca¤›z. Etik Kurul onay› flart

böyle çal›flmalarda. Bu nereden al›nacak acaba? Bu

konuda bir bilgisi olan var m›? Tek bizden al›nmas›

bunlara yetmeyecek herhalde.

KKeemmaall  KKooçç:: fiimdi vazospazmda a ilac›n›

deniyorsunuz, böyle uluslararas› bir çal›flma

yap›yorsunuz. Kendi üniversitenizden geçireceksiniz,

Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan geçireceksiniz ve hastaya

diyeceksiniz ki ben bir çal›flma yap›yorum flu ana
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kadar SAK’l› vazospazml› hastalarda hep örnek
mannitol veriyordum ama örnek veriyorum; ben
flimdi size farkl› bir ilaç verece¤im bunun onay›n›
veriyor musunuz? Onun imzas›n› alacaks›n›z ve
hastaya diyeceksiniz ki buna ba¤l› bir komplikasyon
geliflirse ben sizi sigortal›yorum. Bu sigorta paras›n›
da sizin çal›flman›z›n içinde olmas› laz›m.

BBeekkttaaflfl  AAçç››kkggöözz:: Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n yeni bir
çal›flmas› var. fiehirlerde, ilerde etik kurul
oluflturmas› ile ilgili bir çal›flma var. Yak›n bir
zamanda üniversitelerden ve di¤er devlet
hastanelerinden hekimlerin oluflturuca¤› bir etik
kurul kurulacak illerde. Böyle bir çal›flma var. Biraz
önce üniversitemize araflt›rmac› getiremiyoruz diye
bir fley geldi. Onun yolu flu; birincisi üniversitenizin,
bölümünüzün, klini¤inizin Erasmus anlaflmas› varsa,
bunu bu yolla açabilirsiniz Avrupa ülkelerinde. E¤er
Avrupa ülkelerinde de¤ilseniz o zaman Yüksek
Ö¤renim Kurulundan izin almak kayd› ile,
protokolünüzü imzalatmak kayd› ile, ikili anlaflma
yapabilirsiniz üniversitelerle, dünyadaki
üniversitelerle. Bu bir ç›k›fl yolu olur. Paran›z› da
nereden alacaks›n›z? Tübitak'tan alabilirsiniz. Yani
bir yöntemde bu. Her zaman alam›yorsunuz ama
alabilirsiniz.

AAhhmmeett  BBeekkaarr:: Bize de yaklafl›k bir ay kadar önce
dekanl›ktan yaz› geldi. Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n bölgesel
etik komite oluflturaca¤› ve art›k oradan izin almadan
hiçbir flekilde klinik çal›flma yap›lamayaca¤›m›za dair.
San›yorum 21 Haziran gibi bir tarih veriyorlard›.
Teflekkür ederim.

BBaaflflaarr  AAttaallaayy:: Bunun için ilaç eczac›l›ktan geçiyor
benim bildi¤im kadar›yla. Çünkü ben proje
baflvurusunda bulunmufltum. Oran›n bir üst etik
kurulu var, sadece ilaç de¤il. Birde kullanmak
istedi¤iniz bir alet varsa onu da oraya dahil ediyorlar.
Çünkü onun için ayr› bir kurul yok. Orda bak›yorlar
önce bir de¤erlendiriyorlar, orda bizim gibi doktor
arkadafllar var. Onlar bak›yorlar. Ondan sonrada bir
üst kurullar› var, o toplan›yor. Ona göre cevap
veriyorlar.

KKeemmaall  KKooçç::  Böyle bir çal›flmada bafl araflt›r›c› diye
bir isim var. O mesela diyelim ki; Kayseri'de bunu
ben yap›yorum, bafl araflt›r›c› benim diyelim. ‹flte

Adana'dan, ‹stanbul'dan fluradan buradan o bölgeler

etik kendi kurulun onay›n› geçiriyor. Ben geçiriyorum,

ben bunun hepsini topluyorum bakanl›¤a

baflvuruyorum. Bakanl›¤›n olurunu al›yorum. Ama

bunu sorumlu olarak ben yap›yorum. Yani bafl

araflt›r›c› yap›yor. Herkes tek tek yapm›yor. E¤er

mesela; Kayseri'de özel hastanede bir araflt›rma

yapmak istiyorsunuz. Orda etik kurul yoksa oradaki

üniversiteden veya devlet hastanesi varsa oradan

onay alabiliyorsunuz. Yani o hatt› kullanabiliyorsunuz

flu an ki fleylere göre. Ama bir flekli o ildeki bölgesel

etik kuruldan onay alman›z gerekiyor.

KKaayyaa  KK››ll››çç:: Benim somut bir önerim var derne¤e.

‹ki konunun birbirini takip etmesi çok güzel bir

rastlant›. Biraz önce endovasküler cerrahi konusunda

nöroradyologlar›n komplikasyonlar›ndan bahsettik.

Hepimiz birer ikifler görüyoruz. Çok klinikli çok

merkezi klinik çal›flmay› tart›fl›yoruz. Dernek önayak

olsun, hepimizden rastlad›¤›m›z komplikasyonlar›

size bildirelim. Sizinde elinizde data olur, veri olur.

Sa¤l›k Bakanl›¤› ile görüfltü¤ünüzde bu yan dal

konusunda somut bir fley ç›km›fl olur, seri ç›km›fl olur.

Çok merkezli klinik çal›flma retrospektif, hem de bir

önceki konuya da yard›mc› olmufl olur diye

düflünüyorum.

SSeelliimm  KKaarraabbeekkiirr:: Ben etik kurulla ilgili bir bilgi

paylaflmak istiyorum. Ben kendi fakültemde etik

kurul üyesiyim. Cerrahi bölümü üyesi olarak. fiu an

mevcut etik kurullar 30 Hazirana kadar yasal olarak

çal›flacaklar. 30 Hazirandan sonra Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n

belirledi¤i yeni çerçeve içerisinde etik kurullar

göreve bafllayacak. Bunlar›n içerisinde bir tanede

vatandafl olacak. Yani paramedikal, mühendis veya

baflka bir meslek grubundan birisi kat›lacak. ‹laç

araflt›rmalar›nda da belirtildi¤i gibi proje

yürütücüsünün oldu¤u yerel etik kuruldan fluanda

onay al›n›yor ta ki bende Sa¤l›k bakanl›¤› izni geçerli.

Ve hepsinde mutlak hasta baz›nda sigortalanma

sorumlulu¤u var. Kemal hocam›n belirtti¤i gibi.

Teflekkür ederim.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum. fiimdi

konu, buradaki 3 saatlik 4 saatlik tart›flmalar›m›zla

bitmesin tabi ki. Daha sonra da öneride bulunmak

istedi¤iniz fleyleri bize posta yolu ile veya
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toplant›larda iletebilirsiniz. O yüzden biz sadece
vurgu yap›yoruz. Birazda çok çarp›c› önerileri
al›yoruz. Ama burada bitmiyor olay. Biz bekliyoruz
di¤er önerilerinizi. Gerçi genelde gelmiyor ama bu
ortamdan sonra biz yine de beklemeye devam
edece¤iz. Bizim iflimiz bu. fiimdi flöyle bir fley
söylemek istiyorum, saat: 12.00 oldu. ‹sterseniz daha
çok konu var ama akflama kadar bitmez bu mevzu.
‹sterseniz 1 saat ara verelim. Yemek aras› olsun. fiöyle
yapal›m saat 1’de burada toplan›yoruz. 

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Afiyet olsun. Yemek sonras›
tekrar toplanm›fl olduk. Ö¤leden sonra Yeterlilik
Genel Kurulu da yap›lacak, bir hayli konuflaca¤›m›z
fley var ama bunlar›n bir k›sm›n› zaten bültenlerden,
web sitesinden duyuraca¤›z. Onlar› çok k›sa
geçece¤im. Ondan sonra sizinle paylaflmak
istedi¤imiz konular var onlar› konuflaca¤›z. Grup ve
kurullar›n baz›lar›n›n raporlar› var. fiimdi zaman
süreci içinde derne¤imiz daha farkl› konumlara da
gelebiliyor. Belki 3-5 sene sonra daha farkl› bir
konumda olacak, e¤er Sa¤l›k Bakanl›¤› gerçekten
Avrupa Komisyonu direktiflerini uygulamaya bu
kadar düflünüyorsa. Avrupa Komisyonu
direktiflerinden birisi olan Uzmanl›k Derne¤inin o
konuda otorite olmas›n› da kabul etmek durumunda
kalacak. Ama tabi ki iflimizin bilimsel ve mesleki
k›sm› yan›nda farkl› bir sivil toplum örgütü
oldu¤umuzu göstermemiz gerekiyor. Çünkü zaten
ayd›n olman›n gere¤i bu. Birtak›m konularda topluma
önder olmam›z gereken konular oldu¤unu
düflünüyoruz ve bunlar›n arkas›ndan derne¤imizin de
daha sözü dinlenebilir bir konuma gelece¤ini
düflünüyoruz. Bunu derken 20 sene önce öyle de¤ildi
demek istemiyorum ama giderek bir tu¤la bir tu¤la
bir tu¤la daha dikkate al›nabilir, daha kolay
ulafl›labilir, isteklerimizi daha rahat anlatabilece¤imiz
bir konuma gelebiliriz diye düflünüyorum. fiimdi bu
nedenle biraz daha somut projeler üretmeye çal›flt›k.
Bunlardan birtanesi bizim iki sene önce kurdu¤umuz
bir kuruldu, muadili dersek Amerika'daki think
first'in. Bu logomuz, bu kurul yaklafl›k 7-8 ayd›r kurul
olarak çal›fl›yor ama ben daha önceden
biliyorsunuzdur -takip edenler için söylüyorum-
yaklafl›k iki senedir bir tak›m üniversitelerde bir
tak›m sivil toplum örgütlerinde ö¤retmenlere,
ö¤rencilere birçok yerde bununla ilgili sunular

yap›yordum. Ama kiflisel olarak yap›yordum. fiimdi
kurul olarak daha sistematik gidelim diye amac›m›z.
Yak›n zamanlarda bu amaçlar›m›zla ilgili birçok
kuruluflla mektuplaflt›k. Yani derdimizi anlat›c›
mektuplar gönderdim ve bunlar›n büyük bir k›sm›na
da cevap ald›k. Oturduk Murat Bey ile birlikte,
yönetim kurulundan baz› üyelerimiz ile birlikte bu
kurulufllarla karfl›l›kl› görüflmeler de yapt›k. ‹flte
at›yorum Sa¤l›k Bakanl›¤›nda birçok yerle görüfltük.
Temel Sa¤l›k, Tedavi Hizmetleri, Sa¤l›k E¤itimi ile
ilgili. Onlarda bizim bu projelerimize destek
sa¤lamaya söz verdiler. Emniyetçiler, ayn› flekilde
Bas›n Yay›n ve Enformasyon Genel Müdürlü¤ü, orada
da bir toplant› yapt›k. Onlar bizim faaliyetlerimizi bir
flekilde duyurmada kolayl›klar sa¤layacaklar›na söz
verdiler, tesadüf oldu. RTÜK üyelerine mektup
yazm›flt›k, tesadüfen de karfl›laflt›k. Bir yetkilisi ile
oturduk konufltuk, bizim haz›rlayaca¤›m›z spot
duyurular ile ilgili olarak. Duyurular› oraya
yönlendirece¤iz, oradan toplum sa¤l›¤›na ve toplum
huzuruna yard›m edici programlar tan›mlamas›n›
ald›ktan sonra da televizyonlarda ücretsiz
yay›nlanmas›n› sa¤layacaklar. Özellikle yerel
televizyonlar›n çok ihtiyaçlar› oldugunu söylediler.
‹stedi¤iniz kadar yay›nlarlar biraz daha büyük ulusal
kanallarda daha az olur ama sizi tatmin eder, diye
söylediler. O konuda da söz verdiler. Anadolu
Üniversitesi ile iflbirli¤i yapaca¤›z bununla ilgili
filmler haz›rlayaca¤›z örnekleri web sitelerinde
dolafl›yor, görüyorsunuzdur.

‹flte Polonyal›lar›n ‹ngilizlere haz›rlatt›klar› film
gibi. Bununla da ilgili bir resim yar›flmas› düzenledik
ilkö¤retim 4.-5. s›n›f ö¤rencileri resim yar›flmas›. Niye
4. 5. s›n›f derseniz Milli E¤itim Bakanl›¤› yetkilileri
bizi öyle yönlendirdiler. Çünkü 2. s›n›f ile 5. s›n›f
aras›nda soyutlama aç›s›ndan çok farkl›d›r diye. Biz
bafllang›çta ilkö¤retim 1.kademe diye düflünmüfltük
ama onlar da bize yard›m ettiler. ‹lkö¤retim genel
müdürü baflta olmak üzere yetkilelerle oturduk
konufltuk, böyle bir projeyi oluflturduk. Afiflimiz
budur, izinlerimizi ald›k ve zannedersem perflembe
günü Türkiye’nin birçok ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne
ulaflt›. Pazartesi’den itibaren ben kendim de bütün il
müdürlüklerini aramaya bafllayaca¤›m. 200 bin tane
afifl bast›rd›k, çok fazlada masrafl› olan bir fley de¤il.
Yani duyurular afifller ilk üçe girecek ö¤rencilere
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dizüstü bilgisayar, foto¤raf makinas› ve yaz›c›
veriyoruz. Bu hedefimizi de amac›m›z› da iyi
anlad›klar›n› zannediyorum. Özel olarak da bütün il
milli e¤itim müdürlüklerinden bütün ilkö¤retim
okullar›na da¤›t›lmas›na özen göstereceklerini
söylediler tabi biz bununla yetinmeyece¤iz. Gelecek
hafta bütün il müdürlüklerine de bizim paketimiz
geldimi? içinde iflte her okul için 4 tane afifl olacak,
lütfen bunu araçlar›n›zla okullara ulaflt›r›lmas›n›
sa¤lay›n diye birkaç gün herhalde ona çal›flaca¤›z.
Yönetim kurulu üyelerinin çocuklar› hariç herkese
aç›kt›r. Sizler de bu yafl grubunda çocuklar›n›z varsa
resimlerinin bu konudaki resimlerinin derne¤e
ulaflmas›n› sa¤larsan›z memnun oluruz.

11 May›s 2009’da akflam saat 5’te derne¤e ulaflan
resimler de¤erlendirmeye al›nacak ve 25 may›s 2009
tarihinde de aç›klayaca¤›z. Kazananlar› birkaç gün
önceden haz›rl›k amaçl› zaten bildiririz. 29 May›s
2009’da Cuma günü Bas›n Yay›n ve ‹nformasyon
Genel Müdürlü¤ü’nün yeni bir sanat galerisi var,
Ankara’da Balgat’da. Çok güzel bir sanat galerisi,
orada bir tören yapaca¤›z, sergi aç›l›fl› yapaca¤›z. Jüri
üyelerimizin tespit etti¤i 1., 2.ve 3. resimlerden sonra
sergilenmeye de¤er bulunan yaklafl›k 100 resmin
olaca¤› bir sergi aç›lacak. Bize gelen eserlerin
flartnameye göre bütün hepsinin yay›n ve kullan›m
haklar› Türk Nöroflirürji Derne¤i’ne ait olacak ileride
spot duyurular›m›zda ve bu konu ile ilgili
çal›flmalar›m›zda bu resimleri de kullanma hakk›m›z
olacak. Jüri üyelerimiz profesyonel jüri üyelerimiz var.
Art› bizde dernek yetkilileri olarak da jüri üyesi olarak
kat›laca¤›z resimlerin seçimine. Bu konuda söylemek
istedi¤iniz birfley var m› bizi uyarmak istedi¤iniz
birfley var m›, eksik miyiz, yapabilece¤imiz bir fley var
m›? Yeter mi herhangi bir görüfl k›sa olabilir yani
uygun bir fley midir bu? O zaman biz bu önce “düflün
kurulunu” bu resim yar›flmas› ile ilgili de¤il ama di¤er
fleylerde de ilerletece¤iz. Burada kurul
üyelerimizden de arkadafllar var, hepsine ayr› ayr›
çok teflekkür ediyorum. Logo seçimi bile demokratik
bir flekilde yap›lm›flt›r. Burada arkadafllar flahittir
logoyu dernek baflkan› ve 2.baflkan›n›n seçti¤i logo 4’
e 2 kaybetti. Yani biz ikimiz herhalde ayn› yafl grubu
olmas› nedeni ile bizim oy verdi¤imiz logo daha az oy
ald›, yani logomuz bile oylamayla seçilmifltir. Bütün
arkadafllar›ma teflekkür ediyorum katk›lar› için.

Bundan sonra maddi durumumuz el verdi¤i

müddetçe sokaklarda veya uzun yollardaki ilan

tahtalar›ndan veya televizyon ekranlar›ndan bu tür

spot reklamlar›m›za vb duyurular›m›za bafllad›¤›m›z›

göreceksiniz. Ayd›n olman›n gerektirdi¤i birtak›m

düflüncelerle, hem kendimize hem baflka derneklere

örnek olmaya çal›fl›yoruz. Bir de orman projemiz

vard›, bu orman› oluflturduk. fiöyle bir fley geçen

hafta, tam 1 hafta önce tam bu saatlerde fidan

dikimlerinin törenini de yapt›k, bu gördü¤ünüz

a¤açlar›n hepsini biz diktik. fiunu ben diktim,

herhalde de¤il mi? fiimdi buras› bir süre sonra biraz

daha geliflince göreceksiniz. Buras› Bay›nd›r Baraj›.

Geçen sene su çok azd›, bu sene bir hayli var. Gayet

güzel buras›. Anlatay›m Bay›nd›r Baraj›ndan

Çankaya’ya do¤ru giden protokol yolu. Ankara

çevreyolunda çok uygun bir yer, bizim için çok da iyi

oldu. Yetkilileri biz ikna ettik. Burada yaklafl›k 41

dönüm yeri biz alm›flt›k. Yani tahsis ald›k, daha sonra

da panolar› haz›rlan›rken 2 tane haz›rlatm›fl ‹hsan

bey. 2 olunca karfl›ya da dikelim bari o zaman dedik

karfl› tarafta da bir 20 dönümlük bir yeri bize tahsis

ettiler. Yani yolun geliflli gidiflli 2 taraf› Türk

Nöroflirürji Derne¤i Orman› diye bu flekilde yap›ld›.

Burada vali yard›mc›lar›m›zla birlikte törenimizi

yapt›k. Bunu K›br›s’ta da arzu ettiler. Sembolik bir

yard›m yeterki hani ismimiz olsun diye bizde olabilir

dedik. Beflparmak da¤lar› biliyorsunuz 1997 y›l›nda

yanm›flt› ve bu yüzden de K›br›s’ta ya¤mur ya¤m›yor.

Geçen sene 1 damla ya¤mur düflmedi ve çok kötü

durumdalard›. Biz kar›nca karar›nca olabildi¤ince,

yani bunu teflvik etti¤imizi, bizim de ilgilendi¤imizi,

bir prestij oldu¤unu gösterelim amaçl› olarak oraya

da yard›mc› olmaya çal›flaca¤›z. Bir iyi yönü var bu

orman projemiz ortaya ç›kt›ktan sonra ilanlar›m›z

bafllad›ktan sonra birçok dernek nas›l yapt›n›z? nas›l

oluyor? nas›l gidiyor? diye bize geldiler ve onlara da

bilgilendirme yapt›k. Baflka dernekler de s›raya

girdiler. Çevre orman bakanl›¤›ndan geri bildirim

al›yoruz, sizin arkadafllar geldi onlarla da görüflüyoruz

diye. Bizce iyi birfley oldu¤unu zannediyorum. Tabi

bunlar bir aç›dan fluna da yol açacak; bizim kamu

yarar›na çal›flan dernek oldu¤umuzu gösterir elle

tutulur fley bu 2 proje. Bir süre sonra da gerçekten

kamu yarar›na çal›flan dernek olma içinde ciddi olarak

baflvuraca¤›z. Hep söyledi¤imiz bir fley çok da zor
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de¤il, onu da halledece¤iz inflallah yaz ortalar›na

kadar. Bir kaç duyurudan sonra baflvuru yapmay›

düflünüyoruz. fiimdi bu orman projesinden sonra,

madem bu kadar do¤aya hassasiyetimiz var, biz

bunun baflka fleylerini yap›yor muyuz diye kendi

kendimizi sorgulamam›z laz›m. Geçen sene grup

baflkanlar›yla bir toplant› yapm›flt›k, o zaman bu

konuyu ortaya atm›flt›m. Kemal Bey burada, Talat Bey

burada onlar da vard›. Biz bas›l› maddelerimizi ka¤›t

giderimizi azaltal›m m› diye. O zaman flöyle bir görüfl

oldu, çok sert birfley olmas›n da hafif hafif gidilir diye

grup baflkanlar›m›zdan bu öneriyi alm›flt›k. Talat

hat›rlarsan sen de öyle söylemifltin. Gözümüzün

önünde masan›n üstünde bas›l› bir iki birfley olsa

daha iyi olur diye. O yüzden hemen geçmedik,

aç›kças› yavafl yavafl geçmeyi düflünüyoruz. Neden

geçmeyi düflünüyoruz? Hem bu orman› kuruyoruz,

buna dikkat ediyoruz hemde bir sürü ka¤›d›

harc›yoruz. Böyle bir çeliflki olmamas› gerekir. Birde

art›k sizinde dikkatinizi çekiyordur art›k bize çok fazla

kongre duyurular› bas›l› materyaller gelmemeye

bafllad›. Hep e-postalar›m›zda görmeye bafllad›k.

Onun haricinde bas›m masraf›m›zda var. Size bir

kargoyla ulaflan bir sürü dergi, bülten, duyuru

bunlar›n haz›rlanmas› yine olacak, tasar›m› yine

olacak ama bas›mla ka¤›t masraflar› olmayabilir. 10-15

milyarl›k ayl›k mübala¤a de¤il k›rtasiye masraf›m›z

var. Y›lda da 150-200 milyar civar›nda. Derne¤imiz

baflka politikalarla para kazan›yor olsa da bu paralar›

yani bu önemli paralar› harcamak istemiyoruz. Siz ne

diyorsunuz ne yapal›m aynen devam edebiliriz

diyenler varsa öyle konuflal›m. Azaltal›m veya tedrici

azaltal›m diyenler, Nusret A¤abey buyurun;

NNuussrreett  DDeemmiirrccaann:: Azaltal›m. 

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Hemen mi azaltal›m yoksa bu

yazdan itibaren, yoksa tedrici mi?

NNuussrreett  DDeemmiirrccaann:: Hemen azalt›lmaya bafllanabilir,

nas›l olsa internet ortam› var, web sayfas› var, oradan

birçok fleye ulafl›labilir. Teflekkür ederim.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum. Deniz Bey

söz almak istemifltiniz;

DDeenniizz  BBeelleenn:: Sabah ki söyledi¤im fleyi tekrar

edece¤im. Bu grup bültenlerimiz, onlar

birlefltirilebilir. Verilecek haberler, duyurular ya da
teknik birtak›m fleyler tek bültene inebilir. Dergiyi de
zaten herhalde elektronik ortamda yay›nlamaya
bafllayaca¤›z. Türk Nöroflirürji Dergisi’ni dolay›s›yla
hemen azalt›lmas›nda fayda var, tek bir kararla biter
bu ifl diye düflünüyorum, teflekkürler.

‹‹hhssaann  SSoollaarroo¤¤lluu:: Ben de Deniz A¤abey’e
kat›l›yorum. Özelikle derginin online ulafl›labilir pdf
format›na web sitemizden rahatl›kla ulafl›labiliyor.
Derginin her üye için tekrar bas›lmas›n› ve bas›l›
olarak bölümlere onlarca derginin gönderilmesini
ben yanl›fl buluyorum. Ama SCI  expanded te
olman›n muhtemel yükümlülükleri vard›r. Çeflitli
kütüphanelere ya da enstitülere bunu göndermek
zorunday›z, bir miktar da bas›l› olarak dernek
merkezinde tutulabilir. Bir arfliv oluflturulabilir, hali
haz›rda olan bir arfliv sürdürebilir ama onun d›fl›nda
herkes online olarak istedi¤i makaleyi hem
tarayabiliyor hem de bas›p bunu kullanabiliyor. Ben
bu kadar çok bas›m masraf›n›n dergi ve duyurular için
harcanmas›n› yanl›fl buluyorum.

TTaallaatt  KK››rr››flfl:: Ben tedrici azaltmaktan yana
olanlardan›m. Dergiyi en sona b›rak›p önce
di¤erlerini elektronik ortama tafl›y›p bir süre daha
derginin devam etmesini, bültenleri elektronik
ortamda -zaten k›smende yapt›n›z iflte-, bir tak›m
duyurular geliyor, tedrici olmas› daha do¤ru diye
düflünüyorum.

AAllii  AArrssllaannttaaflfl:: Dergi konusunda ben kesinlikle
Talat Bey’e kat›l›yorum. Çünkü masam›z›n üzerinde
“Turkish Neurosurgery” Dergisi oldu¤u zaman al›p
bak›yoruz ama rutin olarak o dergiyi internet
ortam›nda takip etmek bu kadar motive edici
olmayabilir. O nedenle, derginin bence son kalem
olmas›n› düflünüyorum. Bu tasarruf tedbirlerini
duyurular, evet ulafl›labilir ama zaten SCI expanded’a
bu y›l girdik hepimizin masas›nda bulunsa “Turkish
Neurosurgery” dergisi gözünün onunde olsa daha iyi
olur diyorum. Al›p arada bir bak›yoruz, o anlamda
onu internet ortam› onu en geç tafl›yaca¤›m›z fley
olmas› laz›m bence.

CCuummhhuurr  KK››ll››nnççeerr:: Dünyan›n krize girdi¤i bir
ortamda her türlü tasarruf önleminin bugünden
al›nmas› laz›m ben flunu öneririm; mutlaka ben print
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de istiyorum diyen üyeler bunu belirtir. Bunun hatta
ücretini de yat›r›rlar ama di¤er birçok üye bunu pdf
olarak görmeyi yeterli bulacakt›r. Bu dergiler bizim
odalar›m›zda ve fleyimizde de bir yere s›¤mamaya
bafllad›, en az›ndan benim için böyle. Ben Talat
hocan›n odas›n› da biliyorum ne kadar düzenli
oldu¤unu ve aray›nca bulabildi¤ini. Bu depolama
sorunu bu pdflerde yok ama di¤er dergiler için, gelen
bir sürü dergi için mevcut.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: K›rtasiye azaltal›m derken
yasal zorunluluk gerekliliklerini tabi ki gözetece¤iz.
fiimdi bunun zaten tasar›m› yap›lacak, mecburi
yap›l›yor, onunla ilgili zaten bir azaltma yapmam›z
mümkün de¤il. Bizim kastetti¤imiz fley 1500 tane
kopya yani ka¤›t kopya olmas›ndansa 50 tane olmas›,
zorunlu olarak da¤›tmam›z gereken yerler var.
Sabahleyin de konufltu¤umuz bas›n savc›l›¤›ndan da
tutun yani bir 50-100 kadar oluyor, yani SCI
expanded’da bunun içerisinde zannedersem. 50
basma ile 1500 basma aras› çok büyük bir fark var.
Hem maddi aç›dan hem ka¤›t aç›s›ndan. Zorunlu
fleylerimizi zaten basaca¤›z. Konumuz o de¤il, hani
herkese gidecek flekilde bas›m. Cumhur Bey’in
önerisi olabilir. Belki 50 tane 100 taneye ç›kar›l›r, bir
köfleye konur, belki isteyenler ka¤›t kopyayada
ulaflabilir. O zaman flöyle diyebiliriz; kurultay›n
önerisinin kabulu do¤rultusunda biz özellikle
kongreden sonra yavafl yavafl çok sert olmasa da
yavafl yavafl, belki duyurulardan bafllamak üzere,
bültenlerden devam etmek üzere, en son bilimsel
dergilere, belki 1 senelik, 2 senelik bir süreçte
hepimiz elektronik kopyaya al›flaca¤›z. O zaman
elektronik duyurulara geçiyoruz kongreden sonra.
Gökhan Bey buyurun;

GGöökkhhaann  AAkkddeemmiirr:: ‹lan›n olmas› laz›m. Hem
asistanlara daha kolay ulaflmak, di¤er uzmanlar›n da
bu konuda iletiflilmesi içinde iyi bir posta a¤›n›n
oluflturulmas› laz›m. Belki flöyle bir fley yap›labilir;
dernek bünyesinde bir posta oluflturulup, herkese
bir posta hesab› verilir. Dolay›s›yla tek tuflta herkese
an›nda forward etmifl olabilirsiniz. Çünkü öbür türlü
bir sürü mail adresleri var, bir anda
ulaflamayabilirsiniz. 

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Evet bunu oluflturmaya
çal›flal›m. Sizden de ricam kliniklerinizi uyar›rsan›z,

dernekteki posta adreslerini güncellefltirirseniz
memnun oluruz. Çünkü özellikle asistan mailleri
bizim için bazen sorun oluyor, yeni gelenler oluyor,
bitirip gidenler oluyor, iptal edip kullan›lmaz halde
olanlar oluyor. Resmi postalar›n› sürekli
güncellefltirirlerse yani durum de¤iflti¤i zaman
güncellefltirmesini söylerseniz memnun oluruz.
Çünkü bazen ulaflamad›¤›m›z postalar var; bazen % 20
civar›nda bir posta eksi¤imiz var. Güncellefltirirsek
ondan sonra da sizin söyledi¤iniz fleyi oluflturabiliriz.
Teflekkür ediyorum bu konuyla ilgili hocam, Ertekin
hocam bugün hiç konuflmad›n›z;

EErrtteekkiinn  AArraass››ll:: Burada konuflmak istemiyorum.

Size yaz›l› olarak bildirece¤im.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Peki efendim bu konuyla ilgili

baflka, Ergün Bey buyrun;

EErrggüünn  DDaa¤¤ll››oo¤¤lluu:: Bu konuyla ilgili olarak gerek

yay›nlarda gerek derne¤in bize ulaflt›rd›¤› konularda

kat›l›mc›lar›n yorumlar›da al›nabilir, tabi bu dernek

web ortam›nda di¤er üyelerinde bunlar› görmesi

sa¤lanabilir. Bu anlamda da çok yararl› bir katk› olur

diye düflünüyorum. Onu belirtmek istedim.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum. fiimdi

geçen sene bizim adayl›k sunumumuzun s›ras›nda,

benim art›k h›zland›raca¤›z, flartlara göre dedi¤imiz

ama birkaç senedir düflündü¤ümüz bir proje vard›.

Türk Nöroflirürji Derne¤i E¤itim Merkezi diye. Bunu

geçen 5 ay kadar önce, 4 ay kadar önce oylamaya

açm›flt›k, ankete açm›flt›k üyelerimiz aras›nda. En son

dün itibari ile olan bilgi bu ankete 59 kifli kat›ld›, 45

kifli “% 76.27 destekliyorum.” diye ankete kat›ld›. 13

kifli “% 22 desteklemiyorum.” dedi, 1 kifli de “fikrim

yok” diye bildirdi. Biz bu do¤rultuda çal›flmalar›m›za

devam ediyoruz, bir kaç tane belediyeyle iflbirli¤i

yani sorgulamaya geçtik. En son bize Yenimahalle

Belediyesi gerçekten yard›mc› oldu. Çankaya

Belediyesi s›n›rlar› içerisinde bizim istedi¤imiz türde

bir arsa bulunamad›. ‹stedi¤imiz yer ya ‹stanbul yolu

ya da Eskiflehir yolu civar›yd›. Buralarda yeni mahalle

ve çankaya belediyesi yerlerine ait. Arzu etti¤imiz

fleyler olursa inflallah dernek merkezi böyle bir tek

bahçe içinde park yerleri olan, içeride toplant›

salonlar›, çal›fltay merkezleri, bir küçük yemekhanesi

olan biryer. Biz buradan gelir de elde edece¤iz baflka
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toplant›lara kiralayarak. Daha önce bu sunular› size

yapm›flt›k, tekrarlamak istemiyorum. Bat›kent’te 3

dönümlük biryer bulduk Büyükflehir Belediyesi’ne

ait. Birde yine Bat›kent’te 5 dönümlük bir yer bulduk,

milli emla¤a ait. fiimdi yak›n bir zamanda hangisini en

erken veya en s›hhatli bir flekilde oluflturabiliriz diye

araflt›raca¤›z. Murat Beyle de gittik. Biz bakt›k bu

arsalara. 2 arsada çok uygun konumda, çok iyi

yerdeler her aç›dan çok uygun. Ulafl›m› çok uygun.

‹kisi de metroya yak›n, ikisi de otobüs dura¤›

yak›n›nda. Yani arac›yla gitmek isteyenler içinde çok

kolay. fiu anda ki dernek merkezine Ankara trafi¤inde

ulaflmaktansa buraya çok daha rahat çok daha güzel

ulafl›labilir. Bu ikisi üzerinde çal›flmaya devam

edece¤iz. Bir bu konuyla ilgili söylemek istedi¤iniz

bir fley var m›? Veya uyarmak istedi¤iniz, katk›da

bulunmak istedi¤iniz? Talat Bey;

TTaallaatt  KK››rr››flfl:: Bu arazi al›nd›¤› zaman bunun üzerine

yap›lacak bina için nas›l bir düflünceniz var. Bir

mimari proje yar›flmas› açmay› düflünüyor musunuz?

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Evet bir mimari proje

yar›flmas› açaca¤›z ve flartlar›n› biz söyleyece¤iz. 1

tane toplant› odas› büyük 50 kiflilik, burada

görüldü¤ü gibi, 2 tane küçük toplant› salonu, biri

yönetim toplant› salonu, 1 tane çal›fltay gibi, bir

toplant› oldugu zaman yemek de yenebilecek

yemekhaneye benzer bir fley ve alt kat›nda çal›fltaylar

olacaksa laboratuar ortam›. Kadavra de¤il tabi ki,

belki çok ilerde flartlar de¤iflir. Genel idari ofisleri

olan, iflte böyle bir fley bu gösterdi¤im resim, NASS

binas› Chicago’daki. Bilenler bilir güzel yeni 2 sene 3

sene oldu oray› açal›. Benim çok hofluma gitmiflti.

Yani bizim derne¤imizin de böyle bir binay› hak

etti¤ini düflünüyorum. Çünkü Ender hocam›z da

geçen 28 flubatta ki toplant›m›z s›ras›nda

derne¤imizin halini gördü. Kitaplardan art›k salonlar

taflmaya bafllad›. Hiçbir fley yapam›yoruz. Mukadder

Han›m dernekte, yol alam›yor art›k. Daha rahat bir

yere geçmek istiyoruz. Bu arsalar sivil toplum

örgütleri için üretilmifl ve isimlendirilmifl alanlar ve

böyle bir arsay› herhangi bir flah›stan al›nmaya

kalk›lsa çok büyük paralar. Ama bize tabi cüzi bir

paraya verecekler. Tabi buray›, art›k kaça verirler, 10

bin liraya m› verirler 20 bin liraya m› verirler

bilemiyorum. Ama bizim flu andaki konumumuz

itibari ile yaklafl›k kafam›zdan geçirdi¤imiz bir fley
var, onu da yönetimde konufltuk. Belki bir 100 bin
liraya kadar karfl›layabiliriz diye. Oda laf› sözü
olmas›n diye çünkü geçenlerde biliyorsunuz,
Çankaya Belediyesi ile ilgili bir fley oldu. Bir yere
ücretsiz arsa tahsisi yap›lm›fl. O da siyasi bir fley
ç›km›fl, çok yo¤un elefltiriler ç›km›flt›. Öylede bir fleye
girilsin istemiyoruz. Biz zaten önerdik, hani paran›z›
biz verecegiz ama flah›stan alaca¤›m›za sizden alal›m.
Ama 20 kat daha afla¤›ya verelim, zaten üretmifller,
bekliyor, yani bunu birisine vericekler o konumday›z.
Proje yeri açaca¤›z, flartlar›m›z› bildirece¤iz. Sizlerden
de yard›m isteyece¤iz, iflte tan›d›¤›n›z bildi¤iniz
mimari projeleri yapacak kurulufllar varsa bize
yönlendirirseniz. O aflamaya inflallah gelirsek, arsa
iflini halletti¤imiz zaman. Sizlerden de yard›m talep
edece¤iz, biz bilmiyoruz, benim bildi¤im bir yer yok
soraca¤›z, 5 firma 10 firma davet göndeririz, girerler.
fiimdi, Kemali Bey buyrun;

KKeemmaallii  BBaayykkaanneerr:: Güzel fikir. Bu kamu yarar›
derne¤i olduktan sonra 2. basamakta bunlar›
düflünsekte daha merkezi daha güzel yerde
düflünsekte beyin cerrahisi daha haval› olsa, yani
Bat›kent veya çok uzaklarda park kolay diye. Yani
nas›l bu bina yap›l›cak, hani bir sürü ba¤›fl al›nabilir,
hani kamu yarar› olduktan sonra çok kolay yollar
aç›l›yor, kolay destek bulunuyor. Bu bas›n yoluyla da
bulunabilir. Medya yoluyla da bulunabilir. Park yerini
zaten kendisi, binan›n alt›nda yapma flans›na da
sahip. Veya salonlar düflünülürken daha büyük
düflünülebilir. O yüzden kamu yarar› bir merkez
yapt›rmak fikri akl›n›zda olsun diye söyledim.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum hocam,
öyle daha kolay olacaksa tabiki onu yapmaya çal›fl›r›z.
Ö¤retim ve e¤itim gruplar›m›z faaliyetlerini her
zaman oldu¤u gibi devam ettiriyorlar. Bütün
yöneticilerine teflekkür ediyorum.

Çok k›sa olarak grup baflkanlar›ndan faaliyetleri
hakk›nda size k›sa bilgilendirmeler yapmalar›n›
istiyorum. Saim Bey burada m›, evet Pediatrik
Nöroflirürji Ö¤retim ve E¤itim Grubu Baflkan› Saim
Bey;

SSaaiimm  KKaazzaann:: Düzenli toplant›lar›m›z devam
ediyor, bizim de kursumuz geçen sene ‹stanbul’da
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yap›ld›. Prof.Dr. Ahmet Çolak’›n organize etti¤i bir
toplant›. Bu senede yaklafl›k 10 gün sonra Doç.
Dr.Adnan Da¤ç›nar’›n organizatörlü¤ünde Samsun’da
yapaca¤›z toplant›m›z›. Bültenlerimiz de keza düzenli
olarak ç›k›yor, ek olarak fazla ciddi bir sorunumuz
yok. Size de deste¤iniz için çok teflekkür ediyoruz. 

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Biz teflekkür ediyoruz. Spinal
ve perifenik sinir cerrahisi grubu Kemal Bey
zannedersem sunular›n›z da vard›;

KKeemmaall  KKooçç:: Bir kaç slayt haz›rlad›m. Y›lda 4 ola¤an
yönetim kurulu toplant›s›, y›lda bir genel kurul
yap›yoruz. fiu ana kadar 124 üyemiz var. Üyelik
baflvuru koflullar›ndan bir tanesi grubumuzun yapt›¤›
sempozyumlar›n son 5 in 3 üne kat›lm›fl olmak. Y›lda
4 bülten ç›kart›yoruz. Web sitemiz var. Bu sitede
sürekli bilgiler güncel oluyor. Hasta bilgilendirme
broflürleri, bültenler ve birçok bilgiyi burada
bulabilirsiniz. Yine bir grubumuz var, yahoo da
burada olgular tart›fl›l›yor, haberler güncel olarak
iletiliyor. Geçen y›l 2 tane kitap ç›kartt›k; Periferik
Sinir Cerrahisi ve Lombar Dejeneratif Disk
Hastal›klar› diye. Hasta bilgilendirme broflürleri
ç›kartt›k. 14 tane, bir tane eksi¤imiz var flu an onun
üzerinde çal›fl›yoruz. Veri taban› oluflturmak, hastalar›
kaydetmek için bir program haz›rlad›k. Geçen y›l
sempozyum yapt›k. 482 kat›l›mc› vard› , 21 stand
vard›, 4 çal›fltay vard›. Yaklafl›k 67.000 euro gibi bir
para kald› derne¤e.   Kay›t ücreti yaklafl›k 200 euro
gibi bir ücretti. ‹ki tane kurs yapt›k; biri yaz okulu,
öbürü ileri kurs. Buna 50-60 kifli gibi kat›l›mlar vard›.
2 tane panel yapt›k. Ayl›k toplant›lar yap›l›yor 4
büyük ilimizde. Önümüzdeki y›l›n program›na
bakt›¤›m›z zaman Nevflehir Dedeman Otelinde
Servikal Disk Hastal›klar› Sempozyumu yapaca¤›z.
Yaz okulu Çanakkale’de, Haziran sonunda, ileri kursu
Kas›m ay›nda yapaca¤›z. Panelimizin bir tanesini
geçen ay yapt›k. Afyon’dayd›k, öbür paneli 19
Aral›k’ta yapaca¤›z. Onun yerini henüz belirlemedik.
Servikal Dejeneratif Hastal›klar ad›yla bir kitap
ç›karmay› düflünüyoruz. Çal›flma arkadafllar›ma
teflekkür ediyorum.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Biz teflekkür ediyoruz, Kemal
Bey aktard›klar›n›z için. Nöroonkolojik cerrahi e¤itim
ve ö¤retim grubundan kimse yok, ancak Gökhan
Bey’e yetki vermifller;

GGöökkhhaann  AAkkddeemmiirr:: Zafer Bey dün ayr›lmak zorunda
kald›, di¤er üyeler de gelemediler toplant›ya. Bana
da flöyle bir not ilettiler; 2008 de multidisipliner bir
çal›flma yap›ld›. ‹stanbul’da 28-29 kas›m 2008 de yine
‹stanbul Dedeman’da nöroonkolojik yaklafl›mlar adl›
bir toplant› yap›ld›. Bunada kat›l›m çok yüksekti. 2009
3-4 Nisan’da yine bir Multidisipliner Nöroonkoloji
toplant›s› yap›lacak. Kas›m sonu ve Aral›k bafl› gibi de
bir sempozyum planl›yorlar, teflekkür ederim.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Bütün grup yöneticisi olan
arkadafllar için söylüyorum; bu 7 grubumuzdan 5
tanesinin bu sene seçimleri var. fiuna dikkat
ederlerse; hem demokratik kat›l›mc›l›k hem de
gelecek projeksiyonlar› aç›s›ndan düzenli
toplant›lar›n yap›lmas›, düzenli raporlamalar›n
olmas›n› istiyoruz ve yönetim kat›l›mlar›n›n da gerçek
kat›l›mc› demokratik kaidelere uygun olmas›, yani
birçok yere yay›p yaymama, sadece tek bir flehirde
toplanmama gibi durumlara dikkat edilmesi. Böyle
olsa daha iyi olur diye düflünüyoruz. Nörovasküler
Cerrahi ile ilgili Talat Bey bir fleyler söyleyecek
misiniz? ;

TTaallaatt  KK››rr››flfl:: Faaliyet olarak Samsun’da bölgesel bir
toplant› yapt›k. Biz de bültenimizi ç›kartt›k, bir de
kongrede video oturumu yapt›k. Ama kongre de
vasküler grup aç›s›ndan ben aç›kças› mutlu de¤ilim.
Demin bir endovasküler tart›flt›k, gayet canl› bir
flekilde, bir sürü insan bu tart›flmaya kat›ld›, ama
gruba kat›lm›yorlar. Nihat A¤abey burada. Nihat
A¤abey’nin öncülü¤ü ile bafllam›flt›k, bir kaç kiflinin
üstünde yük ve gerçekten de ben kendi ad›ma
yoruldum, bir sürü biliyorum, vaskülerle u¤raflan var,
yurtd›fl›na giden var, bu arkadafllar›m›z›n kat›lmas›
laz›m, omuz vermesi laz›m. Özellikle bölüm
baflkanlar›na rica edelim. Onlar› özendirsinler,
arkadafllar da kendileri kat›l›rsa hep davet
bekliyorlar, bizi niye davet etmiyorsun? Bizim
vasküler grubun tüzü¤ünde hiçbir koflul yok . Yaln›zca
gelip çal›flmak istemek var, özellikle onu söylemek
istedim.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum. Mustafa
Berker siz grupla ilgili;

MMuussttaaffaa  BBeerrkkeerr:: Biz de geçen sene Aral›k ay›nda

derne¤imizin deste¤i ve yol göstericili¤iyle Diffüz
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konusunda bir sempozyum düzenledik. Bu sene

içerisinde Aral›k ay›nda yine kafa kaidesi k›r›klar› ve

BOS kaçaklar› konusunda Antalya’da bir sempozyum

düzenleyece¤iz. Ayr›ca 2010 y›l›nda Avrupa

Mültidispliner Nörotravma Akademisinin uluslararas›

toplant›s› Doktor Tanju Uçar’›n gayretleri ile

Türkiye’ye al›nd›. Bu da Antalya’da May›s ay›nda

gerçekleflecek, bunu duyurmak istedim, teflekkür

ederim.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Biz teflekkür ederiz. fiükrü Bey

siz bir fleyler söyler misiniz?

fifiüükkrrüü  AAyykkooll:: Bu sene Ekim muhtemelen Ekim

ay›nda bir sempozyum düzenleyece¤iz. Tam net

tarihini san›r›m bu K›br›s’taki kongrede tespit

edece¤iz, bu kadar ifade edece¤im.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Bülteninizde bir eksiklik oldu,

geçen sefer arkadafllar haz›rl›yor

demifltiniz…Ç›kacak, peki. Necmettin Bey burada

m›? Siz grupla ilgili, faaliyetlerle ilgili neler

söyleyeceksiniz?

NNeeccmmeettttiinn  TTaannrr››öövveerr:: Bülten yay›nland›. Aral›k

ay›ndaki bültende ço¤u kifli görmüfltür herhalde, bir

kurstan söz ediyorduk; “Supra ve ‹nfratentoriyal

Bölge Ventriküllerinin Mikrocerrahi Anatomisi ve

Cerrahi Yaklafl›mlar” diye. Bunu kongreye

yetifltirmeye çal›flt›k fakat kongrede olmayacak, en

yak›n zamanda yapmay› planl›yoruz. Onu herhalde

kongrede daha netlefltirebilece¤iz. Onun d›fl›nda

2.bültenin haz›rl›klar› devam ediyor, yaklafl›k 1-1.5 ay

içinde haz›r olacak. Bülten say›s›n› artt›rmay›

düflünüyoruz. Talat A¤abey’in dedi¤i ayn› problem

bizim grupta da var, herhalde anabilim baflkanlar›na

flunu söylemek laz›m. Özellikle genç uzmanlar gruba

destek olurlarsa çok memnun oluruz. Hiçbir ön

koflulumuz yok. Bizim de flu an itibari ile 45 aktif üye

var, isteyen istedi¤i flekilde aktif olarak kat›labilir,

teflekkürler. Deste¤iniz için de teflekkür ederiz.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum. Çok güzel

bir kurs program› haz›rlam›flt› Necmettin Bey ama

kongre s›ras›nda yapmam›z zor olacakt›. Zaten iki

kurs devam ediyor orada, e¤iticilerin e¤itimi ve firma

çal›flanlar› kursu. 3.bir kurs için aç›kças› açamad›k,

yani zaten öbürlerini de bu sene yapal›m m›,

yapmayal›m m› diye düflünüyorduk ama yola ç›k›lm›fl

birfley vard›. Çünkü bir gün önceden K›br›s’a gitmek

gerekiyor, ne kadar kiflinin kat›laca¤› belli de¤il o

kurslara. O yüzden bu defal›k haz›rlanm›fl kursu

kongre sonras›nda ki bir zamana erteledik. Çok

teflekkür ediyorum. Çok güzel bir kurs program›yd›.

fiimdi gruplar›m›zdan sonra kurullar›m›z. 22 tane

kurulumuz var biliyorsunuz. Bir k›sm›n›n toplant›lar›n›

dün burada yapt›k, bir k›sm› daha küçük kat›l›mlarla

Ankara’da yapabiliyor. Aral›klarla yap›yoruz

yapt›r›yoruz, yeterlilik kurulumuz biraz sonra burada

toplanacak zaten, genel kurulu toplanacak k›rm›z› ile

iflaretli üyelerin görev süresi yönergelerine göre

dolmufl oluyor, onlar›n yerine (hocam›z Ender Bey

biraz sonra burada yöneticili¤ini yapacak) genel

kurulda yerine yeni kifliler seçilecek. Temel

nöroflirürji kitab› yay›n kurulu yaklafl›k 1 ay kadar

önce, 28 flubatta Ankara’da toplant› yapt›, bilmiyorum

bir fley söylemek ister misiniz? Bu konuyla ilgili

Ender hocam;

EEnnddeerr  KKoorrffaall››:: Kitap hemen hemen bas›m

aflamas›na yaklaflt›, ama hala eksik, göndermeyen

yazarlar›m›z var, onlar› devaml› uyar›yoruz. fiuan da

44’e yak›n yaz›lar›n› göndermeyenlerimiz mevcut,

onun için onlar› tamamlarsak, 3’ te 2 ‘si tamamlanm›fl

durumda, önümüzdeki 1 ay içinde, dizi haz›rlamaya

bafllad›k, herhalde onlar› yetifltirmifl olaca¤›z.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum. Biz de

tekrar uyarm›fl olal›m, bu kitab›m›z için bölümlerini

yazmayan ö¤retim üyelerini tekrar uyarm›fl olal›m

buradan. Lütfen editör grubu gerçekten yaklafl›k bir

y›ld›r özveriyle çal›fl›yor. Bu çal›flmay› kolaylaflt›rmak

sizin elinizde. Biran önce yaz›lar› teslim ederseniz

çok memnun olaca¤›z, çünkü birkaç ay içinde bu ifl

bitmezse gelecek seneye sarkma ihtimali var. O da iyi

bir fley de¤il bizim için, bizim aç›m›zdan. Talat Bey,

geri bildirimler dün evvelki gün döndü.

Karfl›laflt›rmalarla arkadafllarla çok güzel bir kurs

program› oldu¤unu herkes söyledi. Ben de kendim

gözlemledim. Öncelikle size bafltan teflekkür

ediyorum, çal›flmalar›n›z için gayretleriniz için. fiimdi

size sözü b›rak›yorum;
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TTaallaatt  KK››rr››flfl:: Birkaç slayt vard›, onlar› hemen k›saca

özetleyeyim. Bu 3.dönemin 1.kursunu tamamlad›k.

Devam edelim lütfen, dernek yönetim kuruluna

teflekkür etmek istiyorum. Selçuk Bey ve kendi ad›ma

gerçekten istedi¤imiz her fleyi yerine getirdi. Daha

önceki dönemlerde olmayan bir tak›m isteklerde

bulunduk. Özellikle bu keypad’le daha interaktif

olmas› için toplant›n›n. Bu masraflar› yapmaktan

kaç›nmad›lar. Biliyorsunuz her dönem 4 kurs oluyor

nöroonkoljiyi yapt›k, ondan sonra spinal periferik

sinir, vasküler ve travma, fonksiyonel enfeksiyon

olacak. Daha sonra pediatride ayr› bir kurs olarak

de¤il herbirini pediatri ile ilgili k›s›mlar›n içine

yedirmek fleklinde yapaca¤›z. Bu sene ki fakülte bu

hocalar›m›zdan olufltu, bunla ilgili birfley söylemek

istiyorum; bu 4 y›ll›k bir kurstu. Mümkün oldu¤unca

her bölümden hoca ça¤›raca¤›z, baz› al›nganl›klar

oluyor, yani bunu 4 y›la yayd›¤›m›z› lütfen düflünün.

Mümkün oldu¤unca herkesi katmaya çal›flaca¤›z.

Ayr›ca bizim d›fl›m›zdan da ö¤retim üyeleri geldi.

Özellikle Hacettepe patolojiden Figen Han›m ve

‹stanbul T›p’tan Kubilay Bey afla¤› yukar› 10’ar

konferans verdiler her konuyla ilgili. Akademik

düzenleme kuruluna özverilerinden ötürü ayr›ca

teflekkür ediyorum. Gerçekten bu kursun

haz›rlanmas›nda çok eme¤i geçti. Bu arkadafllar›m›z›n

daha da önemlisi, kurs s›ras›nda oturum baflkanl›¤›

yap›p, bu interaktif yeni formatta ö¤rencilerle yar›

soru cevap fleklinde diyalog kurmalar›n› sa¤lad›lar .

Burda iflte bu sorular› haz›rlarken gözüküyor, bu

kursta 16 oturum 57 konferans 8 tart›flma oturumu

oldu. 16 tane olgu sunumu yani her oturumun

bafl›nda bir olgu sunuluyordu. O olguyla ilgili sorular

haz›rlanm›flt›, s›n›ftan oylamalar› isteniyordu

keypadle. Daha sonra oturum bitti¤inde ayn› olgu

tekrar sunulup tekrar oylan›yordu, böylece verilen

dersin yarar›n› görme f›rsat› oluyordu. Dersin

sonunda da demin gösterdi¤im arkadafllar›m›z s›n›f›n

içinde dolaflarak tek tek ö¤rencilere anlat›lan dersle

ilgli sorular soruyorlard› ve sonunda da tekrar

interaktif sorular›m›z oluyordu. Sunular›n Selçuk Bey

ile TND web sayfas›nda pdf format›nda

yay›nlanmas›n› düflündük, onu da sizinle

görüflece¤iz. K›saca istatisti¤ini vereyim, 87 kifli

kat›ld› oturumlara, kat›l›mda bir düflüfl oldu.

Önümüzdeki sene sertifikay› son oturumdan sonra

vermeyi böylece hiçbir kay›p olmamas›n› umuyoruz. 

Olgu sunumlar›nda 1. ve 2.soru aras›ndaki cevap
do¤ruluk art›fl› burada interaktif olgular›n sorular›
do¤ruluk oran› da buradaki istatistikte görünüyor.
Ayr›ca hocalar›n da de¤erlendirmesini yapt›k burada.
Bizde sakl› kalacak tabi ki bu de¤erlendirme, ama
oldukça yüksek bir ortalama da tutturdu hocalar›m›z.
Kursiyerlerden geri bildirimler ald›k, daha da
alaca¤›z bundan sonra. Onunla ilgili bir rapor da size
sunaca¤›z.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum, bir fley
ö¤renmek istiyorum. Siz 4 y›l boyunca bu dönemin
yöneticisi olaca¤›n›z için, geri bildirimlerdeki kurs
hocas› puanlar›na göre zannedersem ilerideki
görevlendirmelerde bu puanlar kullan›lacak de¤il
mi?

TTaallaatt  KK››rr››flfl:: Onu size verece¤iz. Önce hocalara da
bildirelim dedik, sonra ondan vazgeçtik, o takdir size
ait.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: fiimdi görevlendirme s›ras›nda
size gelen mektubu hat›rlarsan›z,  refakatçi ile ilgili,
gerçek kurs format›yla ilgili kurallar›m›z vard›. Art›
bunun içinde kurs ögreticilerinin bu flartnameye
uygun davran›fllar›n›n olup olmamas› ile ilgili. Bunlar
zaten bafltan kabul edilip bu ifle giriliyor.
Oylamalardaki performans› da ilerideki bu kurstaki
görevlendirmeye yans›yaca¤›n›n bilinmesi laz›m. 10
dakika deniyorsa 10 dakikada sunum olacak. Bize
bunu bildirirseniz biz de size ek öneri olarak veririz.
Biz o iflinize kar›flmayaca¤›z, 2.34 not alan var.
Ortalama ise 4.34 çok büyük bir fark var demek ki.
Çok önemli bir sunu sorunu olmufl, defekti olmufl,
öyle de¤il mi? Yani ortalama 4.34 yan›nda.

TTaallaatt  KK››rr››flfl:: Yani eksik olanlar vard›r, arzu
etmedi¤imiz formatlarda olan konuflmalar vard›. Biz
fleyi standardize etmeye çal›fl›yoruz. Örne¤in slayt
backgroundlar›n›n hepsinin beyaz olmas›n›. Çünkü
bas›ld›g› zaman sorun olabiliyor, iflte slayt say›s›n›.
Giderek herhalde daha rafine olacak.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: En az›ndan
de¤erlendirmesinin olmas› gerekir. Yeni bir format
oldugu icin çok de¤iflik bir fley, belki herkes al›fl›k
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olmayabilir, e¤iticilerin e¤itimi kursuna da kat›lmas›

önerilebilir. Her ne olursa olsun düflük not al›nmas› 1

defaya da mahsus olabilir, hepimizin kötü günü

olabilir, ama de¤erlendirme de¤erlendirmedir.

‹stediysek ö¤rencilerden bunu da de¤erlendirmeye

almak zorunday›z. EANS’ ta da öyledir, burada bir

sürü kat›lan vard›r. 95 y›l›nda Murat Bey ile birlikte

bitirmifltik. Hepimiz kurs sonras› de¤erlendirme

yapt›k. Kurs sonras› kötü not alm›fl kiflilerin bir

sonraki toplant›da olmad›¤›n› da gördük. Onlar›nki

belki çok vahfli birfleydi ama en az›ndan

de¤erlendirildi¤inin bilinmesi bile önemli. Fikri

haz›rl›k yaparken önemli birfley. Bir bilim adam›n›n

da görevi zaten budur. Çok teflekkür ediyorum

sizlere. Araflt›rma bu kurallar› biraz h›zl› geçece¤iz.

Çünkü saat 2’ye do¤ru yeterlilik genel kurulu var

gitmek isteyenler oldu,  seyahatleri olanlar için biraz

h›zl› geçece¤iz. Araflt›rma çal›flma grubu ile ilgili söz

almak isteyen var m›? Grup içinden devam ediyorum.

Tutanaklar› bekliyoruz. Cumhur Bey bu konuyla ilgili

birfley söylemek ister misiniz? Dün topland›n›z

ARGE’yle ilgili yeni bir grup oluflturduk. Bu grup 2-3

senedir var ama üyelerimizin belki yeteri kadar bu

konuyla ilgili aktivitesinin olmamas›ndan

kaynaklanabilir, çok birfley üretemedi. Siz ne dersiniz

üretme ihtimali var m›d›r? 

CCuummhhuurr  KK››ll››nnççeerr;; Evet var, flimdi Cengiz Bey ve

ben aktif olarak çal›flaca¤›z. Di¤er arkadafllardan da

yard›m gelecektir. Biz bu grubu patent ve faydal›

model almak üzere, fikirleri olan potansiyel mucitlere

yol göstermek, nöroflirürji ile ilgili yeni tasar›mlar›

olan arkadafllara yard›mc› olmak için çal›flt›rmak

istiyoruz. Eminim ki birçok cerrah kendine ait aletleri

kullan›yordur, bunlara patent almak ya da faydal›

model lisans› almak isteyen kiflilere yol göstermek

hatta firmalarla iletiflimi kurmak, Türk Nöroflirürji

Derne¤in’in de katk›s›yla bir patent alma sürecine

girmek istiyoruz, umar›m bu dönem sonras›nda belli

say›da al›nm›fl patentle rapor edebilece¤iz.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Etik kurul dün topland›. Çok

belli belirgin belli bir gündemi yoktu, halen herhangi

bir dosyas› da yoktu, bende kat›ld›m toplant›ya

kendi aram›zda etik nedir? Nöroflirürji eti¤i nedir?

Sa¤olsun Nezih A¤abey, Bekir A¤abey, Mehmet

A¤abey, Nuri A¤abey, Nurperi ve Gökhan vard›, biraz

etik nedir? Nöroflirürji eti¤i nedir? Neler yapmam›z
gerekir diye biraz konufltuk. Çok yararl› çok verimli bir
toplant›yd›. Ben çok yararland›m, çok teflekkür
ediyorum kurul üyelerine. Baz› yap›lmas› gereken
haz›rl›klar, toplant›lar, duyurular, yaz›lar, web
sitesinde bültenlerde bir tak›m bilgiler haz›rlanacak.
Etik uyar›lar, evrensel etik, meslek eti¤iyle ilgili,
bekliyoruz bu duyurular›. D›fl iliflkiler kurulu dün yine
topland›. Mehmet Bey yine ö¤leden önce bize bilgi
verdi, dernek yönetimine düflecek k›s›mlar›n› biz
kabullendik. 2015’e EANS, 2017 WFNS toplant›lar›
için haz›rl›k yap›lmas›, bununla ilgili gerekli
çal›flmalar›n yap›lmas›, gerekli masraflar›n
karfl›lanmas›, duyurular, davetler yap›lmas›
kararlaflt›r›ld›. Buna da biz dernek yönetimi olarakta
gerekli katk›y› sa¤layaca¤›z. Mesleki Özlük Haklar›
Kurulu da dün topland›, söz söylemek isteyen? ‹hsan
Bey buyrun; 

AAllii  ‹‹hhssaann  ÖÖkktteenn:: Mesleki özlük haklar› kurulu
olarak dün topland›k. Sa¤l›kta yap›lan çok h›zl›
de¤iflimler sürekli de¤iflen kararlar, uygulanan yanl›fl
politikalardan kaynaklanan sorunlar, sanki bizlermifl
gibi gösterilmekte; bu da asl›nda mesleki özlük
haklar›m›z›n özlük haklar›m›z› kullanma konusunda
bizim daha da duyarl› olmam›z› gerektirmekte.
Toplam 15 kifli görevlendirilmiflti, ama 5 kifli
topland›k. Yaklafl›k 2 -2.5 saat süren bir toplant›yd›.
K›sa bafll›klar alt›nda özetleyecek olursam; asl›nda
sabah yap›lan toplant›, bizim kurulun yapt›¤›n›n bir
özeti gibiydi. T›pta uzmanl›k düzeyinde öneriler,
uzmanl›k süresinin 5 y›ll›k olmamas›, yine 6 y›l olarak
devam etmesi karar› önerildi. Türkiye nöroflirürjiyen
say›s› ve uzmanl›k veren kliniklerin sorgulanmas›
konusunda bir görüflümüz önerilecek yönetim
kuruluna. Nöroflirürji say›s› zaten fazla, bunu sizde
belirtiyorsunuz. Yaln›z uzmanl›k e¤itimi veren veya
verecek kliniklerin etkin ve yeterli olmas› için bir
tak›m öneriler sunulabilir. Bu belki, otorite
olmad›¤›m›z için flu aflamada yasal olarak da belki zor
olabilir ama kliniklerin yatak say›s›, y›ll›k vaka say›s›,
e¤itici konumundaki olanlar›n durumunun
saptanmas›, hastane ve klini¤in tetkik, tedavi ve
araflt›rma aç›s›ndan durumu gibi sorunlar›n, dernek,
bakanl›k ve üniversitelerden oluflacak bir kurul
taraf›ndan saptanmas› gerekti¤i yönünde bir görüfl
bildirildi. Onun haricinde beyin cerrahlar›n›n
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istihdam›n›n yeniden gözden geçirilmesi Hakkari,

Tunceli veya birçok ilçelere atanan beyin

cerrahlar›n›n etkin biçimde çal›flmad›¤›, bunun yerine

bölgesel hastahanelerde çal›fl›lmas›, oradaki beyin

cerrahi hastalar›n da bir flekilde ambulans veya

helikopterle tafl›nmas›n›n daha uygun olaca¤›

belirtildi. Di¤er bir konumuz; yan dallarla ilgili

sorundu. Sabah genifl olarak tart›fl›ld› burada.

Özellikle endovasküler cerrahi konusu gündeme

geldi, özellikle SUT aç›s›ndan giriflimsel

nöroradyoloji dendi¤i zaman bu direkt olarak

radyolojinin yan dal› olarak giriyor ama endovasküler

cerrahi olarak girmesi gerekti¤ini söyledi Y›ld›z

han›m. Bu konuda ancak SUT’un bir ödeme veya

puanlama yapabilece¤ini belirtti, algoloji konusunda

ise bu tamamen anesteziye kaym›fl gibi görünüyor,

halbuki bizim hastalar›m›z›n %90'›n› a¤r›yla ilk flikayet

olarak a¤r›yla görüyoruz. Temel olarak bizim

konumuz a¤r› konusu. Bu konuda da yine e¤er hasta

algolojiye gönderilecekse mutlaka beyin cerrahlar›

taraf›ndan gönderilmesi gerekti¤i. Di¤er bir yandan

yo¤un bak›mlarla ilgili flöyle bir sorun var yine Y›ld›z

han›m belirtti. E¤er beyin cerrahisine ait bir yo¤un

bak›m›m›z varsa, bu ödemelerde herhangi bir sorun

olmuyor. Ama genel bir yo¤un bak›m varsa hasta

oraya yatt›¤› zaman anestezi ad›na yat›yor. Biz her

gün hastay› vizit etsek bile, her gün görsek bile bize

her hangi bir puan veya ödeme anlam›nda herhangi

bir fley yans›m›yor. O yüzden hasta girifllerinin beyin

cerrahi ad›na yap›lmas›n› veya SUT kararlar› için

vizite ücretlerinin girmesinin bu sorunu çözebilece¤i

belirtildi. Di¤er en önemli konumuz SUT’la ilgili

geliflmelerdir. Burada kodlar ve puanlar önemli

kodlamalar halen eksik ve puanlar oldukça düflük.

Sadece A grubu puanlar›n iki kat›na ç›kt›¤›, özellikle

Nisan ay›ndaki yeni ç›kacak tebli¤de bu böyle olacak

A grubu puanlamalar 2 kat›na ç›kacak.. Dün akflam

yine bir çal›flma yapt›k eksik olanlar› saptad›k. Yaln›z

bunu daha pratik hale getirmek için Nisan'da yeniden

bir tebli¤ ç›kacak gruplar›n eksik olan ameliyatlar›n›

en k›sa zamanda derne¤e bildirmesi, bununda SUT’a

bildirilmesi daha pratik bir çözüm olacak gibi

görünüyor. Yoksa birkaç kiflinin çabas›yla olacak gibi

bir fley de¤il. Belki daha önce bu konuda çal›flma

yap›lm›flt›r, belki bunlar›n yeniden tekrar› sunulmas›

gerekebilir. Bir di¤er s›k›nt›m›z da; bizim ayn›

kesiden yap›lan ameliyatta tek mesafe diske diyelim
ki 660 puan veriliyorsa, tek mesafe diske veya
laminektomiye iflte 100 puan fazla veriliyor. Bu
halbuki ayn› cilt kesesinde kullanmak 10 saniyelik bir
ifl ama yap›lan ifl emek aç›s›ndan tamamen 2 kat› bir
ifl konumunda. Bir di¤er konuyu sabah Y›ld›z han›m
belirtti. Özellikle  spinal cerrahide endikasyonlar›n
biraz daha genifl olarak belirtilmesi bizleri koruma
aç›s›ndan da çok daha iyi olaca¤› belirtildi. Bunlar›
ayr›ca yaz›l› olarak yönetime bildirece¤iz.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum. Dün
toplanan bütün kurullar›n tutana¤›n›, ço¤unlu¤unu
ald›k. Kurullar›n baz›lar› özellikle seçilmifltir. Mesleki
ve özlük haklar› kurulu, dikkat edilirse üniversiteden
var, e¤itim araflt›rma hastanesinden var, Anadolu’nun
de¤iflik yerlerinde tek bafl›na çal›flan
nöroflirürjiyenler var, art› özel hastanede çal›flanlar
var. 2 tanede SGK’da çal›flan üyelerimiz var; bir tanesi
genel müdür Sami Bey zaten. Bir tanesi de Y›ld›z
han›m. Biz flöyle bakm›yoruz yani 15 kiflilik kurulda 5
kifli 6 kifli toplanm›fl diye, 5 kiflinin görüflü de bizim
için önemlidir. Bir dahaki sefere di¤er kifliler de
toplan›r. 

Bu kurulumuz biraz kar›fl›k. Dikkatinizi çekmifltir,
biz de fley yapamad›k. Bu daha önce hukuk kurulu
malpraktis kurulu idi sonra de¤ifltirdik. Malpraktis ve
hukuk kurulu oldu. Sürekli bu kurul üyelerinden
de¤iflik isimlendirme önerileri geliyor. Biz flimdilik
böyle bir kurul haline getirdik bunun
isimlendirmesini, ama çok da uygun olmayabilir. Tam
bir toplant› da yap›lamad›. Bunu de¤ifltirebiliriz.
Mehmet Yaflar Bey sigortayla ilgili 2 senedir çal›fl›yor.
Kongreye kadar derne¤in merkezi bir mali mesuliyet
sigortas›yla ilgili bir anlaflmas› oluflursa size kongre
s›ras›nda bilgi verece¤iz. Bir fleyler söylemek isteyen
var m› bu konuyla ilgili olarak? Malpraktis yasas›
halen ç›kmad› ama, belki sigorta ve hukuk biraz da
özlük ifllerine kar›fl›yor. Bu kurulun biraz daha
ifllenmesi gereken bir durumu var, belki ismini
de¤ifltirece¤iz, belki fonksiyonunu de¤ifltirece¤iz.
Genç Nöroflirürjiyenler kurulu arkadafllar dün
topland›n›z kim konuflacak Hakan Bey;

HHaakkaann  EEmmmmeezz:: Dün Genç Nöroflirürjiyenler
Kurulu topland›. Gündem maddelerinin hepsi yerine
getirildi; baflkan, baflkan yard›mc›s›, sekreter ve
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yedek üyeler seçildi. Görev tan›m› yönerge
do¤rultusunda yap›ld›. Ve tutanaklar dahilinde
derne¤e iletti¤imiz yaklafl›k 12 kalemde de bir tak›m
önerilerimiz ve çal›flma plan›m›z oluflturuldu.
Öncelikle önemli gördü¤ümüz maddelerden bir
tanesi; yurtiçinde nöroflirürji e¤itimi veren kurumlar
aras›nda asistanl›k ve uzmanl›k düzeyinde k›sa süreli
programlar›n uygulanmas› için derne¤i alt yap›
oluflturma konusunda teflvik etmek, burada örnek
olarak derne¤in e¤itim kurumlar›na yaz›l›
baflvurusuyla hangi merkezin hangi alanda k›sa süreli
rotasyon için asistan veya uzman de¤iflim program›na
dahil olabilece¤ini ö¤renilmesi ve böyle bir alt yap›
oluflturma çal›flmas› söz konusu olabilir. ‹kincisi yine
önemli gördü¤ümüz bir madde; Genç
Nöroflirürjiyenler Kurulu web sayfas›n›n
oluflturulmas› ve iletiflimin yayg›nlaflmas› için e-mail
grubunun oluflturulmas›. Bir baflka madde yine web
sayfa arac›l›¤›yla düzenlenen anket ve forumlarla
genç nöroflirüryenlerin sorun ve isteklerinin
belirlenmesi, yurtd›fl› tecrübesi olanlardan çal›flt›klar›
merkezleri burs kaynaklar›na ait bilgilerin
de¤erlenmesi ve web sayfas›nda yay›nlanarak di¤er
arkadafllar›n da bundan faydalanmas›n›n sa¤lanmas›.
Henüz Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi olmam›fl genç
nöroflirüryenlerin tespit edilmesi ve dernek üyeli¤ine
özendirilmesi ve katk›da bulunulmas›n›n istenmesi.
Sosyal ve bilimsel içerikli bir bültenin senede 2 kez
yay›nlanmas›. Nörolojik bilimlerle ilgili dergilerin
listesine ve linklerinin web sayfas›na konulmas›.
‹çinde bulunulan y›lda al›nan ödüllerin ve burslar›n
duyulmas› internet ortam›nda özellikle acil çok
ihtiyac› olan nöroflirüryenlere destek olmak amac›yla
24 saat hizmet veren dan›flmanl›k biriminin kurulmas›
için ön çal›flma yap›lmas›, derne¤e öneride
bulunulmas›. 

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkürler, bu kuruldan çok
ümitliyiz. Bütün önerilerimizden çok iyi
de¤erlendirilece¤ine emin olabilirsiniz, biz de sizden
daha sonra daha farkl› fleyler isteyece¤iz teflekkürler.
Bibloindeks daha tam oluflamad›, bu konuyla ilgili
Özerk Bey söylemek istedi¤iniz bir fley var m›? Özerk
bey 4 sene büyük çaba gösterdi, bir sene ara verdi.

ÖÖzzeerrkk  OOkkuuttaann:: Türk Nöroflirürji yaz›lar›n› toplamak
ve web sitemizle kolay ulafl›ma götürmek için u¤raflan
bir gruptur. Ama daha önce gruplar -içlerinde bende

vard›m- dedi¤iniz gibi ne yaz›k ki baflar›s›z oldu.
Sonuçta bir fley yapabilecek miyiz? Evet projelerimizi
yapt›k. Biraz daha profesyonel. Burada dernek
yöneticilerimizden de yard›m alaca¤›z zaten, yard›m
isteyece¤iz sizden daha profesyonel bir çal›flma
yapt›k ve gereken yerlerle temasa geçtik. En k›sa
zamanda da zaten yönetimi tekrar bilgilendirece¤iz.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyoruz. Yani iflin
peflini b›rakmayaca¤›z. Biraz teknik, biraz çal›flma
yetersizli¤i de olabilir. O yüzden biraz ortada kald›
ama mümkün oldu¤unca ulaflmaya çal›flaca¤›z. Kolay
ulafl›labilir ve de¤erlendirilebilir bir hale getirmeye
çal›flaca¤›z. Sosyal ifller ve iliflkiler kuruluyla birlikte
çal›fl›yoruz. Dün topland›lar bizle sürekli iflbirli¤i
halindeler Cem Bey siz konuflacaks›n›z herhalde; 

CCeemm  AAttaabbeeyy:: Biz de sosyal ifller ve iliflkiler kurulu
olarak bu ulusal kongrede bir ilki gerçeklefltirmeyi
istiyoruz ve o yüzden ilk kez bir kongre gazetesi
ç›karmay› planlad›k ve bu plan dahilinde de dün grup
arkadafllar›yla birlikte gerekli organizasyonu yapt›k.
Gazetenin format›n› belirledik ve özellikle bu
gazetede de kongrenin program›n› günlük olarak
shuttle saatlerini yine tüm kat›l›mc›lar› sabit olarak
gazetede bir yerde verece¤iz. Kolayl›k olsun diye ve
mümkün olursa da tüm kat›l›mc›lara bu gazeteyi
günlük olarak ulaflt›rmay› planl›yoruz. Uzun vadede
kurulun görevleri belirli onlar› da zaman içerisinde
gerçeklefltirmeye devam edece¤iz. Teflekkürler.  

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Sizin temennilerinizle bizim
projemiz örtüflmüyor. Mümkün olursa günlük dediniz.
Sabahleyin saat 7'de herkesin odas›n›n içinden
at›lacak. Kongre gazetesiyle ilgili, tabi çok teflekkür
ediyorum, gece saat 11 civar›nda bütün bilgileri
arkadafllar›m›z haz›rlayacaklar. O bilgiler o günün
foto¤raflar›, önemli olaylar› yaflanm›fl fleylerin
haz›rlanm›fl yaz›lar›yla birlikte matbaaya girecek.
Sabah saat 7'de de herkes kalkt›¤› zaman odalar›n›n
ya önünde, ya kap› aral›klar›ndan içine at›lm›fl olarak
bunu hedefliyoruz. ‹nflallah baflarabiliriz. Güzel
de¤iflik bir fley olaca¤›n› zannediyorum, çok teflekkür
ediyorum. Bunu yapmaya çal›flaca¤›z. Size çok önemli
ifller düflüyor. O gece saat 11'e kadar o gazetenin
içeri¤ini teslim etmeniz gerekiyor. Teflekkür
ediyorum, bütün kurultay üyelerine çok teflekkür
ediyorum. Bir k›sm›n› biraz h›zl› geçtik.Talat Bey
buyrun; 
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TTaallaatt  KK››rr››flfl:: Gündeme almam›fl›z. ‹stanbul
toplant›lar›ndan belki bir cümle bahsetsek. Çünkü
dernek çat›s› alt›nda her ay düzenli toplant›lar›
yap›yoruz. Bu sene Kadir onu üstlendi o da bu
kurultaya herhalde bildirilmeli diye düflünüyorum.
‹zin verirseniz bir cümle. 

KKaaddiirr  KKoottiill:: Türk Nöroflirürji Derne¤i ad› alt›nda
‹stanbul'da gerçeklefltirilen geleneksel ‹stanbul
toplant›lar›n› biz ‹stanbul'da düzgün bir flekilde ve
e¤itim seviyesi yüksek bir flekilde sürdürüyoruz.
Burada arada bir programda de¤ifliklikler oluyor.
Bunun için üyelerimizden ve meslektafllar›m›zdan
anlay›flla bizi anlamalar›n› diliyoruz çünkü bazen
kat›l›mc›lar›n ifli oluyor. Çok s›k yaflam›yoruz ama bir
kere oldu e¤er konuflmac›larda bir eksiklik olursa biz
bunu telafi etmeye çal›fl›yoruz. Programda böyle bir
de¤ifliklik olursa lütfen yanl›fl anlamas›nlar baz›
eksikliklerimiz var. Bunu biliyoruz. Bunu Talat Bey’le
de konufltuk. Ortalama kat›l›mc›lar 85-90 kifli gibi bir
kat›l›mc›ya sahibiz. Bu sezonun son toplant›s›nda çok
k›ymetli bir misafirimiz olacak. Onu da daha sonra biz
yay›nlayaca¤›z teflekkür ederim. 

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum, genel
konular›m›z böyleydi. Ancak bunlar tabi bitmiyor.
Kurultay hem sizi bilgilendirici hem de sizden görüfl
al›c› bir platform. Burada söyledi¤iniz fleyler biraz
edite edilerek bültenlerde yer alacak ve herkesin
burada konuflulan fleyleri okuma ve bilme flans›
olacak. Ben son olarak genel olarak söz almak isteyen
varsa söz verece¤im, Buyrun hocam;

EErrtteekkiinn  AArraass››ll:: Benim Türk Nöroflirürji Derne¤inin
kuruluflundan bugüne kadar kat›ld›¤›m bütün
toplant›larda gördü¤üm bir durum var ki; bu beni
kiflisel olarak son derece memnun ediyor, ç›ta her
toplant› da biraz daha yükseliyor. Tabi bu ç›tay›
yükselten flimdiye kadar gelmifl geçmifl olan bütün
yönetim kurullar›na teflekkür etmeme ra¤men baflta
zat› aliniz ve yönetim kurulu olmak üzere bu güzel
çal›flmay› yapt›¤›n›z için ben size çok çok teflekkür
ediyorum ve bundan sonra gelecek olan yönetim
kurulunun da sizin getirdi¤iniz bu ç›tay› biraz daha
yükseltece¤ine inanc›m› belirterek bütün Nöroflirürji
camias›na sa¤l›klar ve mutluluklar diliyorum.

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Çok teflekkür ediyorum
efendim. Bektafl A¤abey;  

BBeekkttaaflfl  AAçç››kkggöözz::  Hocama çok teflekkür ediyorum.

Gerçekten derne¤imizin yapt›¤› çal›flmalarla gurur

duyuyoruz. Türkiye'de önemli bir çal›flma var fluanda

yüksek ö¤retim yeniden flekillendiriliyor, daha

do¤rusu Türkiye'de e¤itim yeniden flekillendiriliyor.

Avrupa yüksekö¤retim alan› yeniden tan›mland› ve

Avrupa Birli¤inin yaflam boyu e¤itimi yeniden

flekillendiriliyor. Bu iki çal›flma çerçevesinde yüksek

ö¤retimin yeterlilikleri tart›fl›l›yor flu anda ve 2012

y›l›na kadar bütün fakültelerde bütün e¤itim

kurumlar› da yüksek ö¤retim kurumlar› da ders

müfredatlar› dahil kredilendirme sistemleri dahil

hepsi yeniden de¤ifltirilecek. Yeterlilikler yeniden

tan›mlanmaya çal›fl›l›yor. Bu konuda biz hem yüksek

ö¤retim kurulunda hem üniversiteler aras› kurulda

çal›flmalar› izliyoruz. Geçen haftalarda özellikle

doktora ve t›pta uzmanl›kla ilgili yeterlilikler

tart›fl›ld›. T›pta uzmanl›¤›n bir mesleki e¤itim olarak

tan›mlanmas› gibi bir görüfl var bu görüfl t›pta

uzmanl›¤› belki doktora kulvar›n›n d›fl›na itecek bir

görüfltü. T›p Fakültesi Dekanl›¤›n› uyard›k ve T›p

fakültesi Dekanlar› bu konuda sa¤lam durdular. Yani

doktorayla t›pta uzmanl›¤›n eflit oldu¤unu, bir çok

yandan örtüfltü¤ünü ve yeterliliklerin buna göre

tan›mlanmas› gerekti¤ini aç›k ve net bir flekilde ifade

ettiler. Bu önemli bir toplant›yd›, geçen haftalar da

yap›lan toplant›. Burada bizim derne¤imizin yapm›fl

oldu¤u çal›flma Avrupa Birli¤inin, Avrupa Yüksek

Ö¤retim alan›n›n tan›mlam›fl oldu¤u yeterlilikler

kalite güvencesi sistemleri hepsiyle birebir

örtüflüyor. Ben diyebilirim ki; bilim alan› olarak hem

t›p alanlar› içinde hem de di¤er bilim alanlar› içinde

en önde olan bir grubuz. O nedenle bu çal›flmalardan

gurur duyuyoruz. Hocam›n dedi¤i gibi flimdiye kadar

eme¤i geçen bütün hocalar›m›za, bütün

arkadafllar›m›za çok teflekkür ediyorum. Bir ödül

sözcü¤ü söylemek istiyorum; 2006 y›l›nda CNS

kongresinde Teasdale’e söz verildi. Avrupa'da ki

e¤itimi anlatmak üzere nöroflirürji e¤itimini anlatmak

üzere. Orada ilk sözü flu oldu; en iyi e¤itim Avrupa'da

Türkiye'dedir nöroflirürji alan›nda dedi. Bu da bizi

çok mutlu etti aç›kças›. Bu da çok önemli bir görüfl

gerçekten. Bu çabalar çok önemli ama dedi¤im gibi

kalite güvencesi için çok önemli bir fley var. Art›k

e¤itim kurumlar›n›nda akredite olmas› söz konusu

olacak. Türkiye'de akreditasyon kurumu da kuruldu.
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Bunlar tan›mlanacak ve akreditasyon için bütün bu

yap›lan çal›flmalar bizlere yarayacak, onu da sizlere

söylemek istiyorum.

TTaannjjuu  UUççaarr:: Bir fleyi merak ediyorum, yüksek

ö¤retim kurulunun geçen haftalarda çok büyük

çalkant›lara yol açan madde 41 D'ye dayal›

görevlendirme konusunda dernek olarak herhangi bir

reaksiyon aç›klama, bildiri yapma durumumuz var

m›? Yapmay› düflünüyor muyuz? Yani böyle bir

pozisyonumuz var m›, yok mu bu konuda, neler

düflünüyorsunuz?

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Bilemiyorum hiçbir yorumda

bulunamayaca¤›m. Derne¤in ilgilenmesi gereken

ifller aras›nda m›? Yapabilece¤imiz bir fley mi? onu da

bilmiyorum. Buyrun Bektafl Bey;

BBeekkttaaflfl  AAçç››kkggöözz:: Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin bir

fley yapmas›na gerek yok, neden derseniz; bu iflin

felsefesi flu; Anadolu daki üniversitelere tüm büyük

üniversitelerin sahip ç›kmas› laz›m. O nedenle

Yüksek Ö¤retim Kurulunun alm›fl oldu¤u karar do¤ru

bir karard›r. Özünde do¤ru bir karard›r ve biz bunu

hep Anadolu daki üniversitenin rektörleri olarak

defalarca üniversite aras› kurulda ve yüksek ö¤retim

kurulunda dile getirdik zaten. Türk Nöroflirürji

Derne¤i sahip ç›k›yor mu, evet sahip ç›k›yor. Buna hiç

flüphe yok hepimiz buraday›z yani biz birbirimize

sahip ç›k›yoruz. Bu sahip ç›kma di¤er bilim dallar›nda

da yap›lsa zaten sorun olmaz. 41. maddenin

kullan›lmas›na da gerek kalmaz. ‹nan›n baz› alanlarda

o kadar büyük y›¤›lmalar var ki bir ana bilim dal›nda

yüz tane ö¤retim üyesi var ve Anadolu da bir tane

ö¤retim üyesi yok. O arkadafllara gelin lütfen bir

konferans verin, bir dönem ders verin, bir görev al›n

dedi¤iniz zaman hiçbirisi yanaflm›yor. O yüzden

Yüksek Ö¤retim Kurulunun alm›fl oldu¤u bu karar

do¤ru bir karard›r. Keflke bunlar uzlaflmayla

yap›labilse, insanlarda bu ifle gönüllü olabilse. Çünkü

Anadolu da yap›lan bir tak›m yanl›fll›klar ondan sonra

do¤rudan do¤ruya büyük üniversiteleri de etkiliyor.

Onu da biz yafl›yoruz, örneklerini de tek tek

verebiliriz. Bütün üniversiteler, bütün çocuklar, bütün

hastalar hepimizin. Birimiz bir hata yapt›¤›m›z zaman

hepimiz ac›s›n› çekiyoruz, birimiz bir iyi ifl yapt›¤›

zamanda hepimiz gururlan›yoruz. Biz

meslektafllar›m›z›n yapt›¤› ifllerle büyük gururlar
duyuyoruz ve hepimize yans›yor. O nedenle Yüksek
Ö¤retim Kurulunun alm›fl oldu¤u karar özünde
do¤rudur. Ancak flöyle bir olay var; o konuda da sizi
bilgilendireyim. Bu listeleri inceledi¤iniz zaman bu
listenin önemli bir oranda pediatri ve dahiliye
istekleri oldu¤unu göreceksiniz, çünkü pediatri ve
dahiliye dallar› üst ihtisaslardan sonra çöktü.
Taflradaki bir üniversitenin rektörü olarak size
yapt›¤›m›z iflleri anlatay›m. Dahiliyeden üst ihtisasl›
çal›flt›rmak üzere asistan yetifltirttik büyük
üniversitelerde, bize gelecekler. Sa¤l›k Bakanl›¤›
mecburi hizmetle bize vermiyor. Pediatri vermiyor,
Pediatri de üst ihtisas› olmayan arkadafllar var.
Yard›mc› doçentler, onlar üst ihtisas s›nav›n›
kazand›lar gittiler. Bizdeki ö¤retim üyelerini flef
olarak atand›lar, bir anda pediatri bölümü çöktü ve
bu arada da kadroda alam›yorsunuz. Yeni insan
almak için mecburen istekte bulunmak zorunda
kal›yorsunuz, ama büyük üniversiteler de diyecek ki
bizde de pediatrist kalmad›, do¤ru. Ve daha ac›s›n›
söyleyeyim. Türkiye'de hematolog kalmad›. Malesef
Türkiye Hematoloji Derne¤i fluanda üst ihtisas
yapmak isteyen insanlara öneriyor. Gelin lütfen
dahiliyecilere hematolog olun diyor. Biz hematoloji
uzman› bulam›yoruz. Bak›n bulamayaca¤›z yak›nda
Yeni Do¤anc› bulamayaca¤›z bunlar çok önemli
sorunlar gündeme gelmesi içinde belki iyi oldu.
Çünkü flimdi  bu dallardan üst ihtisas› kald›rmak
laz›m, özellikle temel bilimlerden kald›rmak laz›m
ama iflte o zamanda yasal sorunlar ortaya ç›k›yor,
eflitlik sorunu ortaya ç›k›yor, yani belki gündeme
gelmesi iyi olur.

MMeehhmmeett  ZZiilleellii;; Ben de baflta Dr. Ethem
Beflkonakl› ve tüm yönetim kurulu üyelerine
gerçekten çok güzel ifller yürüttükleri için çok
teflekkür ediyorum. Bunun devam etmesi gerek.
Gerçekten bize düflen sorumluluklar da var, her fleyi
yönetim kuruluna yada iflte baz› fleylere b›rakmamak
laz›m. Çok say›da komisyon var, bu komisyonlarda
çok say›da arkadafl›m›z var. Bunlar›n aktif olmas› için
daha fazla çaba göstermesi laz›m. Daha fazla web
sayfas›n› ziyaret etmek laz›m. Bak›n istatisti¤i 59
kiflimi ne cevaplam›fl. 59 kifli yani zaman› gelince çok
iyi elefltiriler yapan bu ekip, komisyonlarda çal›flma,,
e-mailleri cevaplama elektronik konularda fikir beyan
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etme konusunda çok fazla duyarl› olmal›, aktif olmal›

diye düflünüyorum. Her fleyi derne¤e b›rakmamal›y›z.

Gerçekten fikirler soruyor cevap alam›yoruz, bu

konuda çok yard›mc› olmal›y›z. Çok teflekkür

ediyorum tekrar.

EEmmeell  AAvvcc››:: Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, Dr.

Emel Avc›. Bektafl hocam biraz önce rotasyonlarla

ilgili bir fley söyledi, ben ona katk›da bulunmak

istiyorum. Biz Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi beyin

cerrahisi olarak Kars Kafkas üniversitesine 1 Eylül'de

gidiyoruz. Ama nas›l gidiyoruz biz 4 kifliyiz.

Türkiye'de bizim klinikten daha fazla ö¤retim üyesi

olan 19 tane Beyin Cerrahisi klini¤i var. Kaç kifli

gidecek, kaç ay gidecek ne kadar kalacak, orada ne

yap›lacak hiç birimiz hiçbir fley bilmiyoruz. Yani bir

gün uyan›yorsunuz ve odan›zda pimi çekilmifl bir

bomba var, ve bu ifli nas›l yürütece¤inizi de

bilemiyoruz. Yani mesela deseler ki bize, bir y›l gidin

siz oray› kalk›nd›r›n deseler 4 tane ö¤retim üyemiz

var. Biz bunu böleriz  3'er ay herkes gider. Kars

Kafkas üniversitesinde 12 kiflilik bir misafirhane var.

94 tane ö¤retim üyesi istemifller. En az 6 ay diyor

kanun. Nas›l gidersiniz? Herkesin ilkokula giden

çocu¤u var, herkesin özel fleyleri var ve büyük

üniversitelerden alaca¤›z dediler ve YÖK Baflkan›

ç›kt› biz bunu çok ince ayr›nt›larla bir ayd›r

düflünüyoruz, öyle ç›kard›k bu kanunu dedi. Hiçbir

parçay› bir araya getirip birlefltiremiyorsunuz. Biz flu

an birlefltiremedik, ne yapaca¤›m›z› bilemeyen bir

beyin cerrahisi servisiyiz. 100 bin nüfusu var Kars'›n,

Mersin'den bir beyin cerrah› gidecek, Kocaeli'nden

bir kifli gidecek, Isparta'dan bir kifli gidecek 100 bin

nüfuslu yere. Ben Mersin'de oldu¤um için

söylüyorum. 900.000  Mersin'in iç nüfusu. 900.000

çevreyle beraber 1.5 milyon. Bizim bölümümüzde Dr.

Celal Ba¤dato¤lu vard›r, pediatrik nöroflirürji ile

ilgileniyor, ben onkolojiyle ilgileniyorum, di¤er

arkadafllar spinal. ‹htiyaçlar› var kabul ediyorum, ama

bir gecede ç›km›fl gerçekten çok iyi düflünülerek, çok

iyi planlanarak yap›lm›fl bir karar oldu¤una

inanm›yorum. 

BBeekkttaaflfl  AAçç››kkggöözz;; Güzel bir örnek. Baflka örnekler

de var örne¤in bir pediatrinin bir yan dal›nda bir

üniversiteden 4 yere görevlendirme yap›lm›fl ama o

arkadafl da 1 kifli zaten yani 4 yere nas›l gidecek.

Bunlar plans›zl›k oldu¤unu gösteriyor. Ben iflin
özünün do¤ru oldu¤unu ifade ettim ama do¤rusu flu
uzlaflmayla anlaflmayla. Örne¤in biz Kocaeli
üniversitesinden pediatriye destek al›yoruz, bunun
gibi bölgesel yard›mlaflmalarla bu ifl zaten
çözümlenebilir. Doktor han›m ki tabi güzel kötü bir
örnek, iyi çal›fl›lmad›¤›n› gösteren bir örnek özünde
do¤ru bir karar ama iyi çal›fl›lmas› gereken mant›¤›
olarak da ben flunu ifade etmeye çal›flt›m yani sahip
ç›k›lmas› laz›m. Biz nöroflirürji olarak güzel bir
örne¤iz, biz çünkü birbirimize sahip ç›k›yoruz zaten
ama di¤er dallarda yok. Hele t›p d›fl›ndaki dallarda
hiç yok yani, onu ifade etmek istedim.

NNiihhaatt  EEggeemmeenn;; Bektafl Rektör tabi hakl› olarak
sahip ç›k›ls›n diyor, ama yani bu fakülteleri kurarken
plan program yap›lmaz m›? Do¤ru dürüst binas› yok,
do¤ru dürüst e¤itim verecek yeri yok. Sen oraya t›p
fakültesi kuruyorsun bir bakkal dükkan› açarken bile
belediyeden bir sürü ruhsat al›yorsun, flunu
yap›yorsun bunu yap›yorsun. Bunun sorumlulu¤u
büyük üniversitede de¤il kesinlikle ve bu tip bir
görevlendirme üniversitelerin içinde kargaflaya
neden olacak bir görevlendirme. Ben kat›lm›yorum
yani böyle bir fley olmaz. Kafkas üniversitesine 90 kifli
istiyorlar. 90 kifliyle 2 tane üniversite T›p Fakültesi
kurars›n . E flimdi hiçbir fley yok demek ki orada.
Oraya T›p Fakültesi açm›fl bu hata. Bu hatay›
düzeltmek laz›m, yani nereye T›p Fakültesi açacaks›n.
Mecliste en son üniversite aç›l›fl›yla ilgili görüflmeleri
kürsüde ki ismi falan hat›rlam›yorum ama kürsüdeki
milletvekili diyordu ki 'Ya sus kardeflim sus bugün
bize yar›n size açaca¤›z diyor' bu felsefeyle üniversite
aç›lmaz. Büyük üniversiteler büyük üniversiteler
olmufl ama bizim 60 senelik t›p fakülteyiz, biz daha
adam olmufl say›lmay›z. Bizim adam olmam›z için
daha bir k›rk elli sene laz›m. Bu ifl yani ö¤retim üyesi
yetifltirmek bahçede salatal›k yetifltirmek gibi de
de¤il. Bugün dik yar›n salatal›k al. Zaman isteyen
emek isteyen birfley. Bir derne¤imiz var bu dernek
85'ten bu yana var, 85'te bu kapasitesi var m›yd›? Bu
güzelli¤i var m›yd›, yoktu. Ama her gün bir tu¤la
koyduk üzerine bu hale geldi. Üniversite de böyle.
Onun için evet yard›m edilmeli geliflmemifllere falan
ama önce adam gibi planlama yapmak laz›m. Adam
gibi nereye ne açaca¤›na karar vermek laz›m. ‹ki tane
milletvekili keyfi istiyor diye her yere üniversite



65

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

açmayacaks›n, her yere T›p fakültesi açmayacaks›n.
Düzce'de var ondan sonra Bolu'da var. Yani çok dar
bir bölgede bir sürü üniversite var ve bir sürü T›p
fakültesi var. Ne gerek var? Teflekkür ederim. 

KKaayyaa  KK››ll››çç:: Bir tecrübemi bilginize sunuyorum, bu
bilgiyi de s›k s›k kullanabilirseniz. Fransa bizden çok
zengin alt yap›s› olan, üniversite imkanlar› bol bir
ülke olmas›na ra¤men 1982 y›l›nda Nancy’de iki tane
t›p fakültesi var idi. Nancy bir üniversite kentidir. Ben
oradan ayr›ld›¤›mda t›p fakültelerinden bir tanesini
kapatt›lar ve emekli olan üyeler emekli oldu ve son
ana kadar da beklemediler o fakültenin en son üyesi
de emekli olsun diye. Di¤erlerini öbür tarafa
naklettiler ve fluanda Nancy'de 1 adet t›p fakültesi
vard›r. Demek ki akl›n yolu bir. B›rak›n yeni t›p
fakültesi açmay›, mevcutlar bile demek ki Fransa
örne¤inde somut bir örnektir. Bunu Bektafl
arkadafl›m›z gibi önemli toplant›lara kat›lanlar›n
bilgisine sunuyorum. Bu örne¤i kullanmam›z gerekir.
Ak›l› hesap kitap yap›l›r, gerekirse de kapat›labilir.
Teflekkür ederim.

BBeekkttaaflfl  AAçç››kkggöözz::  fiimdi hep ben konufluyormufl gibi
olabilirim, özür dilerim ama baz› bilgileri de benim

söylemem laz›m. 1986 y›l›nda tabipler odas›n›n
‹skender Sayek’in yapm›fl oldu¤u araflt›rmad›r. 1986
y›l›ndaki 21 T›p fakültesindeki ö¤renci say›s›ndan
2006 y›l›na kadar 26 tane daha T›p Fakültesi
aç›yorsunuz, 26 tane daha t›p fakültesi eklenmesine
ra¤men 2006 y›l›nda sadece 18 artm›fl. O zaman YÖK
Baflkan› veya üst yönetimde Sa¤l›k Bakan›na sorar,
yani bu kadar t›p fakültesi açt›n›z 18 ö¤renci mi
artt›rd›n›z? Niye açt›n›z? Çünkü olay flu 2006 y›l›nda
kontenjanlar artt›r›lm›fl. Örne¤in Ankara
Üniversitesinin 350 imifl ö¤renci say›s›, Hacettepe'nin
350 imifl 150'ye düflmüfl 87 y›l›nda. Ondan sonra yavafl
yavafl artt›r›lm›fl 26 tane aç›lm›fl. Nihat Abi’nin dedi¤i
do¤ru yani bir fizibilite yap›lmas› laz›m. 

EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››:: Teflekkür ediyorum.
Zannedersem gündem d›fl› konuflmalar da bitmifl
durumda. Ben bütün kurultay üyelerine tekrar çok
teflekkür ediyorum de¤erli katk›lar›n›z için. Bütün
katk›lar›n›z›n da kullan›laca¤›na emin
olabilirsiniz.Tekrar çok teflekkürler. 5-10 dakika ara
verelim, saat 3’te Yeterlilik Genel Kurulu için
toplan›yoruz efendim. Çok teflekkür ediyorum.

Acar Feridun
Aç›kgöz Bektafl
Akdemir Gökhan
Alptekin Mehmet
Alsancak Y›ld›z
Aras›l Ertekin
Arda Nuri
Arslantafl Ali
Atabey Cem
Atalay Baflar
Avc› Emel
Ayd›n Yunus
Aykol fiükrü
Bavbek Murad
Baykaner Kemali
Bekar Ahmet
Belen Deniz
Berker Mustafa
Beflkonakl› Etem
Bezircio¤lu Hamdi
Caner Baflak
Çayl› Süleyman
Ç›rak Bayram
Çokluk Cengiz
Da¤l›o¤lu Ergün

Dashti Reza
Demircan Nusret
Demirçivi Özer Füsun
Düz Bülent
Egemen Nihat
Emmez Hakan
Erdo¤an Bülent
Erflahin Yusuf
Evliyao¤lu Çetin
Gökalp Hamit Ziya
Gökben Bekir
Gürcan Oktay
Ifl›k Hasan Serdar
‹zci Yusuf
Kafadar Ali
Karabekir Hamit Selim
Karatafl Ayfle
Kaynar Mehmet Yaflar
Kazan Saim
K›l›ç Kaya
K›l›nçer Cumhur
K›r›fl Talat
Koç Rahmi Kemal
Koçak Ayhan
Korfal› Ender

Kotil Kadir
Mut Melike
Okutan Özerk
Öktem ‹brahim Suat
Ökten Ali ‹hsan
Önal Ça¤atay
Övül ‹zzet
Özcan Osman Ekin
Öz›fl›k P›nar
Özkan Nezih
Özveren Faik
Palao¤lu Ö. Selçuk
Sabuncuo¤lu Hakan
Sanus Galip Zihni
Solaro¤lu ‹hsan
Solmaz ‹lker
fiahin Soner
Tanr›över Necmettin
Tuna Hakan
Türkmen Cengiz
Uçar Tanju
Vural Murat
Y›lmaz Dervifl Mansuri
Yi¤itkanl› Kaz›m
Zileli Mehmet

Türk Nöroflirürji Derne¤i, kurultaya katılan üyelerimize teflekkür eder.
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Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroflirurji Ö¤retim ve E¤itim Grubu, ola¤an y›ll›k toplant›s›n›,
20.04.2009 tarihinde, K›br›s Acapulco otelde gerçeklefltirmifltir. Toplant›da flu kararlar al›nm›flt›r;

1) Grup sekreterlik görevinin Dr. Bülent Tucer’den, Dr. Feridun Acar’a devredilmesi

2) Türk Nöroflirurji Derne¤i bilimsel aktivite program›n›n uygun görece¤i 26-27 Eylül 2009 veya
3-4 Ekim 2009 tarihlerinde 2 günlük grup sempozyumunun, Prof. Dr. fiükrü Aykol
baflkanl›¤›nda Ankara, Gazi Üniversitesi kongre merkezinde gerçeklefltirilmesi ve
sempozyumun 5 oturumu kapsamas›

3) Kapat›lan Epilepsi Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim grubu üyeleri Dr. Mustafa Uzan, Dr. Ahmet
Bekar, Dr. Ersin Erdo¤an ve Dr. Nejat Akalan’›n, Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroflirurji
Ö¤retim ve E¤itim grubuna kat›larak, bilimsel aktivitelerine grubumuzla devam etmeleri

4) Dr. Selçek Peker’in grubumuza kat›lmas›

5) Bilimsel aktivitelerimize olan ilgi ve kat›l›m› artt›rmak amac›yla, Türk Nöroflirurji Derne¤i
Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, grup isminin “Stereotaktik, Fonksiyonel, A¤r› ve
Epilepsi Cerrahisi grubu” olarak de¤ifltirilmesi

6) Bülten editörlü¤ünün Dr. Feridun Acar’a devredilerek, bültenin en k›sa zamanda bas›lmas›

Arz Ederim,

Baflkan Sekreter

Dr. fiükrü Aykol Dr. Feridun Acar

Tutanak

STEREOTAKT‹K VE FONKS‹YONEL NÖROfi‹RÜRJ‹ 
Ö⁄RET‹M VE E⁄‹T‹M GRUBU 

TOPLANTI TUTANA⁄I
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Tutanak

TND Nörotravma ve Yo¤un Bak›m grubumuzun genel kurulu Türk Nöroflirurji Derne¤i  23.
Bilimsel kongresi  s›ras›nda  yap›ld›. 20 Nisan pazartesi günü saat 17:30 gerçeklefltirilen kurulda
yeni yönetim kurulu seçimleri yap›ld›. Yönetim kurulu üyeliklerine;  Tanju Uçar, Melike Mut,
Tayfun Hakan, Selim Karabekir ve Ömer Faruk Türko¤lu seçildi.  Yönetim kurulu üyelerinin
kendi aralar›nda yapt›klar› ilk toplant› ile  Tanju Uçar  grup baflkan›  ve Melike Mut ise sekreter
olarak seçildi.  Ayr›ca ç›kar›lmas› planlanan ilk bülten ve sonbahar sempozyumu ile ilgili ilk
de¤erlendirmeler ve tarihler tart›fl›ld›.  Bu toplant› ile ilgili olarak bu tutanak haz›rland› ve TND
yönetim kuruluna bildirilmesi kararlaflt›r›ld›. Bu tutana¤›  orada bulunan yönetim kurulu üyeleri
imzalad›.

TÜRK NÖROfi‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹ 
NÖROTRAVMA VE YO⁄UN BAKIM 

Ö⁄RET‹M VE E⁄‹T‹M GRUBU TOPLANTI TUTANA⁄I
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Say›n,
Doç. Dr. Ethem Beflkonakl›

TÜRK NÖROfi‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹ 
YÖNET‹M KURULU BAfiKANLI⁄I, ANKARA

Türk Nöroflirurji Derne¤i Pediatrik Nöroflirurji  Ö¤retim ve E¤itim Grubu 2-5 Nisan 2009
tarihleri aras›nda Samsun’da Say›n Doç. Dr. Adnan Da¤ç›nar’›n ev sahipli¤inde 4. Dönem 3.
Kursu (Çocukluk ça¤› travmalar›, Vasküler hastal›klar, Spastisite ve Kraniosinostozis)
gerçeklefltirilmifltir. Bu kursta oturumlar aktif kat›l›ml› olarak, renkli ve bilimsel seviyesi oldukça
yüksek olarak yap›ld›. Say›n Da¤ç›nar’a tüm üyeler ve kat›l›mc›lar ad›na mükemmel
konukseverli¤i  nedeniyle içten teflekkürlerimi sunar›m. 

Samsun’da 3 Nisan 2009’da yap›lan Pediatrik Nöroflirurji  Ö¤retim ve E¤itim Grubu Genel
Kurul toplant› tutana¤› ektedir.

Bilgilerinize sunar›m.

Sayg›lar›mla,

12 Nisan 2009
Prof. Dr. Saim Kazan
Baflkan

Tutanak

TÜRK NÖROfi‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹ 
PED‹ATR‹K NÖROfi‹RÜRJ‹ 

Ö⁄RET‹M VE E⁄‹T‹M GRUBU TOPLANTI TUTANA⁄I
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Tutanak

Prof. Dr. M. Saim Kazan,  Baflkan
Yrd. Doç. Dr. Hakan Karaba¤l›, Sekreter
Prof. Dr. Saffet Mutluer
Prof. Dr. Mehmet Selçuki
Prof. Dr. Yusuf Erflahin

Prof. Dr. Nejat Akalan
Prof. Dr. Kemali Baykaner
Prof. Dr. Yusuf Tüzün
Prof. Dr. Ahmet Çolak
Doç. Dr. ‹brahim Suat Öktem 

Doç. Dr. Ça¤atay Önal
Doç. Dr. Volkan Etufl
Doç.Dr. Tufan Hiçdönmez
Doç. Dr. Adnan Da¤ç›nar

Türk Nöroflirurji Derne¤i Pediatrik Nöroflirurji Ö¤retim Ve E¤itim Grubu Genel Kurulu 3 Nisan 2009 tarihinde
Samsun’ da

kat›l›mlar› ile ço¤unluk sa¤lanarak toplant› yap›ld›. Toplant› içeri¤i afla¤›dad›r:

Baflkan Dr. Saim Kazan  yukardaki 14 üyenin kat›l›m› ile toplant›y› bafllatt›. 

1. Dr. Saim Kazan aktif üyelerden geri bildirimlerin sadece Dr. Yusuf Erflahin ve Dr. Hakan Karaba¤l›’dan
geldi¤ini, grubu ilgilendiren baz› konularda TND’ye karfl› görüfl bildirirken insiyatif kullanmak zorunda
kald›¤›n› söyledi. Bu nedenle geri bildirimlerin istendi¤i konularda düzenli olarak bilgi ak›fl›n›n
sa¤lanmas› konusunda üyelerin gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

2. Dr. Saim Kazan  Pediatrik Nöroflirurji’nin ayr› bir ihtisas veya yan dal olmas› konusunda görüflleri (Sa¤l›k
Bakanl›¤›’ndan TND’e ayr› bir yan dal oluflumunuz var m›? sorusu üzerine) grup üyelerine sordu. Dr.
Nejat Akalan bu konuda ayr› ihtisas veya yan dal olmamas› konusunda görüflünü bildirdi. Dr. Mehmet
Selçuki baflkanl›¤› döneminde bu konuda Sa¤l›k Bakanl›¤› ile bu konuyla ilgili yaz›flmalar› yapt›¤›n› ve
bunu grup üyelerine iletti¤ini söyledi. Dr. Saim Kazan Akdeniz Üniversitesi Nöroflirürji AD’da Pediatrik
Nöroflirürji Bilim Dal› için baflvurular›n›n ask›ya ald›¤›n› ö¤rendi¤ini söyledi. Bu konu ile ilgili olarak Dr.
Saffet Mutluer söz alarak ABD’da Pediatrik Nöroflirürji’nin ayr› bir ihtisas oldu¤unu, Avrupa’da ise özel
ilgi alan› oldu¤unu ama Avrupa’da da ilerde ayr› ihtisas olma yolunda çeflitli çal›flmalar yap›ld›¤›
duydu¤unu söyledi. Daha sonra Dr. Kemali Baykaner söz ald› ve sadece Kanada’da çocuk hastanesinde
bir tek pediatrik nöroflirürjinin ayr› bir ihtisas oldu¤unu ve orada her fleyin çocu¤unun yap›ld›¤›n› ve
bildi¤i kadar›yla di¤er ülkelerde sadece fellowluk sisteminde yürüdü¤ünü söyledi. Dr. Nejat Akalan’da
do¤ru dedi. Dr. Saim Kazan bu konuyu olgunlaflma sürecine b›rak›lmas›n› söyleyerek konuyu kapatt›.

3. Önümüzdeki y›l kursun yap›laca¤› tarih ve Kocaeli’nin ev sahipli¤i için Dr. Volkan Etufl’un baflvurusu
görüflüldü. 2010’da Avrupa Pediatrik Nöroflirürji Kongresi ve TND’nin Ulusal Kongresi Nisan ay› içinde
olaca¤›ndan, ayr›ca bu tarihlerden yaklafl›k 15 gün önce de TND Temel Nöroflirurji kurslar›
yap›laca¤›ndan, kursun 2010 May›s ay›n›n ikinci yar›s›ndan sonra bir tarihte yap›lmas› kabul edildi.
Üyeler bu kongre ile 2010 kursunun çak›flmamas› konusunda dikkat edilmesini bildirdiler. Dr. Nejat
Akalan bu nedenle 2010 PNG kursunun tarihi için may›s ay›na tarihin kayd›r›lmas› ve may›s sonu gibi
olmas›n› söyledi. Dr. Mehmet Selçuki bu görüflü destekledi¤ini bildirdi, hatta flubat ay›nda senenin ilk
toplant›s› olarak veya may›s sonu haziran bafl› için uygun oldu¤unu söyledi. Daha sonra Kocaeli
baflvurusu için oylama yap›ld›. Oy birli¤i ile Kocaeli 2010 için kabul edildi. Dr. Saim Kazan May›s ay› için
oylama yapt›. Bu sefere mahsus 2010 için kabul edildi. Kesin tarihi lokal organizatör May›s 2. yar›s›ndan
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sonra uygun bir tarih olarak 1 ay içinde belirleyerek yönetim kurulu ve program komitesine bildirmesi

kararlaflt›r›ld›.

4. 2011 kursu için Konya ev sahipli¤i Dr. Hakan Karaba¤l› taraf›ndan teklif edildi. 2010 Kocaeli kursunda

aile toplant›s›nda oylanmas›na karar verildi.

5. 21-25 Nisan 2010 Antalya Glorya Resort Oteli’nde yap›lacak olan Avrupa Kongresi’nde Dr. Memet

Özek’e destek için görüflleri Dr. Saim Kazan üyelere sordu. Tüm üyeler nezaketen her konuda destek

oldu¤umuzu bildirmemizin uygun olaca¤›n› söylediler. Dr. Saffet Mutluer bu derneklerin ayr› tüzel

kiflikleri olduklar› için maddi destek olamay›z ancak Dr. Memet Özek’e ne bildirirse, her deste¤i

verebilece¤imizi söyledi. Dr. Memet Özek’e resmi yaz› ile düzenleyece¤i kongre için destek

olunaca¤›n›n bildirilmesine karar verildi.  

6. Dr. Saim Kazan kurslar›n program›n›n önceden yap›lmas› ve kursun ve konular›n›n broflür olarak

haz›rlanarak bildirilmesinin kat›l›m› artt›raca¤› konusunda görüfl bildirdi. Dr. Nejat Akalan bu konuda

bu kurs temel bir kurs de¤il ve konular çakma de¤il ancak mevcut olarak gayet iyi oldu¤unu söyledi. Dr.

Yusuf Erflahin program›n erkenden yap›lmas›n›n gereklili¤ini destekledi¤ini söyledi. Önümüzdeki sene

özel durumu nedeniyle erkenden program ve broflür düzenlemesini yapal›m ve kursu May›s sonuna

do¤ru yapal›m dedi.

7. Dr. Yusuf Tüzün temel nöroflirürji kurslar›nda bizim konular›n anlat›ld›¤›n› söyledi. Dr. Saim Kazan bu

konuda Dr. Selçuk Palao¤lu ile görüfltü¤ünü ve temel nöroflirürji kurslar›nda hedef kitlenin ilk 3 y›l

asistanlar› oldu¤unu ve bizim Pediatrik Nöroflirürji Ö¤retim ve E¤itim Grubunun ise ileri bir kurs oldu¤u

söyledi. Ayr›ca biz sertifika veremiyece¤imizi sadece kat›l›m belgesi verebilece¤imizi söyledi.

8. Dr. Tufan Hiçdönmez söz alarak yeni bir döneme geçerken format de¤iflimi ve kursun renklendirilmesi

baz› konular›n de¤ifltirilmesini önerdi. Dr. Saim Kazan bu konunun görüflülece¤ini söyledi. Kursiyerler

bugün kursta olgu tart›flmalar›ndan çok faydaland›¤›n› izlemledi¤ini söylediler. Temel Nöroflirürji

format› fleklinde interaktif yap›lmas› konusunda önerileri sordu. Dr. Tufan Hiçdönmez kursiyerlerin

kafalar›nda fikir jimnasti¤i yapmalar›n›n sa¤lanmas›n› önerdi. Dr. Nejat Akalan memnuniyetten çok bilgi

ön planda olmal›d›r dedi. Dr. Yusuf Erflahin söz alarak senaryolar belirleyerek olgu sunumlar›

yap›lmas›n›n daha uygun olaca¤›n› bildirdi. Dr. Saim Kazan bu konular› program komitesine

b›rak›lmas›na karar verdi. 

9. Dr Saim Kazan geri bildirimlerden bir günlük topik düzenleme konusunda görüfl sordu. Bir günlük

medülloblastom, hipotalamik-optik gliomalar… gibi konular önerdi. Dr. Nejat Akalan bu konuda

toplant›lar daha önceden yap›ld›¤›n› ancak kat›l›m›n çok az oldu¤unu söyledi. TND’den bu konuda

talep getirirse yap›labilir dedi.

10. Dr. Saim Kazan aktif bir üye toplant›lara 2 y›l üst üste kat›lmazsa, tüzük gere¤i ne yap›lacak diye

üyelerin görüfllerini sordu. Kat›lmayanlar›n yaz›l› olarak uyar›lmas›na karar verildi. Dr. Saim Kazan

pediatrik bafllay›p üye olup daha sonra baflka bir alana geçifl yapan mesela spinal veya vasküler

u¤raflanlarla ilgili tutumumuz ne olacak dedi. Dr. Saffet Mutluer bu kiflilere yaz›l› olarak pediatrik

devam edip etmiyecekleri yaz›l› sorularak karar vermek do¤ru olacakt›r dedi. Dr. Tufan Hiçdönmez

Tutanak
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pediatrik grubun bu konuda say›s›n›n art›r›lmas›n›n do¤ru olmayaca¤›n› söyledi. Biz herkesi almak
zorunda de¤iliz, ayr› ve özellikli bir grubuz, baflka gruplar gibi olamay›z dedi. Dr. Volkan Etufl gruba
entegre olamayanlar›n elimine olmas› konusunda görüfl bildirdi. Dr. Suat Öktem lokal organizatörün bu
konuda konuflmas› olmayanlar›nda bu kurslara davet edilmesini önerdi. 15 standart ve lokal
organizatörün bu konuda say›y› artt›rabilece¤i konusunda karar verildi.

11. Program komitesi afla¤›daki flekilde 3 y›ll›¤›na yeniden yap›land›r›ld›;

Program Komitesi
Prof. Dr. Yusuf Erflahin (Baflkan)
Prof. Dr. Ahmet Çolak
Doç. Dr. Adnan Da¤ç›nar
Lokal organizatör

12. Dr. Saim Kazan, Baflkan, sekreter ve yönetim kurulu olarak kendilerinden bir istekleri olup olmad›¤›n›
Genel Kurul’a sordu. Teflekkür ederek Genel Kurul toplant›s›n› bitirdi.

SSEEKKRREETTEERR  BBAAfifiKKAANN
Yrd. Doç. Dr. Hakan KARABA⁄LI Prof. Dr. Saim KAZAN

Tutanak
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JJRRAAAACC

((AAvvrruuppaa  AAssiissttaannll››kk  TTaavvssiiyyee  vvee  AAkkrreeddiittaassyyoonn
OOrrttaakk  KKoommiitteessii))  

GGeenneell  BBiillggiilleerr,,  AArraannaann  ÖÖzzeelllliikklleerr,,
BBaaflflvvuurruu  fifiaarrttllaarr››

PPrrooff..  DDrr..  MM..  KKeemmaallii  BBaayykkaanneerr,,  **
YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  HHaakkaann  EEmmmmeezz,,  
UUzz..  DDrr..  AAllpp  ÖÖzzggüünn  BBöörrcceekk

*Türk Nöroflirürji Derne¤i Yeterlik Kurulu Üyesi,
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, 
Pediatrik Nöroflirürji Bilim Dal›, 
Beflevler, Ankara

Ü
lkemizde Nöroflirürji e¤itiminde kaliteyi
yükseltme ve klinikler aras›
standardizasyonu sa¤lama amac›yla Türk

Nöroflirürji Derne¤i’nin bir yan kuruluflu olan Türk
Nöroflirürji Yeterlilik Kurulu (TNKY) oluflturulmufltur.
Türk Nöroflirürji Derne¤i ve TNYK, Avrupa Birli¤inin
konuyla ilgili organlar›ndan UEMS (Avrupa T›p
Uzmanlar› Birli¤i) ve EANS (Avrupa Nöroflirürji
Derne¤i)  ile do¤rudan muhatapt›r. Bu organlar›n as›l
amaçlar›ndan olan e¤itimde kalite ve
standardizasyon için oluflturulmufl kurullar›
bulunmaktad›r. TNYK da Avrupa Birli¤inin konuyla
ilgili kurullar›n›n hedeflerine paralel çal›flmalar
yapmaktad›r. Bu makale, TNYK’ nun da amaçlar›na
paralel olarak, JRAAC (Joint Residency Advisory and
Accreditation Committee - Asistanl›k Tavsiye ve
E¤itim Ortak Komitesi) taraf›ndan verilen Beyin
Cerrahisi E¤itiminde Mükemmel Merkez sertifikas› ile
ilgilenen merkezlere baflvuru formu ve aranan
özellikler hakk›nda bilgi vermek; Türk Nöroflirürji
camias›nda da konuyla ilgilenen meslektafllar›m›za
kolayl›k sa¤lamak amac›yla haz›rlanm›flt›r. 

JRAAC, EANS (European Association of
Neurosurgical Societies) ve UEMS (European Union
of Medical Specialists) taraf›ndan oluflturulan ortak
komitedir. As›l amac› Avrupa E¤itim Sözleflmesi
rehberine ba¤l› kalarak beyin cerrahisi alan› için
standart bir Avrupa Asistan E¤itim Program›
oluflturmakt›r. JRAAC ayn› zamanda beyin cerrahisi
e¤itimi veren kurumlar için bir akreditasyon program›

Dosya

BBEEYY‹‹NN  CCEERRRRAAHH‹‹SS‹‹  KKLL‹‹NN‹‹KKLLEERR‹‹NN‹‹NN  
AAVVRRUUPPAA  BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹NNDDEE  AAKKRREEDD‹‹TTEE
OOLLAABB‹‹LLMMEELLEERR‹‹  ‹‹ÇÇ‹‹NN  GGEENNEELL  BB‹‹LLGG‹‹LLEERR  
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oluflturma görevini de üstlenmifltir. JRAAC’›n temel

aktiviteleri bu akreditasyon fonksiyonu etraf›nda

flekillenmektedir. Ayn› zamanda Avrupa'daki e¤itim

programlar›na akreditasyon için gerekli standartlar›

sa¤lama konusunda tavsiyelerde bulunmaktad›r.

JRAAC Avrupa’daki beyin cerrahisi merkezlerine,

ülkemizde daha önce Hacettepe Üniversitesi T›p

Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal› ve Uluda¤

Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim

Dal›’n›n da alm›fl oldu¤u,  Beyin Cerrahisi E¤itiminde

Mükemmel Merkez sertifikas› sa¤lamaktad›r. 

JRAAC, e¤itim programlar›n›n organizasyonu için

hem asistanlara hem de departmanlara yönelik

birçok araç sunmaktad›r:

aa.. BBeeyyiinn  CCeerrrraahhiissii  AAssiissttaann  KKaarrnneessii

Kitapç›k Aesculap fiirketi’nden temin edilebilir

Attn Mrs. Eva Streit

Postfach 40

D-78501

Tuttlingen

EANS sponsorlu¤unda asistan karnesinin

elektronik versiyonu gelifltirilmifltir. Elektronik

Asistan Karnesine  www.neurosurgical-logbook.com.

dan ulafl›labilinir

bb.. PPeerriiyyooddiikk  PPrrooggrraamm  GGöözzddeenn  GGeeççiirrmmeessii

Asistanlar›n y›ll›k veya alt› ayl›k sürelerde

de¤erlendirilebilmesini kolaylaflt›rmak için

De¤erlendirme Formu gelifltirilmifltir. Bilindi¤i gibi

profesyonel ve kiflisel geliflimin “ölçülmesi” zordur.

De¤erlendirme Formu’nda kiflinin rahat bir flekilde

de¤erlendirilmesini sa¤layan kriterler kullan›lm›flt›r.

Formun bir kopyas› için JRAAC dönem baflkan› Prof.

Ken Lindsay ile irtibata geçilebilir.

cc.. EE¤¤iittiimm  PPrrooggrraammllaarr››nn››nn  AAkkrreeddiittaassyyoonnuu

JRAAC ilgilenen beyin cerrahisi programlar› için

bir de¤erlendirme süreci sunmaktad›r. Bu

de¤erlendirmeye kat›lmak için e¤itim merkezleri

Baflvuru Formunu göndermelidirler.

Baflvuru formu,

http://www.eans.org/DesktopModules/Documents
/DocumentsView.aspx?tabID=0&ItemID=114334&MI
d=5533&wversion=Staging 

adresinden temin edilebilir.

Baflvurular afla¤›daki adrese gönderilmelidir.

Prof. Ken Lindsay
Institute of Neurological Sciences
Southern General Hospital
Glasgow
Scotland, UK
e-mail: ken.lindsay@ggc.scot.nhs.uk

JJRRAAAACC  ÜÜyyeelleerrii

Kristina Cesarini (‹sveç)
Manuel Cunha e Sa (‹spanya)
Evelyne Emery (Fransa)
Guy Matge (Lüksemburg)
HJ Reulen (Almanya)
James Steers ( ‹ngiltere -UK)
Joerg Tonn (Almanya)
Tomas Trojanowski (Polonya)
Agahan Ünlü (Türkiye)
Michael Zerah (Fransa)

PPrrooggrraamm  BBaaflflvvuurruu  FFoorrmmuu

Baflvuru formu dört bölüme ayr›lm›flt›r. 

BBiirriinnccii  bbööllüümm de baflvuran klinik hakk›nda genel
bilgiler istenmektedir. Bu temel bilgiler, e¤itim
merkezini ve iliflkili klinikleri, yöneticiler ve e¤iticiler
hakk›ndaki bilgileri (akademik ünvan, yay›nlar ve
toplant› kat›l›mlar›, ilgilendi¤i alanlar gibi), halen
e¤itim alan ve son befl y›l içinde programdan mezun
olan asistanlar hakk›nda k›sa bilgileri, bölümdeki
çal›flan say›s› ve görevlerini, bölümün fiziki flartlar›n›
(hastane ve bölümün yatak say›s›, poliklinik say›s›,
yatan hasta say›s›, y›ll›k ameliyat say›s›, görüntüleme
ve di¤er tan› yöntemlerinin (elektrofizyoloji gibi)
durumunu ve di¤er klinik imkanlar›n› içermektedir.

Bu bölümde genel olarak standart asistan
e¤itiminde gereken ö¤retim üyeleri hakk›nda bilgi,
fiziksel flartlar›n uygunlu¤u ve yeterlili¤i, bugüne
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kadar programdan mezun olmufl asistanlar ve halen
çal›flan asistanlar hakk›nda bilgi istenmekte,
program›n devaml›l›¤› ve yeterlili¤i
de¤erlendirilmektedir.

‹‹kkiinnccii  bbööllüümm de ise y›l içinde yap›lan cerrahi
giriflimlerin çeflitleri ve say›s› hakk›nda detayl› sunum
istenmektedir. Operasyon say›s› ve çeflitlili¤i detayl›
biçimde sorgulanmakta ve standardizasyon için
gerekli olan operasyonlar›n kantitatif ve kalitatif
dökümü yap›lmaktad›r. Operasyonlar kafa travmas›,
beyin tümörleri (supratentoryal ve posterior fossa),
enfeksiyon, vasküler, hidrosefali, spinal, nevraljiler,
stereotaksik ve fonksiyonel cerrahi, epilepsi,
periferik sinir, bilgisayar destekli nöroflirürjikal
planlama, pediatrik nöroflirurji alan›nda ad› geçen
bafll›klardaki giriflimleri ve radyocerrahiyi
içermektedir. 

ÜÜççüünnccüü  bbööllüümm, departman›n e¤itim program›
hakk›nda detayl› bir döküm içermektedir. Bu
bölümde istenen özelliklerin hepsi yaz›l› biçimde,
belli bir düzende haz›rlanmal›d›r. Burada öncelikle
yaz›l› bir e¤itim müfredat› veya rotasyon plan›,
asistan karnesi kullan›m› (özellikle EANS’›n
oluflturdu¤u), klini¤in sa¤l›k hizmetinde ve
e¤itimdeki standartlar›n›, amac›n›n özeti, genel
aktivite ve e¤itim aktivitesiyle ilgili y›ll›k rapor
istenmektedir. Tüm asistanlar EANS’›n oluflturdu¤u
karneyi etkin biçimde kullanmal› ve baflvuru
formunda iki asistan›n örnek karnesi bulunmal›d›r.
E¤itim müfredat› ve asistan rotasyon plan›, bir
asistan›n e¤itim hayat› boyunca gösterdi¤i ilerlemeyi
yans›tmal›d›r. Beyin Cerrahisi için program, bu e¤itim
hayat›n›n en az 60 ay olmas›n› öngörmektedir.
Müfredat bu altm›fl ay›n nas›l geçirildi¤ini
göstermelidir. E¤er rotasyonlar var ise, o zaman
diliminde her bir asistan›n nerede olaca¤›n›
belirtilmelidir.

Her y›la ait ayr›nt›l› bilgi içeren E¤itim Program›n›
tan›mlanmal›d›r. Programda:

a. Önerilen rotasyonlar, yan dallar vb belirtilmeli
veya yo¤un bak›mda, nörovasküler
hastal›klarda, omurga hastal›klar›nda,
onkolojide, nöropediatride, nörotravmada,
fonksiyonel ve stereotaksik beyin

cerrahisinde vb. bilginin nas›l al›nd›¤›
gösterilmelidir.

b. Nöroloji, anatomi, genel cerrahi, acil servis
rotasyonlar›nda asistanlar›n ö¤renmesi
gereken ve beklenen klinik, teorik bilgi ve
beceriler, rotasyonlar› kaç›nc› y›lda, ne kadar
süreyle yap›ld›¤› bildirilmelidir 

c. Asistan›n her y›lki görevleri belirtilmelidir.

d. Program›n her bir seviyesinde artan hasta
yönetimi tecrübesinin nas›l sa¤land›¤›
belirtilmelidir.

e. Ayaktan tedavi tecrübesi ve asistan›n
sorumluluklar› belirtilmelidir.

f. Bafl asistanlar›n (en k›demli) klinik ve idari
sorumluluklar› belirtilmelidir

Ayr›ca e¤itim toplant›lar› (makale, seminer, hasta
konseyi, di¤er bölümlerle ortak toplant›lar) günlük,
haftal›k, ayl›k biçimde gösterilmelidir.

Asistan›n bilgi, beceri ve ilerlemesini standardize
etme ve objektif kriterlerle de¤erlendirme amac›yla
haz›rlanm›fl formlar da sorgulanmaktad›r. Bu
formlarda teorik bilgi düzeyi, hasta bak›m›, klinik
bilgi ve becerisi, hasta ve hasta yak›nlar›yla, yard›mc›
sa¤l›k personeli, k›demli ve k›demsizleriyle, ö¤retim
üyeleriyle olan iliflkileri, cerrahi becerisi, sorumluluk
alma, gönüllülük ve isteklilik, araflt›rmaya kat›l›m› gibi
konular mutlaka yer almal›d›r. Buna benzer formlar›
kullanmayan kliniklerin de¤erlendirmeyi nas›l
yapt›klar›n› aç›klamalar› da yeterli olabilmektedir. 

Asistanlar›n araflt›rmalara ve akademik
faaliyetlere kat›l›m› da de¤erlendirme kriterleri
içinde yer almaktad›r. Burada asistanlar›n yay›nlar›,
toplant›larda yapt›klar› sözlü ve poster sunumlar› da
yer almaktad›r. Laboratuar, kütüphane (yer alan kitap
ve dergilerin isimleri de sorgulanmaktad›r), internet,
bilgisayar gibi imkanlar hakk›nda bilgi istenmektedir.
Bu bölümde aranan özelliklerin yaz›l› ve düzenli bir
biçimde sunumu, asistan e¤itiminin ve takibinin belli
standart ve kriterlere göre yap›ld›¤›n›n
gösterilebilmesi gerekmektedir. 

DDöörrddüünnccüü  bbööllüümm genel bilgileri içermekte, di¤er

branfllar, arfliv sistemi, tavsiye mektubu, morbidite-
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mortalite takip ve toplant›lar›, flikayet kay›tlar›, kalite
kontrol mekanizmas›, etik kurul varl›¤›, otopsi imkan›
gibi bilgiler istenmektedir.

Yukarda istenen bilgiler, ek formlar halinde
haz›rlanm›fl listelere doldurulmaktad›r.

Haz›rlanan dosya içinde CD’de elektronik format›
da bulunacak flekilde komite baflkan›na 3 nüsha
halinde gönderilmelidir. Dosya, baflkan ve komite

üyelerince EANS’›n en yak›n tarihli toplant›s›nda

de¤erlendirilmektedir. Dosyadaki bilgiler ›fl›¤›nda

program›n gerekli özellikleri karfl›lad›¤›na karar

verilirse, komite klini¤i ziyaret etmekte ve dosyada

sunulan bilgi ve özellikleri yerinde görmektedir. Bu

ziyaret sonucunda olumlu görüfl bildirilmesi halinde,

program akredite olmakta ve Beyin Cerrahisi

E¤itiminde Mükemmel Merkez sertifikas› almaya hak

kazanmaktad›r.
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N
öroflirurjinin tarihi çok eskilere

dayanmaktad›r. Sinir sistemi anatomisi

hakk›ndaki bilgiler çok eskidir. M›s›r da

firavunlar döneminde yaz›lm›fl t›bbi bilgiler içeren

papiruslara rastlanm›flt›r. Bunlardan en meflhuru

Edwin-Smith papirusu(M.Ö. 1700) 1962 y›l›nda

Edwin-Smith taraf›ndan sat›n al›nm›fl ve 50 y›l sonra

Breasted taraf›ndan tercüme edilmifltir.

Nöroflirurjinin geliflmesi bafll›ca Anadolu

topraklar›nda oluflmufltur. Bugünkü bilim dünyas›n›n

esas temeli Ege k›y›lar›nda at›lm›flt›r. Girit adas›nda

geliflmifl medeniyet seviyesine ulaflm›fl Minos Krall›¤›

Yunanistan topraklar›ndan gelen barbar Mikenler

taraf›ndan y›k›l›nca Minos’lar bat› Anadolu

topraklar›na kaçm›fllar ve Ege’de as›rlarca var olan

uygarl›klar bir araya gelince meflhur Ege Uygarl›¤›

ortaya ç›km›flt›r. M.Ö. 800 lü y›llardan bafllayan

Kinidos (Datça) da önde gelen t›p okulu kurulmufl,

yine M.Ö.540 y›llar›nda Persler taraf›ndan iflgal

edilinceye kadar burada birçok hekim yetiflmifltir. Bu

arada Hipokrat da burada e¤itim görmüfltür. Di¤er

meflhur bir t›p merkezi de Galen’in yetiflti¤i

Bergama’da bulunmaktayd›. Bu kültür merkezinin o

zaman›n meflhur kütüphanesi Makedonyal› ‹skender

taraf›ndan ‹skenderiye’ye götürülmüfl ve orada

‹skenderiye T›p Okulu’nun kurulmas›nda rol

oynam›flt›r. Do¤u anadoluda Büyük Hitit

‹mparatorlu¤u zaman›nda pozitif t›p ile ilgili

okunmas›n› beklenen birçok tablet vard›r. Hititlerden

sonra gelen Urartular dönemine ait Van civar›nda

Dilkayadaki Tümülüslerde yap›lan kaz›larda M.Ö. 800

y›l›na ait kafa taslar›nda bugünkü yönteme benzer

flekilde kraniotomi yap›ld›¤›, kemik flebin

kenarlar›nda kemikte iyileflme belirtileri görülmesi

hastan›n ameliyattan sonra bir süre de yaflad›¤›n›

göstermektedir. Ayn› y›llarda Peru ve Meksika’da
yap›lan kaz›larda da neolitik ça¤dan itibaren
trepenasyon yap›lm›fl kafa taslar› bulunmufltur.
Dilkayal› meslektafllar›n baflar›l› çal›flmalar›ndan
modern hekimli¤inin babas› olarak tan›nan
Hipokrat›n kitab›nda da bahsedilmektedir.(5,6,30)

Hipokrat (M.Ö. 460-377) t›bb› sihirbazl›ktan
müflahede, muhakeme ve tecrübeye dayanan
müspet t›bba çevirmifltir. Hipokrat beyin ve spinal
kordun hastal›klar›n› tarif etmifltir. Epilepsinin kötü
ruhlar taraf›ndan yap›ld›¤› fikrini çürütmüfltür. Bunun
beynin bir taraf›ndaki hasar›n vücudun karfl› taraf›nda
hasar yapaca¤›n› belirtmifl. Kafa travmalar›n›n
s›n›fland›r›lmas›n› yapm›flt›r. 

Galen Hipokrat prensipleri do¤rultusunda cerrahi
tekni¤i gelifltirerek duran›n nas›l korunaca¤›n› ve yara
bak›m›n›n önemi üzerinde durmufltur.

Galen döneminde yaflayan Aretaeus the
Cappdocian bafla¤r›s› ve vertigo tedavisinde al›ndaki
veni kanatman›n faydal› olaca¤›n› söyleyerek baz›
ilaçlar tavsiye etmifltir. Epilepsinin tedavisinde
trepanasyonu ilk tavsiye eden kiflidir.

Selçuklular döneminde Anadolu’da Müslüman ve
Greko-romen bilim adamlar›n›n (Hipokrat, Galen,
Paulus of aeginata, ‹bni-sina,Kordobal› El-zahrevi)
doktrinleri hakim olmufltur. Cerrahi prati¤i
konusunda fazla bilgi yoktur. Ancak bu dönemde
Kayseri’de dünyan›n ilk organize hastanesi olan
Gevher Nesibe hastanesi aç›lm›fl buradaki
nöropsikiyatri departman› zaman›n en ünlü
departman› olmufltur. Bu dönemde Çank›r›, Amasya,
Edirne ve Kastamonu’da da hastaneler aç›lm›flt›r ve
bu hastanelerde t›bb›n sembolü olarak ilk defa y›lan
figürü kullan›lm›flt›r.(5,7,16,30)

Dosya

NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹NN‹‹NN  TTAARR‹‹HHÇÇEESS‹‹

Prof. Dr. HAM‹T Z‹YA GÖKALP

Ufuk Üniversitesi, Nöroflirürji Anabilim Dalı
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13. as›rda Divri¤i’de yaflam›fl, oradaki Darüflflifa’y›

kuran Selçuk prensesi Turan Melik Hatun tam bir

hekim ve cerraht›r. Arapça harflerle Türkçe olarak

yazd›¤› kitapta ayn› ça¤›n meflhur cerrahlar›ndan olan

‹slam cerrah› Eb-u Kas›m el Zahravi (Albucasis) ve

‹bni-Sina’n›n eserlerinden faydaland›¤›n› belirtmifltir.

15.yy da nöroflirurjinin gelifliminde en büyük katk›y›

fierafettin Sabuncuo¤lu (1385-1468) yapm›flt›r

(7,9,25). Yazd›¤› kitab›nda cerrahi uygulamalar›

minyatürlerle aç›klam›flt›r. Nörotravma hakk›nda

bilgiler vermifl, hidrosefaliyi tarif etmifl, vertebra

dislokasyonlar›n›n redükte edilifl flekillerini

minyatürlerle göstermifltir.

15.asr›n sonu, 16.asr›n bafl›nda çok önemli bir t›p

kitab› (Alaimi Cerrahi) cerrah ‹brahim taraf›ndan

yaz›lm›flt›r. II. Bayaz›t’›n Mora seferine ifltirak eden

cerrah ‹brahim kendi deneyimlerini de katarak Alaimi

Cerrahi ismini verdi¤i kitab›n› eski harflerle yazm›flt›r.

Eserin anadolunun nöroflirurji tarihine, nöroanatomi

ve sinir dokusu diseksiyonuna büyük katk›s›

olmufltur. Ayr›ca t›bbi ve cerrahi monografi yazan

di¤er Osmanl› yazarlar›ndan farkl› olarak çok az

Farsça ve Arapça kelimeler kullanm›flt›r.(1,27)

19.yy da nörolojik bilimlere ilgi artm›flt›r.

Nöroflirurjikal giriflimler genel cerrahlar taraf›ndan

yap›lmaktayd›. Ancak müdahele an›nda hastalar›n

çok a¤r› duymalar› ve postoperatif dönemde oluflan

enfeksiyon nedeniyle pek itibar görmeyen

müdaheleler olarak kal›yordu. 19. asr›n sonlar›na

do¤ru asepsi-antisepsi ve anestezinin kullan›ma

girmesi ayr›ca patolojinin yerini tarif edecek

yöntemlerin geliflmesiyle nöroflirurji geliflmeye

bafllam›flt›r (7,30,31). Günlük pratikte spinal

hastal›klara daha çok karfl›laflt›¤› halde

nöroflirurjyenler daha çok beyin cerrahisine yönelmifl

ve anevrizma ve beyin tümörü yapan cerrah daha

büyük cerraht›r imaj› nedeni ile spinal cerrahi ihmale

u¤ram›flt›. Spinal kordun travmaya çok duyarl› olmas›

ve rejenerasyon kabiliyetin olmay›fl› nedeni ile

cerrahlar spinal kord ile ilgili ifllemlerden uzak

durmufl ve konservatif yöntemlere baflvurmufltur.

Spinal kordun muhafazas› olan kolumna vertebralis

üzerinde yap›lan müdaheleler stabiliteyi

bozaca¤›ndan cerrahlar konservatif kalmay› tercih

etmifllerdir.

Nöroflirurji ilk olarak Avrupa’da geliflmeye

bafllam›flt›r. ‹ngiltere’de Macewen (1848 – 1924)

(resim-1) nöroflirurjinin öncülerinin bafl›nda gelir.

Joseph Listher’in (1827-1912) talebesidir. Listher

cerrahi uygulamalarda asepsi-antisepsi prensiplerini

getiren ‹ngiltere’de zaman›n en meflhur genel

cerrah›d›r. ‹ngiltere’de asalet ünvan› alan ilk

doktordur. Macewen nöroflirurjinin geliflmesine

yard›m eden iki büyük yenilik getirmifltir. Nörolojik

fonksiyon bozukluklar›n›n santral sinir sistemindeki

lokalizasyonunu araflt›rm›flt›r ve ikinci olarak beyin ve

spinal kordun piyojenik enfeksiyonlar›n› etüt

etmifltir. 1876 y›l›nda ilk defa bir beyin absesini

cerrahi olarak tedavi etmifl ve 1879 y›l›nda ilk beyin

tümörünü baflar› ile ç›kartm›flt›r. Piyojenik Disease of

the Brain and Spinal Cord isimli monografisini 1893’te

yazm›flt›r.(4,31)

RReessiimm  11
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1884 y›l›nda Roma’da Francesco Durante ön

fossadan nasal kaviteye uzanan tümörü (fibrosarkom)

ç›kard› ve bu iki vaka Lancet’te yay›nlanm›flt›r.

Victor Horsley (1852-1916) (resim-2) çal›flkan h›rsl›

bir cerraht›. Beyin ve spinal kordun nöroanatomi ve

nörofizyolojisini hayvan deneyleri ile araflt›rd› ve

insanlarda uygulad›. 1887 de Spiller’le beraber

lokalizasyonunu yapt›¤› medulla tümörünü baflar› ile

ç›kard›. Kemiklerde kanamay› önlemek için ilk defa

bonewax kulland›. 1886 da ilk beyin ameliyat›n›

epilepsi yapan bir kemik fragman›n› ç›kararak yapt›.

Böylece epilepsi cerrahisini bafllatm›flt›r. ‹lk defa

kraniostenozis cerrahisi ve trigeminal nevralji için

Gasser ganglionu ç›kar›lmas› gerekti¤ini göstermifltir.

Çal›flkan ve cesur bir cerraht›. Cerrahi tekni¤inin kanl›

ve sonuçlar›n›n iyi olmad›¤›n› ve bu ifli neden

b›rakmad›¤›n› soranlara ‘e¤er ben buna devam

etmezsem benden sonra gelecekler daha iyisini

yapamazlar ‘ demifltir. Horsley’in yan›na gelen

Cushing, Horsley’in ameliyatlar›n› çok kanl› ve brutal

bularak bir süre sonra ayr›lm›fl ve ‹sviçre’de Emil

Kocher’in yan›na gitmifltir. Horsley çok iyi bir cerrah

oldu¤u kadar araflt›rmac› ve yap›c› bir cerrah olup

bütün hayat›n› nöroflirurjiye adam›flt›r. I. dünya

savafl›nda gönüllü olarak gitti¤i mezopotamyada

s›cak çarpmas› sonucu 1916 y›l›nda ölmüfltür

(4,15,31).

Rickman Godlee (1844-1934)(resim-3)

lokalizasyonu nörolog Hughes Bennet in yapt›¤› glial

tümörü Londra da ç›karm›flt›r.(4,31) Bu ameliyatta ilk

defa elektrokoter kullan›lm›flt›r. Ancak hasta 1 ay

sonra enfeksiyon sonucu ölünce koter uygulamas›

Macewen ve Horsley taraf›ndan tenkit edilmifltir.

1889 da Alman nöroflirurjyen Wilhelm Wagner

osteoplastik flep tekni¤ini yay›nlam›fl ve ilk kez çekiç

ve keski yerine Leonardo Gigli nin yapt›¤› testere ve

guide’ › kullanm›flt›r.

Cushing (1869-1939) (resim-4) Harward t›p

fakültesinden mezun olduktan sonra John Hopkins’te

meflhur cerrah William Halstead’in titiz ve çok

disiplinli cerrahi tekni¤i ile yetiflti. Halsted aç›k fikirli

yenilikçi bir kifliydi. O s›rada yeni bulunmufl X-ray

›fl›n›n›n tan› yöntemi olarak kullan›lmas›n› sa¤lad›.

1890 y›l›nda ameliyat ekibine steril eldiven giyme

RReessiimm  22 RReessiimm  33

mecburiyetini getirdi. Cushing 1890 y›l›nda beyin
cerrahisi e¤itimi için Londra’ya gitti. K›sa bir süre
Horsley’in yan›nda kald›ktan sonra ‹sviçre’de
Theodor Kocher ile bir süre çal›flt›. Tekrar ‹ngiltere’ye
dönerek Nobel ödüllü Charles Scott Sherington ile
bir süre çal›flt›ktan sonra kendini tamamen
nöroflirurjiye yönlendirdi. 1911’de Viyana’y› ziyaret
ederek Otorinolojist olan Oskar Hirsch’ten sfenoid
sinüsten hipofize girme tekni¤ini ö¤rendi. Daha sonra
kendisi transkranial yolla hipofize girme tekni¤ini
gelifltirdi. Cushing operatif tekni¤i standartize ederek
tümörlerin klasifikasyonunu yapmak ve e¤itim
vererek nöroflirurjiye çok büyük katk›da bulundu.

RReessiimm  44
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Ayn› zamanda silver klipsi kullan›ma soktu ve fizikçi

Bovie ile beraber elektrokoteri gelifltirmifltir (7,15,31).

Dandy (1886-1946) (resim-5) çok yetenekli bir

kifliydi. Asistanl›¤› s›ras›nda hidrosefaliyi tan›mlad›.

Koroid pleksusun ç›kar›lmas›, ventrikülostomi ve

akuaduktusun kateterizasyonunu gelifltirdi. Daha

sonra ventrikülografi ve pnömoansefalografiyi

gelifltirdi. Di¤er gelifltirdi¤i teknikler pineal tümör,

akustik nörinomun total ç›kar›lmas›, trigeminal

nevraljide posterior fossada trigeminal sinirin his

dallar›n› keserek Dandy operasyonunu

gelifltirdi.1937’de internal karotid posterior

kominikan anevrizmas›n›n boynunu silver klips

kullanarak kapad›. Dandy’nin baflasistanl›¤›n› yapan

ve benim de yan›nda asistanl›¤›n› yapt›¤›m Hugo

Rizzoli, Dandy’nin çok çal›flkan, zeki ve maharetli

oldu¤unu, disiplinli oldu¤unu ve asistanlara sert

davrand›¤›n› ama gerekti¤inde onlar› koruyup çok

flevkatli davrand›¤›n› söylerdi. Anevrizma boynunu

ba¤lamak için Dandy’den gördü¤ü, ucuna iplik

geçirilen özel bir hook ile iki vakada büyük orta

serebral arter anevrizmas›n› ba¤lad› (15,26,31).

Charles H. Frazier (1870-1936) (resim-6) Berlin’de

Von Bergman’›n yan›nda cerrahi e¤itimi ald› (Von

Bergman Türk-Rus savafl›na Rus taraf›ndan

kat›lm›flt›r). 1922’de Pensilvanya üniversitesinde

cerrahi departman flefi oldu. William Spiller ve

K.Miller etkisi ile nöroflirurjiye yöneldi. Maharetli bir

cerraht›. Trigeminal nevralji için yap›lan meflhur

Frazier operasyonunu % 0.5 mortalite ile popüler hale

getirdi. Yine Spiller’in teflviki ile a¤r› için

anterolateral kordu keserek kordotomi yapt›. Ayr›ca

a¤r› ve spondilit için rizotomi yapt›. Yan›nda 6 sene

ihtisas yapt›¤›m hocam James Watts, Frazier’in

ö¤rencisidir ve onun çok becerikli sportmen ve çok

kibar bir salon adam› oldu¤unu söylerdi. Frazier

1918’de spinal kord cerrahisi hakk›nda kitap yazm›flt›r

(15,31).

Wiliam Gibson Spiller (1863-1940) (resim-7)

1892’de Pensilvanya üniversitesinden mezun

olduktan sonra Almanya ve Fransa’da iç hastal›klar›

ve nöroloji e¤itimi görmüfltür. Meflhur nörologlarla

çal›flm›fl, en çok Obersteiner ve Oppenheim’dan

etkilenmifltir. Philedelphia dönüflünde Charles Mills

ile beraber çal›flm›fl ve Mills’ten sonra klinik direktör

olmufltur. Babinski gibi genel cerrahlar› nöroflirurjiye

teflvik eden ve nöroflirurjyenlerin tan› ve

endikasyonlar›na yard›mc› olan meflhur bir nörolog

uzman›d›r (15,31).

Joseph Fransua Babinski (1857-1932) (resim-8)

1884’te Paris üniversitesinden mezun olup (tezi

multiple sklerozis), önce Salpetriere hastanesinde

çal›fl›p 1890-1927 y›llar› aras›nda Hopital de la

Pitie’de Brissoud, Pier Marie ve Dejerin ile çal›fl›yor.

Societe Norologie de Paris’i kuruyor. Sifiliz’de Argyl

Robertson refleksi, serebellar semptomatoloji,

özellikle asinerji ve özellikle adiadokokinezi, derin

ve superfisial refleksler ve defans refleksini tarif

etmifltir. Nörolojiye katk›lar› d›fl›nda De Martel ve

Clovis Vincent’i nöroflirurjiye yönlendirmifltir.

Hayat›n›n sonlar›nda  ‘Miras›m olarak De Martel ve

Clovis Vincent’i b›rak›yorum’ demifltir. 

RReessiimm  55 RReessiimm  66
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De Martel (1875-1940) (resim-9) genel cerrahi
uzman›d›r. Babinski’nin teflviki ile nöroflirurjiye
yöneldi. Horsley’in ameliyatlar›n› izlemek için deniz
afl›r› Londra – Paris aras›nda gidip gelmifltir. Bir süre
Dr.Cushing’in yan›nda kald›. 1913 y›l›nda Babinski ile
beraber 2 beyin ameliyat› yapt›. 1916 y›l›nda kanama
daha az olaca¤› düflüncesiyle oturur pozisyonda
kraniotomi yapmay› tavsiye etti ve trigeminal nevralji
ameliyatlar›n› hep oturur pozisyonda yapt›.

Clovis Vincent (1879-1947) (resim-10) Babinski’nin
asistanl›¤›n› yapt›. Onun teflviki ile 1927’de
Amerika’ya giderek Cushing ve Percival Bailey’in
yan›nda e¤itim gördükten sonra Paris’e döndü. 1928
y›l›nda ilk ameliyat›n› silvian fissürden hidatik kist
ç›kararak yapt›. Pitie hastanesinde nöroflirurji servisi
kuruldu, k›sa sürede meflhur oldu ve üniversitede
kendisine kürsü verildi.

RReessiimm  99 RReessiimm  1100
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Almanya’da nöroflirurji 1930’lu y›llarda iyice

geliflmiflti. Fedor Krause (1856-1937) Almanya’da

nöroflirurjinin öncüsüdür. 3 ciltlik Surgery of the Brain

and Spinal Cord adl› kitab› ‹ngilizce’ye çevrilmifltir. II.

dünya savafl› sonras›nda büyük nöroflirurji merkezleri

tahrip oldu. En önemlileri Wilhelm Tonnis’in kurdu¤u

Berlin’deki Hansaklinik ve  Olfrid Foester’in

Breslau’da kurdu¤u enstitüdür. Harpten sonra

Almanya do¤u ve bat› olarak ikiye bölündü ve

nöroflirurji iki tarafta da ayr› ayr› geliflti. 1950 y›l›nda

bu iki grup birleflerek The German Society of

Neurosurgery’i kurdu. Almanya’dan birçok meflhur

nöroflirurjyen yetiflmifltir. En meflhurlar›ndan Wilhelm

Tonnis 1926’da Wilsburg da Fritz Konig yan›nda

e¤itim gördü. 1934’de ayn› yerde ilk nöroflirurji
departman flefi oldu. Nörolojist ve nöropatolojist
olan Klaus-Joachim Zulch’ün kat›lmas›yla büyük bir
e¤itim merkezi haline geldi ve birçok nöroflirurjyen
yetifltirdi (Zulch beyin tümörlerinin 300 vaka üzerinde
histolojik fazda klasifikasyon yapt›). Yan›nda e¤itim
görenlerin aras›nda Hans Warner Pia ve EANS’a
girmemize yard›mc› olan Fredrich Loew’den
bahsetmek isterim (3).

Olfrid Foerster (1873-1941) (resim-11)  2 y›l
Paris’te Joseph Juks-Dejerine ile nöroloji e¤itiminden
sonra Breslau’ya dönmüfl. 1922’de nörolojide
ordinaryus ünvan›n› alm›fl, 1921’de Moskova’ya davet
edilerek Lenin’i tedavi etmifl ve otopsisinde de
bulunmufltur. 40 yafl›ndan sonra nöroflirurjiye
bafllam›flt›r. Spiller ve De Martel’den müstakil olarak
rizotomi ve kordotomiyi yapm›fl ve kendi ismiyle tarif
etmifltir (7,15,22,31).

Traugolt Riechert (1905-1983) II. dünya savafl›ndan
sonra Tonnis’ten sonra gelen en çok tan›nan
nöroflirurjyendir. Nöroflirurjiyenin öncelikte nörolojist
olmas›n›n gerekti¤ini söyleyen ve kendini Surgical
Neurologist olarak tan›mlayan Tonnis’in aksini
savunanlardand›r. Savafltan sonra Freiburgh ta
Tonnis’ten sonra 2. olarak nöroflirurji departman
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baflkanl›¤› verilen kiflidir. Fritz Mundinger’in

kat›l›m›yla Almanya’da stereotaksik cerrahiyi

gelifltirmifltir. Bendeniz de 1 ay süre ile Freiburgh’da

Dr.Riechert’in klini¤inde kalarak stereotaksik cerrahi

kursu gördüm. Çok sert ve disiplinli bir kifliydi (15).

I. Dünya savafl› (1914-1918) nöroflirurjiye büyük

tecrübeler kazand›rm›flt›r. Kafa travmalar› çok

oldu¤undan genel cerrahlarda intrakranial giriflimler

yapmaya zorlanm›fllard›r. Cerrahlar öncelikle kafa

travmas› ve periferik sinir cerrahisi üzerine tecrübe

sahibi olmufllard›r. ‹lk y›llarda penetran kafa

travmalar›nda mortalite %50 iken Cushing bu oran›

asgariye %28.8’e düflürmüfltür. Ameliyatlar harp

s›ras›nda Novocaine anestezisi ile yap›lm›fl. De

Martel kranial ameliyatlarda venöz kanamay›

azaltmak için oturur pozisyonda yap›lmas›n› tavsiye

etmifl ve di¤er cerrahlarda uygulam›flt›r.

20. asr›n bafllar›nda tümör cerrahisinde baflar›

oran› azd›. Marion, Ballance, Breuns, Koeher ve

Cipault gibi dönemin tan›nm›fl cerrahlar› taraf›ndan

tan›mlanan ve istatistiki bilgiler verilen yay›nlar›nda

vakalar›n çok az›nda tümörü total ç›kartmak mümkün

olmufltur ve baflar› oran›n›n %5-10 aras›nda oldu¤u

tariflenmifltir (16). Tic Douloureux tedavisinde Frazier

postop keratiti önlemek için trigeminal sinirin

oftalmik fibrillerini korumak amac›yla subtotal

kesilmesini tarif etti (1915) ve hep motor root’u

korudu. Ve ayr›ca his root’unu posterior fossada da

kesilebilece¤ini tarif etti. Ancak Dandy ismi ile an›lan

bu ameliyat ilk defa Dandy taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Pituiter cerrahisi ilk olarak Horsley taraf›ndan

1889’da frontal lobu kald›rarak yap›ld›. Sonradan

temporal lobu kald›rarak devam etti. Krause 1905’te

Harley ve Killiani 1904’te subfrontal yaklafl›m› tavsiye

ettiler. Cushing subtemporal yolu denedi ancak bir

kez tümörü subtotal ç›karabildi. Transkranial

yaklafl›m riskli bulundu¤u için kulakç›lar ve

nöroflirurjyenler transsfenoidal yolu denediler.

Schlofer 1907’de ilk transsfenoidal hipofiz ameliyat›n›

yapt›. Ameliyat giderek 1909’a Koecher, Kanavel,

1910’a Eiselberg taraf›ndan gelifltiridi. 1910’da

otorinolojist olan Oskar Hirsch tekni¤i daha da

gelifltirdi ve Cushing Viyana ziyaretinde bu tekni¤i

ö¤renerek Amerika’ya tafl›d›. 

Akustik nörinom, Cushing döneminde bu kapsüllü

tümörün intrakapsüler ç›kararak mortaliteyi %10’a

düflürdü. ‹lerde tümörün nüks etmesine ra¤men

hastalar uzun bir süre semptomsuz yaflad›lar. 1922’de

tümörün komplet ç›kar›l›fl› Dandy taraf›ndan yap›ld›

ve %10 civar›nda bir mortalite ile Olivecrona ve Cairns

ve di¤erleri taraf›ndan kullan›ld›.

Spinal kord cerrahisi, kordun rejenerasyon

kabiliyetinin olmad›¤› ve müdahele sonuçlar›n›n iyi

olmamas› nedeniyle cerrahlar›n pek ilgisini

çekmedi¤i için hep geri kalm›flt›. Fakat 20. asr›n ilk iki

dekat›nda ilerleme gösterdi. Corning taraf›ndan 1885

y›l›nda LP tekni¤i ç›kar›ld› ve 1891 y›l›nda Quincke

taraf›ndan popülarize edildi. Fakat subaraknoid blok

yapan tümör ve di¤er lezyonlar›n tan›s›nda

Quickensteat 1916 ve 1919’da Wagefarth, Ayer ve

Essiek taraf›ndan kullan›ma sokulan sisternal

ponksiyon en büyük yard›mc› olmufltu (16). Bundan

sonra Sicard ve Forestier taraf›ndan 1921’de

gelifltirilen lipiodol ile myelografi ve Dandy

taraf›ndan bulunan hava myelografisi (1922) tan›

koymaya yard›mc› oldu. Bu arada di¤er spinal

giriflimler aras›nda a¤r› için Dana taraf›ndan tavsiye

edilen posterior rizotomi ilk olarak 1888’de Sir.LH

Bennet taraf›ndan yap›ld›. Bu ameliyat 1908’de

Foerster taraf›ndan Tabesli bir hastan›n gastrik

krizlerini kesmek için 7-10 torasik rizotomi yap›ld›

fakat sonuç tatminkar olmad›. 

Gövde ve alt ekstremite a¤r›lar›n› kesmek için

daha iyi bir ameliyat Spiller taraf›nda önerilen ve ilk

defa 1911’de De Martel taraf›ndan yap›lan spinal kord

içinde spinal traktusu kesme kordotomi ameliyat›d›r.

Bundan sonra 1921’de Dogliotti taraf›ndan

subaraknoid mesafeye ilgili root seviyesine az

miktarda alkol absolu enjekte edilerek a¤r›y›

dindirme metodu kullan›lm›fl ve baz› vakalarda çok

baflar›l› olmufltur (16). Spinal tümörlerin ç›kar›lmas›

tekni¤i giderek ilerledi ve günümüzde bütün

tümörlere müdahale edilir hale geldi.

Epilepsi cerrahisinde en büyük katk›y› Foerster ve

Penfield yapm›fl, ameliyattan önce hastay› iyice

tetkik ederek lokal anestezi ile kortikal insizyon

yaparak veya nedbeyi ç›kararak cerrahi

uygulam›fllard›r. Daha sonralar› patolojik bölgeyi
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tayin etmek için elektrostimülasyon kullan›lm›flt›r. Bu

teknikle hastalar›n %40-45 inde tam iyileflme veya

nöbetlerde belirgin bir azalma görülmüfltür.

Egaz Monis anjiografi ile 1927-1931 y›llar› aras›nda

serebral anevrizmalar› görüntüledikten sonra

bunlar›n kommun karotid ve internal karotid arteri

boyunda ba¤layarak veya intrakranial olarak devre

d›fl› b›rak›larak tedavi edilebilece¤i konusunda

Dandy ve Popen büyük katk›da bulunmufllard›r. 

Disk hernisi operasyonu 1929’da Dandy taraf›ndan

rapor edilmiflse de disk hernisi tan› ve cerrahisi

Mixter ve Barr taraf›ndan büyük bir seri

yay›nland›ktan sonra popüler olmufltur (20).

1957’de Theodor Kurze insanda mikroskopla

kraniotomi yapt›. 

Mikroflirurjinin gelifliminde en büyük isim Gazi

Yaflargil’dir. 1965 y›l›nda Dr. Donaghi labaratuar›nda

çal›flarak ekstrakranial-intrakranial arterlerin by-pass

ameliyat›n› gelifltirdi. ‹sviçre’ye dönüflünde kurdu¤u

mikroflirrji laboratuar›nda binlerce kifliye mikroflirurji

e¤itimi vererek yeni bir ç›¤›r açt›. Bizler de

mikroflirurjiyi ondan ö¤rendik.

Memleketimizde nöroflirurjinin geliflimine

bakacak olursak yurtd›fl›nda oldu¤u gibi ülkemizde

de bu giriflimleri genel cerrahlar yapard›. Bunlardan

ilki Cemil Topuzlu Pafla’d›r (resim-12). Macewen’in ilk

beyin absesi ameliyat›n› yapt›¤› dönemde Cemil

Topuzlu Pafla’da beyinden travma sonras› enfekte bir

kemik parças›n› ç›kartm›flt›r.

Türkiye’de nöroflirurjinin kurulmas›na öncülük

eden Mazhar Osman’d›r. Mazhar Osman hoca (1884-

1961, resim-13), genel cerrah olan Abdülkadir Cahit

Tüneri’yi (resim-14) Breslou’da Olfrid Foerster’in

yan›na göndererek nöroflirurji e¤itimini yapmas›n›

sa¤lad›. Dr.Tüneri Türkiye’de ilk baflar›l› medulla

tümörünü opere eden kiflidir. Ayr›ca birkaç beyin

tümörü vakas›na dekompresif kraniotomi yapm›flt›r.
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Di¤er bir öncü Cemil Baydur’dur (resim-15). 1930

y›llar›nda kendi imkanlar›yla Fransa’da Clovis Vincent

klini¤inde e¤itim gördükten sonra Bak›rköy’e

nöroflirurjyen olarak tayin edilmifl ve nöroflirurji

hakk›nda ilk kitab› yazm›flt›r.

Hami Dilek (1898-1985) (resim-16) Gülhane’de

Murat Cankat’›n yan›nda genel cerrahi ihtisas›

yapm›fl. Anadoluda bir süre çal›flt›ktan sonra Tekirda¤

devlet hastanesinde çal›fl›rken, Bak›rköy

hastanesinde nöropatolog olarak çal›flan ‹hsan fiükrü

Aksel’in ve Mazhar Osman’›n arzusu ile Bak›rköy

hastanesine genel cerrah olarak atand›. Mazhar

Osman Hoca daha önce Paris’te De Martel ve Clovis

Vincent’in ameliyatlar›n› izlemifl oldu¤undan ve bu

ameliyatlar›n Bak›rköy’de de yap›labilece¤ini

düflündü¤ünden 1934 y›l›nda Hami Dilek’i Paris’e

gönderdi. Hami Dilek De Martel ve Clovis Vincent’in

yan›nda bir süre çal›flt›ktan sonra Bak›rköy’e dönerek

zor flartlar alt›nda ameliyatlara bafllam›fl. ‹lk asistan

olarak Ertu¤rul Saltuk ameliyatlara girmifltir. 1949

y›l›nda Hami Dilek yeni baflhekimle anlaflamamazl›k

nedeniyle Bak›rköy’den ayr›larak Haydarpafla

Numune Hastanesine tayin ediliyor (7,9). Ertu¤rul

Saltuk Bak›rköy’de kalarak psikosurgery ile

ilgileniyor. Haydarpafla’da 40 yatakl› bir servis

kuruluyor. Hami Dilek flef olarak tayin ediliyor ve

nöroflirurjinin ba¤›ms›z bir uzmanl›k dal› olarak kabul

edilmesini sa¤l›yor. ‹lk asistan› olan Vedat Öge bir

süre sonra ayr›l›p Amerika’ya gidiyor daha sonra

Adnan Gürkaynak, Aysima Alt›nok, fierafeddin Ozan,

Zeki Birsen asistan kadrosunda kal›yor. Daha sonra

Ertugrul Saltuk flef muavini ve Amerika’da nöroflirurji

ihtisas› yap›p ve Board sertifikas› alaraktan dönen

Hüsamettin Gökay 1956 y›l›nda Türkiye’de ilk defa

yap›lan nöroflirurji uzmanl›k imtihan›n› Hami Dilek’in

yan›nda vererek baflasistan olarak ekibe kat›lm›flt›r.

Hami Dilek 1962 y›l›nda buradan emekli olup 8 y›l

Samatya SSK hastanesinde parttime çal›flmaya

bafllam›fl ve burada çal›flan genel cerrah Mithat Dölen

kendisini asiste etmifltir. 1970 y›l›nda nöroflirurjiyi

b›rakm›flt›r. Hami Dilek herkes taraf›ndan tam bir

‹stanbul Beyefendisi ünvan› ile an›lm›flt›r. Titiz bir

cerrahi sonras›nda ameliyatlar› güzel çizimler ile izah

edermifl. Yazd›¤› birçok kitab› ‹stanbul üniversitesi

kütüphanesine hediye etmifltir.

Feyyaz Berkay (1915-1993) (resim-17) cerrahi
doçenti olarak Amerika’ya gidip St.Louis’de
nöroflirurji ihtisas› yapt› ve Amerikan nöroflirurji
Board’unu alan ilk nöroflirurjyenimizdir.
Nöropsikiyatri klini¤ine ba¤l› olarak çal›flt›. 1969’da
profesör oldu. 1971 y›l›nda Cerrahpafla’da müstakil
nöroflirurji klini¤i kuruldu. Rahmetli hocam›z çok
baflar›l› bir cerrah ve hoca olup nöroflirurjide birçok
katk›lar› oldu¤u herkes taraf›ndan bilinmektedir.

Bülent Tarcan (1914-1991) (resim-18) 1948 y›l›nda
genel cerrahi doçenti oldu. 1952-1953 y›llar›nda
Londra’da  Norfield in yan›nda e¤itim gördükten
sonra Çapa 2.cerrahi klini¤inde nöroflirurjyen olarak
çal›flt›. 1961’de profesör oldu. 1968 y›l›nda müstakil
nöroflirurji klini¤i kuruldu. Çocuklu¤undan beri müzik
faaliyetlerini devam ettiren Tarcan müzik ve
nöroflirurji alan›nda yapt›¤› çal›flmalarla ismini ulusal
ve uluslar aras› arenada duyurmufltur.

Nöroflirurjinin bafllang›ç yeri olan Bak›rköy’e
gelince Mazhar Hoca’n›n ayr›l›fl›ndan sonra nöroflirurji
faaliyetleri durdu. Hami Dilek ayr›ld›. Bir süre bofl
kalan klinikte Ertu¤rul Saltuk psikocerrahi ile u¤raflt›.
1954-56 y›llar aras›nda nöroflirurji uzman› olan Yani
Taptas ile bir süre devam edildi. 1958 y›l›nda
Hüsamettin Gökay’›n (resim-19) flef olarak tayin
edilmesi ile klinik canland›. E¤itime baflland›.
Hüsamettin Gökay t›p fakültesini Amerika’da
bitirerek Chicago’da nöroflirurji ihtisas› yapm›fl ve
Amerikan nöroflirurji boardunu alarak 1956’da
Türkiye’ye dönmüfltü. Haydarpafla Hami Dilek
klini¤inde nöroflirurji uzmanl›k belgesini alm›fl ve k›sa
bir süre burada çal›flt›ktan sonra Bak›rköy klini¤ine
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flef olarak gelmiflti. Zeki Birsen, Ertu¤rul Aras, Nermin

Taflatan, Hilmi Üner buradan ihtisas ald›lar. Hami

Dilek’in yan›nda uzman olan Aysima Alt›nok flef

muavini olarak geldi.1968 y›l›nda Hüsamettin Gökay

Çapa’ya üniversite doçenti olarak tayin olunca

Aysima Alt›nok Bak›rköy’e flef oldu (7,12,23,30).

Ankara’ya gelince, 1959 y›l›nda Hacettepe çocuk
hastanesinde Amerika’da nöroflirurji e¤itimi görmüfl
Vahdettin Türkmen (resim-20) ile çocuk cerrahi
dal›nda uzman olarak çal›flan Aykut Erbengi eflli¤inde
ilk pediatrik nöroflirurji bölümü kurulmufl oldu. Bir y›l
sonra Vahdettin Türkmen Amerika’ya döndü.

O s›rada Amerika’da e¤itim yaparak dönen
Nurhan Avman (1928-1988) (resim-21) çocuk cerrahisi
klini¤inde nöroflirurjyen olarak çal›flmaya bafllad›.
1964 y›l›nda doçent olan Avman Ankara
üniversitesine naklederek 1965’de nöroflirurji
klini¤ini kurdu. Daha önce Naci Ayral taraf›ndan dal
olarak çal›flan nöroflirurji 1965 y›l›nda müstakil olarak
kuruldu. Süratle geliflti. 1985 y›l›nda yeni yap›lan
‹bni-Sina hastanesine tahsis edilen müstakil bir kata
tafl›nd› (resim-22). Aykut Erbengi’ninde Amerika’ya
gidiflinden sonra Hacettepe’de nöroflirurji klini¤i
Melih Erhan, ‹smet Hallaç, Vural Bertan ile devam
etti. Bu arada Amerika’dan rotasyonla gelen
Dr.Lawrence Pool, Ernest Sachs ve  Charlie Wilson
taraf›ndan takviye edildi. 1966’da Aykut Erbengi  ve
Vural Bertan (resim-23) Amerika’dan döndü. 1967’de
ikisi de doçent oldu. Aykut Erbengi Anabilim Dal›
baflkan› oldu. 

Gülhane’ye gelince 2. hariciye klini¤inde Recai
Ergüder ve Naci Ayral hocalar baz› nöroflirurjikal
vakalar› yaparlard›. Naci Ayral Amerika’da k›sa bir
süre nöroflirurji e¤itimi görmüfltü. Ben cerrahi asistan›
iken 1957 y›l›nda Recai Ergüder bir albay›n
kafas›ndan d›flar›ya do¤ru büyümüfl bir menenjiomu
ç›kard› ve albay yürüyerek taburcu oldu. Daha sonra
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Zinnur Rollas cerrahi bünyesinde faaliyet gösterdi.

Cerrahi asistanlar› Rollasa rotasyon ile asiste ederdik.

Dr.Rollas 1959’un bafl›nda ayr›l›nca beni nöroflirürji

ihtisas› yapmak üzere Amerika’ya gönderdi. George
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Washington üniversitesinde nöroflirurji ihtisas›m›

tamamlay›p Amerikan nöroflirurji boardunu da alarak

1965 y›l›nda Türkiye’ye döndüm. Cerrahiye ba¤l›

olarak çal›flt›ktan sonra 1966 y›l›nda Gülhane’de

ba¤›ms›z nöroflirurji klini¤i kuruldu. 1972 y›l›nda

Ankara üniversitesi t›p fakültesine geçinceye kadar

bu klini¤in direktörlü¤ünü yapt›m (resim-24).

Bu arada ‹zmir’de Erdem Tunçbay Chicago’da

nöroflirurji e¤itimini tamamlayarak döndü. ‹zmir’de

Bedriye Kot’un nöroloji klini¤inde nöroflirurji dal›

olarak çal›flmaya bafllad›. 1973 y›l›nda Ege t›p

fakültesinde nöroflirurji klini¤i kuruldu. Bu tarihten

sonra birçok nöroflirurji klini¤i kuruldu ve

nöroflirurjyen say›s› artt›.

Son 52 y›l›n› içinde yaflad›¤›m nöroflirurjinin

geliflim h›z› hayret vericidir. Amerika’da e¤itime

bafllad›¤›m 1959 y›l›nda tan› yöntemi olarak sadece

anjio, pnömoventrikülografi, myelografi vard› fakat

hastalar› çok s›k› muayene ederdik. ‹lk olarak

ekoansefalografi ç›kt›. Bize sadece orta hat ekosunu

gösteriyor, e¤er flift görülüyor ise intrakranial kitle var
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diyorduk ve bu bulufl büyük bir heyecan yaratt›.

Hatta Washington Post gazetesi eko yaparken benim

resmimi çekti ve birkaç gün sonra Amerika’n›n birçok

bölgesinden müracatlar oldu (resim-25)

Asistanl›¤›m›n 2. y›l›nda beyin sintigrafisi ç›kt›. ‹lkin

bizim üniversitemizde kullan›ld›. ilk vakada frontal

lobda mandalin büyüklü¤ünde bir hiperaktivite

görüldü. Hocam Dr. Watts ile hayret ve heyecanla

izledik. Zira o zamanki imkanlar›m›zla

lokalizasyonunu saptad›¤›m›z tümörü ç›karmak için

ameliyat yapaca¤›m›z kortikal insizyonu ayarlamak

üzere ventrikül i¤nesiyle ponksiyonlar yaparak

tümörü hissedip en yak›n ve en zarars›z yeri tayin

ederdik. Amerika’da avantaj›m›z her kaybedilen

vakada otopsi yap›lmas› idi. Tümörü nas›l

›skalad›¤›m›z› görürdük. Zamanla imkanlar ço¤ald›.

Türkiye’ye döndü¤ümde bu zorluklar› yeniden

yaflad›m. Herfley yavafl yavafl düzeldi. Zorluklar

insana daha çok tecrübe kazand›r›yor. Yeni nesil

perkütan anjio, myelo, pnömoansefalogram

görmemifltir bile, hele medulla spinalis tümörünün

üst hududunu görmek için suboksipital myelo

yapmak baya¤› tecrübe gerektirirdi. Akustik nörinom

için köfle myelosu yapard›k. 4.ventrikülü doldurmak

için lateral ventriküle hava verdikten sonra hastay›

bafl afla¤› pozisyona getirip film çekerdik ve peflinden

hemen hastay› ameliyata al›rd›k. Tabi bu ifllem

hastay› ve doktoru çok h›rpalayan bir ifllemdi. Daha

sonralar› beyin sintigrafisi ve beyin tomografisi

Türkiye’ye geldi. Ve daha sonra manyetik rezonans
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görüntüleme ve varyasyonlar›, navigasyon sistemleri,
gamma-knife, cyber-knife, X-knife ile geliflim sürdü.

Türkiye’de nöroflirürjinin geliflimine dönüp
bakacak olursak bunun ruhu ve bafllatan› Mazhar
Osman Hoca’d›r. Hoca nöroflirurjinin önemini anlay›p
Abdülkadir Cahit Tüneri’yi, Hami Dilek’i nöroflirurjiye
teflvik etmifltir. Daha sonraki y›llar üniversite
bünyesinde Feyyaz Berkay ve Bülent Tarcan ortaya
ç›k›yor. 60’l› y›llarda Hüsamettin Gökay baflta olmak
üzere bizim jenerasyon Nurhan Avman, Aykut
Erbengi, Vural Bertan, Erdem Tunçbay, Umur Kaya,
Hüsamettin Kerim Gökay yeni e¤itim kurumlar›
gelifltirmek çabas›na giriyoruz (resim-26). K›s›tl›
imkanlarla e¤itim vermeye gayret gösterirken dünya
nöroflirurjisi ile iliflkiler kurabilmek için 1958 y›l›nda
rahmetli Feyyaz Hoca baflkanl›¤›nda kurulan
nöroflirurji cemiyeti çal›flmalar›na bafll›yor. 1970
y›l›nda Prag’da 4. EANS’a ifltirak ederek Türk
Nöroflirurji Cemiyetinin üye seçilmesini ve
dolay›s›yla World Federation of Neurological
Surgery’e üye olmay› baflar›yoruz. Ancak maddi
imkans›zl›klar ve organizasyon zaaf› nedeni ile
cemiyet gerekti¤i kadar güçlenemeyip gerekli flartlar›
yerine getiremedi¤i için 12 Eylül harekat›ndan sonra
kapat›lm›flt›r. 5 y›l aradan sonra dernek faaliyetleri
serbest b›rak›ld›. 1985 y›l›nda nörolojik bilimler
kongresinde dernek ihtiyac› dile getirildi ve herkes
taraf›ndan desteklenince orac›kta 9 kurucu üye ile
nöroflirurji derne¤ini kurduk (2,8,13,17,24). ‹lk baflkan
olarak Nurhan Avman’› ,genel sekreterli¤e
beceriklili¤iyle temayüz etmifl Ertekin Aras›l’› seçtik.
Dr.Aras›l büyük bir gayretle organizasyonu tamamlad›
ve sonraki y›llarda da bu iflleri devam ettirdi.
Derne¤in gelifltirilmesine bütün arkadafllar hevesle
kat›ld›. Bu arada Tunçalp Özgen, Yücel Kanpolat, Nur
Alt›nörs, Kemali Baykaner, Nuri Arda, Mehmet
Selçuki büyük hevesle ayak ifllerinden tutun,
derne¤e gelir getiren kongrelerin organizasyonuna
kadar profesyonellerin ifllerini de canavar gibi
yapt›lar (2,8,14,18,24). Dernek elde etti¤i gelirle ile
Çankaya’da bir daire alarak dernek merkezini buraya
nakletti. Derne¤in bafl›na Türk sözcü¤ünün
getirilmesi için Dr.Kanpolat’›n baflkanl›¤› s›ras›nda
uzun çabalar harcanm›fl ve sonuç vermifltir. Ve Türk
Nöroflirurji Derne¤i ismini ald›k. Dernek merkezi
Ankara’da olmas›na ra¤men yönetimde di¤er

kurumlardan ve flehirlerden üye al›nmas›na itina
gösterildi ve her zaman gençlerin girmesi teflvik
edildi. Eskiden nöroloji, psikiyatri ve nöroflirurji
müflterek kongre yapard›. Derne¤in yap›lanmas›
tamamlanm›fl, Avrupa ve dünya nöroflirurji
derneklerine aidatlar›m›z› muntazam gönderir hale
gelmifltik ve art›k müstakil nöroflirurji kongresi yapma
zaman›n›n geldi¤ine inanm›flt›k. Bu karar›m›z› 1983’te
Marmariste yap›lan Nörolojik bilimler kongresinde
aç›klad›k. Derne¤imizin ilk bilimsel etkinli¤i 1986 y›l›
fiubat ay›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Hasan
Ali Yücel toplant› salonunda yap›ld›. Ayn› y›l›n nisan
ay›nda Mersin PTT tesislerinde nöroflirurji kongresi
yap›ld›. Kongrenin baflar›l› olmas› için bütün genç
arkadafllar büyük gayret gösterdiler. Bundan sonra
bahar aylar›nda kongre, k›fl aylar›nda sempozyum
yap›lmas› gelenek haline geldi. 1989’dan itibaren
dernek Türk Nöroflirurji dergisi ve Turkish
Neurosurgery adlar›nda biri Türkçe di¤eri ‹ngilizce 2
adet dergi yay›nlamaya bafllad›. 1997 y›l›nda temel
Nöroflirurji kitab›n› yay›nlad›. Dernek giderek geliflti
ve güçlendi. Nöroflirurjiyen adedi ço¤ald›. Daha
verimli çal›flabilmek ve yönetimin iflini kolaylaflt›rmak
için gruplar kuruldu. ‹lk olarak pediatrik nöroflirurji ve
spinal nöroflirurji grubu kuruldu ve daha sonra buna
nöroonkoloji grubu eklendi. Nöroflirurji yeterlilik
kurumu, EANS kriterleri ile sertifikasyon (Board)
kurulu, e¤itim kurslar›, araflt›rma kurslar› ve yurtd›fl›
burslar› tesis edildi. E¤itim ve Ö¤retim kurulu bu
iflleri baflar› ile yürütmektedir. Bunun d›fl›nda
dan›flma kurulu, etik kurul, isimlendirme kurulu,
sosyal ifller ve iliflkiler kurulu, d›fl iliflkiler kurulu,
uzun dönem planlama kurulu, genç nöroflirurjyenler
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kurulu, mesleki özlük haklar› medikolegal kurul gibi
kurullar görevlerini baflar› ile yürütmektedirler.

50’yi aflk›n y›l içinde yaflad›¤›m nöroflirurji
Türkiye’de çok süratle geliflmifl ve dünya düzeyinde
övünülecek bir seviyeye gelmifltir. Nöroflirurjyenlerin
ço¤u yurd›fl›nda k›sa ve uzun süreli e¤itim görmüfl,
kurslara kat›lm›fl, dünya kongrelerine ifltirak etmifl
birço¤unda tebli¤ler yapm›flt›r. Ciddi Amerika ve
Avrupa dergilerinde bilimsel yay›n s›ralamas›nda 8.
s›rada yer almaktad›r. Üniversite kliniklerinde
dünyada yap›lan her türlü giriflimler yap›lmaktad›r.
Memleket ekonomisi pek parlak olmad›¤› halde ço¤u
klini¤imizde en modern cihaz ve aletler tamd›r.
Almanya’da ve Fransa’da çal›flan Türk iflçilerimize
burada niye zaman kaybediyorsunuz, Türkiye’de
filanca hastanede filanca doktora bu ameliyat› yapt›r
denmektedir. 

Bu durumumuzla iftihar ederken kalitemizi yüksek
tutmak ve daha da iyileflmek için gayret göstermek
gerekmektedir.

Görüldü¤ü gibi nöroflirurji çok süratle ilerliyor.
Y›llarca önce bir beyin tümörünün yerini buluncaya
kadar çok terlerdik. Bir manyetik rezonans
görüntüleme, nöronavigasyon veya bir stereotaksik
enstrumanlar› düflünebilirmiydik? Hayal bile
edemezdik. fiu halde hayal gücümüzü artt›rmal›y›z.
Elimizdekilerle yetinmeyip daha ileri gitmek için
hayallerimizi gerçeklefltirmeye çal›flmal›y›z. ‹leride
neler olacak?

Nörolojik hastal›klar›n alt›nda yatan neden
moleküler düzeyde incelenecek, bunlar›n olufl
nedenleri bulunup bunlardan koruyucu metodlar›n
bulunmas›na çal›fl›lacak, böylece konjenital
malformasyon, beyin tümörleri ve arterioskleroz gibi
patolojilerin önlenmesi non-invaziv metodlarla,
kompüterize robotik ve cerrahi metodlarla
yap›labilecektir. ‹leride nöroflirurjyenler daha çok
non-invaziv nöroflirurji için computer assisted cerrahi
için u¤raflacak ve acil vakalar için klasik cerrahi
uygulayacaklard›r. Mikrobiyoloji (moleküler biyoloji,
developmental biyoloji) yafllanma, sinir sistemi
rejenerasyonu, serebrovasküler hastal›klar, beyin
tümörü, beynin korunmas› beyin
transplantasyonlar›n›n yap›labilmesinde etkili
olacakt›r.

Biyoteknolojik geliflmelerle ilerde cerrahi aletler

ve mikroskop de¤iflecek ve küçük bir delikten

girilerek mikrokamera, mikrorobotik sistemlerle

girilerek patolojiye ulafl›lacak. Vasküler patolojiler;

anevrizma ve AVM ler inravasküler enstrumanlarla

yap›lacakt›r. Gen terapi beyin tümörleri ve di¤er baz›

hastal›klar için standart tedavi haline gelecektir.

Kanser gibi baz› hastal›klarda insanlarda da

eksperimental gen tedavisi denenmektedir. ‹lerde

santral sinir sisteminde aksonlar›n rejenerasyonu

gerçekleflecek, paraplejik ve quadriplejiklerde

fonksyon geri dönebilecektir. ‹leriye daima ümitle

bakmal› ve ilerlemek için gayret gösterilmelidir.

Son zamanlarda Türkiye’deki nöroflirurjyen say›s›

nüfus oran›na göre dünya standartlar›ndan fazlad›r.

‹htisas veren kurulufllar›n k›s›tlanmas› ve e¤itim

programlar›n›n denetlenerek en mükemmel hale

getirilmesi temennimizdir.     
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Askeri T›bbiye’de ilk nöroflirürji giriflimleri
19.yüzy›l›n sonlar›nda Cemil Pafla taraf›ndan
bafllat›lm›fl olsa da 1898 y›l›nda Gülhane
Hastanesi’nin aç›lmas› ile birlikte bu giriflimler genel
cerrahi servisi taraf›ndan yap›lmaya bafllanm›flt›r. 

yay›mlanm›flt›r. Daha sonra Dr. Mustafa Sakarya 1938
y›l›nda Dr. Walter Dandy’n›n yan›na fellow olarak
gönderilmifl ve onun yan›nda 9 ay kalarak klinik
tecrübeler kazanm›flt›r. 

DosyaDr. YUSUF ‹ZC‹, Dr. ENG‹N GÖNÜL
Gülhane Askeri Tıp Akademisi

GÜLHANE’N‹N 
TÜRK NÖROfi‹RÜRJ‹S‹’NE 

KATKILARI

Cemil Pafla (Topuzlu)

Spastisite tedavisinde kullan›lan bir teknik olan
posterior rizotomi Türkiye’de ilk kez 20.yüzy›l›n
bafllar›nda Wieting Pafla taraf›ndan uygulanm›flt›r.
Daha sonra ayn› ameliyat Prof. Mim Kemal Öke
taraf›ndan da uygulanm›flt›r.  Genel cerrahi servisi’nin
direktörü olan Prof. Mim Kemal Öke taraf›ndan pek
çok nöroflirürjikal giriflim yap›lm›fl ve ilk nöroflirürji
kitab› da ayn› kifli taraf›ndan 1924 y›l›nda Tbp.Yzb. Mustafa Sakarya                             
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1940’l› y›llarda Gülhane Ankara’ya tafl›nm›fl ve
nöroflirürjikal giriflimler genel cerrahi servisinde
yap›lmaya devam etmifltir. 1940-1950’li y›llarda Dr.
Recai Ergüder ve Dr. Naci Ayral taraf›ndan pek çok
nöroflirürji operasyonu yap›ld›¤› bilinmektedir. 1950
y›l›nda Kore Savafl›n›n bafllamas›ndan sonra Nöroloji
Uzman› olan Dr. Hüseyin Zinnur Rollas Kore’deki
askeri birli¤e gönderilmifltir. Buradaki kafa ve omurga
yaralanmalar›n›n Amerika’l› cerrahlar taraf›ndan
baflar› ile tedavi edildi¤ini gören Dr.Rollas 1954
y›l›nda Nöroflirürji e¤itimi almak üzere Amerika’ya
gitmifltir. Ohio State Üniversitesi’nde Dr. Harry
LeFever’in yan›nda 1954-1956 y›llar› aras›nda
Nöroflirürji e¤itimi alan Dr. Rollas 1957 y›l›nda
Türkiye’ye dönerek genel cerrahi servisi içinde bir
nöroflirürji klini¤i kurmufltur. 

1960 y›l›na kadar Gülhane’de çal›flan Dr. Rollas’›n
yan›nda ayr›ca genel cerrahi asistan› olan Dr. H. Ziya
Gökalp ve Dr. Zeki Uygur’da bulunmaktad›r. Bu
dönemde anjiografi ve ventrikülografiler yap›l›p
s›n›rl› say›da nöroflirürjikal giriflimler
gerçeklefltirilmifltir. Bu s›rada Ankara’da baflka
nöroflirürjiyen olmad›¤› için sadece Gülhane’de de¤il
Ankara’da di¤er hastanelerde de nöroflirürjikal
giriflimler ve serebral anjiografiler ayn› ekip
taraf›ndan yap›lmaktad›r. 1960 y›l›nda emekli olan Dr.
Rollas bu tarihte tekrar ABD’ye dönmüfltür. Bunun
üzerine nöroflirürji klini¤i kapanm›fl ve Dr. H. Ziya
Gökalp ABD’ye gönderilmifltir. Dr. Gökalp 1965
y›l›nda nöroflirürji ihtisas›n› George Washington
Üniversitesi’nde Dr. James Watts’›n yan›nda
tamamlayarak Gülhane’ye dönmüfl nöroflirürji
servisini tekrar açm›flt›r. Bu s›rada Hacettepe T›p
Fakültesinde ihtisas yapan Dr. Nusret Ç›nar ve Dr.
fiefik Ünlü’de klini¤e kat›lm›fl ve tüm nöroflirürji
uygulamalar› ve e¤itimi sistematik olarak bafllam›flt›r. 

1972 y›l›nda Dr. H. Ziya Gökalp emekli olup
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesinde geçmesi sonucu
Dr. fiefik Ünlü klinik direktörü olmufltur. Dr. fiefik
Ünlü 1972 y›l›nda Freiburg-Almanya’ya gönderilmifl
ve stereotaksik cerrahi konusunda e¤itim alm›flt›r.
1975 y›l›nda ilk stereotaksi sisteminin Gülhane’ye
al›nmas› ile birlikte hareket bozukluklar›nda
stereotaksik cerrahi tedavileri uygulanmaya
bafllam›flt›r. 1975-1976 y›llar› aras›nda Parkinson
tan›s› alan ve medikal tedaviye yan›t vermeyen 15
hastada Zona ‹nserta’da lezyon oluflturulmufl ve
olumlu sonuçlar al›nm›flt›r. Bu çal›flmalar Dr. fiefik
Ünlü ve Dr. Korkut Alkan taraf›ndan yap›lm›flt›r. 

Prof.Tbp.Alb. Mim Kemal Öke

Tbp.Bnb. H. Zinnur Rollas 
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Gülhane’de ilk stereotaksik cerrahi uygulamalar› (1975)

1970’li y›llar›n bafl›nda GATA Nöroflirürji klini¤i.

ÜÜSSTT::  KKoorrkkuutt  AAllkkaann,,  ZZaaffeerr  NNuuhhoo¤¤lluu,,  HHaanneeffii  BBaayy,,  DDoo¤¤aann  ÜÜnnaall

AALLTT:: HHıızzıırr  AAllpp,,  BBeeddiiii  fifiaahhiinn,,  HHaammiidd  ZZiiyyaa  GGöökkaallpp,,  fifieeffiikk  ÜÜnnllüü,,  MMüürrsseell  OOkk
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1970’li y›llarda Dr. Naci Seber, Dr. Erdener
Timurkaynak, Dr. fievket Tektafl, Dr. Muzaffer Bayhan,
Dr. Altay Bedük ve Dr. Ferruh Gezen klini¤e
kat›lm›flt›r. Dr. Erdener Timurkaynak, 1984 y›l›nda
Mikrocerrahi laboratuar›n› kurmufltur. 5 tane
mikroskop ve mikrocerrahi aletlerin al›nmas› ile
e¤itime bafllayan mikrocerrahi laboratuar› o tarihten
günümüze kadar sistematik olarak e¤itim vermeye
devam etmifltir. Aradan geçen 25 y›l›n içinde 1000’in
üzerinde asker ve sivil cerraha mikrocerrahi e¤itimi
verilmifl ve pek çok araflt›rma bu laboratuarda
yap›lm›flt›r. 

1990 y›l›ndan itibaren kadavralar üzerinde
mikrocerrahi anatomik çal›flmalar yap›lmaya
bafllanm›fl ve bunlar daha sonra yurtiçi ve yurtd›fl›
çeflitli dergilerde yay›mlanm›flt›r.

Mikrocerrahi laboratuar› pratik e¤itim odas› (1985)

Mikrocerrahi laboratuar›nda yap›lmakta olan anatomik
çal›flmalardan örnekler. Solda orbita diseksiyonu, sa¤da ise
temporal kemik diseksiyonu görülmektedir.

Stereotaksik yolla Parkinson hastas›n›n tedavisi (1975) 

Prof.Dr. Gazi Yaflargil’in 1992 y›l›nda GATA Mikrocerrahi
laboratuar›n› ziyaretindeki yaz›s› 
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‹ntraoperatif BT ve MR cihazlar› ameliyathane’nin içinde görülmektedir.

1980’li y›llar›n bafl›nda ameliyat mikroskoplar›n›n

al›nmas› ile nöroflirürjide mikrocerrahi yöntemler

standart hale gelmifltir. Yine bu dönemde

transsfenoidal hipofiz cerrahisi ve anevrizma cerrahisi

h›z kazanm›flt›r. 2000’li y›llar›n bafl›nda

nöroendoskopi sistemi al›nm›fl ve endoskopik

uygulamalar bafllam›flt›r.

2005 y›l› eylül ay›ndan itibaren Dr. Engin Gönül

taraf›ndan endoskopik hipofiz cerrahisi bafllat›lm›flt›r.

2006 y›l›ndan itibaren intrakranial tümörler ve
kistlere de endoskopla müdahale edilmeye
bafllanm›flt›r. 2008 y›l› bafl›nda nöronavigasyon
sistemi kullan›ma girmifltir.  2009 y›l› ocak ay›ndan
itibaren de floresanl› operasyon mikroskobu, modern
stereotaksi sistemi, nörofizyolojik monitörleme
sistemi ve intraoperatif ultrason, BT ve MR
sistemlerinin kullan›lmaya bafllanmas› ile birlikte
klini¤imiz modern nöroflirürji’nin en ileri aflamas›na
ulaflm›flt›r. 

Sol talamik yerleflimli bir tümörün navigasyon ve endoskop eflli¤inde ç›kar›lmas›
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Ayn› tümörün intraoperatif MR eflli¤inde basamak-basamak ç›kar›lmas› görülmektedir.

Nöroendoskop ve navigasyon sistemi yard›m›yla kliplenmifl bir orta serebral arter anevrizmas›
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Türk Nöroşirürji Derneği Hatıra Ormanı

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
HHAATTIIRRAA OORRMMAANNII

((FFiiddaann  DDiikkiimm  TTöörreenniinnddeenn  GGöörrüünnttüülleerr))
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Türk Nöroflirürji Derne¤i Hatıra Ormanı



99

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

20-23 fiubat 2009 tarihlerinde ‹ran'›n Kish
adas›nda "2. Uluslararas› Avrupa-Ortado¤u Minimal
‹nvazif Omurga Tedavisi Kongresi" düzenlendi. ‹lki
2007 y›l›nda Abu Dhabi'de gerçeklefltirilmifl olan bu
kongrenin düzenleyicisi Almanya'da çal›flan ‹ranl› bir
Nöroflirürjiyen olan Dr. Armin Norusi idi. Kongre
‹ran’›n omurga cerrahisi, nöroflirürji ve radyoloji
cemiyetleri taraf›ndan da desteklenmiflti. Kongreye
ülkemizden Dr. Mehmet Zileli ve ben kat›ld›k. 

Kish adas› Basra Körfezinde bulunan, ‹ran
k›y›lar›na yak›n küçük bir ada. Bir havaalan› ve liman›
bulunuyor. Biz Kish adas›na ‹stanbul’dan Dubai
üzerinden aktarma ile toplam 6 saatlik bir uçuflla
ulaflt›k. Ada serbest bölge statüsünde ve vize
al›nmadan girilebiliyor. Turizm ve al›flverifl bölgesi
olarak geliflmekte ve körfez ülkelerinden turistler
geliyor. Tropik bir iklimi olan adan›n yap›laflmas›
düzenli ve genifl yollara sahip (Bkz Resim 1). Ada, t›p
fakültesi de bulunan bir üniversiteye sahip. Bilimsel
oturumlar uluslararas› kongre merkezi adl› bir tesiste
gerçeklefltirildi. Yeni yap›lm›fl bu binada donan›m
gayet iyiydi (Resim 2). Kat›l›mc›lar Kish adas›n›n
çeflitli yerlerindeki otellerden servislerle getirildi.
Organizasyondaki görevliler gayretli olsalar da
muhtemelen benzer aktivitelerde deneyimsiz
olmalar›ndan dolay› ufak tefek aksamalar her
aflamada göze çarpt›.

Toplam kat›l›mc› say›s› iki yüz civar›ndayd› ve
büyük ço¤unlu¤unu nöroflirürjiyenler oluflturuyordu.
Almanyadan kat›lan 10-15 kiflilik bir ekip Avrupa
ülkelerinden gelen bafll›ca kat›l›mc› grubuydu. ‹ran
d›fl›nda di¤er ortado¤u ülkelerinden gelen

Toplantı İzlenimi

‹RAN’DAN 
B‹R OMURGA KONGRES‹ 
‹ZLEN‹MLER‹

RReessiimm  11

Dr. CUMHUR KILINÇER
Trakya Üniversitesi, T›p Fakültesi

Nöroflirürji Anabilim Dal›

RReessiimm  22
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kat›l›mc›lar›n say›s› da birkaç› geçmiyordu. Kongre
genel anlamda, Dr. Norusi'nin kiflisel çabalar› ve
iliflkileri çevresinde flekillenmifl ve kat›l›mc›lar›n› da
uluslaras› bir toplant›ya kat›l›p yabanc› konuflmac›lar›
dinlemek isteyen ‹ran’l› meslektafllar›m›z›n
oluflturdu¤u bir organizasyon olarak göze çarpt›.
Kongrede genellikle minimal invaziv omurga
cerrahisi ile uygulamalar sunulurken omurga
cerrahisinin di¤er alanlar›na de¤inen bildiriler de
mevcuttu. Toplamda 78 sözlü bildiri, 45 poster bildiri
sunuldu, 2 panel ve 2 endoskopi çal›fltay›
gerçeklefltirildi. Alman meslektafllar›m›z genellikle
temsilcisi olduklar› endoskopi firmalar›n›n ürünlerine
yönelik cerrahi serileri sundu ve çal›fltaylar
düzenlediler. ABD’den kat›lan bir anestezist olan
Dr.Heavner epiduroskopi deneyimlerini aktard›. Ben
lomber kök bas›lar›nda uygulad›¤›m›z
mikroforaminotomi tekni¤ini ve travma olgular›ndaki
kifoplasti/vertebroplasti deneyimimizi sundum. Dr.
Zileli osteoporotik kompresyon k›r›klar›nda
uygulad›klar› yeni bir kifoplasti tekni¤ini sundu, baz›
oturumlar› yönetti, minimal invaziv cerrahinin ne
oldu¤u konusundaki bir panele kat›ld› ve minimal
invaziv yerine "minimal access" kavram› üzerinde
durdu. ‹ranl› meslektafllar›m›z›n yapt›klar›
sunumlardan omurga cerrahisi konusunda gerek bilgi
düzeylerinin gerekse teknik donan›mlar›n›n oldukça
iyi oldu¤u izlenimini edindik. Bununla birlikte,
oturumlarda soru/yan›t ve katk› bölümlerinde
dinleyicilerin oldukça suskun oldu¤u ve belli bir kaç
kifli d›fl›nda kat›l›mc› olmad›klar›n› gözledik. Bizlerin
sunumlar›na özellikle Azeri as›ll› meslektafllar›m›z
ilgilerini belirttiler ve konuflmalar›m›zdan sonra uzun
uzad›ya konuflma ve bilgi aktar›m› yapma flans›m›z
oldu.

Özetle, bu toplant›da ‹ran’l› meslektafllar›m›zla
tan›flma ve gerek bilimsel gerek kiflisel ba¤lant›lar
kurma flans› bulduk. Bat›l› meslektafllar›m›z›n
geliflmekte olan ülkelerdeki sa¤l›k sektörleri ve
bilimsel ortam›na olan ilgisini bir kez daha
gözlemledik ve Türk nöroflirürjisinin gerek s›n›r
komflular›m›zla gerekse tüm dünyayla yak›n iliflkiler
kurma ve kendini tan›tma çabalar›n›n artarak sürmesi
gerekti¤i konusundaki fikirlerimiz kuvvetlendi.

RReessiimm  44

RReessiimm  33
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
SSppiinnaall  vvee  PPeerriiffeerriikk  SSiinniirr  CCeerrrraahhiissii  ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  GGrruubbuu

HHaassttaa  BBiillggiilleennddiirrmmee  BBrrooflflüürrlleerrii  
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TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  YYAAYYIINNLLAARRII

410 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kufle kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

26 YAZAR - 32 MAKALE

416 sayfa, 21x29.7 cm ebadında, kufle kapak,
tutkallı cilt, 90 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

KATKIDA BULUNAN Ö⁄RET‹M ÜYELER‹M‹Z 
TOPLAM 204 K‹fi‹, 2300 SORU ve CEVAPLARI

320 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kufle kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

29 YAZAR - 30 MAKALE

284 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kufle kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

29 YAZAR - 29 MAKALE
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TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  YYAAYYIINNLLAARRII

388 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kufle kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

33 YAZAR - 26 MAKALE

510 sayfa, 16x24 cm ebadında, kufle kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

39 YAZAR - 30 MAKALE

72 sayfa, 12.5x19.5 cm ebadında, kufle kapak,
tel dikiflli, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

160 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kufle kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı
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‹ki cilt, toplam 1656 sayfa, 21x28 cm ebadında, sıvama sert kapak,
iplik dikiflli, 90 gr./m2 mat kufle ka¤ıt, renkli baskı

197 YAZAR - 172 MAKALE

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  YYAAYYIINNLLAARRII

540 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, sıvama sert kapak,
iplik dikiflli, 90 gr./m2 mat kufle ka¤ıt, tek renk baskı

56 YAZAR - 47 MAKALE

460 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, sıvama sert kapak,
iplik dikiflli, 90 gr./m2 mat kufle ka¤ıt, renkli baskı

25 YAZAR - 28 MAKALE

288 sayfa, 16x23.5 cm ebadında, kufle kapak,
tutkallı cilt, 80 gr./m2 1. hamur ka¤ıt, tek renk baskı

32 YAZAR - 29 MAKALE
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2008 y›l› Türk Nöroflirürji Derne¤i Yurtd›fl› E¤itim
Bursu ile 01 Eylül 2008-27 fiubat 2009 tarihleri
aras›nda, Department of Neurological Surgery,
University of Wisconsin (UW)-Madison, WI/ABD’de,
bafll›ca nörovasküler cerrahi olmak üzere nöroflirürji
alan›nda çal›flmalar yapt›m. UW’n›n Nöroflirürji
Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Robert J Dempsey
olup, ben çal›flmalar›m› Dr. Mustafa Kemal Baflkaya
gözetim ve denetiminde yapt›m. Dr. Baflkaya
bölümde kafa taban› ve serebrovasküler cerrahi
direktörüdür. Ayr›ca kafa kaidesi mikronöroanatomi
laboratuvar› ve stroke laboratuvar›n›n da sorumlu
ö¤retim üyesidir.

Mikronöroanatomi laboratuvar›nda; intrinsik
nöroanatomi ile beyin ve kafa kaidesinin
mikronöroanatomisi çal›fl›lmakta olup kadaverik
diseksiyon ve nöroanatomi kurslar› verilmektedir.
Stroke  laboratuvar›nda ise spontan hipertansif
s›çanlarda orta serebral arterin (MCA) sütür oklüzyon
modeli ile oluflturulan fokal iskemi modelinde, kök
hücre tedavisinin nöronal restorasyondaki etkinli¤i
çal›fl›lmaktad›r. Dr. Baflkaya’n›n laboratuvarlar› ile
di¤er laboratuvar ve bölümler aras›nda ortak
çal›flmalar yürütülmektedir.

Hayvan laboratuvar›nda çal›flmaya bafllamadan
önce, UW’n›n düzenledi¤i hayvan araflt›rmalar›
biyometodoloji ve hayvan cerrahisi kurslar›na
kat›larak sertifika ald›m.

E¤itim sürem içerisinde Dr Mustafa Kemal
Baflkaya ile yapt›¤›m çal›flmalar ve gözlemler üç alt
bafll›kta sunulabilir.

II..  LLaabboorraattuuvvaarr  ÇÇaall››flflmmaallaarr››

aa..  HHaayyvvaann  llaabboorraattuuvvaarr››;; S›çanlarda endovasküler
sütür oklüzyon tekni¤i ile MCA oklüzyonu, çeflitli

testlerin uygulanmas›, ve s›çan beyinlerinde
histopatolojik ve immunohistokimyasal boyama
tekniklerini ö¤rendim.

bb..  NNöörrooaannaattoommii  llaabboorraattuuvvaarr››;;  

1. Dr. M.K. Baflkaya’n›n di¤er bölümlerle birlikte
yürüttü¤ü ve benim kat›ld›¤›m çal›flmalar:

• A simple technique for interventional tool
placement combining fluoroscopy with
interventional CT on a C-arm system.
(Neurosurgery dergisinde de¤erlendiriliyor.)

2. Dr. M.K. Baflkaya’n›n denetiminde yürüttü¤üm
çal›flmalar:

• A Vermian Artery Originating from the
Posterior Cerebral Artery: An Anatomical case
report. (Surg Radiol Anat dergisi tarafindan
kabul edildi.)

• Microsurgical anatomy of the superior
cerebellar artery.

• Microsurgical anatomy of the anterior
perforated substance.

• Microsurgical anatomy of the lateral
perforated substance.

• Microsurgical anatomy of the posterior
perforated substance.

3. Wisconsin Skull Base Course 2009’da (7 fiubat
2009) e¤itimci 

IIII..  KKlliinniikk  ‹‹zzlleemmlleerr

UW Nörolojik Cerrahi Depatman›’nda rutin
nöroflirürji olgular› yan›nda kompleks nörovasküler
ve  nöroonkolojik olgular›n ameliyatlar›n› izledim.
Bunlar;

Yurtdışı Çalışma RaporuDr. YURDAL SERARSLAN
Mustafa Kemal Üniversitesi,

Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi,
Nöroflirürji Anabilim Dalı

Dr. Yurdal Serarslan’›n Yurtd›fl› Çal›flma Raporu
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• EEG monitörlemesi eflli¤inde karotid
endarterektomi

• Uyan›k kraniotomi ve beyin haritaland›rma
yard›ml› kompleks ve hassas bölge tümör
cerrahisi 

• ‹ntrakranial-ekstrakranial by-pass cerrahisi ile
beynin revaskülarizasyonu

• Kompleks anevrizmalara  minimal invazif
giriflimler

• Posterior dolafl›m anevrizmalar›nda uzak
lateral yaklafl›m

• Kafa kaidesi tümörlerine (ön, orta, arka) çeflitli
yaklafl›mlar

• ‹ntradural intramedüller spinal tümörlerde
uyar›lm›fl potansiyeller eflli¤inde minimal
invazif cerrahi

IIIIII..  DDüüzzeennllii  KKaatt››lldd››¤¤››mm  HHaaffttaall››kk  vvee  AAyyll››kk  TTooppllaanntt››llaarr

• Dr. M.K. Baflkaya’n›n haftal›k olarak asistanlara
yönelik yapt›¤› teorik ve pratik nöroanatomi
kurslar›

• Nörolojik Cerrahi Departman› taraf›ndan
düzenlenen nöroflirürji vaka sunumlar› ve
tart›flmalar›, morbidite ve mortalite
toplant›lar›, nöroradyoloji, nöropatoloji,
pediatrik nöroflirürji konferanslar›, beyin
otopsileri “brain cutting” toplant›lar›

• Nörolojik Cerrahi Departman› taraf›ndan di¤er
üniversitelerden davet edilen misafir ö¤retim
üyelerinin verdi¤i konferanslar› izledim.

Benim UW Nörolojik Cerrahi Departman›’na
geldi¤im tarihte, Dr Kutluay Uluç, Dr. M.K. Baflkaya ile
çal›flmaya bafllam›flt›. Gerek çal›flmalara gerek ortama
kolay al›flmama yard›mc› oldu¤u için Dr Kutluay
Uluç’a bu vesileyle teflekkür ederim. Son olarak
bilimsel olarak çok dolu geçirdi¤im bu dönemde,
rahat ve  verimli çal›flmam için ideal bir ortam
sa¤layan, bilgi ve deneyimlerini paylaflan Dr Mustafa
Kemal Baflkaya ve ailesine minnettarl›¤›m› ifade
etmek isterim.
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Duyurular

ÖNEML‹!

Anabilim Dal›
Baflkanlar› ve

Klinik fiefleri’nin
dikkatine!

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
YYuurrttdd››flfl››  ÖÖzzeell  KKoonnuullaarr  

BBuurrss  PPrrooggrraammllaarr››

Amaç: Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi genç nöroflirürjiyenlerin, yurt d›fl›nda kendisini
kan›tlam›fl bir merkezde, ilgi duyduklar› bir alanda gidip e¤itim ve ö¤renim almalar›
ve gereksinim duyduklar› araflt›rma projelerini bu merkezlerde yapmalar›na olanak
sa¤lamak ve Türkiye'ye döndüklerinde kazand›klar› deneyimlerle çal›flt›klar› klini¤e
katk›da bulunmalar›d›r.

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  YYUURRTTDDIIfifiII  ÖÖZZEELL  KKOONNUULLAARR  BBUURRSS  PPRROOGGRRAAMMII
22001100 BBAAfifiVVUURRUU  KKOOfifiUULLLLAARRII

1. Burslar Türk Nöroflirürji Derne¤i üyelerine verilir.

2. Burs alacak kifli 40 yafl alt›nda olmal›d›r.

3. Baflvuran aday›n  bir e¤itim hastanesinde çal›fl›yor olmas› gerekmektedir.

4. Aday 3 adet  ayr›nt›l› bilimsel özgeçmiflini  ve çal›flma süresinde  planlad›¤› 
projelerini Türk Nöroflirürji Derne¤i'ne göndermelidir.

5. Burs Alanlar›:

Pediatrik Nöroflirürji 3 Kifli
Pediatrik Spinal Cerrahi 2 Kifli
Periferik Sinir Cerrahisi 2 Kifli
Vasküler Cerrahi 2 Kifli

6. Bursa baflvuran aday Türk Nöroflirürji Derne¤i taraf›ndan oluflturulacak  kurul
taraf›ndan sözlü görüflmeye al›n›r.

7. Aday dönüflünde Türk Nöroflirürji Derne¤i'ne rapor verir.

8. Burs süresi 6 ayd›r.

9. Burs ücreti ayda 1000 USD'd›r.

10. Son baflvuru tarihi: 1 Mart 2010
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1. Burslar Türk Nöroflirürji Derne¤i üyelerine verilir.

2. Burs alacak kifli 40 yafl alt›nda olmal›d›r.

3. Baflvuran aday›n bir e¤itim hastanesinde çal›fl›yor olmas›
gerekmektedir.

4. Aday 3 adet ayr›nt›l› bilimsel özgeçmiflini ve çal›flma süresinde
planlad›¤› projelerini Türk Nöroflirürji Derne¤i’ne göndermelidir.

5. Aday›n Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi olan ve e¤itim
hastanelerinde ö¤retim kadrosunda bulunan (Profesör, Doçent,
fief, fief Muavini) en az 2 kifliden referans mektubu almas› gerekir.

6. Gidece¤i ülkenin dili veya ‹ngilizce dilinde TOEFL (en az 500),
KPDS (en az 70) puan alanlar baflvuracakt›r.

7. Aday›n Türk Nöroflirürjisi’nin geliflmesine katk›s› olacak bir alanda
kendisini kan›tlam›fl bir merkeze gitmesi istenir.

8. Aday›n bu merkezden kabul yaz›s› alm›fl olmas› gerekmektedir.

9. Bursa baflvuran aday Türk Nöroflirürji Derne¤i taraf›ndan
oluflturulacak kurul taraf›ndan sözlü görüflmeye al›n›r.

10. Aday›n yurda dönüflte bir e¤itim kurumunda burs süresinin en az
2 misli daha çal›flmas› istenir.

11. Aday dönüflünde Türk Nöroflirürji Derne¤i’ne rapor verir.

12. Burs süresi 3 ay  ile 1 y›l aras›nda de¤iflebilir.

13. Burs ücreti ayda 1500 USD d›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2010

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
YYuurrttdd››flfl››  EE¤¤iittiimm  BBuurrssuu  BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2010 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir
bilimsel araflt›rma ödüllendirilecektir. Seçilen araflt›rmac›ya
ödülü ve berat› 2010 y›l› Türk Nöroflirürji Derne¤i 24. Bilimsel
Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1000 USD karfl›l›¤› Yeni
Türk Liras›d›r.

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmal›d›r.

2. Baflvuran kifli, Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi veya Nöroflirürji
dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.

3. Araflt›rma Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bir merkezde
yap›lm›fl olmal›d›r.

4. Araflt›rma, deneysel veya klinik alanda yap›lm›fl olabilir.

5. Araflt›rma, SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birisinde
1 Ocak 2009 - 31 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda yay›mlanm›fl
veya yay›na kabul edilmifl olmal›d›r.

6. Baflvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araflt›rma Türk
Nöroflirürji Derne¤i adresine gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baflvuru geçerli
de¤ildir.

7. Ödül baflvuran araflt›rmac›ya verilir. Baflvuruda, araflt›rmada
ad› geçen di¤er araflt›rmac›lar›n yaz›l› onay› flartt›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2010

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
22001100 YY››ll››  BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa  ÖÖddüüllüü
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2010 y›l›  Bilimsel Kongresi’nde "Prof. Dr.
Mahir Tevruz" Bilimsel Araflt›rma Ödülü, seçilecek bir araflt›rmac›ya
verilecektir. Seçilen araflt›rmac›ya ödülü ve berat› 24. Türk
Nöroflirürji Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar›
10 Cumhuriyet alt›n›d›r. 

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmal›d›r.

2. Baflvuran kifli, Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi doçent, yard›mc›
doçent ya da uzman veya Nöroflirürji dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi
olmal›d›r. 

3. Araflt›rma Türkiye Cumhuriyeti  s›n›rlar› içinde bir merkezde
yap›lm›fl olmal›d›r. 

4. Araflt›rma, deneysel veya klinik alanda yap›lm›fl olabilir. 

5. Araflt›rma, SCI ve Index Medicus'a dahil dergilerden  birisinde 
1 Ocak 2009 - 31 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda  yay›mlanm›fl veya
yay›na kabul edilmifl olmal›d›r. 

6. Baflvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araflt›rma Türk
Nöroflirürji Derne¤i adresine gönderilmeli yada elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baflvuru geçerli
de¤ildir. 

7. Ödül baflvuran araflt›rmac›ya verilir. Baflvuruda, araflt›rmada ad›
geçen di¤er araflt›rmac›lar›n yaz›l› onay› flartt›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2010

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPrrooff..  DDrr..  MMaahhiirr  TTeevvrruuzz  

BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa  ÖÖddüüllüü  --  22001100
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2010 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir uzmanl›k
tezi ödüllendirilecektir. Seçilen uzmanl›k bilimsel tezine, ödülü ve
berat›  24. Türk Nöroflirürji Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde
verilecektir.  Ödül miktar› 500 USD'd›r. 

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Ödül için baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti  vatandafl›
olmal›d›r.

2. Ödül için baflvuran kifli  Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi ve
Nöroflirürji Uzman› olmal›d›r. 

3. Uzmanl›k tezi çal›flmas› Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bir
merkezde yap›lm›fl  olmal›d›r. 

4. Uzmanl›k tezi  deneysel ve klinik alanda yap›lm›fl olabilir.

5. Uzmanl›k tezi 2009 y›l› içerisinde bas›lm›fl olmal›d›r. 

6. Baflvuru mektubu ile birlikte dört nüsha tez, Türk Nöroflirürji
Derne¤i adresine  gönderilir ya da elden teslim edilir. Faks,
disket veya e-posta ile  baflvuru geçerli de¤ildir. 

7. Ödül baflvuran kifliye verilir. 

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2010

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
DDrr..  AAyyssiimmaa  AAlltt››nnookk  

NNöörrooflfliirrüürrjjii  UUzzmmaannll››kk  TTeezz  ÖÖddüüllüü  --  22001100
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPrrooff..  DDrr..  HHaammiitt  ZZiiyyaa  GGöökkaallpp  

GGeennçç  NNöörrooflfliirrüürrjjiiyyeenn  TTeeflflvviikk  ÖÖddüüllüü  --  22001100

Türk Nöroflirürji Derne¤i Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp  Genç
Nöroflirürjiyen Teflvik  Ödülü için  üç bilimsel çal›flma  ödüllen-
dirilecektir. Seçilen araflt›rmac›lar›n ödül ve berat›  Türk Nöroflirürji
Derne¤i 24. Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1.ye
2500 USD, 2.ye 1500 USD ve 3.ye 1000 USD'd›r.

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Ödül için baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti  vatandafl›
olmal›d›r.

2. Ödül için baflvuran kifli Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi veya
Nöroflirürji dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.

3. Araflt›rma  deneysel veya klinik alanda yap›lm›fl olmal›d›r.

4. Araflt›rma SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birisinde 
1 Ocak 2009 - 31 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda yay›mlanm›fl
veya yay›na kabul edilmifl olmal›d›r. 

5. Baflvuru mektubu ile birlikte dört nüsha  araflt›rma Türk
Nöroflirürji Derne¤i adresine gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baflvuru geçerli
de¤ildir.   

6. Araflt›rman›n ayn› y›l Türk Nöroflirürji Derne¤i taraf›ndan
verilen baflka bir ödüle baflvurmam›fl olmas› veya daha önce
herhangi bir ödül kazanmam›fl olmas› gereklidir.

7. Ödül, de¤erlendirme jürisi taraf›ndan lay›k görüldü¤ü takdirde
verilir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri bölünemez,
birer kifliye verilir. Ödül baflvuran araflt›rmac›ya verilir.
Baflvuruda, araflt›rmada ad› geçen di¤er araflt›rmac›lar›n yaz›l›
onay› flartt›r. 

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2010
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AAmmaaçç::

Nöroflirürji alan›nda, yurtd›fl›nda bilgi ve
deneyimlerinin artmas› için genç nöroflirürji
uzmanlar›na maddi destek sa¤lamak,

Sn. Prof. Dr. Vural Bertan’›n arzular› do¤rultusunda, bu
amac›n her sene yurtd›fl›nda bir e¤itim kurumunda
bilgi ve deneyim kazanmak için yaklafl›k üç ay süre ile
inceleme yapmak üzere gidecek bir genç nöroflirürji
uzman›na destek vermek üzere gerçekleflmesi, efli
Prof. Dr. Münevver Bertan taraf›ndan kal›c› bir sisteme
ba¤lanmas› arzu edilmektedir. Bursun devaml›l›¤›, Sn.
Prof. Dr. Münevver Bertan taraf›ndan hukuki esaslara
göre sa¤lanacakt›r.

Burs Miktar› ve kapsam›:

Burs her sene bir kifliye verilmek üzere toplam 5.000
Amerika Birleflik Devletleri Dolar›d›r.

Baflvuru Koflullar›:

1. T.C. vatandafl› olmak

2. Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi olmak

3. Aday›n 40 yafl alt›nda olmas›

4. Aday›n gidece¤i ülkede bilimsel iletiflimini
sa¤layacak seviyede yabanc› dil bildi¤inin seçici
kurul taraf›ndan objektif kriterlere göre kabul
edilmesi.

5. Seçilen aday›n gidece¤i merkezden kabul belgesi
getirmesi (seçici kurulun karar›n›n ilan›ndan sonra
bu belgenin alt› ay içinde sunulmas› gerekir, aksi
takdirde burs s›ralamadaki ikinci adaya verilir.)

6. Aday›n yurda dönüflünde yapt›¤› e¤itimle ilgili bir

yaz›l› raporu seçici kurula iletilmek üzere dernek

yönetim kuruluna sunmas› gerekir.

Seçici Kurul:

Seçici kurul, Türk Nöroflirürji Derne¤i Yönetim

Kurulu’nun seçece¤i bir kifli, Hacettepe Üniversitesi

Nöroflirürji Anabilim Dal› Baflkan›, Hacettepe Beyin

Omurilik ve Sinir Cerrahisi Mezunlar› Derne¤i

Yönetim Kurulu’nun seçece¤i bir kifli olmak üzere üç

kifliden oluflur. Seçici kurul müracaat eden adaylar›

de¤erlendirerek karar›n› birinci, ikinci ve üçüncü

olmak üzere s›ralama yaparak Türk Nöroflirürji

Derne¤i’ne bildirir. Seçici kurul gerekli gördü¤ü

takdirde ödülü s›ralamada birinci ve ikinci s›ray› alan

adaylar aras›nda paylaflt›rabilir. Ödüle müracaat›n

olmad›¤› y›lda ödül miktar›n›n amaçlar do¤rultusunda

nereye aktar›laca¤›na seçici kurul karar verir.

‹lan: 

Türk Nöroflirürji Derne¤i her sene müracatlar için

kendi yay›n organlar›nda seçici kurulun toplanarak

ifllemi sonland›rmas› için yeteri zaman sa¤layarak

duyuru yapar. Sonuçlar Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin

Y›ll›k Bilimsel Kongresi’nden önce ilan edilir ve birinci

s›radaki adaya Prof. Dr. Vural Bertan konferans›ndan

önce simgesel bir törenle belgesi verilir.

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPrrooff..  DDrr..  VVuurraall  BBeerrttaann  

YYuurrttdd››flfl››  ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  BBuurrssuu

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2010
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Türk Nöroflirürji Derne¤i, üyeleri aras›ndan patent alm›fl kiflilere patent
ödülü verecektir.  2009 y›l› içinde patent alm›fl üyelerimiz 1 Nisan 2010
tarihine kadar derne¤imize baflvurduklar› takdirde, bu baflvurular
oluflturulacak bir jüri taraf›ndan de¤erlendirilecektir. Patent sahibi
üyelerimize verilecek ödül miktar› 5000 YTL’dir. Bu ödül birden fazla
baflvuruya verilebilir.

BAfiVURU KOfiULLARI:

1. Baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmal›d›r.
2. Baflvuran kifli Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi veya Nöroflirürji dal›nda

uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.
3. Patent ödülü baflvuran kifliye verilir.
4. Patent birden fazla kifliye aitse baflvuru için di¤er patent sahiplerinin

yaz›l› onay› gereklidir.
5. Patent Nöroflirürji ile ilgili herhangi bir giriflimi sa¤lay›c›, kolaylaflt›r›c›,

sanayiye uyarlanabilir ve üretilebilir nitelikte olmal›d›r.
6. Baflvuru mektubu ile birlikte resmi patent belgeleri ve patentli ürünü

aç›klay›c› belgelerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir.
7. Patent ödülü için duyuru Türk Nöroflirürji Derne¤i yay›nlar›nda her y›l

için tekrarlan›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹
1 N‹SAN 2010

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPaatteenntt    ÖÖddüüllüü  --  22001100
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Türk Nöroşirürji Derneği

Bilimsel Toplantıları

TTüürrkk  NNöörrooşşiirrüürrjjii  DDeerrnneeğğii  
SSppiinnaall  vvee  PPeerriiffeerriikk  SSiinniirr  CCeerrrraahhiissii  ÖÖğğrreettiimm  vvee  EEğğiittiimm  GGrruubbuu  

YYaazz  OOkkuulluu  22..  KKuurrss

25-28 Haziran 2009
Çanakkale

http://www.spineturk.org

KKaarraaddeenniizz  ÜÜllkkeelleerrii  NNöörrooşşiirrüürrjjii  TTooppllaannttııssıı

16-18 Ekim 2009
İstanbul

http://www.blacksea2009.org
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Türk Nöroflirürji Derne¤i üyeli¤inin yararlar›:

•  Ücretsiz y›lda 6 say› bilimsel dergi,

•  Ücretsiz y›lda 4 defa ana bülten,

•  Ücretsiz grup bültenleri (6-8 defa),

• Araflt›rma ve proje destek burslar›,

•  De¤iflik ödül programlar›na baflvurma hakk›,

•  Dernek toplant›lar›na görevli (konuflmac›, yönetici, misafir vb), 
olarak kat›lma hakk›,

•  Y›lda 15 de¤iflik bilimsel toplant›ya (kongre, sempozyum ve kurs 
fleklinde) kat›labilme flans›,

•  Toplant›larda indirimli ücretlerden yararlanma...

Taflkent Caddesi 13/4 Bahçelievler-06500 ANKARA
Tel  : + 90 312 212 64 08
Faks: + 90 312 215 46 26
Web: www.turknorosirurji.org.tr      
E-posta: info@turknorosirurji.org.tr

ÜÜllkkeemmiizziinn  bbüüttüünn

NNöörrooflfliirrüürrjjiiyyeennlleerriinnii  

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii’’nnee  

üüyyee  oollmmaayyaa  ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz!!
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Yeni Üyeler

ORHAN YILDIZ

1973 y›l›nda Kilis’te
do¤mufltur. Cumhuriyet
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.  Halen
ayn› yerde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  

ÇA⁄ATAY KEMERL‹

1963 y›l›nda Akhisar’da
do¤mufltur. Bak›rköy Ruh
ve Sinir Hastal›klar›
Hastanesi Nöroflirürji
Klini¤inden ihtisas›n›
alm›flt›r.  Halen ayn›
yerde  Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
bir çocuk babas›d›r. 

MUSTAFA
BARUTÇUO⁄LU

1971 y›l›nda ‹zmir’de
do¤mufltur. Celal Bayar
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.  Halen
ayn› yerde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
bir çocuk babas›d›r. 

AR‹F TOPAL

1975 y›l›nda Tavflanl›’da
do¤mufltur. Ondokuz
May›s Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.  Halen
ayn› yerde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve iki
çocuk babas›d›r.

KORAY ÖZDUMAN

1973 y›l›nda ‹stanbul’da
do¤mufltur. ‹stanbul
Üniversitesi ‹stanbul T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.
‹stanbul Ac›badem
Hastanesi’nde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  

CANER SARILAR

1977 y›l›nda Samsun’da
do¤mufltur. Ankara
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r. 
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Yeni Üyeler

UFUK KUfiÇUO⁄LU

1973 y›l›nda ‹zmir’de
do¤mufltur. ‹stanbul
Haseki E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi
Nöroflirürji Klini¤inden
ihtisas›n› alm›flt›r.
Halen Uflak Devlet
Hastanesi’nde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve iki
çocuk babas›d›r. 

MEHMET REfi‹T ÖNEN

1973 y›l›nda
Diyarbak›r’da
do¤mufltur. Dr. Lütfi
K›rdar Kartal E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi
Nöroflirürji Klini¤inden
ihtisas›n› alm›flt›r.
Halen Ankara Beytepe
Asker Hastanesi’nde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
bir çocuk babas›d›r. 

MEHMET BÜLENT ÖNAL

1976 y›l›nda ‹stanbul’da
do¤mufltur. Hacettepe
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.
Halen Ankara GATA’da
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.

MEHMET AK‹F DURAK

1976 y›l›nda Malatya’da
do¤mufltur.  ‹nönü
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.
Halen ayn› yerde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.
Evli ve bir çocuk
babas›d›r.

MET‹N KAPLAN

1974 y›l›nda Malatya’da
do¤mufltur.  F›rat
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.
Halen ayn› yerde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve iki
çocuk babas›d›r.

AHMET GÜRHAN
GÜRÇAY

1971 y›l›nda Eskiflehir’de
do¤mufltur. Ankara
Numune  E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi
Nöroflirürji Klini¤inden
ihtisas›n› alm›flt›r.
Halen Siirt Devlet
Hastanesi’nde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  
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Yeni Üyeler

ALP ÖZGÜN BÖRCEK

1978 y›l›nda Eskiflehir’de
do¤mufltur. Gazi
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.  

EM‹NE DEM‹R

1974 y›l›nda Adana’da
do¤mufltur. Haseki
E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi Nöroflirürji
Klini¤inden  ihtisas›n›
alm›flt›r Evli ve bir çocuk
annesidir. 

SELÇUK GÖÇMEN

1975 y›l›nda Ankara’da
do¤mufltur.
GATA/Ankara  Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.  Halen
GATA Haydarpafla E¤itim
ve Araflt›rma
Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

SONER Ç‹V‹

1978 y›l›nda Antakya’da
do¤mufltur.  Gazi
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.  

BARIfi B‹RG‹L‹

1974 y›l›nda Ankara’da
do¤mufltur.  Trakya
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.  Halen
Uzunköprü Devlet
Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

ULAfi ERZ‹NCAN

1978 y›l›nda Giresun’da
do¤mufltur. Dr. Lütfi
K›rdar Kartal E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi
Nöroflirürji Klini¤inden
ihtisas›n› alm›flt›r.  Halen
Batman Bölge Devlet
Hastanesi’nde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
bir çocuk babas›d›r.
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Yeni Üyeler

CÜNEYT GÖÇMEZ

1974 y›l›nda Kayseri’de
do¤mufltur.  Erciyes
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.  Halen
Dicle Üniversitesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

MURAT SAYIN

1975 y›l›nda Hollanda’da
do¤mufltur.  Celal Bayar
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.  Halen
ayn› yerde  Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
bir çocuk babas›d›r.


