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editörden

Doç. Dr. Etem BEŞKONAKLI
Türk Nöroşirürji Derneği
Bülten Editörü

"Dünle beraber gitti cancağızım
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım"
Mevlânâ

Değerli üyelerimiz,
Bülten 15 ile tekrar birlikteyiz. Türk Nöroşirürji Derneği ve üyelerimiz
geçtiğimiz ayları önemli etkinliklerle geçirmiştir. Mart ayında Kuşadası'nda 3.
Öğretim ve Eğitim Kurultayı, Temel Nöroşirürji 2. Dönem/3. kursu ve 1. Türk
Nöroşirürji Yeterlik Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerle ilgili
ayrıntılı haberleri, tutanakları ve ses kayıtlarından hazırlanmış konuşma
belgelerini elinizdeki bültende bulabilirsiniz.
20-24 Nisan tarihlerinde 21. bilimsel kongremiz Aksu/Antalya'da başarıyla
gerçekleştirilmiştir. 1350 kişilik katılımla yapılan kongremizin onur konuğu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş
idi. Sayın Cumhurbaşkanı açılış gecesinde bir açılış konferansı vermiş ve
üyelerimizle tanışmıştır. Kongremiz bilimsel, sosyal ve ticari açıdan çok verimli
geçmiştir. Kongre ile ilgili haber ve fotoğrafları iç sayfalarda takip edebilirsiniz.
Derneğimiz olağan genel kurulu Haziran ayında dernek merkezinde
yapılacaktır. Duyurusu bültende yer almaktadır. Bu duyuru ayrıca mektup ile
üyelerimize ulaştırılmıştır. Bütün üyelerimizi genel kurula bekliyoruz.
Bülten 15 yine duyurular, toplantı haberleri, üyelerimizden haber/katkılar ve
yeni üyelerimizin tanıtımlarıyla devam etmektedir.
Bülten 16 da tekrar görüşmek dileğiyle bütün üyelerimize saygılar ve iyi tatiller
dileriz.
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genel kurul

15 MAYIS 2007

Sayın Üyemiz,
Türk Nöroşirürji Derneği'nin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Haziran 2007
Cumartesi günü saat 10:00'da Taşkent Caddesi No:13/4 Bahçelievler/Ankara
adresindeki Türk Nöroşirürji Derneği merkezinde yapılacaktır. Çoğunluğun
sağlanamaması halinde 2. toplantı 23 Haziran 2007 Cumartesi günü aynı yer ve saatte
yapılacaktır.
Genel Kurul toplantısında birlikte olmak dileğiyle saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Mehmet Zileli
Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı

GÜNDEM:
1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
2. Divanın oluşturulması,
3. Yönetim ve Denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması,
4. Yönetim ve Denetim kurullarının aklanması,
5. Türk Nöroşirürji Derneği tüzüğünde yapılacak değişiklikler ve yeni düzenlemeler,
6. Disiplin Kurulu raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yeni dönem yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,
8. Dilek ve temenniler,
9. Kapanış.
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kongre

21. ULUSAL BİLİMSEL KONGREMİZİN ARDINDAN…
“Teşekkürler, Sayın TND Başkanı ve Yönetim
kuruluna. 20-24 Nisan tarihleri arasında
gerçeklestirilen kongrede yer seçiminden
bilimselliğe
kadar
her
konuda
çok
başarılıydınız. Ancak bir konu var ki mutlak
surette üzerinde durulmalı ve ayrıca takdir
edilmelidir. Bu konu da sayın Rauf Denktaş'ın
açılış gününe davet edilmesidir. Bu Türk
Nöroşirürji Derneği'nin, dolayısiyle hepimizin
Türkiye
ve
uluslararası
siyasette
ki
duruşumuzu ortaya koymuştur. Derneğimizin
bir üyesi olmaktan fazlasıyla onur duyduğum
bir geceyi ve kongreyi yaşattığınız için biraz
geç kalmışta olsam tekrar teşekkür ediyorum”

fazla sosyal program olmalı. Sosyal program
genişletilmeli (Mini futbol maçı, tavla
turnuvası), refakatçi programı yapılmalı”

“Sabah seminerleri yeni açılan üniversitelerin
ve genç beyin cerrahlarının kendilerini ve
kliniklerini tanıtma açısından olumlu bir
uygulamadır. Ancak bazı konuşmacıların
sunumları (konuya hakim olma veya istenileni
verememe,
slayt
hazırlama,
Türkçeyi
kullanma, imla hataları gibi) iyi değildi.
Konuşmacılar daha özenli seçilebilir”

“Seminerler aynı saatte olmalı, tercih sorunu
olmakta. 2 gün seminerler 1 gün sunumlar
olmalı, seminerler tek salonda verilmeli”

“Mevsim sıcak olmadığı için çocuklarım
hastalandı. Mayıs sonu Haziran başı olması
gerekir”
“Çocuk getirilmemeli”
“Gelecek yıllardaki kongreler için burası tercih
edilebilir”
“Güzel ve doyurucu bir toplantı oldu”
“Bu sene güzel oldu. Kargaşa yoktu”

“Sunum masası panoyu görmüyor”
“Kongre tarih seçimi otellerin hizmet dönemi
olmadığından yanlıştır”
“Kongre için iyi hazırlanılmasına rağmen
toplantılara katılım az oluyor. Buna çare
bulunması gerekir”

“Genel olarak sunum hazırlama teknikleri ve
sunum yapma konusunda gelecek kongrede
ayrı bir oturum yapılabilir”

“Kongre organizasyonunda
herkese teşekkür ederim”

“Kongrenin en güzel oturumları bence video
oturumları idi. Bu oturumların gelecek yıllarda
arttırılması hem eğitici anlamında hem de
interaktif tartışmalara neden olması açısından
çok iyiydi”

emeği

geçen

Türk Nöroşirürji Derneği 21. Ulusal Bilimsel Kongresi
ardından üyelerimizden gelen görüş ve eleştiriler
yukarda yer almıştır. Çoğunluğu olumlu geri bildirimler
olmakla birlikte, az sayıda da olsa daha çok
sosyal/refakatçi programlarının eksikliğinden ve

“Toplantıya ailemle katıldım. Aileler için daha
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eleştirilerin ışığında bazı değişikliklerin yapılması
planlanmaktadır.
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sınırından emekli olan üyelerimize de yine bir anı
plaketi ile teşekkür edilmiştir. Her zaman olduğu gibi
kongremiz bilimsel kısmına yurtdışı ve içinden davetli
konuşmacılar, oturum görevlileri, panel ve seminer
konuşmacıları, bildiri sunanlar ve tartışmacılar katkı
sağlamıştır. Bu sene ilk olarak 1. Eğitimcilerin Eğitimi
ve 1. Tıbbi Firma çalışanları kursları da düzenlenmiştir.
Bu kursların gelecek kongrelerde de daha
yoğunlaştırılarak yapılması planlanmaktadır.

Çoğumuzun bildiği gibi 21. Bilimsel Kongremiz, 2024 Nisan 2007 tarihlerinde Antalya/Aksu'da
gerçekleştirildi. Kongre 1350 kişilik katılımla
Türkiye'de yapılan ulusal kongreler arasında yüksek
katılımlı kongreler arasına girmiştir. 900 üyeli bir
kurumun, üye sayısının 1.5 katı katılımcılı bir kongre
gerçekleştirmesi bilimsel içerik, zaman, yer seçimi
yanında, ücretlendirme politikalarının da doğru
planlandığının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Bu sene kongremizin en önemli özelliği açılış
gecemizi milli kahramanlarımızdan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf
Denktaş'ın onurlandırmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanı
açılış gecemizde bir açılış konuşması yaparak bütün
katılımcıları
heyecanlandırmıştır.
Sayın
Cumhurbaşkanı 2 gün konuğumuz olmuş, diğer
konuklarımız ve plaket alan büyüklerimiz ile birlikte bir
akşam yemeğinde bizlere katılarak tarihi anlar
yaşatmıştır. Kendisine Türk Nöroşirürji Derneği
üyeleri adına teşekkür ederiz.

Kongremiz sırasında aynı anda 3. Nöroşirürji
Hemşireliği Kongresi de yapılmıştır. Bu kongrenin de
yaklaşık 200 civarı bir katılımla giderek kurumsallaşan
bir yapıya ulaşmakta olduğu gözlenmiştir.
Kongremize bu senede yoğun bir Tıbbi Ticari Kuruluş
katılımı gözlenmiştir. 36 Tıbbi Ticari Kuruluş 250'ye
yakın çalışanı, stand alanları, çalıştaylar ve uydu
sempozyumlarıyla kongreye katkı sağlamıştır.
Türk
Nöroşirürji
Derneği
olarak
kongre
katılımcılarına, hocalarımıza, görevlilere, Nöroşirürji
Hemşireliği Derneği yöneticilerine, konuklarımıza ve
Tıbbi Ticari Kuruluşlara kongrenin başarısındaki
katkıları için çok teşekkür ederiz. Kongrenin
düzenlenmesini sağlayan Figur kongre organizasyon
firmasına ve Antalya Kremlin-Topkapı otel yönetimine
de ayrıca teşekkürler…

Kongre açılış gecesinde Nöroşirürji uzmanlığında 40
yıldan fazla emek harcayan, eğitimci olarak öğrenciler
yetiştiren büyüklerimize, derneğimiz tarafından
hazırlanan anı plaketleri ile teşekkür edilmiştir. Yaş

Daha başarılı kongrelerde buluşmak dileğiyle…
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TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ
NÖROŞİRÜRJİ UZMANLIĞINDA
40. YIL PLAKET ve TEŞEKKÜR BELGESİ
ALAN ÜYELERİMİZ

Hüsamettin Gökay

(Nöroşirürji’de 40. Yılını dolduran üye)

1926 yılında Eskişehir'de doğdu. Tıp öğrenimini 1945-1946 yılları arasında İstanbul Tıp
Fakültesi ( Yalnız FKB Sınıfı ), İndiana University, School Mecidine, Blomington and
İndianapolis İndiana, USA B S Anatomy ve Physiodogy, 1948 yılında MD İndiana
University, School of Medicine Haziran 1951 yılında İndiana State Boart imtihanı ve
geçerli lisans alınması ( Lisans halen geçerlidir ) Lousiana lisansını 1983 yılında yaptı.
1951-1952 yıllarında IU Medical Center hastanelerinde Genel Cerrahi Asistanlığını,
1952-1954 yıllarında Dr. Paul C. Bucy yönetiminde Chicago Memorial ve Chicago
Wesley Memorial Hastanelerinde Nöroşirürji Asistanlığını, 1954-1955 yıllarında IU
Medical Center Hastaneleri Başasistanlığını yaptı. 1955 yılında American Board of
Neurogical Surgery imtihanı ve sertifikasyonu (New Haven) tamamladı. 1956 yılında
Türkiye’ye döndü ve 1956 yılında Türkiye’de ihtisas imtihanını tamamladı. Askerlik
görevine kadar Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde çalıştı. 1958-1968 yıllarında Bakırköy Akıl ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi Nöroşirürji Şefi olarak görev yaptı. 1962 yılında Doçentlik imtihanına girdi. İstanbul Tıp
Fakültesine kabul edilmesi 1968 yılında gerçekleşmiştir. 1969 yılında Profesörlük ünvanı gerçekleşmiştir. 1993
yılında emekli olmuştur.
Tulane Üniversity, School of Medicine, New Orleans, Louisiana USA, Visiting Clinical Profesor, 1983-1985
yıllarından sonra tekrar 1987-1988 yıllarında üç yıl eğitim görevlisi olarak yurt dışında çalıştı. Bu üç yıl süren
görevlerini İstanbul Üniversitesinden izinli olarak yapmıştır. İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir. Türk Tıp
Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği, Türk Nöroşirürji Derneği, Congress of Neorological Surgeons ve
American Association of Neurosurgery Derneklerine üyedir.
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(Kurucu Üye ve Nöroşirürji’de 40. Yılını dolduran üye)

1929 yılında Elazığ’da doğdu. 1946-1947 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesin'de Temel Tıp Bilimleri Eğitimi aldı. 1947 yılında Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde Tıp eğitimine başladı. 1952 yılında mezun oldu. 1953-1954 yılları
arasında Genel Cerrahi İnternlüğü'nü Gülhane Askeri Tıp Akademi'sinde tamamladı.
1957-1959 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde, 1959-1960 yılları
arasında Sibley Memorial Hastanesi Washington D.C ABD'de Genel Cerrahi Asistanı
olarak görev yaptı. 1960-1961 yılları arasında Walter Reed Hastanesi Washington D.C.
ABD'de Volonter Nöroşirürji Asistanlığı, 1961-1964 yılları arasında da G.W Üniversitesi
Washigton D.C. ABD'de Nörüşirürji Asistanlığı yaptı. 1965 yılında G.W. Üniversitesi
Nörüşirürji Kliniği Washigton D.C. ABD'de Başasistan oldu. 1960 yılında Washigton
D.C. ABD'de ECFMG sınavını, 1965 yılında Chicago ABD'de The American Board of Neuorosurgical Surgeons
sınavını, yine 1965 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Nöroşirürji Özel Board sınavını, 1969 yılında da
Hacettepe Üniversitesinde Nöroşirürji Doçentlik sınavını verdi. 1954-1957 yılları arasında Diyarbakır 8. Hava
Üssünde Uçuş Hekimliği, 1972-1975 yılları arasında GATA Nöroşirürji Departmanı Başkanlığı yaptı. 19721974 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında Doçent olarak, 1974
yılından itibaren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalinda Profesör olarak görev yaptı.
1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı oldu. 43 uluslar arası, 109
ulusal yayını bulunmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Aykut Erbengi

(Kurucu Üye ve Nöroşirürji’de 40. Yılını dolduran üye)

1929 yılında Sivas'da doğdu. 1947 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladı.
1953 yılında bitirdi. 1953-1957 yıllarında Genel Cerrahi’de, 1959-1961 yıllarında
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nde
uzmanlık yaptı. 1961-1963 yıllarında ABD'de Lahey Clinic Boston Massachussets,
1963-1967 yılları arasında Dartmouth Medical School ve Dartmouth-Hitchook Medical
Center Hanover'da Nöroşirürji alanında ileri çalışmalar yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi'nde 1967 yılında doçent oldu. 1972 yılında profesör oldu. 1967-1996
yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı,
1980-1983 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, 1980-1981 yıllarında
Üniversitelerarası Kurul Başkan Vekilliği, 1982-1988 yıllarında Hacettepe Üniversitesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, 1982-1988 1983-1992 yıllarında Hacettepe
Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitü Müdürlüğü, 1978-1991 yıllarında EANS (Avrupa Nöroşirürji
Dernekleri Birliği) Eğitim Komisyonu’nda Türkiye'deki Nöroşirürji Dernekleri Temsilciliği, 1986-1987 yıllarında
Türk Nöroşirürji Derneği Başkanlığı, 1991-1995 yıllarında EANS Etiko-Legal Komisyon Üyeliği, 1986-1996
yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Komite Başkanlığı, 1998-2006 yıllarında Türk Nöroşirürji
Derneği Etik Komite Başkanlığı yaptı. 1998 yılından beri Yükseköğretim Kurulu Başkan Danışmanlığı
yapmaktadır.
1965-1966 yıllarında Tiffany Blake Araştırma Ödülü, Hannover, N.H.ABD, 1984 yılında İhsan Doğramacı
“Feragatli Hizmet-Üstün Başarı “ ödülü, 1996 yılında İhsan Doğramacı
Üstün Başarılı Hizmet Ödüllerini
almıştır. Türk Nöroşirürji Derneği, Türkiye Nöro-Psikiyatri Derneği, Algoloji Derneği-Türkiye, EANS, Middle East
Neurological Society, Academia Eurasiana Neurochurirgica, Memphis Neurosciance Center-Memphis Tenese
ESPN (European Society for Pediatric Neurosurgery), ISPN (International Society for Pediatric Neurosurgery) ve
Academia Pediatrica Neurochirurgica üyesidir. CNS (Child Nervous System)-Geographic, Neurosurgical Review
ve Ağrı yayınlarında editörlük yapmaktadır.
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Aysima Altınok (Nöroşirürji’de 40. Yılını dolduran üye)
1929 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. İlkokulu Erzincan'da, ortaöğrenimini İstanbul
Kız Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1952'de bitirdi.
Bir yıl Cerrahpaşa 3. Cerrahi Kliniği’nde Genel Cerrahi asistanlığından sonra Doç. Dr.
Feyyaz Berkay ile Nöroşirürji Departmanının kuruluşundan itibaren üç yıl asistan
eğitimi gördü.
Üniversitede Nöroşirürji kürsüsü kurulmadığı için 1956'da Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa
Numune Hastanesi'nde Op. Dr. Hami Dilek ve Op. Dr. Ertuğrul Saltuk yanında eğitimini
tamamlayarak 1959'da uzman oldu ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde
uzman olarak göreve başladı.
1958'de İstanbul Üniversitesinde ikinci Tıp Fakültesi kuruluşu ve Dr. Hüsamettin Gökay'ın Üniversiteye
geçisinden sonra klinik şefi olarak görevine devam etti. 1968'de Prof. Dr. Feyyaz Berkay ve Prof. Dr. Bülent
Tarcan ile Türkiye'de ilk Nöroşirürji Cemiyeti kurucuları arasında yer aldı. 1992'de 38 yılı aşan resmi görevinden
ayrıldı.
Çok sayıda yayın ve bildirileri olan Dr. Aysima Altınok Bakırköy Akıl Hastanesi Vakfı kurucu üyesi, Türk Cerrahi
Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği üyesi ve Türk Nöroşirürji Derneği ve Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği'nin
onursal üyesidir. Sağlık Bakanlığı'nca 1990 yılında en başarılı uzman hekimlikle onurlandırılmıştır.

Vural Bertan

(Nöroşirürji’de 40. Yılını dolduran üye)

1932 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1950 Ankara Atatürk Lisesi ve 1956 Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1956-1960 yılları arasında aynı
fakültede Genel Cerrahi alanında ihtisas yapmış ve 1962 yılında Etimesgut Hava
Hastanesi'nde vatani görevini tamamlamıştır. Nöroşirürji ihtisası için 1962-1964
yıllarında Hacettepe Tıp Fakültesi’nde, 1964-1966 yıllarında Amerika'da University
Kentucky Medical School, Lexington KY de fellow ve resident olarak çalışmıştır.
1967'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde doçent, 1972'de profesör olmuştur.
1981-1983 yılları arasında Suudi Arabistan'da King Faisal University Medical School'da
Nöroşirürji’nin kurucu profesörü olarak çalışmıştır. 1967-1997 yılları arasında çeşitli
idari görevler, bilimsel çalışmalar yapmış, meslekle ilgili değişik yurtiçi ve yurtdışı
kongrelere katılmıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makale ve bildiri sahibidir. Epilepsi cerrahisi ve spinal
cerrahinin ülkemizdeki öncülerindendir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda çok
sayıda nöroşirürji uzmanının yetişmesini sağlamıştır. Yönetici özellikleri, disiplinli yaşamı, örnek bilim adamı,
Nöroşirürji öğretmeni ve iyi hekim olan Prof. Dr. Vural Bertan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji
Anabilim Dalı kurucu öğretim üyelerinden olup, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
Başkanlığı yapmış ve 1999 yılında emekli olmuştur. Prof. Dr. Vural Bertan evlidir. Çağdaş Türk Nöroşirürjisinin
kurucu kuşağından olan Prof. Dr. Vural Bertan işine hep sahip çıkmış, büyük bir tevazu içerisinde ve bilim adamı
olgunluğu ile yetişen kuşaklara örnek olmuştur.
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Turgut Derinkök (Nöroşirürji’de 40. Yılını dolduran üye)
1931 yılında Malatya'da doğdu. Malatya Lisesi 1948 mezunu. İstanbul Tıp Fakültesine
1948-1949 ders yılında başlayıp, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1955 yılında
mezun oldu. 1955-1959 yıllarında Doğu Anadolu'da İlçe Hükümet Tabipliği görevi
yaptı.
1959-1960’da Askerlik görevini yaptı. Temmuz 1960’da uzmanlık çalışmalarına
başlayarak 21.Mayıs.1965 tarihinde Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
Nöroşirürji Uzmanlık Belgesini almaya hak kazandı. 1966-1973 yurtdışı
çalışmalarından sonra 1974'de İstanbul Okmeydanı Hastanesi’nde anlaşmalı uzman
doktor olarak göreve başladı. Sağlık Bakanlığı’nın açtığı şeflik imtihanını kazanarak
10.01.1985 tarihinde Okmeydanı Hastanesi Nöroşirürji Klinik Şefliğine atandı.
01.02.1996 tarihinde emekli oldu. Evli, bir oğlu ve bir kızı var.

Yıldız Yalçınlar (Nöroşirürji’de 40. Yılını dolduran üye)
1930 yılında İzmir'de doğmuştur. İlkokulu Ankara Mimar Kemal İlkokulunda, ortaokul
ve liseyi Ankara Kız Lisesi’nde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1954 yılında
tamamlayarak Tıp Doktoru oldu. 1958 yılında aynı fakültede Genel Cerrahi uzmanı
olduktan sonra, 1959 yılında Iğdır Devlet Hastanesi Genel Cerrahi uzmanlığına ve
başhekimliğine atandı. 1961 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji üst
ihtisasına bağladı. İhtisası sırasında Cebeci'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji bölümünün kuruluşunu başlattı.1964 yılında Nöroşirürji uzmanı oldu. 1965
yılında Ankara Üniversitesi’nden ayrılarak Yüksek İhtisas Hastanesi’ne geçti. 19671976 yılları arasında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde Nöroşirürji klinik şef
muavini olarak görev yaptı. 1976 yılında Ankara Numune Hastanesi klinik şefi oldu.
1995 yılında aynı yerde yaş haddinden emekli olan Dr. Yıldız Yalçınlar halen Ankara'da
yaşamaktadır.

Erdem Tunçbay (Nöroşirürji’de 40. Yılını dolduran üye)
1930 yılında Burdur'da doğdu. 1955 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden
mezun oldu. 1956 yılında Cerrahpaşa Nöroloji Kliniği Nöroşirürji Bölümünde asistanlık
yaptı. 1958-1965 yılları arasında Amerika Chicago Norhwestern Üniversitesi'nde
Nöroşirürji ihtisasını tamamladı. 1964 yılında Board Eligible sertifikası, 1966 yılında
Amerikan Cerrahlar Kolejine üyelik, Amerikan Cerrahlar Koleji diploması ve 1959
yılında Birnbaum ödülünü aldı. 1966-1970 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Kliniği'nde Nöroşirürji uzmanı oldu. 1970 yılında Doçent, 1975 yılında
Profesör oldu. 1973-1997 yılları arasında Ege Üniversitesi Nöroşirürji Kürsüsü
Yöneticiliği, Ege Üniversitesi üstün hizmet madalyası aldı. 75 iç ve dış yayın, 3 kitap ve
3 ayrı kitapta bölümleri vardır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Özdemir Aral
Umur Kaya
Şefik Ünlü

(Nöroşirürji’de 40. Yılını dolduran üye)
(Nöroşirürji’de 40. Yılını dolduran üye)
(Nöroşirürji’de 40. Yılını dolduran üye)
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YAŞ SINIRINDAN EMEKLİ OLARAK
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ
PLAKET ve TEŞEKKÜR BELGESİ ALAN
ÜYELERİMİZ
Şevket Tektaş
1942 yılında Kiğı'da doğdu ilk ve orta eğitimini Elazığ ve Diyarbakır'da tamamladı. Lise
eğitimini Muş ve Balıkesir'de bitirdi. 1961 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine
girdi. Bu fakülteden 1968 yılında doktor Teğmen olarak mezun oldu. Tıpta uzmanlık
eğitimini G.A.T.A. Nöroşirürji dalında tamamladı. Asistanlık süresi içerisinde 1974
yılında Kıbrıs Barış harekatına katıldı. 1978 yılında aynı yerde başasistan olarak göreve
başladı. 1979-1980 yıllarında Paris Üniversitesi Xavier-Bichat Tıp Fakültesinde
mikronöroşirürji eğitimi gördü. 1983 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi girdiği doçentlik
sınavını kazanarak üniversite doçenti ünvanını aldı.
1984 yılında kendi isteği ile G.A.T.A.'dan Tbp.Yb. rütbesi ile emekli oldu ve aynı yıl
içinde İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Klinik Şefi olarak
atandı. Bu görevi 2000 yılı Ekim ayına kadar sürdürdü. 2000-2002 yılları arasında İnönü Üniversitesi Tıp
Fakültesinde Nöroşirürji A.B.D. Başkanlığı ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölüm başkanlığı görevlerinde bulundu.
2002 yılı Kasım ayında profesör ünvanı ile bu üniversiteden ayrılarak İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma
hastanesi Nöroşirürji Kliniği görevine ikinci kez başladı. Evli, eşi avukattır. Üniversite mezunu bir oğlu ve bir
kızı vardır.
19 Şubat 2007 tarihinde emekliye ayrılmıştır. Mesleki aktivitesine muayenehanesinde devam etmektedir.

Yamaç Taşkın
1942 yılında Antakya'da doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi TED Ankara Koleji’nde
tamamlayarak 1961 yılında mezun oldum. Bir sene ODTÜ Mühendislik Fakültesinde
okuduktan sonra, 1963 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’ne girdim ve 1970 yılında
mezun oldum.
1971 yılı başında Hacettepe Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalına asistan olarak
girdim. Asistanlık süresi içinde 2 yıl askerlik hizmetimi yaparak tekrar Hacettepe
Nöroşirürji Anabilim Dalına geri döndüm. 1978 yılında Nöroşirürji uzmanı oldum.
1979-1983 yılları arasında Ankara Acil Yardım ve Trafik Hastanesi’ne tayin oldum.
Hastaneye gittiğimde Nöroşirürji ile ilgili hiçbir alet yoktu. Sağlık Bakanlığı kanalı ile
bazı aletleri temin ettim. Geri kalanını ise Hacettepe Nöroşirürji’den ödünç alarak
(Hocam Aykut Erbengi sağolsun) hemen hemen her türlü ameliyatı yaptım.
1983 yılı başında Ankara Numune Hastanesi’ne Nöroşirürji Kliniği başasistanı olarak tayin oldum. 1986 yılında
şef muavini ve 1989 yılında 1. Nöroşirürji Kliniğine sınav sonucu şef olarak atandım. 1991-1993 yılları
arasında Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, 1993-1995 yılları arasında Türk Nöroşirürji Derneği
Başkanlığı yaptım. 2007 yılında yaş haddinden emekli oldum.
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Işık Gürel
1942 yılında İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. İÜ
Tıp Fakültesi’nden 1965-66 yılında mezun oldu. 1966-68 yıllarında yedek subaylık
görevini TC. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1ci Refakat Filotillası Baş Tabibi olarak
yaptı. 1968 yılında HÜ Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD da uzmanlık eğitimine başladı ve
1973 yılında uzman oldu. 1973’de SSK Ankara Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinin
kuruluşuna katıldı, Ekim 1974’de SSK İzmir Tepecik Hastanesi Nöroşirürji Kliniğini
kurdu ve 1979 yılına kadar bu görevinin yanı sıra USAF İzmir Hastanesi konsültan
hekimi olarak çalıştı. 1980-1985 yılları arasında Federal Almanya'da Düsseldorf
Üniversitesi Eğitim Hastanesinde oberartz olarak görev yaptı. 1985 yılında yurda
dönerek önce SSK Okmeydanı Hastanesi’nde çalıştı. 1987'de şeflik sınavını kazanarak
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği Şefliğine atandı.
23.07.2006’da emekli oldu.

O. Niyazi Akın
1950 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1973 yılında
mezun olduktan sonra 1974-1977 yılları arasında Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde uçuş
doktorluğu görevinde bulundu.1977-1982 yılları arasında GATA'da Nöroşirürji
ihtisasını yaptı. 1982'den sonra başasistanlığa başladı.1983-1985 yılları arasında iki
yıl süre ile Peter Janetta'nın yanında Pittsburg Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği’nde
fellow olarak çalıştı. 1992 yılında doçent, 1998 yılında profesör oldu.
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BURSLAR ve ÖDÜLLER
Fatih Ersay Deniz

(Yurtdışı Eğitim Bursu)

1970 doğumlu olan Fatih Ersay Deniz, ilk öğretimini Elazığ Dumlupınar İlkokulunda,
orta öğretimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamıştır. 1995 Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve 2002 yılında aynı üniversitede Nöroşirürji uzmanlık
eğitimini tamamlamıştır. 2003 yılından itibaren Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp
Fakültesi Nöroşirürji AD'da bölüm başkanı olarak çalışmaktadır. Tıp Fakültesinin çeşitli
kademelerinde idari görevler yürütmüştür. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Hasan Kocaeli

(Yurtdışı Özel Konular Eğitim Bursu)

05 Haziran 1970 tarihinde Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde doğdum. Orta öğrenimimi
Bursa Anadolu Lisesi’nde tamamladım. Temmuz 1997’de Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden mezun olup aynı yıl Eylül ayındaki TUS sonrası Uludağ Üniversitesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda ihtisasa başladım. Ağustos 2000‘de Mardin Kızıltepe 4.
Hudut Alayı’nda kısa dönem askerlik görevimi tamamladım. Ekim 2003’te Nöroşirürji
ihtisasımı tamamladım ve uzman olarak bölümde akademik kadroya dahil oldum.
Amerika Birleşik Devletleri’nin yabancı tıp fakültesi mezunları için yaptığı sınavları
geçerek Educational Commission For Foreign Medical Graduates (ECFMG)
sertifikasını aldım. (Certificate number 0-583-587-1 Date issued December 6, 2004)
Anabilim Dalı kürsü kurulu kararıyla serebrovasküler cerrahide uzmanlaşmam
öngörüldü. Türk Nöroşirürji Derneği’nin 19 Kasım 2006’da yapılan ilk Ulusal Yeterlik
Sınavını başardım. İngilizce biliyorum. Bekarım.

Özkan Ateş

(Yurtdışı Özel Konular Eğitim Bursu)

10.02.1970 tarihinde Kelkit/Gümüşhane'de doğmuştur. 1986 yılında İzmir Atatürk
Lisesi'ni bitirmiş ve aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmıştır. 1992
yılında Dokuz Eylül Ü. T.F.'den mezun olduktan sonra 1 yıl süreyle Şırnak Milli Eğitim
Müdürlüğü, Sağlık Eğitim Merkezi'nde pratisyen hekim olarak çalışmıştır. Tıpta
uzmanlık sınavı sonrası, 1994 yılında, Haydarpaşa Numune Hastanesi Nöroşirürji
Kliniği'nde asistan doktor olarak göreve başlamış ve 1999 yılında uzmanlık ünvanı
almıştır. 2000 yılında Kocaeli Devlet Hastanesi Nöroşirürji Kliniği'nde uzman doktor
olarak çalışmaya başlamış ve aynı yıl içerisinde kısa süreli askerlik görevini Balıkesir
Devlet Hastenesi'nde yapmıştır. 2001 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 2003 yılında
Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. Nöroşirürji'de ilgi alanları spinal ve vasküler
cerrahidir. 2006 yılında Türk Nöroşirürji Derneği yeterlilik belgesi almaya hak
kazanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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(TND Bilimsel Araştırma Ödülü)

06.01.1972 yılında Van’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Samandağ/
Hatay’da tamamladı. 1994 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun
oldu. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalından
ihtisasını aldı. Halen aynı yerde Nöroşirürji uzmanı olarak çalışmaktadır. Evli ve bir
çocuk babasıdır.

Özkan Ateş

(Hamit Ziya Gökalp 1.lik Ödülü ve Mahir Tevruz Ödülü)

10.02.1970 tarihinde Kelkit/Gümüşhane'de doğmuştur. 1986 yılında İzmir Atatürk
Lisesi'ni bitirmiş ve aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmıştır. 1992
yılında Dokuz Eylül Ü. T.F.'den mezun olduktan sonra 1 yıl süreyle Şırnak Milli Eğitim
Müdürlüğü, Sağlık Eğitim Merkezi'nde pratisyen hekim olarak çalışmıştır. Tıpta
uzmanlık sınavı sonrası, 1994 yılında, Haydarpaşa Numune Hastanesi Nöroşirürji
Kliniği'nde asistan doktor olarak göreve başlamış ve 1999 yılında uzmanlık ünvanı
almıştır. 2000 yılında Kocaeli Devlet Hastanesi Nöroşirürji Kliniği'nde uzman doktor
olarak çalışmaya başlamış ve aynı yıl içerisinde kısa süreli askerlik görevini Balıkesir
Devlet Hastenesi'nde yapmıştır. 2001 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda Öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 2003 yılında
Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. Nöroşirürji'de ilgi alanları spinal ve vasküler
cerrahidir. 2006 yılında Türk Nöroşirürji Derneği yeterlilik belgesi almaya hak
kazanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

R. Alper Kaya

(Hamit Ziya Gökalp 2.lük Ödülü)

5 Ocak 1967 Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokul ve ortaokulu Ankara Aydınlıkevler'de,
liseyi İstanbul Büyükçekmece Lisesi'nde bitirdi. 1983 yılında Ortadoğu Teknik
Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfını bitirdikten sonra, tıp fakültesine girdi. 1990 yılında
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Bir yıl Van Muradiye
Sağlık Ocağı ve Adli Tabiplik görevinden sonra, 1991 yılında İstanbul Şişli Etfal
Hastanesi Nöroşirürji Kliniği'nde Nöroşirürji ihtisasına başladı. 1997 yılında Nöroşirürji
uzmanı olduktan sonra Merzifon Hava Hastanesi'nde askerlik görevini tamamladı.
Halen İstanbul Şişli Etfal Hastanesi Nöroşirürji Kliniği'nde uzman doktor olarak
çalışmaktadır. On iki uluslar arası, on beş ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış bilimsel
makalesi, iki kitap bölüm yazarlığı mevcuttur. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

Gökmen Kahiloğulları

(Hamit Ziya Gökalp 3.lük Ödülü ve
Aysima Altınok Tez Ödülü)

01.04.1975 Antakya'da doğmuştur. Mersin Cumhuriyet İlkokulu, Mersin Tevfik Sırrı
Gür Ortaokul ve Lisesi. Ankara Ü. Tıp F. Nöroşirürji Anabilim Dalı (Kasım 2000Haziran 2006). Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.
Klinik Gözlemci olarak Dr. Jacques Morcos gözetiminde Miami Ü. Tıp F. Jackson
Memorial Hospital Nöroşirürji Departmanı, Ekim 2002 Miami, FL, ABD. Ankara
Üniversitesi Tıp F. Nöroşirürji Anabilim Dalı (Haziran 2006-Eylül 2006). Uzman doktor
olarak görev almıştır. Siirt Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü (Eylül
2006- ) mecburi hizmetini tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi
Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi (Eylül 2006- ). Evli, bir kız çocuğu vardır.
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(Yıldız Yalçınlar Ödülü)

1965 yılında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini aynı ilçede, ortaöğrenimini
Eskişehir Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1989 yılında
mezun oldu. Kayseri Bünyan ilçesinde bir yıl mecburi hizmetin ardından, Ankara Numune
Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde ihtisasa başladı. 1996 yılında Beyin ve Sinir
Cerrahisi uzmanı oldu. 1998 yılına kadar Ankara Onkoloji Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Kliniği'nde uzman doktor olarak çalıştı. 1998 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji
Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent kadrosunda göreve başladı. 2002 yılında 6 ay süre ile
“Cleveland Clinic Foundation” Nöroşirürji Bölümünde araştırmacı olarak çalıştı. 2004 yılında
Nöroşirürji Doçenti ünvanını aldı. 27 adet yurtdışı, 19 adet yurtiçi dergilerde yayımlanmış
makaleleri vardır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Beril Gök

(Yıldız Yalçınlar Ödülü)

1971 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra
1987 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünü kazanmıştır. 1996
tarihinde Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve takiben Hacettepe Üniversitesi Beyin ve Sinir
Cerrahi Anabilim Dalı'nda asistan doktor olarak göreve başlamıştır. 2003 tarihinde ihtisas
sınavını geçerek uzmanlık ünvanını almıştır. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.
Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği'nde kadrolu başasistandır. Halen ABD, Baltimor John Hopkins Tıp
Merkezinde Araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Kağan Tun

(Yıldız Yalçınlar Ödülü)

Neurological Research. 2006; 28 (8): 841- 844'de yayımlanan“ Histopathological and
Electron Microscopic Examination of the Stereotactic Pulsed Radiofreqency (RF) and
Radiofreqency Thermocoagulation Lesions in Rat Brain” adlı çalışması ile Dr. Yıldız
Yalçınlar 2007 Yılı Bilimsel Araştırma Ödülünü kazanan Dr. Kağan TUN, 1969
tarihinde Aydın'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında Tıp doktoru olarak mezun oldu. 19931996 yılları arasında Manisa ve Ankara'da pratisyen hekim olarak görev yaptı. 19962002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında
ihtisasını tamamladı. TÜBİTAK ve Beyin Araştırmaları Derneği 2001 Seyahat ve Eğitim
Bursu Ödülü ile Eylül 2001 tarihlerinde Hopital Lariboisiére - Paris Üniversitesi'nde
gözlemci olarak bulundu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında Klinik
Anatomi doktora programına başlamış ve devam etmektedir. 2002 yılından itibaren Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi 1. Nöroşirürji Kliniği Uzman Doktoru olarak göreve başlamış ve halen bu görevde
bulunmaktadır.
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kongre
KONGRE BİLİMSEL BİLDİRİ VERİLERİ
2006 yılında Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi' ne gönderilen
503 bildiriden 160'ı sözlü sunum, 90 Tartışmalı poster sunum,
253'ü poster sunum olarak kabul edilmiştir.
Bir özet 5 ana hakem + 3 Grup hakemine gönderilerek aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmiştir. Hakem
görüşlerinin ortalamaları alınarak ilgili özetin toplam puanı hesaplanmıştır.
1- Çalışma Kongre' nin yapısına uygun, ilginç ve değerli bir çalışma mı?

5 - 20

2- Başlık ve amaç uygun ve açıklayıcı mı?

5 - 20

3- Gereç ve yöntem sorulan soruyu cevaplayabilecek şekilde mi?

5 - 20

4- Bulguların uygunluğu ve geçerliliği

5 - 20

5- Sonucun uygunluğu ve bulgularla desteklenmiş olması

5 - 20
Toplam 100

Ölçüt; 5; Zayıf, 10; Kabul Edilebilir, 15; İyi, 20; Mükemmel
Yazarın tercih ettiği sunum tipine göre bildiri ortalama puanları; sözel tercih edilen 234 adet özet için 60.15,
poster sunum tercihi yapılan 267 adet özet için 47,36 olmuştur. Buna göre 60' ın üzerinde puan alan sözlü
sunum tercih etmiş özetler sözlü sunum olarak kabul edilmiştir. Kabul edilen sözlü sunumların ortalama puanı
ise bu durumda 64.66, poster sunum ortalaması da 45,67 olmuştur.
2006 yılındaki bildiri puan ortalaması ise sözlü kabuller için 64.84 poster için ise 52.19 idi.
2005 yılındaki bildiri puan ortalaması ise sözlü kabuller için 62.02 poster için ise 48.25 idi.
Puan dağılımı gruplara göre aşağıdaki gibidir
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
42
Pediatrik Nöroşirürji
12
Nöroonkolojik Cerrahi
18
Nörovasküler Cerrahi
19
Nörotravma Yoğun Bakım
12
Epilepsi Cerrahisi
5
Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji
12
Kafa Kaidesi Cerrahisi
6
Nöroanatomi
7
Enfeksiyon
2
Teknik
4
Tanı (Nöropatoloji, Nöroradyoloji)
3
Nöroşirürji Mesleği (Maliye,Medikolegal, Anadolu'da)
1
Nöroşirürji, Etik ve Araştırma
1
Diğer
3
Yılın Bildirileri
13
TOPLAM 160

% 61,51
% 61,81
% 64,63
% 65,16
% 63,78
% 65,29
% 64,69
% 64,02
% 68,98
% 66,88
% 63,75
% 61,67
% 62,50
% 70,00
% 67,01
% 75,15
% 64,66

Gelen tüm bildiri özetleri için en yüksek puan 81.88, en düşük puan ise 30.00 olmuştur. En yüksek puan alan
ilk 13 bildiri özeti Yılın Bildirileri olarak seçilmiştir. (81.88 - 72.50 arası)
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ödüller
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 21. BİLİMSEL KONGRESİ
YILIN BİLDİRİLERİ ÖDÜLLERİ
hastalarda Angiotensin-Converting Enzim (ACE)
geni insersiyon-delesyon polimorfizmi

1. BİLDİRİ
Yusuf Erşahin ve ark.
“Non-sendromik kraniosinostozlarda endoskop
yardımlı cerrahi”

8. BİLDİRİ

2. BİLDİRİ

”Periferik sinir kesisinde topikal uygulanan sitidin,
kolin ve sitikolin'in aksonal rejenerasyon ve epinöral
skar dokusu üzerine etkilerinin araştırılması”

Erhan Arslan ve ark.

Kasım Zafer Yüksel ve ark.
“Oksipito-servikal vertikal distraksiyon
yaralanmaları:Anatomik,

9. BİLDİRİ

biyomekanik ve 3-Tesla Manyetik Rezonans
görüntüleme ile incelenmesi”

Mehmet Bülent Özal ve ark.

3. BİLDİRİ

3. ventrikülostomi”

Ergün Bozdag ve ark.

10. BİLDİRİ

“Servikal kolumna vertebralis ve ameliyat
tekniklerinin

Onur Çiçek ve ark.

”Şant disfonksiyonunda endoskopik

4. BİLDİRİ

”Tavşanlarda deneysel spinal kord iskemireperfüzyon hasarında profilaktik çinko ve melatonin
uygulamasının etkileri: Deneysel çalışma”

Cumhur Kılınçer ve ark.

11. BİLDİRİ

“Vertebra cisminde kortikal ve trabeküler kemik
arasında yük paylaşımı: Bir in vitro biyomekanik
çalışma “

Ramazan Alper Kaya ve ark.

bilgisayar ortamında modellenmesi”

5. BİLDİRİ

”Magnezyum parçacıkların posterolateral omurga
füzyonu üzerine etkisi: Canlı koyun modelinde
deneysel çalışma”

Gülşah Çeçener ve ark.

12. BİLDİRİ

“Glioblastoma multiforme olgularında FHIT gen
mutasyonlarının araştırılması”

Dilaver Güler ve ark.
Omurilik yaralanma modelinde Drotrekogin alfa
(aktive protein C)'nin etkisinin morfometrik ve
ultrastrüktürel analizi”

6. BİLDİRİ
Veysel Kerem Bıkmaz ve ark.
”Kompleks baziler tepe anevrizmasında
mikroşirürjikal klipleme sonuçları”

13. BİLDİRİ
Mehmet Dumlu Aydın ve ark.

7. BİLDİRİ

“Elektronik sistemlerden yayılan ses dalgalarının
Nörotoksik etkisinde dalga sayısının rolü: Deneysel
çalışma”

Murat Altaş ve ark.
”Multipl ailesel serebral kavernöz malformasyonlu

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 21. BİLİMSEL KONGRESİ
ÖZENLİ TÜRKÇE ÖDÜLLERİ
1. Osman Şimşek, 2. Nilgün Şenol, 3. Fatih Keskin
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TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ NÖROTRAVMA ve
YOĞUN BAKIM ÖĞRETİM ve EĞİTİM GRUBU
YÖNETİM KURULU 1. TOPLANTISI
23 Nisan 2007, Antalya

Gizli oylama ile yapılan seçimler sonucunda oluşan
yeni yönetim kurulunda, aynı gün seçimin ardından
yapılan ilk toplantıda aşağıdaki şekilde görev dağılımı
oluşturuldu.

II. Toplantının Yeditepe Üniversitesi kampüsünün
içinde yapılması için Dr. Melike Mut'un üniversite
yönetimi ile görüşmesine karar verildi.
III. Toplantının 2 gün içinde yapılmasına, ilk günün
kafa travmalarına; ikinci günün yoğun bakım ağırlıklı
konulara yer verilmesine karar verildi.

Başkan: Dr. Mustafa Berker
Başkan Yardımcısı: Dr. Melike Mut
Sekreter: Dr. Hakan Seçkin

IV. İlk toplantının ana konusu “penetran kafa
travmaları” olarak belirlendi.

Üye: Dr. Tanju Uçar

Bülten:

Üye: Dr. Semih Keskil

1. Nörotravma ve Yoğun Bakım Öğretim ve Eğitim
Grubu bülteninin Eylül 2007’de çıkarılmasına karar
verildi.

Kısa ve Uzun Vade Planlama

Saygılarımızla,

I. Nörotravma ve Yoğun Bakım Öğretim ve Eğitim
Grubu 1. Bilimsel toplantısının Türk Nöroşirürji
Derneği toplantı takvimine uygun olarak Aralık 2007
tarihinde İstanbul'da yapılması öngörüldü ve zamanın
daha kesin belirlenebilmesi için TND yönetim kurulu
ile görüşülmesine karar verildi.

Mustafa Berker
Grup Başkanı
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STEREOTAKTİK VE FONKSİYONEL NÖROŞİRÜRJİ
ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU GENEL KURUL TUTANAĞI
23 Nisan 2007, Antalya
23 Nisan 2007 tarihinde Türk Nöroşirürji Derneği'nin düzenlemiş olduğu XXI. Bilimsel Kongrede Salon
IV de Saat 17:00 de 13 kişilik katılımla Stereotaktik ve Fonksiyonel grup toplandı. Daha önce üye kaydı
yapılmış olan 16 kişi haricinde 9 yeni üyenin kaydı yapılarak üyelikleri onaylandı.
Yeni üyeler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Bülent Tucer
Mehmet Tatlı
Mehmet Erşahin
Burak Gündüz
Aslan Güzel
Sertaç İşlekel
Ahmet Hilmi Kaya
Şükrü Akyol
Özen Karadağ

Erciyes Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Haydarpaşa Numune Hastanesi
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dicle Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi

Yapılan oylamada Dr. Bülent Bayar yeniden başkanlığa seçildi. Oluşturulan yeni yönetim kurulu:
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Bülent Boyar
Ali Savaş
Ali Zırh
Sertaç İşlekel
Bülent Tucer

Alınan kararlar:
1. Stereotaktik ve Fonksiyonel grubun öğretim ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ilk toplantının Adana'da
Ekim-Kasım ayları arası yapılması planlandı.
2. TND' nin web sayfası altında Stereotaktik ve Fonksiyonel Grubun tanıtıcı ve eğitici amaçla web sitesi
yapılmasına karar verildi.
3. Ağrı cerrahisi ve ağrı girişimlerinin Beyin Cerrahisi camiasında tanıtılması ve eğitim faaliyetlerinin
artırılmasına yönelik çalışmaların planlanması kararlaştırıldı.
4. Grup üyeleri arasında iletişimin artırılması amacıyla mail grubu kurulmasına karar verildi.
5. Yeni bir bülten çıkarılması planlandı.
Dr. Bülent Boyar
Stereotaktik ve Fonksiyonel
Grup Başkanı
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TÜRK NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK YÜRÜTME KURULU
20 Nisan 2007 Antalya

İbrahim Ziyal, Ağahan Ünlü, Ali Savaş,
Murat Bavbek, Mehmet Yaşar Kaynar, Engin Gönül,
Etem Beşkonaklı, Fahretin Çelik, Mustafa Berker,
Ayhan Koçak, Mehmet Zileli'nin katılımları ile
toplantı açıldı.

Engin Gönül

Gündemde bulunan

Fahrettin Çelik (Başkan)

Başkan, Sekreter

Mehmet Zileli

Ali Savaş seçildi.
Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu
Eşyetkilendirme Komisyonu'na;

Kemali Baykaner

a) Eğitim ve Sınav Komitesi

Talat Kırış

b) Eşyetkilendirme (Akreditasyon) Komitesi'ne
seçimlere geçildi.

Mustafa Berker seçildi.

Adayların belirlenmesinden sonra;
Ender Korfalı

ekorfali@uludag.edu.tr

Ağahan Ünlü

agahan@yahoo.com

Ender Korfalı seçildi.

Hakan Caner

hakanc@baskent-ank.edu.tr

Türk Nöroşirürji Yeterlik Yürütme Kurulu
Sekreterliği'ne;

Murad Bavbek

bavbekmurad@yahoo.com

İbrahim Ziyal

ibrahimziyal@yahoo.com

Engin Gönül

engingonul@yahoo.com

Türk Nöroşirürji Yeterlik Yürütme Kurulu
Başkanlığı'na;

Ağahan Ünlü seçildi.
Diğer üyeliklere;

Ali Savaş

Alisavas63@yahoo.com

Murad Bavbek (Muhasip üye)
Ali Savaş (Üye)
Ayhan Koçak (Yedek üye)
Mehmet Yaşar Kaynar (Yedek üye)
Etem Beşkonaklı (Yedek üye) seçildi.

Fahrettin Çelik

fahrettincelik@yahoo.com

Mehmet Zileli

mehmet.zileli@ege.edu.tr

Talat Kırış

talatkrs@istanbul.edu.tr

Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu Eğitim ve
Sınav Komisyonuna;

Mustafa Berker

mberker@hacettepe.edu.tr

Ayhan Koçak

akocak@inonu.edu.tr,

Kemali Baykaner baykaner@yahoo.com

Hakan Caner (Başkan)
Murad Bavbek
İbrahim Ziyal

Etem Beşkonaklı ebeskonakli@hotmail.com
M.Yaşar Kaynar mykaynar@istanbul.edu.tr
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kutlama

Ufuk Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp
“World Federation of Neurosurgical Societies” tarafından “Şeref Madalyası” ile ödüllendirilecektir.
Ödül Kasım 2007’de Japonya’da verilecektir.

Hocamızı kutlar,
başarılarının devamını
dileriz.
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kutlama

Dr. Cengiz Çokluk WFNS Genç Nöroşirürjiyen Komitesinde görevlendirildi.
Kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz.

1968 yılında Sinop'da
doğdum. İlkokulu 19731978
yılları
arasında
Samsun ilinin Asarcık
ilçesinde tamamladım.

2002 yılında International Sugita fellowship'i olarak
Japonya Nagoya Üniversitesi School of Medicine,
Nöroşirürji departmanında Sugita Fellow'u olarak
çalıştım ve mikrorşirürji eğitimine devam ettim. Bu
departmanda C2 vertebra anatomisi ve kırıkları
üzerinde bir çalışma yaptım ve bir makale ile bu
çalışmanın bir bölümünü yayınladım.

1978 yılında girdiğim
Devlet Öğretmen okulları
sınavında başarılı olarak Samsun ilinin Lâdik
ilçesindeki Akpınar öğretmen okulunu kazandım.
1978-1979 öğretim yılında bu okula başladım. 1984
yılında aynı okuldan mezun oldum. 1984 yılında
girdiğim öğrenci seçme sınavı (ÖSS) ve (ÖYS) de
başarılı olarak Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ni kazandım. 1990 tarihinde Tıp doktoru
oldum. 1991 yılında Çankırı Kızılırmak ilçesinde
mecburi hizmet görevinde bulundum. Nisan 1991
Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon
Onkolojisi Anabilim Dalını kazandım. Burada
çalıştığım dönem içerisinde Radyoloji, Nükleer Tıp
Anabilim Dallarında ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp
Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji Bilim
dalında rotasyoner asistan olarak görev yaptım. 1992
yılında Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalını kazandım. 10.10.1997
tarihinde uzman oldum. 1998 yılında aynı bölümde
uzman olarak çalıştım. 1999 yılında öğretim görevliliği
ve yardımcı doçentlik görevlerine yükseltildim.

2003 yılında CNS tarafından George Ablin
International Fellowship'liğine layık görüldüm ve aynı
yıl Chicago Institute of Neurosurgery and
Neuroresearch kliniğinde endoskopik hipofiz
cerrahisi, kafa kaidesi cerrahisi ve mikroşirürji
eğitimleri aldım. Ayrıca aynı RUSH Üniversitesinde
Amerikan
Nöroşirürji
sistemi
altyapısı
ve
organizasyonu hakkında çalıştım. Araştırma konusu
olarak rekürren meningiomalar hakkında çalıştım ve
bu çalışmayı bir makale ile bitirdim.
1999, 2000, 2001 ve 2002 yıllarında EANS
tarafından düzenlenen Nöroşirürji eğitimleri kursunu
tamamlayarak 2002 yılında sertifika aldım ve girdiğim
yazılı Avrupa Nöroşirürjide yeterlilik sınavında başarılı
oldum.
2006 yılında Doçent oldum.
2007 yılında World Federation of Neurological
Societies
tarafından
Young
Neurosurgeons
Committee'sinde alanında görevlendirildim.

Aralık 2000 ve Şubat 2001 tarihleri arasında
Japonya'da Fukui Medical University, Nöroşirürji
departmanında fellow olarak çalıştım. Bu dönem
içerisinde uygulamalı mikrocerrahi eğitimi ve deneysel
Nöroşirürji eğitimleri aldım.

Evli ve iki çocuk babasıyım.
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kutlama

Dr. Hakan Karabağlı Dünya Pediatrik Nöroşirürji Derneği
(ISPN) Eğitim Komitesi Üyesi oldu.
Kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz.

sınavını kazanarak bir yıl süreyle University of Utah
Primary Children's Hospital, Pediatrik Nöroşirürji
Kliniğinde “Clinic Fellow” ve NöroembriyolojiAnatomi Laboratuvarı'nda “Research Fellow” olarak
çalıştım. 2000, 2001 ve 2002 yıllarında Avrupa
Pediatrik Nöroşirürji Derneği (ESPN)
kurslarını
tamamlayarak Avrupa Pediatrik Nöroşirürji Derneği
üyeliğine
seçildim.
2002-2003
tarihlerinde
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nöroşirürji Kliniği'nde uzman olarak görev yaptığım
süre içinde Finlandiya Helsinki Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Nöroşirürji Kliniği'nde Mikrocerrahi Eğitimi
kursunu tamamladım. 2003 yılından beri Konya
Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği'nde görev
yapmaktayım. 2004 tarihinde aktif üye olarak kabul
edildiğim Dünya Pediatrik Nöroşirürji Derneği'de
(ISPN), eğitim komitesi üyesi olarak görevlendirildim.
2005 yılında Amerika Nöroşirürji Uzmanları Birliği'ne
(AANS) uluslararası üye olarak seçildim. Evliyim ve bir
oğlum vardır.

1966 Sivas doğumluyum.
İlk ve orta öğrenimimi
Konya'da
tamamladım.
1984 yılında girdiğim
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi'de eğitimimi
1990 yılında tamamladım. 1990-1992 yılları arası
mecburi hizmetimi Afyon'da yaptım. 1992'de
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nöroşirürji Kliniğin'de ihtisasıma başladım. 1998
yılında ihtisasımı tamamlayarak aynı klinikte uzman
olarak çalışmaya başladım. 1999-2000 yıllarında
Sağlık Bakanlığı onayı ile Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Nöroşirürji ABD, Pediatrik Nöroşirürji Bilim
Dalı'nda Klinik Fellow olarak çalıştım. 1999, 2000 ve
2001 yıllarında Türk Nöroşirürji Derneği-Pediatrik
Nöroşirürji Eğitim ve Öğretim Grubu'nun kurslarını
tamamlayarak, 21 Nisan 2001 tarihinde bu gruba üye
olarak kabul edildim. 2001 yılında Türk Nöroşirürji
Derneği'nin “Yurtdışı Bilimsel Araştırma Bursu”
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acı kaybımız

Prof. Dr. Turgut Köksel (1950-2007)

1994-1998 yıllarında Erzurum Mareşal Çakmak
Hastanesi Başhekimliği görevini yürüttü. 1995 yılında
Nöroşirürji Anabilim Dalında Üniversite Doçenti
unvanını kazandı. 1998 yılında Türk Silahlı
Kuvvetlerinden kendi isteği ile Emekli Albay olarak
ayrıldı ve aynı yıl Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Nöroşirurji Anabilim Dalı
Başkanlığına atandı. 1999-2002 yıllarında Mersin
Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi ilk ve kurucu Başhekimliği görevini yürüttü.

15 Temmuz 1950 tarihinde Gaziantep'te doğdu. İlk ve
orta öğrenimini Gaziantep Kayacık İlkokulu, İstanbul
Haydarpaşa Lisesi ve Ankara Kurtuluş Lisesi'nde
tamamladı. 1976'da Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi'nden mezun oldu. 1976-1977 yılları
arasında Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde
stajyer bölüğünde görev yaptı.
1977-1981 yılları arasında Denizli 11. P.Tug. Shh.
Bl. K.lığına atandı. 1981-1987 yıllarında Gülhane
Askeri Tıp Akademisi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı'nda Tıpta Uzmanlık eğitimini
tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı oldu.

2001 yılında Profesörlüğe yükseldi. Çeşitli tarihlerde,
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı,
Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Etik Kurul
üyeliği görevlerinde bulundu. Yurt içi ve yurt dışında
yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi ve bildirisi
bulunmaktadır. 11 Mart 2007 tarihinde aramızdan
ayrılan Prof. Dr. Turgut Köksel evli ve üç çocuk babası
idi.

1987-1994 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp
Akademisi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda
Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Bu sırada 19881989 yılları arasında Londra “National Hospitals For
Nervous Diseases” de International Spinal fellow
olarak çalıştı ve aynı zamanda ''Microanatomy of
Transoral Surgery” konusunda araştırma yaptı.

40

T ü r k

N ö r o ş i r ü r j i

D e r n e ğ i

B ü l t e n i

üyelerimizden

Dr. Ali İhsan Ökten
Adana Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği

TIPTA TEKNOLOJİK GELİŞİM ve BİR ERKEN ÖLÜM:
“ORHAN VELİ”*
Şair Orhan Veli, 1950 yılının bir sonbahar günü,
Ankara'da karanlık bir sokakta alkollü olarak yürürken
belediyenin kablo döşetmek için kazdığı bir çukura
düşer ve başından hafifçe yaralanır. 2 gün sonra
İstanbul'a döner ama halen başı ağrımaktadır. 4. gün
öğle saatlerinde bir arkadaşının evinde otururken
aniden fenalaşır ve İstanbul'da Cerrahpaşa
Hastanesi’ne kaldırılır. Alkol koması tanısı ile tedavi
edilmeye çalışılır. 36 yaşındaki “Garip” şairin bilinci
tamamen kapanır ve 14 Kasım 1950'de ölür. Ölüm
nedeni otopside anlaşılır; EPİDURAL HEMATOM.

Hepimizin bildiği gibi epidural hematom, dura ile
kafatası arasına travma sonucu kan birikmesidir. Kısa
süreli bilinç kaybını takiben saatler süren bir iyileşme
“lucid interval” döneminden sonra hastada tekrar kafa
içi basınç artış bulguları gelişir ve bilinç kapanır.
1950'lerde epidural hematomlarda %70-80 olan
mortalite oranı günümüzde gelişen tanısal araçlar
sayesinde çok azalmıştır (%5). Kafa travmaları
arasında
cerrahi tedaviden en iyi sonuç alınan
kanamalardır. Erken teşhis çok önemlidir. Amaç;
günümüzde gelişen görüntüleme yöntemleri ile kısa
sürede teşhis ve operasyon ile mortalite oranlarının
%0'lara düşürülmesini sağlamaktır.

Orhan Veli'nin ani ölümüyle kitapçılar o gün
kepenk indirmiş, ajanslar sık sık haber yapmıştır o
kara günü. Bir dostu olan şair Halim Şefik bu
beklenmedik ölüm üzerine “OTOPSİ” isimli şiirini
yazar.

Teknolojik gelişmeler her geçen gün baş döndürücü
hızla artmaktadır. Bu gelişmelerden en çok faydalanan
alanlardan biriside sağlık sektörüdür. Özellikle radyoloji
alanındaki gelişmelerin getirdiği olumlu tablo en çok
Beyin-Omurilik-Sinir Cerrahları’na yaramıştır. Tanısal
araçların gelişmesi ile teşhis ve tedavi yöntemleri de
gelişmiştir. Bu sayede artık beyinde girilmedik nokta
kalmamıştır. Mortalite ve morbidite oranları azalmış,
sağlıklı yaşam süresi uzamıştır.

“Morgda açılınca kafatası
Doktor beyler beyin gördüler
İndirince ten kafesine neşteri
Doktor beyler yürek gördüler
Yürekte ne gördüler dersiniz
Yürekte memleket gördüler
Bir de dost gördüler
Ama bu işte doktor beyler
Doğrusu geç kaldılar
Çok geç kaldılar”

Türk şiirine yepyeni bir hava getirmiş olan, yaşama
sevinciyle dolu, otuz altı yaşında ölen şair Orhan Veli
Kanık, 13 Nisan 1914 tarihinde İstanbul'da doğdu.
Garip ya da Birinci Yeni denilen akımın öncüsü,
kuramcısıdır. Galatasaray'da başladığı öğrenimini,
babasının atandığı Ankara'da Gazi İlkokulu ve Ankara
Erkek Lisesi'nde sürdürdü. Lise sıralarında Oktay Rıfat
ve Melih Cevdet'le arkadaş oldu. Liseyi bitirince
İstanbul'a dönerek, Edebiyat Fakültesi Felsefe
Bölümü'ne girdi (1932), ancak yüksek öğrenimini
yarım bıraktı (1935). 1936'da Ankara'ya döndü ve
askere gidinceye dek PTT Genel Müdürlüğü Telgraf
İşleri Reisliği Milletlerarası Nizamlar Bürosunda

Orhan Veli'nin mezarına gitmeyen ve gitmek de
istemeyen Oktay Rifat AĞIT şiirinde;
“Gel gel kardeşim Orhan
Benim ellerimi al
Benim gözlerimi kullan” demiştir.
41

T ü r k

N ö r o ş i r ü r j i

D e r n e ğ i

memurluk yaptı. Yedek subaylığını tamamlayınca, iki
yıl kadar, yine Ankara'da, Milli Eğitim Bakanlığı
Tercüme Bürosu'nda çalıştı. 1947'de, Hasan Âli
Yücel'in yerine Reşat Şemsettin Sirer'in bakan olarak
atanması üzerine, Milli Eğitim Bakanlığında
"antidemokratik bir hava" esmeye başladığını
söyleyerek, görevinden istifa etti. 1 Ocak 1949 - 15
Haziran 1950 tarihleri arasında yirmi sekiz sayı süren,
on beş günde bir yayımlanan, iki sayfalık “Yaprak”
dergisini çıkardı. Yirmi sekiz sayı süren Yaprak
serüveni öncesinde, Ankara Erkek Lisesi'nde Oktay
Rifat ve Melih Cevdet ile birlikte “Sesimiz” dergisini
çıkarmışlardır. Biçemini belli eden ilk şiirlerini, yine,
arkadaşları Oktay Rifat ve Melih Cevdet ile birlikte
“Varlık” dergisinde yayımladı ve müthiş bir ilgi gördü.
Şiir ve yazıları, Varlık dergisinden başka İnsan, Ses,
Gençlik, Küllük, İnkılapçı Gençlik, Ülkü, Demet, İşte,
Aile gibi dergilerde yayımlanmıştır. İkinci Dünya
Savaşına katılmayan ve katılmış kadar etkilenen
Türkiye'de, Türk şiirini bir takım kalıp ve klişelerden,

B ü l t e n i

şairanelikten, yıpranmış benzetmelerden kurtardı, kısa
ve basit ama vurucu bir söylem -eda- geliştirdi. Şiirin
bilinen ve kabul gören sınır taşlarını yerinden oynattı.
Yalın bir halk dili kullandı, yergi ve gülmeceden
yararlanarak, sıradan yaşantıların şiirinin de
yazılabileceğini gösterdi.
Şair Cemal Süreya'nın dediği gibi her ölüm erken
ölümdür. (Ölüyorum tanrım /
Bu da oldu işte / Her ölüm erken ölümdür / Ama,
ayrıca, aldığın şu hayat / Fena değildir../Üstü kalsın...)
Bugün için en basit tetkik yöntemi sayabileceğimiz
beyin tomografisi ile yaşamda kalacak olan Orhan Veli
için ölüm çok erken olmuştur.
*Dr. Süleyman Çaylı'nın “Travmatik Epidural Hematomların Cerrahi
ve Konservatif Tedavisi ve Sonuçların Serebral SPECT ve
Psikiyatrik Testler İle Değerlendirilmesi” konulu tezinden alıntı
yapılmıştır.

42

T ü r k

N ö r o ş i r ü r j i

D e r n e ğ i

B ü l t e n i

üyelerimizden

Dr. Tayfun Hakan
Haydarpaşa Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Nöroşirürji Kliniği

İstanbul, 12 Mart 2007

A) Tüzel olanaklarımız:
Tüzel olanaklar içinde, Türk Nöroşirürji Derneği
olarak yapabileceklerimiz şunlardır. Ama bunların
yapılması için asıl olan, bir siyasi irade, yani Türk
Nöroşirürji Derneği’nin bu sorunu çözme niyeti ve
kararlılığı göstermesi gerekliliğidir.

Nöroşirürji Uygulamasında Bilimsel ve
Etik Olmayan Durumlar Karşısında Çaresiz
miyiz?

Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr.
Mehmet Zileli,

Dernek Tüzüğünün;
19. Maddesine göre, “Türk Nöroşirürji Derneği
Etik kurulunun önerisi ve yönetim kurulunun
başvurusuyla öncelikle Nöroşirürji’nin evrensel bilim
ve etik kurallarına aykırı ve/veya Türk Nöroşirürji
Derneği’nin ulusal ve uluslar arası saygınlığına gölge
düşürecek davranışlarda bulunan üyeler hakkında
disiplin kovuşturması yapmak”;

Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri,
Bu mektubumu, sizlere, Sayın Zileli'nin “Spinal ve
periferik sinir cerrahisi eğitim ve öğretim grubu,
İstanbul spinal günleri programı” çerçevesinde, 14
Şubat 2007'de “Spinal cerrahide sık yapılan karar
verme hataları” konusunu anlatırken gündeme gelen,
“Nöroşirürji uygulamasında karşılaşılan bilimsel ve etik
olmayan durumlarda neler yapılmalı” konusundaki
görüşlerimi aktarmak için yazıyorum.

21. maddesinin (a) fıkrasına göre de, “Dernek
üyeleri arasında, üyelerin mesleki uygulamalarında ve
kamuoyunda Nöroşirürji ile ilgili konularda etik
değerlere uymayan sorunları inceler rapor
hazırlamak” görevleri bulunmaktadır.

Görüşlerimin bir kısmını Sayın Zileli ile paylaşma
şansım olduğunda, kendisi, bunları yazılı olarak
dernek yönetim kuruluna iletmemi istemişti. Bu yazı,
bu öneri doğrultusunda yazılmıştır.

Derneğimizin bir disiplin yönetmeliği var mıdır,
bunu bilmiyorum, internet sayfalarında bu konuda
bilgi edinemedim. Varsa bu konuda yapılabilecekler o
yönetmelikte bulunuyordur. Yoksa, derneğimizin bir
disiplin yönetmeliği oluşturması zorunluluğu aşikardır.

Yukarıda adı geçen toplantıda, Nöroşirürjiyenlerin,
cerrahi uygulama hatalarının oluşmasında altta yatan
sebeplerin bilimsel ve teknik yetersizlikler yanı sıra ne
yazık ki bazı etik dışı durumların da etkili olabileceği
konusundaki kaygılarını ilk kez böylesine yüksek sesle
dile getirdiğini gördük.

Bunun yanında, TND yönetim kurulunun, Dernek
Tüzüğünün 11. Maddenin (a) fıkrasına göre doğrudan,
(c) fıkrasına göre disiplin kurulunun vereceği karar
doğrultusunda bir üyeyi, dernek üyeliğinden çıkarma
yetkisi vardır.

Birçok arkadaşımız bu konudaki görüşlerini, açık
yüreklilikle dile getirdi. Bu görüşler kabaca, “neler
oluyor ve bu konuda dernek olarak neler yapılabilir,
derneğin bir yaptırım gücü var mı?” başlıklarını
taşımaktaydı.

Sanırım, normal koşullarda, bir kişinin bilim dışı ya
da etik dışı davranış sebebiyle dernek üyeliğinden
çıkartılması kadar büyük bir ceza yoktur. Buraya
gelinceye kadar, dernek disiplin kurulunun veya etik
komitesinin yazacağı bir uyarı veya kınama yazısının
kaleme alınması, bunların dernek bültenlerinde
duyurulması da yerine göre büyük bir cezadır. Keza,
hiçbir ceza verilmese bile, böyle bir meslektaşımızdan
sadece yazılı bir açıklama istenmesi veya bu konuda
düşüncelerini almak üzere, kendisinin dernek etik
komitesi veya disiplin kurulu toplantısına dinlenmek
üzere davet edilmesi de kanımca o kişi üzerinde büyük
bir etki yapacaktır.

Eğer yapılan uygulamaların bilimsel olmadığını
ve/veya etik değerlere uymadığını düşünüyorsak, daha
doğrusu bu konuda tereddüt de yok ise, tabiî ki
yapılabilecek şeyler vardır. Yapılabilecekleri iki başlıkta
toplayabiliriz:
A) Tüzel olanaklarımız,
B) Kişisel olanaklarımız.
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onurunun korunması ve mesleğin daha saygın bir hale
gelmesinin yalnızca hekimlerin korunmasıyla değil,
hastaların haklarına da saygı gösterilmesiyle de ilişkili
olduğu unutulmadan yapılmaya çalışılmaktadır. Tabip
odalarının uyguladığı disiplin cezaları, Türk Ceza
Kanunundan farklıdır. Bir meslek örgütü olan Tabipler
Odasının amacı, hekimlik mesleğinin saygın ve
güvenilirliğini geliştirip, korumaktır. Hedef, davranış
ve uygulamada iyi ve etik değerleri gözeten hekimlik
yapılmasını sağlamaktır.

Bunları, aslında cezanın ne olduğu değil, amacının
göze alınması gerektiğine olan inancım dolayısı ile
vurgulamaktayım.
Genel
olarak
toplumsal
yaşamımızdaki görülen gelişmelere bağlı olarak,
cezadan amaç, suçlunun ıslah edilmesi ve tekrar suç
işlemekten caydırılması ve yine bir görüşe göre de
suçlar için önleyici nitelik taşımasıdır.
Tüzel kişilik olarak buraya kadar konu olan
uygulamalar, ancak söz konusu kişinin Türk
Nöroşirürji Derneği üyesi olması halinde söz
konusudur. Dernek üyesi olmayan birinin dernek
tüzüğüne göre değerlendirilemeyeceği açıktır. Ancak,
bu durumda da dernek tüzel kişiliği, oluşan durumun
ciddiyeti ve özelliğine göre yönetim kurulu kararı ile
olayın gerçekleştiği ilin;

B) Kişisel olanaklarımız:
Yukarıda sözü edilen girişimler, tüzel kişilikten
bağımsız olarak, gerçekleşen olayın niteliğine göre
bireysel olarak bu işlemden doğrudan ya da dolaylı
olarak etkilenen doktor, hasta, hasta yakını vb. kişiler
tarafından da yapılabilir.

1. Sağlık müdürlüğüne,
2. Cumhuriyet savcılığına,

O toplantıda dile getirilen, örneğin, belirli
enstrümanların ancak belirli merkezlerde takılması,
endikasyonların belirli kişilerce saptanması veya onay
verilmesi durumunda uygulanması gibi iyi niyetle öne
sürülen benzer bazı düşüncelerin ise, ileride
doğurabileceği daha ciddi başka sakıncalar açısından
daha dikkatli ve ayrı olarak değerlendirilmesi
gerekmektedir.

3. Tabipler odasının her birine ayrı ayrı ya da
birlikte başvuruda bulunabilir.
Türk Tabipleri Birliği Tabip Odaları, uzmanlık
dernekleri veya kişiler tarafından yapılan başvuruları
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanun, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği
çerçevesinde büyük bir titizlik ve görev bilinciyle
değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeler, hekimlik

Çalışmalarınızda
sunarım.

44

başarılar

diler,

saygılarımı

T ü r k

N ö r o ş i r ü r j i

D e r n e ğ i

B ü l t e n i

toplantı izlenimi

Dr. Deniz Belen
Ankara Dışkapı Yıldırım Bayazıd Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği

Türk Nöroşirürji Derneği Nörovasküler Cerrahi
Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu “Serebral AVM’ler”
10 Şubat 2007, İstanbul

Nörovasküler Cerrahi Grubu Etkinlikleri çerçevesinde 10
Şubat 2007 tarihinde İstanbul Hilton Oteli’nde “Serebral
AVM'ler” konulu toplantı düzenlendi. Katılımcı sayısının 56
kişi olduğu toplantıda serebral AVM'ler ile ilgili güncel bilgiler
sunuldu ve oturumlar yoğun ilgi ile karşılandı. Düşük evreli
(Spetzler-Martin Evre I-III) AVM'lerde cerrahi tedavi ile total
çıkarımın, düşük morbidite ve mortalite oranları gösterdiği
vurgulandı. Düşük evre tanısı ile ameliyat edilen olguların
%98'inde total kür şansının bulunduğu bildirildi. Yüksek
evreli AVM'lerde kombine yaklaşımların daha uygun olduğu
sonucuna varıldı. AVM'lerin tedavi planında önemli bir
nokta, lezyonun cerrahi ile total çıkarımı veya nidusun
endovasküler yolla total tıkanması olası görülmüyorsa
olguların konservatif yöntemle izlenmesi olarak açıklandı.
Çünkü parsiyel olarak yapılan tedavi ile AVM'lerde kanama
riskinin yıllık beklenen %1 değerinden %10'lara kadar
arttığı belirtildi. Gama bıçak uygulamasının, cerrahi ve
endovasküler yolla tedavi edilemeyen AVM'lerde halen iyi bir
seçenek olmaya devam ettiği bildirildi. Toplantının bir diğer
önemli oturumu, Dr. Gazi Özdemir tarafından sunulan, ana
fikrinin endovasküler girişimsel tedaviyi hangi disiplinin
yapması gerektiği konusunun işlendiği tartışma oldu.
Burada, temel bir etik sorun olarak uygulanan herhangi bir

tedavinin komplikasyonu ile uğraşabilecek bilim dalının bu
işlemi yapması gerekliliği ileri sürüldü ve Nöroşirürjiyenlerin
bu konuda yeterlilik edinmesi düşüncesi öne çıktı. Bu konu
ile ilgili olarak yasal düzenlemelerin başlatılması için öneriler
alındı. Dr. Nurcan Özdamar'ın başkanlığında yapılan panel
oturumunda ilginç olgu örnekleri tartışıldı. Değişik tedavi
yaklaşımlarının konuşulduğu bu oturum katılımcılar
tarafından ilgiyle karşılandı. Toplantıda, Nöroşirürji disiplinin
oldukça uğraştırıcı alanlarından birisi olan serebral AVM'lere
cerrahi tedavi yaklaşım için iyi bir mikrovasküler eğitimin
yapılması gerekliliği ısrarla vurgulandı. Oturumların ardından
6 aydır faaliyette olan ve Dr. Recai Tuncer (Başkan), Dr.
Talat Kırış, Dr. Servet İnci ve Dr. Murad Bavbek'den oluşan
yönetim kurulu görevini üyelerin oybirliği ile seçtiği yeni
yönetim kuruluna devretti. Yeni yönetim kurulunun üyeleri
Dr. Talat Kırış (Başkan), Dr. Servet İnci, Dr. Murad Bavbek,
Dr. Deniz Belen ve Dr. Ayhan Koçak olarak belirlendi.
Nörovasküler Cerrahi Grubu 20-24 Nisan, 2007 tarihinde
Antalya'da yapılacak olan TND'nin XXI. Ulusal Bilimsel
Kongresi’nde bir video oturumu ve vasküler patolojilere
cerrahi yaklaşım paneli düzenlemeyi planladı. Her yıl Şubat
ayı içinde değişik bir konunun ele alınacağı bir toplantının
gelenekselleştirilmesi kararı alındı.
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grup ve kurul tutanakları

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ NÖROVASKÜLER CERRAHİ
ÖĞRETİM ve EĞİTİM GRUBU TOPLANTI TUTANAĞI
10 Şubat 2007, İstanbul

Türk Nöroşirürji Derneği Başkanlığına,
10 Şubat 2007 tarihinde İstanbul Hilton Otelinde yapılan TND
Nörovasküler Cerrahi Grubunun yıllık olağan toplantısında seçimle yeni
yönetim kurulu oluşturuldu. Yeni yönetim kuruluna Dr. Talat Kırış,
Dr. Servet İnci, Dr. Murad Bavbek, Dr. Deniz Belen, Dr. Ayhan Koçak
seçildi. Yönetim kurulu seçim sonrası ilk toplantısını yaparak aşağıdaki
kararları aldı:
1. Dr. Talat Kırış yönetim kurulu başkanlığına seçildi,
2. Grubun yılda 2 adet bülten yayımlamasına karar verildi,
3. TND'nin 20-24 Nisan 2007 tarihinde Antalya'da düzenlenecek olan
Bilimsel Kongresinde video oturumu ve vasküler konulu bir panelin
eklenmesi için TND yönetim kuruluna teklif verilmesi kararlaştırıldı,
4. Nörovasküler Cerrahi Grubunun her yıl Şubat ayında bilimsel bir
toplantı düzenlemesinin gelenekselleştirilmesi kararlaştırıldı.
Dr. Talat Kırış (Başkan)
Dr. Servet İnci
Dr. Murad Bavbek
Dr. Deniz Belen
Dr. Ayhan Koçak
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TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ
1. YETERLİK GENEL KURULU
24 Mart 2007, Kuşadası

Gündem:

7- Talat Kırış ve TND Başkanı Mehmet Zileli’den
başka geriye kalan 6 üye için adaylar belirlendi:
Mehmet Yaşar Kaynar, Engin Gönül, Nejat Işık,
Ayhan Koçak, Etem Beşkonaklı, Fahretin Çelik,
Mustafa Berker aday oldu. Yapılan kapalı oylama
açık tasnif sonucunda:

1- Dr. Ender Korfalı tarafından Kurucu grubun
bugüne dek yapılan çalışmaları özetlendi.
2- Dr. Ender Korfalı tarafından Birinci Yazılı Sınav
sonuçları ile ilgili bilgi verildi.

8- Mehmet Yaşar Kaynar

3- Dr. Ali Savaş tarafından Sözlü Sınav ile ilgili
bilgi verildi.

9- Engin Gönül

4- Dr. Ender Korfalı tarafından Eğitim veren
kurumlara yeterlik verilmesi ile ilgili bilgi verildi.

10- Ayhan Koçak
11- Etem Beşkonaklı

5- Daha önce Yeterlik Genel Kurulu üyelerine
gönderilen ve görüşleri istenen, Türk Nöroşirürji
Yeterlik Kurulu (TNYK) Tüzüğünün maddeleri
görüşüldü ve oylandı. Kabul edildi.

12- Fahretin Çelik
13- Mustafa Berker, Türk Nöroşirürji Yeterlik
Yürütme Kurulu üyesi oldular.

6- Yeterlik Kurulu organlarının seçimi yapıldı.
Kurucu grup içerisinden değişecek ve eksik üyeleri
tamamlamak üzere seçimlere geçildi.

Yürütme kurulunun Türk Nöroşirürji Kongresi’nde
yapacağı toplantıda şu organları seçmesine karar
verilerek toplantı sonlandırıldı.

Yürütme Kurulu, Kurucu üyeleri

Başkan

1- Ender Korfalı

Sekreter

2- İbrahim Ziyal

a) Eğitim ve Sınav Komitesi

3- Ağahan Ünlü

b) Eşyetkilendirme (Akreditasyon) Komitesi

4- Ali Savaş
5- Murat Bavbek
6- Hakan Caner
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TIBBİ FİRMA ELEMANLARI ÖĞRETİM ve EĞİTİM
PROGRAMLARI ÇALIŞMA GRUBU
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 23 Mart 2007
Toplantı Yeri

: Kuşadası/Aydın

Katılanlar: Mehmet Yaşar Kaynar, İlhan Elmacı, Ajlan Çerçi
GÜNDEM:
1. Kurul başkan ve sekreter seçimi
2. Eğitim planlamaları
KARARLAR:
Dr. İlhan Elmacı Başkan
Dr. Ajlan Çerçi Sekreter
Dr. Mehmet Yaşar Kaynar Üye
Dr. Ayhan Attar Üye
1. 19.4.2007 tarihindeki firma elemanları eğitim toplantısının programa alındığı gibi uygulanması
2. İlk uygulama sonrasında ortaya çıkan ihtiyaca göre gerekli revizyonlar yapılacaktır.
3. Özellikle cerrahi malzeme satan ve bizzat ameliyata giren firma personelinin eğitim toplantılarına
(kursa) katılmalarının zorunlu hale getirilmesi hususunda çalışma yapılması
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SOSYAL İŞLER ve İLİŞKİLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 23 Mart 2007
Toplantı Yeri

: Kuşadası/Aydın

Katılanlar: Murad Bavbek, Uygur Er, Özerk Okutan
GÜNDEM:
1.Kurul başkan ve sekreter seçimi
2. Kongre hazırlık planlamaları
3. Kongre yurtdışı konuklar için program yapılması
KARARLAR:
1. Kurul başkanlığına Doç.Dr. Murad Bavbek seçildi.
2. Kurul sekreterliğine Dr. Özerk Okutan seçildi.
3. Yabancı konuklara danışmanlık ve programlarında müdavil olmak üzere her klinikten yabancı
dil bilen kıdemli asistanların belirlenmesine karar verildi. Bölüm başkanlarından isim istenecek
4. Yurtdışı konukların sosyal programları belirlenecek
5. Eşli gelecek öğretim üyelerinin sosyal programları yapılacak
6. Özel konuklara akşam yemeği?
7. Plaketler, ödüller seçimi?
8. Çantalara konacak hediyeler?
Toplantının alınan kararların gerçekleştirilmesi için gereken temasların kurulması yolundaki kararı
ile sonuçlandırılmasına geçildi. Dilek ve temenniler ile toplantı kapatıldı.
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ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (AR-GE) ÇALIŞMA GRUBU
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 23 Mart 2007
Toplantı Yeri

: Kuşadası/Aydın

Katılanlar: İhsan Solaroğlu, Serkan Şimşek, Ahmet Bekar, Evren Keleş
GÜNDEM:
1. Kurul başkan ve sekreter seçimi
2. Teknoloji ve kaynağa erişim planlaması
3. İthal malzemelerin ekonomik yükü ve yerli üretime yönlendirme planlamaları
4. Ulusal Nöroşirürji veri bankası yazılımı önerileri
5. Kurul üyelerinin gündemi
KARARLAR:
23 Mart 2007 tarihinde saat 14:00'de toplanıldı. Toplantı 3 kişi ile gerçekleştirildi.
1. Kurul başkan ve sekreter seçimi için ulusal kongrede tekrar toplanılmasına karar verildi.
2. Teknoloji ve kaynağa erişim
Solaroğlu

planlaması

konusunda

ön çalışma yapmak üzere Dr. İhsan

3. İthal malzemelerin ekonomik yükü ve yerli üretime yönlendirme planlamaları konusunda ön
çalışma yapmak üzere Dr. Serkan Şimşek görevlendirildi.
4. Üyelerin web ortamında haberleşerek ön çalışmaları tartışmasına karar verildi.
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BİBLİOİNDEKS ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 23 Mart 2007
Toplantı Yeri

: Kuşadası/Aydın

Katılanlar: Özerk Okutan, Hakan Seçkin, Mustafa Berker
GÜNDEM:
1. Kurul başkan ve sekreter seçimi
2. Hazırlanan programın görüşülmesi
3. Kurul üyelerinin önerdiği gündem maddeleri
KARARLAR
Biblioindeks Çalışma Grubu Pine Bay Hotel Kuşadası/Aydın'da 23 Mart 2007'de saat 16:00'da
yukarıda imzaları olan üyeler dahilinde toplandı.
Toplantıda konuşulan konular ve kararlar aşağıdadır.
1. gündem maddesi ile ilgili alınan kararlar daha önce yönetime bildirilmişti. Hazırlanmış olan
biblioindeks veri tabanı programının, eksikleri ve tamamlanabilmesi ile ilgili sıkıntılar ve öneriler
tartışıldı. Oluşturulan programa, yaklaşık 800 giriş yapıldığı görüldü. Ancak oluşturulmuş olan ve
programın detaylı çalışmasını sağlayacak alt başlıkların çalıştırılabilmesi için programın gözden
geçirilmesine karar verildi.
Şu ana kadar yapılan çalışmalarla ilgili
gerçekleştirilebilmiştir.
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TOPLUM SAĞLIĞI, HASTA ve YAKINLARINI BİLGİLENDİRME
PROGRAMLARI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 23 Mart 2007
Toplantı Yeri

: Kuşadası/Aydın

Katılanlar: İlhan Elmacı, Deniz Belen
GÜNDEM:
1. Kurul başkan ve sekreter seçimi
2. Hazırlanan belgelerin tartışılması ve düzeltmeleri
3. Yeni belge önerileri ve görevlendirmeleri
KARARLAR:
1. Kurul başkanı Deniz Belen, Sekreter İlhan Elmacı
2. Tekslere orijinal resimler yapılması konusu görüşüldü. Makül bir ücret karşılığı yaptırılması
kararlaştırıldı.
3. Konu başlıkları:
a. Hidrosefali
b. Beyin tömerleri
c. Omirilik tümörleri
d. Beyin kanamaları
e. Bel fıtıkları
f. Boyun fıtıkları
g. Kafa travmaları
h. Omurga travmaları
i. Karpal tünel
j. Kök hücre
k. Doğumsal olmayan anomaliler
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TÜRK NÖROŞİRÜRJİ TARİHİ ÇALIŞMA GRUBU
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 23 Mart 2007
Toplantı Yeri

: Kuşadası/Aydın

Katılanlar: Hamit Ziya Gökalp, Erdem Tunçbay, Ertekin Arasıl, Aşkın Karadayı
GÜNDEM:
1. Kurul başkan ve sekreter seçimi
2. Kurul üyelerinin gündemi
KARARLAR:
Başkan Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp, yardımcı Prof. Dr. Ertekin Arasıl, sekreter Doç.Dr. Sait Naderi
Türkiye'de; Nöroşirürjinin gelişimi, dünü, bugünü hakkında 2008 deki toplantıya basılacak duruma
getirilecek kitabın hazırlanması için çalışmaların yapılması
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ARAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

Toplantı Tarihi : 23 Mart 2007
Toplantı Yeri : Kuşadası/Aydın
Katılanlar: Mehmet Zileli, Yücel Kanpolat, Ali Savaş, Türker Kılıç
GÜNDEM:
1. Deneysel araştırma merkezleri
2. Çok merkezli klinik araştırma projeleri
3. Araştırma burslarına başvurular
4. Araştırma kursu Ekim veya Kasım ayı?
5. European Research Council in araştırma desteği
KARARLAR:
1. Deneysel laboratuarların Türkiye'deki envanteri çıkarılacak
2. 2007 sonbaharında araştırma kursu düzenlenecek.
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MEDİKOLEGAL KURUL

Toplantı Tarihi : 23 Mart 2007
Toplantı Yeri

: Kuşadası/Aydın

Katılanlar

: Halil Ak

GÜNDEM:
1. Kurul başkan ve sekreter seçimi
2. Medikolegal konuda TNDer'in yapması gereken planlamalar konusunda rapor
3. Kurul üyelerinin önerdiği gündem tartışmaları
KARARLAR:
1. Toplantıya benden başka kimse katılmadı.
2. Geçen yılda yapılan medikolegal kurul toplantısında da belirtmiştik vede önermiştik. Ya
medikolegal kurul yerine”Etik ve Legal Kurul” olarak birleştirelim diye karar almıştık. Bugün ise
Avrupa Birliği doğrultusunda mesleki derneklerin bilirkişilik görevlerine değer verilmekte,
Türkiye'de Adli Tıp Derneği'nden sonra en güçlü ve saygınlığı olan derneğin TND olduğu
anlaşılmıştır. Biz yerimizi ve değerimizi bilmiyoruz. Bu nedenle Medikolegal kurul yerine
“Malpraktis ve Hukuk Kurulu” kurmalıyız. Bu kurulda kimlerin çalışabileceğini ve en az 4
nöroşirürjiyen üye, bir adli tıp uzmanı ve birde hukukçu danışman üye ile oluşabileceğine
inanıyorum.
3. Böyle bir kurul kurulursa Nöroşirürjide Malpraktis ve
düşünüyorum.
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MESLEKİ ÖZLÜK HAKLARI KURULU

Toplantı Tarihi: 23 Mart 2007
Toplantı Yeri : Kuşadası/Aydın
Katılanlar: İlhan Elmacı, Faruk İldan, Ali Kurtsoy, Ali İhsan Ökten, Sami Türkoğlu, Yıldız Alsancak,
Tayfun Hakan, Hakan Seçkin
GÜNDEM:
1. Kurul başkan ve sekreter seçimi
2. TTB puanları
3. Reçeteye ilaç yazılması kısıtlaması konusunda yapılması gerekenler (Antibiyotikler, Octreotid,
Antidepresifler) ve yönetim kuruluna ayrıntılı gerekçeli rapor
4. İmplantların kodları çalışması
5. Kurul üyelerinin önerdiği gündem maddeleri
KARARLAR:
1. Kurul başkanı olarak Dr. İlhan Elmacı
Kurul sekreteri olarak Dr. Hakan Seçkin seçildiler.
2. TTB puanları ile ilgili olarak daha önce hazırlanmış olan puanlandırma listesi tartışmaya açıldı.
Dr. Sami Türkoğlu özellikle taban puanlar yanında tavan puanlarında tespit edilmesi gerektiğini
ifade etti. Yaklaşık olarak 2008 yılından itibaren farklı bir puanlama sistemi geleceğini ve buna
hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti. Mevcut puanlama sistemi kabul edildi.
3.Kısıtlamaya konu olan ilaçlar listesi görüşüldü. Bunların Maliye Bakanlığı bütçe uygulama
talimatıyla ilişkili olduğu ve ilgili düzeltmelerin buradan yapılabileceği belirtildi.
Dr. Sami Türkoğlu yeni Bütçe Uygulama talimatının 1 haftaya kadar çıkacağını belirtti. İlgili liste
kendisine verildi. Bunlar üzerinde ilgili düzeltmeleri yapmaya çalışacak.
4. İmplantların kodlarındaki eksiklerin özellikle spinal konuda olduğu tespit edildi. Dr. Ali Kurtsoy
listede dura yapıştırıcılarının eksik olduğunu tespit etti. Liste özellikle spinal grubundan yardım
alınarak tamamlanacak ve önümüzdeki hafta ortasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı na
gönderilecek.
5. Dr. Sami Türkoğlu 2008 yılındaki düzenlemelerle ilgili bilgileri yönetim kurulunda tartışılmak
üzere Dr. Hakan Seçkin e gönderecek
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TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ
3. KURULTAYI
Bu metin Kurultay sırasında yapılan ses kaydından özetlenerek hazırlanmıştır.

-Derneğin Nöroşirürji eğitimi konusunda başka nasıl
çalışmalar yapmasını istersiniz? Diye aşağıya kadar
uzuyor. Bazılarının kısa cevapları vardı, ama bazıları uzun
yanıtlar yazabileceğiniz şeylerdi. Yine de anketi
yanıtlayan 34 arkadaşımıza teşekkür ediyorum.

Mehmet Zileli: Sayın Meslektaşlarım Türk Nöroşirürji
Derneği 3. Kurultayı'na hoş geldiniz diyorum. Değerli
vakitlerinizi bırakıp Cumartesi günü burada olduğunuz
için tekrar teşekkürler. Eğer hızlı bir sunum yapabilirsek
saat 12:00`ye kadar bitirebiliriz. Bugün ki toplantıda
eğitimle ilgili yani standart asistan eğitimi ve mezuniyet
öncesi eğitimle ilgili çok şey konuşmamaya çalışacağız.
Çünkü öğleden sonra yeterlilik kurul toplantısında bu
konuları daha geniş tartışma imkanı bulacağız.
Gündemimiz önce kısa bir girişten sonra genel kurul
etkinliklerini konuşmak, daha sonra da eğer fırsak
bulabilirsek Türk Nöroşirürjisi’nin uzun dönem bilim
politikasından bahsetmek. Gündem maddeleri bunlar.
Bakın çok yoğun kalabalık ama bunların bazılarına çok
kısa kısa değinip geçmek mümkün. Şimdi ben önce bir
şeyden bahsetmek istiyorum . Burada da sanıyorum şu
anda 50 kişi kadar varız. Oysa davetli sayımız bunun 2
katı kadardı. Yönetime gelir gelmez hemen bir anket
formu gönderdik. Tüm üyelerimize Temmuz ayında
gönderdik. Amacımız da bir önceki yönetimlerle ilgili
olumlu ve olumsuz eleştirileri almak ve daha ileriye
götürebilmekdi. Derneğimiz ve aktivitelerimizi neler
yapmak istediğimizi sizlerden de öğrenmekti. Ne yazık ki
toplam 34 tane yanıt alabildik. Bunları da adeta hani bir
çok arkadaşımızdan sıkıştırarak aldık. Ama şu
cümlelerimizi mazur görünüz. Bu tip anketlere yanıt
vermek bir toplumsal bilinç olmalı. Ankete yanıt
vermeyenler yapılanları eleştirme hakkına sahip
olmamalılar. O yüzden burada her çeşit şeyi konuşmak,
tartışmak ve bize geri bildirim sağlamak için
yardımlarınızı rica ediyorum. Anket formunda bu sorular
vardı;

Şimdi kurullarımızdan bahsetmek istiyorum; Bir kez
yayın kurullarımız var, yayınlarımızda bir dergimiz var
biliyorsunuz çok düzenli çıkarmaya başladığımız. Dr.
Etem Beşkonaklı`nın çok değerli katkılarıyla çıkarmaya
başladığımız bültenimiz var. Web sayfamız var. Bir de
kitabımız var. Burada yanına işaret koyduğum kurullarla
ilgili toplantılar dün öğleden sonra yapıldı. Onlarla ilgili
arkadaşlarımız burada tekrar görüş bildirecekler. Kurulları
gerçekten çalıştırmak istiyoruz. Bir kurul veya grupta yer
alıp da çalışmayan arkadaşlarımızı değiştirmekte de
kararlıyız. Lütfen bunu bir kötü niyet göstergesi olarak
almayınız. Belki de bu arkadaşlarımızın işleri çok fazladır
ve bu kurulda çalışacak kadar vakitleri yoktur. Bunu da
çok anlayışla karşılarız. Ama biz çalışmak isteyen bir
ekibiz ve çalışmayan arkadaşlarımızın kurullarda yer
almasına gerek görmüyoruz. Üç kurulu iptal ettik.
Bunlardan bir tanesi Nöroşirürji Hemşireliği Programları
Çalışma Grubu. Daha önce kurulmuş pek fazla da bir
aktivite göstermemiştir. Ayrıca Nöroşirürji Hemşireleri
bizim tarafımızdan eğitilmek istemiyorlar. Onların kendi
eğitmenleri var, kendi öğretim üyeleri var. Bu nedenle
iptal ettik. Uzun dönem planlama kurulunu iptal ettik
çünkü, hiçbir toplantı düzenleyicisi, klinik veya merkez
buraya toplantısı ile ilgili bir şey göndermedi ve bu işi
yönetim kurulu çok daha rahat ve düzenli yapabiliyor.Tıp
Fakültesi Nöroşirürji Programları çalışma grubunu da
yeterlilik kurulunun bir alt grubu olarak düşündük. Onun
için bizim kurullarımız arasında şu anda yer almıyor. Etik
Kurulu'nun aktivitelerine çok önem veriyoruz. Gerçekten
de ilk kez bu kurultay sırasında Etik Kurulun toplanması
için tüm kurul üyelerini buraya davet ettik. Dün de

-Sizce önceki yönetimde en başarılı bulduğunuz
aktiviteler nelerdir?
-Başarısız bulduğunuz aktiviteleri nelerdir?
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başkanlığa bir öneride bulundum. Dedim ki, bizim disiplin
kurulumuz var fakat yönetmeliği yok. Biraz evvel Saffet
Hocanın da söylediği gibi, bunun en kısa zamanda bu
yönetmeliğin çıkarılması lazım. Önümüzdeki genel kurulu
dahi beklemememiz lazım. Eğer bunu bekleyecek olursak
bir takım bu dünkü gibi üç tane dosya vardı. Bu üç dosya
on üç, yirmi üç olacaktır. Hiç bir karar verme durumu
olamayacaktır. Yaptırımı yoktur. Onun için benim önerim
şudur; en kısa zamanda Yönetim Kurulu bir kurul
oluşturarak disiplin yönetmeliğini, Türk Tabipler Birliği ve
Dernekler Kanununun disiplin yönetmeliği çerçevesinde
hazırlayıp olağanüstü genel kurulu yaparak, bunun bir an
önce yürürlüğe konulması gerekir diye düşünüyorum.
Bunun içinde Nisan ayında biliyorsunuz bizim kongremiz
var. Olağanüstü genel kurulu yapılabilmesi için 5/2 mi
5/3 üye sayısının, 5/1 mi, imzası gerekiyor. Bu imzayı
da Nisan ayındaki bizim bilimsel kongremizde toplamak
mümkündür. Bunu topladıktan sonra da derhal bir
olağanüstü genel kurula giderek bu işi halledebiliriz diye
düşünüyorum. Bunu önermek istedim. Teşekkür ederim.

toplandılar. Üç adet dosya vardı. Bunu görüştüler.
Sanıyorum bir rapor olarak da bize bildirecekler. Bunları
burada tartışmamızın doğru olmadığını düşünüyorum.
Yeterlilik Kurulu dediğim gibi, birinci yeterlilik genel
kurulu bugün öğleden sonra toplanacak. O yüzden bu
kurulun aktivitelerini öğleden sonra tartışacağız. Şu anda
hiç girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bilmiyorum şu
ana kadar söylediklerimle ilgili eleştiri ve katkılarınız varsa
isterseniz onları konuşalım. Daha sonra tek tek de diğer
kurullarla ilgili gündem maddelerine geçebiliriz.
Evet Buyurun Saffet Bey;
Saffet Mutluer: Evet dün Etik Kurul olarak bir çalışma
yaptık, ama orada bizi bağlayan bir sıkıntı ortaya çıktı.
Bizim tüzüğümüzde Etik Kurulunun görevi sadece bir
cümle olarak geçiyor ve bazı tıkanıklıklar ortaya çıktığı
için bir konu gündeme geldi. Türk Nöroşirürji
Derneği'nin disiplin ve ceza yönetmeliği yok. Herhalde
ileriki dönemlerde kurultay içerisinde yeri gelecektir. Türk
Nöroşirürji Derneği'nin bir ceza ve disiplin yönetmeliğine
ihtiyacı var. Önümüzdeki ilk kurulda halledilmesi için
gündeme alınması ve bu yönetmeliğin de hazırlanması
gerekiyor. Böyle bir yönetmeliğimiz olmadığı için dün
etik kurul bazı kararları vermekte sıkıntı çekti. Bunu
vurgulamak istedim. Teşekkür ederim.

Mehmet Zileli: Evet buyurun Aşkın bey;
Aşkın Karadayı: Benim sadece merak ettiğim bir şey
var. Etik Kurula kişileri seçerken veya çıkarırken ne gibi
kriterler arıyorsunuz? Teşekkür ederim.
Mehmet Zileli: Etik Kurul üyelerinin seçiminde ne gibi
kriterler arıyoruz? Etik Kurul üyeleri meslekte çok uzun
yıllar çalışmış ve etik değerlere riayet etmiş üyelerimiz
arasından seçiliyor.

Halil Ak: Dünya Nöroşirürji Birliği ve Avrupa Nöroşirürji
Birliği`nin etik ve legal diye bir kurulu var. Saffet Bey`in
esasında sıkıntı çektiği olay o. Bizim Etik Kurulun hiçbir
yaptırım gücü yok. Eğer etik ve legal diye kabul
ettirebilirsek, o başlık altında yaparsanız yaptırım gücü
olacağına inanıyorum. Bu kadar söyleyeceğim.

Aşkın Karadayı: Yani ben meslekte çok az mı çalıştım
ve de etik kurallara rivayet etmedim mi efendim? Ve de
bu çok tartışmalı bir şey onu da söylemek isterim ve
kararlarınız doğru değil onu da söylemek isterim.

Murat Hancı: Ben usulle ilgili çok kısa bir hatırlatmayı
yapmak istiyorum. Bu kayıtlar yapılırken geçen seneki
gibi bant dökümü yapılırken bazı şeyler unutulmasın.
Sansürlenmiş demeyim de. Geçen sene yaşadık aynı
şeyleri, bu sene olmamasını temenni ediyorum.

Mehmet Zileli: Teşekkür ederim.
İbrahim Ziyal: Ben yaptırımla ilgili bir şey söylemek
istiyorum. Sivil toplum kuruluşlarında alınan kararlar
ancak kuruluşdan çıkarılmak yada orada göreve devam
etmesine karar vermek şeklinde olabilir. O açıdan bizim
etik kurulun alacağı kararda Türk Nöroşirürji Derneği
üyeliğinin devamı ya da değil şeklinde olabilir. Onun
dışındaki yaptırımlar yargı tarafından zaten bir suç
bildirimi şeklinde ve yargının kararı sonucunda nihayete
erer diye düşünüyorum.

Mehmet Zileli: Peki gayret ederiz. Evet bu disiplin
kurulunun yönetmeliğini biz hukuk büromuza danışarak
yapmayı planlıyoruz ve ilk genel kurulda bununla ilgili bir
madde herhalde koyabiliriz hukukçulara sorarak. Evet,
doğru haklısınız. Etik Kurul'un bir yaptırım gücü yok legal
olarak. Ama her şeyin kanunlarda çok açıkça yazması
gerektiğini düşünmüyorum. Etik Kurul bir şeyi kınarsa
bunun çok önemli olacağını en azından bu camia için
bunun kınanmış olacağını düşünüyorum. O yüzden Etik
Kurul'un söylemleri veya kararlarının illa meslekten men
etmek veya büyük cezalar vermek değil. Önemli bir ceza
alabileceğini düşünüyorum. Özür dilerim Ertekin Hocam
bir şey soracak..

DERGİLER ve DİĞER YAYIN AKTİVİTELERİ
Mehmet Zileli: Dr. Kemal Benli dergimizin editörüydü
biliyorsunuz. Ancak sağlık nedenleriyle editörlükten
ayrılmak istedi ve onun yerine Dr. Hakan Caner geldi.
Editör yardımcılarının isimlerini de burada görüyorsunuz.
Yeni web sayfasıyla dergimiz şu anda oldukça aktif. Bir
ara eski web firmamız gerçekten sistemi iyi çalıştırmadı.

Ertekin Arasıl: Sayın Başkan teşekkür ediyorum.
Dünkü Etik Kurul çalışmalarının sonucu olarak ben
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Bu yüzden de oldukça bir süre aksadı dergiye yayın
akışının gitmesi. Şu anda yılda 4 İngilizce dergi 3 tane
Türkçe dergi çıkarılmaya çalışılıyor. Türkçe dergide
ayrıca davetli yazılarda
olacak. O yüzden bazı
sempozyumların
Türkçe
dergide,
sempozyum
aktivitelerinin bir yazı olarak Türkçe dergiye akmasını
istiyoruz. Ancak yazı almada bazı sorunlarda yaşıyoruz.
Dergi ile ilgili bir şeyler söylemek isteyenler varsa lütfen
söz alabilir. Buyurun Erdener Bey;

B ü l t e n i

son derece düzgün bir biçimde yapabilmekte. Biz
katılımcılardan ve derneğin üyelerinden dergiye destek
olmalarını bekliyoruz şu an için. Bunun dışında eğer
geçmiş dönemde submit edilmiş ancak tamamlanmamış
yazısı olanlar varsa bu yazılarını yeniden submit
etmelerini bekliyoruz. Bunun dışında dergi ile ilgili
Pubmed'e başvurulduğunu zaten söylediniz. Pubmed
bunları bu Ağustos ayına kadar değerlendirip bize bir
cevap verecek. Pubmed'e verilen cevaptan sonra
zannediyorum, derginin eğer Pubmed'e çıkması
durumunda yazıları daha da zenginleşecektir. Burada tabi
sıkıntı çoğunlukla dergimize case report'ların gönderiliyor
olması ve araştırma çalışmalarının daha az olması. Biz
katılımcıların araştırma yönünden de dergimize destek
vermelerini diliyoruz. Arz ederim.

Erdener Timurkaynak: Bu 4 İngilizce, 3 Türkçe dergi
Kültür Bakanlığı aynı kod numarasına mı sahip onu
öğrenmek istiyorum?
Mehmet Zileli: Hayır, farklı.
Erdener Timurkaynak: O zaman 4 yıldan beri
uluslararası indekse sokmaya çalışılan bu dergi için bu bir
handikaptır. Çünkü ayrı numaralı olduğu için ikisi de ayrı
değerlendirilir.

Ali Savaş: Aslında güzel bir dergimiz var. Çok uzun
yıllardan beri çıkıyor ve ne yazık ki Pubmed'e çıkamıyor.
Bu hepimizin kaybı. Geç kaldık aslında hepimiz ve bizden
daha iyi olmayan dergiler, Türk dergileri her iki şansa da
sahip oldular. Kısa bir süre içinde sahip oldular. Sahip
olan dergilerin editörlüğüyle iş yapılması bence derginin,
derneğin en yüksek hedefinin, bu dergiyi uluslar arası
standart ofsetine sokmak olmalı. Yani uluslar arası
kongre düzenlemek ya da herhangi bir faaliyet
düzenlemekten bu daha önemli. Yazılarımız eğer buraya
direkt olarak kayıt edilirse hepimiz çok şey kazanacağız.
Teşekkür ederim.

Mehmet Zileli: Öyle değerlendiriliyor zaten.
Erdener Timurkaynak: Peki bunun böyle yapılması
buraya seçilme kriterlerinin bir tanesine ters düşüyor.
Niçin birleştirilmiyor bu?
Mehmet Zileli: Bakın Turkish Neurosurgery için şuan
da başvuruldu Pubmed'e. Pubmed şu anda inceleme
sürecine almış durumda. Düzenli çıkarmamız gerekiyor,
söylenen bu. Hakan Caner burada olmadığı için çok
ayrıntılı cevap veremiyorum ama bu yaz sonunda
neticelenecek.

Mehmet Zileli: Evet. Buyurun.
Erdener Timurkaynak: Ekin yayıncılık diye bir
yayınevi var. Altı tane tıp dergisi çıkarıyor. Üç tanesini
Science Citation İndeks'e sokmuş olan bir yayınevi bu.
Ben bunlarla çalışıyordum. Hem bunların Türkçe
editörleri hem de İngilizce editörleri vardı. Yıllardır çıkan
bizim dergimizin İngilizce yayım kuralların da öyle
sanıyorum ki her satırda ciddi yanlışlıklar bulmuş olan bir
yayıneviydi. Başka bir dergi gitmeye çalıştı bu yayınevine.
Fakat yoğunluğu nedeniyle onu kabul etmedi. Tek
amacım bu derginin iyi yerlere gelmesidir. Eğer Ekin
yayıncılıkla, sahibinin adını dahi hatırlamıyorum şu anda
anlaşılıp da sanıyorum ciddi bir yayınevi ve bu hedeflere
ulaşmamıza yardım edecektir. Teşekkür ederim.

Erdener
Timurkaynak: Pubmed' den de ileriye
gidilmesi lazım. Yani bu profesyonel bir iş. Ben bir yıl
kadar bu derginin editörlüğünü yaptım. O nedenle
biliyorum. Profesyonel yayın evleriyle, matbaalarla değil
yayın evleriyle sözleşme yapılması lazım buraya yürümek
için. O nedenle bir kere her şeyden önce sayısı fazla olan
aynı indekse aynı mecmuanın çıkmasında yarar var.
Birinci şart o. Tabii ki düzgün çıkması da bir diğer neden.
Bir önceki dönemde Yusuf İzci'nin çok büyük hizmetleri
olmuştur bu dergiye. O şimdi Amerika'da ama Ağustos
ayında dönecek. Onun da çalışması derginin yararına
olur. Teşekkür ederim.

Mehmet Zileli:
Sizin zamanınınızda Pubmed'e
başvurulmuş muydu?

Mehmet Zileli: Bunu iletiriz, sağ olun teşekkürler.
Sanıyorum Bülent ve Sait buralardaydı. Bir şey söylemek
istermisiniz?

Erdener Timurkaynak: Evet. Ben çok kısa süreli
ordaydım. Bütün amacımız bir yıl içinde buna müracaat,
ne safhada olduğunu bilmiyorum çok yeniydi. Daha
sonra ben yeni yönetim gelince ayrıldım. Çünkü sorulan
sorular nedeniyle. Bir bilimsel toplantı nedeniyle para
verip vermediğimiz sorulmuştu ana toplantıda. Ben buna
çok üzüldüm. O nedenle oradan ayrılmıştım. Ama
dediğim gibi ha şey dediniz editörleriyle konuşmak, ben

Bülent Düz: Hakan Bey editörlüğü aldıktan sonra
derginin matbaa iletişimini ve derginin çıkabilmesi için
internet temelini değerlendirdi. Bunları sizin de
yardımlarınızla yeniden yerleştirdiler. Şu anda dergimiz
internet üzerinden yazı submit edilmesi ve yazının
değerlendirilme yapılması ve yazıların yayımlanmasını
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tabi uyulacak. Ama aramızda 5 kişilik jüri üyesinin 3'ü 4'ü
bir konsensüs görüş içinde olursa bu kişinin Türk
Nöroşirürji Derneği'nde yazısı hiç yok veya bir tane var
ama çok zayıf bu şekilde bir görüşle gidilirse arttırılabilir.
Öteki türlü çok zor. İşte karşılıklı bir olay yani. İşi esas
çözecek nokta elimizde şu anda yok. Belki öğleden sonra
yine tartışacağız BORD sınavıydı şuydu buydu. Yasal
dayanağı yokken bu konuşmalar hep olacak. Ama
aramızda bir görüş birliği olursa bu iş yürür. Bu da gönül
işi.

indekse girmiş iki derginin editörleriyle konuştum.
Telefonla konuştum. Ayrı ayrı yerlerde bu kişiler ikisi de
aynı cevabı verdi. Kişinin yani oranın sahibinin çok
titizliği sizi irrite
etmezse, bundan daha iyisini
bulamazsınız. İki editörden de üç aşağı beş yukarı aynı
cevabı buldum.
Mehmet Zileli: Peki, buyurun.
İbrahim Ziyal: Bundan evvel ki grupta Kemal Benli ile
ben de çalışıyordum. Aşağı yukarı iki sene çalışma
süremiz oldu. Daha evvel de o dönem içinde Science
Citation İndeks'e ve Pubmed'e girmek içinde en büyük
sıkıntı, dergiye gelen yazıların %50'den fazlasının hatta
%80-85 'inin case report olması. Bu çözülmediği
müddetçe bu işi kolay kolay başarabileceğimizi
zannetmiyorum. Arkamızda profesyonel güçlü bir
şirkette olsa bunun muhakkak %50 seviyesine ya da
terse çevirmek zorundayız. Farklı editörler başvurularda
zaten bulunuyor bu yeni bir şey değil. İnşallah bu sefer
gerçekleşir. Bizim case report sayımız hala %80 ve
90'larda. Bunu değiştirmemiz lazım. Yazı kimseden
gelmiyor araştırma yazısı. Herkes dışarıya gönderiyor.

Etem Beşkonaklı: Efendim ben bir şey söylemek
istiyorum. İzzet Bey'in söylediği bu konuyu buradaki üç
kurultayda da tartışıyoruz. Gerçekten çok önemli bir
problem. Dergi bizim amiral gemimiz olması lazım ama
bir türlü çözemiyoruz. İki sene önceki bülten ve geçen
sene ki bültene bakın. İkisi de aynı. Tıpatıp aynı şeyler
konuşuldu. Bir türlü çözemiyoruz. Yani sizin dediğinizi biz
hep söylüyoruz. Bir şekilde doçentlik jürilerinde burası bir
kurultay karar alma merkezi. Biz yönetim olarak da belki
biraz daha yönlendirmeler yapmaya başlayacağız ve
başladık da. Bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Küçük
maniplasyonlar olabilir. Mesela, bu seneki bildirilerden
spinal cerrahi ödüllerine başvuranların bu ödülleri
kazanmaları için Türk Nöroşirürji Dergisi'ne uygun bir
şekilde başvurmaları gerekiyor. Belki bu gibi şeylerle biraz
daha canlandırılabilir. Ama asıl önemlisi sizin söylediğiniz
şey. Ama hep aynısını üç senedir kurultayda
konuşuyoruz. Hepimiz de aynı şeyi yaşadık. Ben kendim
de yaşadım. 20 senedir aynı şeylerle uğraşıyoruz. Çünkü
değerlendirilmiyor. Burada karar vermemiz gerekiyor.
Burası kurultay ortamı, her şey burada yapılacak.

Mehmet Zileli: Evet İzzet Bey,
İzzet Övül: Şimdi bunu yazan kişilerin bir değer bir şey
alması gerekir. Yani sonuçta yazıyor ise kişi bunun
semeresini görmesi gerekir. Çoğunlukla bize gelen yazılar
ne yazık ki doçentlik aşamasına gelmiş olan
arkadaşlarımızın. Hepimiz de o yoldan geçtik. Bir kredi
kazanması için yapılıyor. Şimdi bu yazıların değerinin
artması ya da bekleneni aşması bunun sınavda
nitelendirilmesiyle mümkündür. Yani bir konsensüs olursa
sınav jürileri arasında ve denirse ki Türk Nöroşirürji
Derneği dergisinde iki tane veya en aşağı üç tane
İngilizce yayın çıkacak. Böyle bir kural konsensüs haline
getirilirse yazı niteliği de artar. Sayısı da artar. İki türlü
göndermez yani dışardan getireceği veri değer daha
fazlaysa niye içeriye göndersin ki. Case reportların sayısı
da buradan kaynaklanıyor.

Saffet Mutluer: Değerli meslektaşlarım. Hiçbir
konsensüs hiçbir kurum kararı yasaların üzerinde olamaz.
Onun için bunu konsensüsle veya kurultay kararıyla
çizmemizin bir imkanı yok. Derginin yayın kurulunun
yayın politikalarını gözden geçirip, araştırma türündeki
yayınları nasıl artırtacağını bulması lazım. Bu davetli
olabilir, davetli yazar olabilir. Onu verirsiniz
meslektaşlarınıza ve yazmasını istersiniz veya
koyduğunuz ödüller için biraz öncede söylendi. Türk
Nöroşirürjisi Dergisi'nde yayınlanmış olması, onlara ödül
verilmesi gibi koşul getirirsiniz. Ancak teşvikle bu yayın
sayısını arttırmak mümkün olur. Yoksa öbür türlü öyle
yaparsak, böyle yaparsak gibi yasalara uymayan yasalara
ters düşen yarın öbür gün bizi mahkeme karşısında kötü
duruma düşürecek yolları biz bu derginin yayın şeyini
arttırabilmek için kullanamayız. Gayet çalışkan bir şekilde
özveriyle gayret gösteren bir yayın kurulunun bu konuda
nasıl araştırma yayınlarını arttırırız konusunda başka
çözümler bulması lazım, yoksa doçentlik jürilerinin öyle
karar vermesiyle olacak bir şey değil. Yarın öbür gün
legal sorunlarla karşılaşabiliriz bu yolu açmamak lazım.

Mehmet Zileli: Evet, tabi gerek YÖK'ün yasasında
gerekse üniversitelerin, bu yükselmek için kullandığı
kriterler içinde hep yerli dergide yayın, yabancı dergide
yayın diye bir ayırım var. Aslında doçentlik kriterleri
içinde SCI'de yayınlanan veya işte indekste yayınlanan
dergiler diye bir yayım var. Derginin oraya gitmesinden
sonra ancak bu söz konusu olabilecek gibi görünüyor.
Yani yasalarda böyle değişiklik olmadığı sürece herkes
SCI'de yer almayan bir dergiye göndermemek zorunda
kalıyor. Yani bunu yasal değişiklik yapmadan çözmek
mümkün görünmüyor.
İzzet Övül:
Tamam anladım. Yani aramızda bir
konsensüs olursa. Yani ille de tamam YÖK kurallarına

Mehmet Zileli: Evet, İbrahim Ziyal.
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İbrahim Ziyal: Öncelikle doçentlik kriterleri ile ilgili
olarak, dosya açısından asgari kriterler vardır. Onun
dışındaki yelpaze çok açıktır. Kimin ne kadar puan ya da
yayınla geçirileceği açıktır. Onun için asgari kriterleri
geçtikten sonra değerlendirmek işine kalmıştır. İkincisi,
bu dergide 2-2,5 sene çalıştım. Zaman zaman yazı
bulmak konusunda biz kendimiz yazıp yazı yetiştirmeye
çalışıyorduk. İstemekle bu işler gerçekten olmuyor. Keşke
olabilirse. Üçüncü konu ise, bu konu bundan on sene
evvel önce Bursa'da Ana Bilim Dalları başkanları, şefler
toplantısında tekrar tartışılmıştı. O dönemin Türk
Nöroşirürji Derneği Başkanı şöyle bir şey önermişti; Türk Nöroşirürji Dergisi'nde İngilizce çıkan yazıları da
yabancı dil ve İngilizce olarak değerlendirelim şeklinde bir
öneri sundu. O zaman bir genel kabul oldu itiraz edenler
oldu. 10 senedir hiçbir değişiklik olmadı kimse
uygulamadı bunu.

B ü l t e n i

olduğum için söylüyorum. Bültenimiz takip ediliyor ve şu
an için yayınlanmasıyla ilgili negatif bir şey almadım en
azından yazılı almadım. Varsa da almak isterim.
Mehmet Zileli: Evet, bültenle ilgili görüşü eleştirisi olan
var mı acaba ? Gerçekten bültene katkının daha fazla
olması lazım, tıbbi ya da tıp dışı yazılar, çalışmalar
bekliyoruz. Web sayfası için biraz önce söylediğim gibi
eski web firmasını değiştirdik. Yenisiyle anlaştık. Yeniden
yapılandırdık. Bilmiyorum izleyenleriniz oldu mu? Ayda
bir elektronik bültenler gönderiyoruz. Bana gelmedi
diyenler varsa onların web sayfasına girme gibi bir
kusurları var. Çünkü, oraya girip e-maillerini yazmaları
lazım. Tartışma forum alanını da tekrar
başlattık.
Sanıyorum Ağahan bize biraz daha bilgi verecek.
Ağahan Ünlü: Şu an web sayfamıza direkt olarak
bağlıyız. Böyle bir dizayn yaptık. Önceki web sitesiyle
ilgili bazı sorunlar vardı. Bu sorunlar genellikle derginin
online olmasıyla
ilgiliydi. Önceki web sayfasında
ilgilenen arkadaşlar görmüşlerdir. Zaman zaman
çalışmaması şeklinde sorunlar yaşadık. Daha sonra
firmayı değiştirdikten sonra böyle bir düzene kavuştu web
sitemiz. Web sitemizde haberler kısmında duyurularla
ilgili bir kısım var. Bunun içine yakın zamanda yapılacak
olan aktivitelerle ilgili hemen ilk bakışta gözümüze çarpan
duyurular koymaya çalıştık. Bunun içerisinde aslında
Mehmet abi söyledi bülten şeklinde bir mail
gönderildiğini. Bu bülten içerisinde de bu duyuruları
görmek mümkün. Bunun dışında toplantılarla ilgili detaylı
duyuruları görebilirisiniz. Bağlantılar kısmında klasik web
sitesinde Nöroşirürji ile ilgili dergi olsun, klinikler olsun,
bunlarla ilgili bilimsel kaynaklara ulaştıracak linkler olsun,
bunları bulmanız mümkün. Bunun altında kliniklerimizi
tanıyalım ile ilgili bir şey vardı. Daha önce başlamış bir
uygulamaydı. Bunun için sizlerden de destek bekliyoruz.
Kliniklerimizle ilgili linkler şeklinde yada buraya tercih
ettiğimiz buraya konabilecek şeklinde materyallerin resim
bilgi gibi. Bunları bize göndermeniz kliniklerinizin
derneğimiz aracılığıyla tanıtılmasında etkili olacaktır.

Mehmet Zileli: Evet, buyurun Ertekin bey.
Ertekin Arasıl; Şimdi sayın meslektaşlarım konuşurken
hep doçentlik doçentlik dediler. Bugün Sağlık Bakanlığı
hastanelerinde çalışan, şefliğe müracaat eden, şef
yardımcılığına müracaat eden arkadaşlarımız var. Yani
bunu doçentlik olarak ta düşünmemek lazım. Genel
olarak düşünmek lazım. Şef olacak yada şefliğe müracaat
edecek arkadaşlarımızın da bir dosya hazırlayıp vermesi
gerekiyor. Sadece doçentlik için değil onu belirtmek
istedim. Teşekkür ederim.
Mehmet Zileli: Evet izin verirseniz bu konuyu burada
kapatmak istiyorum. Dergiyi desteklemenizi istiyoruz
gerçekten. Araştırma yazılarınızın ve klinik gözden
geçirme yazılarınızın daha çok dergiye gelmesini arzu
ediyoruz. Biraz önce Etem'in de vurguladığı gibi mesela
spinal cerrahi en iyi çalışma ödülü veriyoruz, bu bir para
ödülü. 1 Nisan'a kadar herkesin tam makale olarak
göndermesini istiyoruz ki daha sonra bunlar dergide
yayınlansın. Fakat kaç tane başvuru oldu şu anda
bilmiyorum. 1-2 tane var ama yeterince bildiri de yok.
Evet, yine bültenden Dr. Etem Beşkonaklı bahsedebilir.

Mehmet Zileli: Pardon. Burayı vurgulamak istiyorum
ana bilim dalları ve şefler buradayken. Gerçekten bu
sayfayı çok desteklemediklerini üzülerek söylemek
istiyorum. Örneğin bizim kliniğin web sayfası buraya
linkli değil veya bizim kliniği tanıtan bir şey yok. Ama bu
kliniklere bu amaçlı bir yazı gitti çok oluyor cevap
alamadık. Bakın İstanbul'dan hiçbir üniversite
hastanesinin yok. Ankara'dan üniversite hastanelerinden
yok. Diğer hastanelerin çoğu yok burada. Lütfen bu
sayfayı inceleyin, kendi sayfalarınızı dizayn edip
gönderiniz.

Etem Beşkonaklı: Bülten konusunda söyleyeceklerim
geçen seneki söylediklerimin bir tekrarı olacak. 15.
bülteni önümüzdeki ay ortalarında çıkarmayı
düşünüyoruz. Onun hazırlıkları devam ediyor. Benim
yaklaşık 3 sene oluyor bülten editörlüğüne geleli. Yeni
yönetim kuruluyla birlikte de 2 bülten çıktı, 3.'sü
önümüzdeki ayda çıkacak. Bir ricam var. Bunu
bölümlerinizdeki çalışanlara duyurursanız. Katkılar
bekliyoruz, eleştirileri de bekliyoruz. Bunu hep yazıyoruz.
Küçük küçük sözler eleştiriler geliyor ancak bunları yazıya
döker misiniz, resmi olsun dediğimiz zaman o küçük
eleştiriler de yazıya dökülmüyor. Benim ricam bu. Yani
katkı ve öneriler, eleştiriler ne varsa yazmanız. Size ayrıca
şunu söyleyebilirim. Ben geri bildirimleri alan kişi

Ağahan Ünlü: Normalde sayfa içerisinde bültenle direkt
olarak dowloand edilebilecek şeklinde link var. Burada da
gene bu bültenden seçmeler şeklinde özetleyecek şekilde
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bir dergisi var. Nezih Bey'in dergisini bizim Türk
Nöroşirürji dergisinden daha çok okuyorum. Bilmiyorum
belki konu ile ilgilidir. Bizim dergi illaki indekse girsin
girmesin çok önemli değil. Bizim bu web sayfasını çok
her yere gönderirsek, tanıtımını yaparsak, web sayfası
çok iyi çalışırsa sadece yayının basılı yanın mı basılı
olmayan yayın mı diye bir tartışma kalır geriye. Bu
yükümüzü biz buraya verirsek hem hastaların iletişimini,
hem asistanların iletişimini, hem öğrencilerin, hem
öğretim üyelerinin, hem iletişimin çok süratli olması hem
de o kargocuya verilen para ortadan kalkar diye
düşünüyorum.Teşekkür ederim.

bazı temel bilgileri görmek mümkün. Bildiğiniz gibi Türk
Ceza Yasasının bizimle ilgili kararları yürürlüğe girdikten
sonra, hasta onamları ile ilgili bir desteğe ihtiyaç oldu.
Daha önceki dönemde de yapılan çalışmalarda bazı hasta
onam rehberleri hazırlandı. Gene derneğimizin
sayfasında elektronik ortamda hazırlanmış bu hasta
onam rehberlerine ulaşmanız mümkün. Bir alt kısımda
proje destek ile ilgili bir kısım var. Bu proje destek için
temel ilkeler başvuru ilkeleri ve Pdf formatında
hazırlanmış ve sizlerin daha doğrusu projeye başvuracak
olan kişilerin kullanabileceği şekide bir word dökümanını
da bulmak mümkün. Yeterlilik Kurulu ile ilgili bazı linkleri
de görmek mümkün. Kurulun yapısı ile bilgileri,
yönergesini, sınavla ilgili bilgileri buradan görmek
mümkün. Alt kısımda yine sayfamız içerisinde derneğimiz
tarafından verilen ödüller ve burslarla ilgili bir bilgiye
ulaşmanız mümkün. Buradaki sayfada detaylarını
görüyorsunuz. Bunlarla ilgili sanırım daha sonra ki
aşamalarda bilgi ve sorunlardan bahsedilecek. Sosyal
haberler bu kısımda meslektaşlarımızla ilgili güzel
haberleri, işimize yarayacak haberleri vermeyi
amaçlıyoruz. Ama ne yazık ki bazen de acı haberleri
buradan iletmek zorunda kalıyoruz. Hastaların yoğun
ilgisi var derneğimizin web sayfasına. Günde çok fazla
miktarda kendileri ile ilgili bize yazılar geliyor. Bu yüzden
buraya hastaları yönlendirmeye yönelik bir bilgi sayfası
hazırladık. Buradaki sorunumuz, henüz şu anda fazla
konu içerecek kadar dökümanın elimizde olmaması.
Zaman içerisinde bu eksikliklerimizi de tamamlayıp,
hastalarımıza istedikleri takdirde kendi anlayabilecekleri
dil ve seviyede bilgileri ulaştırmaya çalışmak.

Mehmet Zileli: Evet, elektronik postalar zaten bu
amaca hizmet ediyor. Her ay bir tane posta
gönderiyoruz. Web sayfasındaki değişiklikleri linkleri ile
birlikte gösteriyoruz. Buyurun Nuri Bey;
Nuri Arda: Daha önceki sayfamızda var olan elektronik
posta hesapları bu uygulamayla ortadan kalktı. Bu
konuda bilgi verebilir misiniz?
Mehmet Zileli: Password' ler mi demek istiyorsunuz?
Nuri Arda: Passwordl' ler değil, yani bir elektronik
hesabı vardı Türk Nöroşirürji org. tr adı altında.
Ağahan Ünlü: Yapılan bu domain yine derneğimiz
üzerinde, sorunlardan bir tanesi buydu. Ne bu şifreyi
değiştirmek mümkündü ne o şifreyle bu siteye girmek
mümkündü. Yani web sitesinin yeniden yapılandırılması
daha aktif çalışacağına inandığımız ve araştırıp
bulduğumuz bir firmaya geçilmesi faktörlerinden bir
tanesi de buydu. Burada gördüğünüz gibi şu anda kendi
güncel bilgilerinizi güncelleyebileceğiniz, uzantılı olarak.
Şu an yanıt veremeyeceğim. Onu ben araştırdıktan sonra
size yanıt verebilirim. Buradaki güncel bilgilerinizi şuanda
kullandığınız
aktif
mail
adresinizi
yaparsanız
güncellemeniz çok kolay. Şifreniz size zaten otomatik
olarak kişiye ihtiyaç duymadan hemen anında diğer
birçok sitede olduğu gibi hemen ulaştıracaktır. Güncel
bilgilerinizi değiştirip kullanabilirisiniz. Diğer sorduğunuz
soruyu şuan teknik olarak yanıt veremeyeceğim onu
araştırabiliyorum. Ben sayfa düzenleyicisiyle görüştüm.
Onu bilgi olarak size aktarmakta yarar var. Belki o
konuda kendisiyle görüşürseniz. Yani bu elektronik
postanın belirli isimler dışında uygulanmadığını söyledi.
O konuyla kendisiyle görüşürseniz. O hesaplar tekrar
açılabilir.

Ayrıca ulaşımla ilgili bilgiler var. Gene üyelerimiz ve bize
ulaşmaya çalışanlarla ilgili bir elektronik ortamdır burası
ve sıklıkla bu aralar hasta yakınları tarafından
kullanılmaktadır. Ama gene de bizler için dernek üyeleri
için hemen aşağıda gördüğünüz bir üye girişi yeri söz
konusu. Üye girişi için şifreler gönderdik. Birçok
üyemizin e-mail adreslerini bulduk. Çoğuna ulaştık ama
ulaşamadığımız e-mail adreslerinin yanlış olduğunu
tahmin ettiğimiz üyelerimiz var. Bu üyelerimiz sizlerin
aracılıyla kendi güncel bilgilerini update ettikleri taktirde
başlangıçta da söylediğimiz gibi elektronik bültendeki
haberleri ulaştırmak, hızlı bir şekilde ulaştırmak mümkün
olacaktır. Bu üye girişi ile ilgili gene üye girişinden sonra
forum sayfamız var. Gene bu forum sayfasını da hem
kendi mesleğimizle ilgili hem de diğer tartışmalar ile ilgili
bir ortam gibi düşünerek hazırladık. Ancak şu anda da
çok aktif olarak çalıştığını düşünmüyoruz. Bu konuda da
desteklerinizi bekliyoruz.
Mehmet Zileli: Evet web sayfamızla ilgili öneri yada
görüşleri olan var mı? Kadir Bey, buyurun.

Nuri Arda: turknörosirurji.org.tr olan hesabındaki
elektronik postalar şu anda çalışmıyor yani söylemek
istediğim o.

Kadir Tahta: Şimdi bu web sayfasını açtığınız için
kafamda olan bazı düşünceler vardı onlarıı arkadaşlarla
paylaşmak istiyorum. Ege Üniversitesi'nden Nezih Bey'in

Ağahan Ünlü: Tamam onu soralım. Şu anda bizim o
mailin uzantısı yine turknorosirurji.org.tr o şekilde
herhangi bir sorun yok ama e-maili soracağım ben.
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Omurga ve Omurilik Travmaları şu anda matbaada.
Basımı bitti. Kongreye size getireceğiz. Bir başkası da
Periferik Sinir Cerrahisi. Nusret Demircan buna editörlük
edecek. Şimdi, biliyorsunuz dün sona eren bir aktivitemiz
vardı. Dün öğlen bitti. Temel Nöroşirürji Kursları
2.dönem 3.kursları yapıldı. Bu kursun yöneticileri Dr.Nur
Altınörs ve Nejat Akalan'dı. Murat Bavbek ve Talat Kırış
da onlara yardım ediyorlar bu dönem. Bilmiyorum Nur
bey bir şeyler söylemek ister misiniz kursla ilgili?

Mehmet Zileli: Evet, web sayfasıyla ilgili tabi ana
sayfadan dergilere de girebildiğimizi biliyorsunuz,
bültenleri de buradan alabilirsiniz. Türkçe derginin eski
sayılarını da tarattık. Arşivde şuanda 1989'dan 1999'a
kadar olanlar var. 1999'dan sonrasını da şuanda
taratmaya devam ediyoruz. Hepsine pdf formatında
erişmek mümkün. Yani belkide eski sayıları kaybetmiş,
eski yazılarını bulamayan arkadaşlarımız buradan arşive
ulaşabilir. Bütün arşivi tamamlıyoruz şuanda. Bir tane
sekreterimiz iki aydır bunların taramasıyla uğraşıyor.
Derneğimizde birçoğunu biliyorsunuz eski yıllara ait bir
sürü basılı dergi var. Eğer kütüphanenizde sayılarla ilgili
eksiğiniz varsa dergimizin arşivinden elinizdeki kağıt basılı
dergi sayılarını tamamlayabilirsiniz. Bu konuyu daha
önce duyurmuştuk ama ilgilenenleriniz olmadı. Eğer öyle
eksikleriniz varsa onları tamamlamak için yardımcı
olacağız.

Nur Altınörs: Benim kurs yöneticisi olarak 3., katılımcı
olarak da 4. yılım. Bunlarla ilgili değerlendirmeleri bence,
katılan öğrenci konumundaki asistan ve uzman
arkadaşlar tarafından yapılması daha doğru olur. Oradan
çıkacak sonuçların daha değerli olduğunu düşünüyorum.
Biz sonuç olarak tarafız bu işte, düzenleyen ve ders
veren kişiler olarak. Ancak ben yine de kendi tarafımdan
bakınca olumlu bir organizasyon ve artık oturmuş ve geri
dönülmemesi gereken TND'nin eğitim faaliyeti olarak
görüyorum. Edindiğim deneyimler doğrultusunda gelecek
yıllara dair düşüncelerim olabilir ama herhalde onlara
vakit yok. Genel olarak ben olumlu buluyorum, ama
öğrencilerin doldurduğu formlar veya genel olarak
onlardan alacağımız önerilerin bu kursları daha yararlı
yapacağına inanıyorum. Teşekkür ederim.

Evet, sanıyorum bunu da geçebiliriz. Biliyorsunuz iki kez
basılmış olan kitabımız var. İkincisinin de editörlüğünü Dr.
Kaya AKSOY ve Selçuk PALOĞLU yapmıştı. Şimdi
üçüncü kez basım için hazırlık içindeyiz. Ender beyin
başkanlığında. 2008'de de yayınlamak istiyoruz. Bir
önceki kitap 2005'de yayınlanmıştı ama yazıları 2004'te
alınmıştı. 4 senelik bir aralık olacak. Kitapla ilgili
düşüncesi, görüşü olan var mı ?Ender Bey bir şey
söylemek ister misiniz?

Mehmet Zileli: Evet, kursa asistanlarımız ve genç
uzmanlarımızı göndermek konusunda duyarlı olmak
herhalde burada söylenmesi gereken bir cümle. Başka
görüş yoksa bunu da geçebiliriz. Şimdi ilk kez
eğimticilerin eğitimi programını uygulamaya çalışacağız.
Kongrenin öncesinde 20 Nisan'da bir günlük, daha
doğrusu saat 15:00'de biten bir kurs planlıyoruz. Bu
kursu Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'ndan 2
öğretim üyesi ve bizden bir arkadaşımız ortaklaşa
yapacaklar. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü çok sayıda
toplantı, sempozyum, panel, konferans olmakta. Bu
toplantılarda uygun bir dille konuşulmazsa, uygun sunum
teknikleri kullanılmazsa dinleyiciler yeterince bilgi
alamıyorlar, uyuyan seyircilere anlatılmış oluyor.
Gerçekten iyi bir eğitmen olmakla, iyi bir hekim olmak,
iyi bir bilim adamı olmak her zaman bir arada olmuyor.
Bunu sağlamak için bir çaba olarak düşünüyorum ben
bunu. Bir çok dernek bunu yıllardır yapıyor uluslararası
derneklerde de var bu eğilim. EANS'ın eğitimcilerin
eğitimi kursu var biliyorsunuz. Bu sene Türkiye'de de
olacaktı ama bir nedenle olamadı. Buna da özellikle genç
eğitmen adaylarının,doçent, yardımcı doçent, şef , şef
yardımcılarının ilgi göstereceğini umuyoruz. Hayırlı
olacağını umuyoruz. Bu konuda bir şey söylemek isteyen
var mı ? Evet, bir başka eğitimimiz de Tıbbi firma
çalışanları eğitimidir. Ameliyathanelerde veya kliniklerde
dolaşan tıbbi firma elemanları var. Bunlar hiçbir tıbbi
eğitim almamış durumdalar. Bunlara tıbbi bir kurs
düzenledik. Yine kongre öncesinde. Temel bilgiler

Ender Korfalı: Bence bu süreçte güncelliğini
kaybediyor. Çünkü iki senelik bir süreçte çıkıyor. Bence
bunları aynı zamanda elektronik olarak da basmamız
gerekiyor ve devamlı olarak da güncellemekte fayda var.
Yani yazarlardan ricam bunları bize elektronik olarak da
göndermeleri. Artı hiç değilse 6 ayda bir yaparak güncel
halde tutmamız. Öbür türlü basılıyor ama hızla değerini
kaybeden kitaplar haline geliyor. Teşekkür ederim.
Mehmet Zileli: Bir benim özen gösterdiğim bir şey,
şekil çizimlerinin özgün olması. Tıbbı çizimci ile
görüşmek istiyoruz, henüz anlaştığımız kimse olmadı.
İbrahim Ziyal: Yeterlilik Kurulu ve Nöroşirürji kitabı
geçiyor geçmeden arada bir şey söylemek isterim.
Nöroşirürji yeterlilik sınavı için geçen sene soru kitabı
çıkardık. Bu 1700 soru içermekteydi ve karışık
düzenlenmişti sorular. Tekrar bir miktar soru isteyerek bu
soru sayısını 2300'e çıkardık ve konulara göre ayırdık. 14
konu vardı. Bu kitapçık kongreye yetişecek. Sayın
Başkanımız izin verirse bu soru kitabını daha ileriki
dönemlerde 3500 soru civarına getirmek istiyoruz.
Bundan dolayı sizlerden tekrar soru rica edeceğiz. Lütfen
özenli bir şekilde soruları hazırlayıp gönderirsek son
derece sevineceğiz.
Mehmet Zileli: Evet diğer kitaplardan bahsedecektim
zaten bir önceki slayttı. İki kitabımız daha çıkacak. Birisi
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Mehmet Zileli: Sanıyorum birkaç kurs sonra böyle bir
eğilim doğabilir içimize. Evet bu konuyu da geçiyorum
izninizle.Bir başka grubumuz Araştırma Grubu. Dün
öğleden sonra toplanacaktı. Ne yazık ki düzgün bir
toplantı yapamadı. Bu grupta Yücel Bey var, Selçuk
Palaoğlu, Ender Korfalı, Hakan Caner ve Ali Savaş var.
Tabi araştırmayı biraz daha desteklemek ülkemizde ve
daha fazla yerde araştırma yapılır hale gelmek
arzularımızdan birisi. Biliyorsunuz geçen sene
Zonguldak'ta çok güzel bir kurs yapıldı. İki gün süreli.
Orada araştırma etiğinden Nöroşirürji'nin alt dallarından
birçok sey konuşuldu tartışıldı. Bunun benzerini
önümüzdeki Sonbahar aylarında yapmak gibi bir
arzumuz var. EANS'ın bir araştırma desteği var. Çok
büyük bir destek veriyor. Bununla ilgili koşulları
sanıyorum Ağahan arkadaşlara duyurdu. Web sayfasına
da koyabiliriz. Araştırma burslarımız var biliyorsunuz. Bir
de projelere desteğimiz var. Çok yüksek miktarda değil
proje desteğimiz ama yine de para desteği veriyoruz. Biz
yönetime geldiğimizden beri çok az araştırma projesine
destek istendiğini fark etmiş durumdayız. Bilemiyorum bu
konuda görüşleri ve katkıları olan var mı? Neler
yapılabilir bizi yönlendirecek önerileriniz var mı ?

verilecek. İşte hasta hakları, sterilizasyon, ameliyathane
düzeni gibi. Böyle bir kurs vereceğiz. Gerçekten onlardan
böyle bir talep vardı. Evet, bu konuda görüşü olan.
Murat Hancı: Bu önemli bir şey. Birçok yerde şahit
oluyoruz. Firma elemanları direkt olarak ameliyata
sokuluyor. Enstrümanı tanımıyorum bahanesiyle
ameliyata sokuluyor. Bunun en başta yasal dayanağı yok.
Mehmet Zileli:
Evet doğru bulmuyorum ben.
Ameliyathaneye giriyorlar, setlerini açıyorlar, işte eksikler
varsa bildiriyorlar. Aslında şu anki yoğun teknoloji içinde
olmazsa olmaz haline geldi. Ama ameliyata bizzat
katılmalarını bende doğru bulmuyorum.
Murat Hancı: Hiç değilse bir takım eğitimlerin verilmesi
çok yerinde doğru buluyorum.
İlhan Elmacı: Bu konu gerçekten çok önemli
görünüyor. Bizim de Göztepe'deki pratiğimizden
bildiğimiz bazı şeyler var. Firma elemanları ister istemez
birtakım sarf malzemeler münasebetiyle hasta ve hasta
yakınıyla ilişkiler içinde olmak durumunda olabiliyorlar ve
ciddi etik legal sorunlar klinikleri uğraştırabiliyor. Bu
anlamda zaman içinde bu kurs yerine oturduğunda klinik
direktörlüğünün, klinik şefliğinin ilgili elemanlarının bu
kurstan geçmesini istemeleri gibi durumun iyi olacağını
ben şahsen düşünüyorum. Bunu zorlamamız gerekir.
Çünkü bu bir davranış biçimi. Yani işin anatomisi,
fizyolojisi bir yana bir firma elemanın nasıl davranması
gerektiği, materyalin insan olduğu, hasta yakınının bir
takım sıkıntılar içerisinde sorununu çözmeye çalışan
durumda olduğunu iyi değerlendirmesi gerekir. O
anlamda bu kurs çok önemli gözüküyor. Bunu
desteklememiz lazım ve zaman içinde de bu kursun
terbiyesini almış firma elemanlarının görevlendirilmesini
talep etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Kurs programı
içerisinde öncelikle anatomi ve fizyoloji olarak
konuşulacak. Sterilazasyon ve ameliyathane kurallarına
uymakla ilgili Nöroşirürji hemşirelerinden aldığımız
yardım var. Oradan gelen konuklar ve eğitmenler bir
eğitim verecekler. Daha sonra da öğle saatlerinde de
hasta yakınlarına ilişkin etik sorunlar ve kendi
uygulamamız ile ilgili etik sorunları tartışacağız. Genel
programı bu şekilde. Tabi zaman içinde edilen
deneyimlerle revize edilebilinir bir program. Teşekkür
ederim.

Ender Korfalı: Aslında olay bence şundan
kaynaklanıyor. Çoğu cesaretsiz. Bir laboratuar kurmak
veya proje yapılacağı konusunda nerden nasıl destek
alacağını bilmiyor. Bence uyarmak gerekiyor. Yani
laboratuarın kullanılmasındaki esas neler gerekebilir.
Onlara danışmanlık yapabiliriz. Bazen çok basit
yöntemlerle veya çok güzel araştırma yapma olanakları
çıkıyor. Trendleri takip etmesini öğretebiliriz. Araştırma
laboratuarı kurmak için ille çok büyük aletlere de gerek
yok. Direkt bizlerle konuşurlarsa bunlara yardımcı
olabiliriz. İkinci bir konu, ben üniversitenin araştırma
bölümünde de bulunuyorum. Mesela bize gelen 5
milyarlık projeleri sorgulamıyoruz, ne yapacaksınız
demiyoruz. Ancak çok daha büyükleriniz sorguluyoruz.
Ama 5-10 milyar sorgulanmamalı. Bu şekilde sistem
zamanla yerine oturuyor. Çok teşekkür ederim.
Mehmet Zileli: Burada yine bizim proje destek ve
başvuru ilkelerimiz ve başvuru istek formumuz var. Web
sayfamızda bakarsanız zaten bu konuyla ilgili birçok
haber duyuru göreceksiniz. Evet,
Türker Kılıç: Araştırma gurubuyla ilişkili olarak geçen
senelerde de konuştuğumuz zaman yarım kalan bazı
çalışmalar vardı. Bunların birincisi herhangi bir
araştırmayı fonlarken artık hem TÜBİTAK 'tan hem
TÜBA' dan hem de lokal üniversite yada üniversiteye
bağlı kuruluşlardan sağlayabilmek mümkün. Ama
çoğumuz bu konuda yeterli bilgiye yada deneyime sahip
değiliz. O nedenle birincisi çalışma yapacak özellikle tez
aşamasına gelmiş Nöroşirürjenleri bu konuda
bilgilendirilmeleri ve ne şekilde kendi çalışmalarını

Mehmet Zileli: Evet,buyurun.
Kişi belli değil; Sertifikasız kişilerinde hiçbir şekilde
hastaneye girmemesi sağlanırsa hem derneğe maddi
kaynak sağlanır. Bu sertifikalarla hem de bu kurstan
geçmiş eğitilmiş kişilerin malzemeleri tanıtılması sağlanır
diye düşünüyorum
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yaklaşık 6-7 ay içerisinde bu fiyata kendileri karşı taraf iki
misline çıkardığı için daha proje yarısında işlemez
duruma girdi. Tekrar değerlendirme şansınız oluyor mu
yoksa başka projeler buna ilave olsun mu ?

finansa edebilecekleri hakkında bilgi sahibi edinmeleri
lazım. Bu biraz daha genişletilip uluslar arası olanaklara
ne şekilde ulaşabilecekleri konusunda bilgilendirme
gerekir. Şu anda biliyorsunuz Avrupa Topluluğunun 7.
Çerçeve programı yürürlüğe girdi bu sene. Bu çerçeve
programının kapsamında önemli kaynaklar ortaya çıkmış
durumda. Bunun toplantısı 1 ay önce İstanbul'da yapıldı.
Sonra Malatya'da geçen hafta yapıldı. Bu da çok önemli
bir kaynak ve Nöroşirürjenlerin bu kaynağa ne şekilde
ulaşabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri lazım. Bir
diğer nokta da her çalışma başlangıçta lokal etik kurulun
onayından geçmek zorunda. Çoğumuz bu konuda da
yeterli deneyim sahibi değiliz. Buda herhalde
kurulumuzun yapması gereken noktalarından bir tanesi.
Sanıyorum benim adım unutulmuş o listede.

Mehmet Zileli: Yani bu değişiklik önerinizi yazıp tekrar
başvurabilirsiniz bize.
Kemali Baykaner: En fazla şu kadar değer diye
geçiyordu da onun için yazılmasına değil de sorulduktan
sonra tekrar yazılmasını düşündüm. Gerekçeli arttırma
önerisiyle başvurulabilir değil mi ? Bilemiyorum…
Mehmet Zileli: Bizim desteğimiz 5 milyara kadar.
Herhangi bir yerden destek almış projelerde dahil olmak
üzere ekstra bizim derneğimizin katkısı.

Mehmet Zileli: Sizin adınız yoktu zaten Türker Bey.

Kemali Baykaner: Bu sadece Beyin Cerrahi
Derneğiyle yürütülen bir projeydi. Teknik ve cerrahi
kısmı vardı. Teknolojik kısmı ODTÜ'de yapılıyordu.
Fakat oradaki birim fiyatlarında değişiklik oldu. Şimdi
proje daha yarısında.

Türker Kılıç: Peki o zaman geçen kurulda benim adım
vardı. Benim adımın neden çıkarıldığını sizden rica
edeceğim. Çünkü biz beş kişi olarak bu işe başlamıştık. O
beş kişi içerinde sadece benim adım çıkarılmış. Benim
kaçırdığım herhangi bir toplantı yok, bütün aktivitelere
ben katıldım.

Mehmet Zileli: Bizim herhangi kısıtlama sert duruş tabi
ki kısıtlama söz konusu değil.

Mehmet Zileli: Şimdi bakın bunun sonu yok. Biraz
önce Aşkın Bey de neden beni Etik Kurulu'ndan
çıkardınız diye sordu. Zaman zaman isimleri değiştirmek
zorundayız. Yeni can ve kan gelsin diye.

Kemali Baykaner: Yok evet o zaman tekrar müracaat
yapılmasında fayda var.
Mehmet Zileli: O projeyi maliyet değiştirmiştir diye
update ederseniz tabi ki yani hiçbir sakıncası yok.

Türker Kılıç: Anladım. Ben de sebebini öğrenmek
istiyorum yani, eğer ben çalışmadıysam yada herhangi iki
toplantıya katılmadıysam.
Mehmet Zileli:
çalışmadı.
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Kemali Baykaner: Teşekkür ederim.
İhsan Solaroğlu: Bence kaynağa ulaşmaktan çok bu
kaynakları oluşturacak güçte hipotezi oluşturacak eğitimi
yok. Yeni araştırmaya başlayan Nöroşirürjiyen'lerin
özellikle Avrupa kaynaklı destekleri alabilmek için çok
güçlü hipotezlerinizin olması gerekli ve bu hipotezleri
destekleyebilecek temel laboratuar yada klinik teknikleri
bilmeniz gerekli. Ama ben sanmıyorum ki biz genel
olarak Nöroşirürjiyen'ler bunda yeterli değiliz. Gerek
kurs, gerek sempozyum yada kongrede temel yada klinik
araştırmaların hipotezi nasıl kurulur bu hipotez nasıl
ispatlanır konusunda bence daha fazla dersler eklenmesi
gerekir. Bu işte tecrübeli olanların bunu anlatması
gerekir. Aksi taktirde derneğin desteklediği projeler bile
Nöroşirürji'nin desteklediği güçlü dergilerde bile hiçbir
zaman yayınlanamaz. Uluslararası rekabet çok yüksek.
Eğer sayıları çıkartırsak bunun üzerinde benim yaptığım
bir çalışma var. Son 5 senede güçlü Nöröşirürji
dergilerinde Türkiye'den çıkan deneysel araştırmaların
özellikle sayısının hızla giderek düştüğünü görebiliriz.
Bunun için bence Temel Nöroşirürji kongrelerinde yada
sempozyum bu konuda daha fazla eğitime destek
verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Geçen dönemde araştırma kurulu hiç

Türker Kılıç: Hayır çalıştı.
Mehmet Zileli: Ne yaptı ?
Türker Kılıç: En azından ben diğerleri kadar çalıştım.
Benim adım silinmiş, sizin kendi adınızı oraya konulmuş.
Siz benden bu kurula daha fazla yarar sağlarsınız. Benim
bunda hiçbir kuşkum yok. Altı kişi de olabilir bu kurul
yada sadece benim adım çıkarıldıysa diğerleri oradaysa
benim diğerlerinden ne farkım vardır. Bunu sizden
duymak istiyorum.
Mehmet Zileli: Peki, yeterli açıklama yaptım.
Kemali Baykaner: Bu araştırma konusundaki
projelendirmeniz de belli bir destek alındı bizim servis
deki uzman arkadaşımız. Hem cerrahi hem teknoloji
alanında benim bildiğim kadarıyla bu projeleri ODTÜ ile
birlikte yapılıyordu. Fakat o zaman ki hani bir proje tek
bir birimdeki maliyetleri 300$ civarındaydı. Fakat bunlar
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Bektaş Açıkgöz: Şimdi Ali Bey'in söylediği nokta çok
önemli.
Bu
çerçeve
programlarına
bizim
Nöroşirürjiyenler olarak çok bel bağlamamız doğru değil.
Çünkü bunların gerçekten tematik alanları belli ve önemli
kısmına da %30'luk kısmına da Türkiye'den ulaşmak
hiçbir şekilde mümkün değil. Bunlar daha önceden süren
çalışmalar ama kesinlikle demoralize olmamak lazım.
Örnek sunayım size. 6. çerçeve programını en iyi
kullanan ülke İsrail. İsrail'in çerçeve programlarının
sorumlusu Türkiye'de konferans verdi. Orada bize anlattı.
Bir 5.çerçeve programına girdik İsrail olarak ve sıfır
projeyle çıktık dedi. Sıfır projeyle çıktık ama hiç olmazsa
proje yazmayı öğrendik. Bunların hepsi zamanla
oluşacak şeyler. Türkiye'de bazı gelişen programlar var.
Çerçeve programları şuna yaradı DPT olsun,TÜBİTAK
olsun, üniversite bilimsel araştırma bütçelerinde proje
yazımları olsun hiç olmazsa bir standarda geldi. Yani
formatı artık birbirine yakınlaştı. Birbirinden uzak değiliz.
Bir olay söyleyeyim. Tıp sektörü hep eleştirilir,çok ağır
eleştirilere uğruyor ama Anadolu'ya teknolojiyi
üniversiteler götürdü. Anadolu'da halkın ayağına
üniversiteler götürdü. Gerçekten tıp fakültesi olan tüm
üniversitelerimizde araştırma fonlarından ciddi paralarda
hem tıp fakültesine hem diğer fakültelere ayrılabiliyor.
Çok sevindirici olaylar. Ben şunu önerebilirim. Benim
kendi pratiğimden de bu yararlı oluyor. Üniversitemizde
biz bunu yapıyoruz ve çok yararını görüyoruz. Somutu
görmek istiyor insanlar. Proje almış, proje bitirmiş
arkadaşları zaman zaman sahneye çıkartalım belli
toplantılarda veya özel toplantılar yapalım. Onlar
araştırmaların içeriğini değil, yaşadıkları olayları
anlatsınlar. Hani karşılaştıkları bürokrasiyi o bürokrasi
için neler yaptılar. Bu çok iyi bir yöntem. Belki AR-GE'de
konuşuruz ama şöyle bir şey söyleyeyim.
Temel
araştırmacılarla, klinikçilerin daha çok bir araya gelmesi
lazım. Bir örnek;Robert Lengar diye bir adamcağız var
şimdi
Amerikanın en zenginlerinden bir tanesi
kimyacı,polimerlerle çalışıyor. Tümör içine uygulanan
BSENU uygulamasıyla tanınıyor. Tam 23 tane şirketin
sahibi. Çalışmalarına başlaması tamamen bir pediatrik
onkologla konuşmasıyla başlamış. Yani tümür dokusuna
topikal olarak ilaç salgılayan bir polimer üretebilir miyiz
diye soru başlamış ve adam bu ilaç salgılayan polimerlerle
çalışıyor. Ama onların bir avantajı teknoloji geliştirme
belgeleri var. Teknoloji geliştirme belgeleri şirket sahibi
olabiliyorlar, patendlerini alabiliyorlar. Türkiye'de
sevindirici bir gelişme bu yasanın aynısı var çok çağdaş
bir yasamız var. Teknoloji geliştirme bölgeleriyle ilgili ve
sanayiciyle bir arada çalışmakta mümkün. Sentezler var,
gündeme geldi bunlarda. Sanayici sizin yapacağınız
araştırmanın %20'sini karşılarsa %'80'inin Sanayi
Bakanlığı karşılayabiliyor. Önemli olan bu çalışmaları
yapmış insanları burada dinleyip yöntemleri öğrenmek.

Kudret Türeyen: Ben bu Avrupa projelerinin miktarını
da söyleyeyim. Biraz daha vurgulayıcı olsun diye
söylemek istedim. Bu projelerde 400 000 Eu'dan
1milyon Eu’ya kadar alma şansınız var. Bunu aldığınız
zamanda % 10 kadar da kliniğinizi geliştirmek için para
veriliyor. Yani 400 000_ veriliyorsa 40 000 _ da size
kliniğinize para ödeniyor. Fakat bir nokta var. Avrupa da
ki üniversiteyle ortak bir proje şekline getirilmesi lazım.
Re-source kurslarını destekliyorum İhsan Bey'in söylediği.
Ben derneğe şunu da önermek istiyorum. Bir patend
büromuz var mı bizim Türk Nöroşirürji Derneği olarak.
Her hangi bir arkadaşımızın buluşu yada yeniliği burada
patenti alınıp ona belirli yüzdesi verilip büyük kısmı
derneğe kalmak üzere şeklinde bir sistem var mı bunu
öğrenmek istedim.
Mehmet Zileli: Şimdi bundan sonra ki kurulumuza ARGE Kurulumuza bu görev düşecek. Patend büromuz yok
benim bildiğim. AR-GE kurulumuz var oradaki
arkadaşlarımızın deneyim ve desteği olabilir. Ben İhsan'a
bir şey söylemek istiyorum. Kongrede panelimiz var
araştırma teknikleriyle ilgili onu söyleyebilirim. Bir de
Mehmet abi daha önce söyledi daha önce yapılmış olan
araştırmayla ilgili toplantı tekrar yapılması planlanıyor.
Her halde bu yeni planlanan toplantı içerisinde yeni
planlanan konularda toplantı içerisine yerleştirilebilinir
Ali Savaş: Ben başta söz almamıştım ama bir şey
eklemek istiyorum. Bence bir bursun araştırmada kolay
ve iyi kullanılabilmesinin önemli faktörü bürokrasinin az
olmasıdır. Bu araştırma için küçük miktardaki burslar
içinde uygun bir durum bizim derneğin bursu ama küçük
bir miktar. Büyük dev araştırma projelerini elbette
destekleyemez. Bence az kullanılma yada başvurunun az
olma nedeni bilinmemesi. Yani biraz daha bülten veya
dernekte bu duyurulursa özellikle tez aşamasında kolay
destek imkanlarını iyi sunabilecek bir burs. 6.7. çerçeve
Avrupa burslarıyla ilgili söz açıldı. Ben bu burslar
araştırma projesi vermiş biri olarak hemen hemen
almanın imkansız olduğunu düşünen biriyim.
Meslektaşım eğer Nöroşirürji araştırma veya geliştirme
projesiyle ilgili buradan burs temin edebilirse gerçekten
büyük bir takdir duyacağım ona karşı. Çünkü dev bir
bürokrasi var, hazırlık aşaması 2-3 ay sürüyor.
Formlaların doldurulması araştırmayı yapmaktan daha
zor. Tematik alanlar belirlenmiş, tematik alanlar içinde tıp
yok gibi bir şey. Nöroşirürji çok alt başlığın en dibinde
belki Nöroloji Nörolojik hastalıklar gibi bir noktaya
geliyorsunuz. Ana tematik alanlar içinde bulunmuyor.
Baş tematik olarak; nanoteknoloji ve çevre var. Size
gelecek cevap aylarca gecikiyor ve çoğunlukla ana
tematik alana uymadığı için çok destek görmeyebiliyor.
Ama umarım bunu kullanma imkanımız olur. Ama
Avrupa'da da Avrupalı araştırmacılarda çok fazla
başvurmuyorlar. Türkiye'de çok tanıtımı yapıldı ama
kolay bir durum değil. Teşekkür ederim.

66

T ü r k

N ö r o ş i r ü r j i

D e r n e ğ i

Etem Beşkonaklı: Ben Ali Bey'in iletişimle ilgili
sözlerine cevap vermek istiyorum. Proje destek
başvuruyla ilgili duyurular, son 5 bültendir yayınlanıyor.
Hatta ilk seferinde üzerine uyarı etiketi koymamıştık.
İkinci seferinde üzerine uyarı etiketi de koyduk, takip
edenler hatırlayacaklardır. Yani yaklaşık 1,5 yıldır bunu
ilan ediyoruz ve artı web sayfamızda kırmızı işaretle ilan
ediyoruz. e-bültenlerde de yayınlanıyor. Başka öneri
varsa bilemiyorum gazete ilanı yapmak gerekiyor geriye
kalan o. Çünkü okunacaksa bu okunuyorsa bunlara
ulaşmamak için bir sebep yok. Şu tartışılabilir herkes
biliyor da küçük bir miktar olduğu için proje için
başvurulmuyor tamam o farklı bir konu. Ama duyuru ile
yapabilecek başka bir şey ben bilemiyorum. Sistemimizde
iletişimle ilgili bütün yazılı malzemelerimiz yer alıyor
başka bir şey kalmıyor.
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dile getiriliyor. Üniversitelerin kendi bünyelerinde bu
sorun çözüldüğü için bence derneğin bu kısmına
müracaat olmuyor. Çünkü üniversitelerin işleyişine
baktığımızda bilimsel araştırma fonuna veya birimine
mutlaka tez aşamasında müracaat etmeniz etik kurul
onayı almanız gerekiyor. Bu birime müracaat ettiğinizde
zaten bu miktardaki araştırmalar karşılanıyor. o nedenle
bize müracaat az oluyor. Gerçekten diğer daha büyük
miktardaki projelerin örneğin Avrupa çerçevesinden o
programdan alınması son derece zor. Bu konuda açık
kapı TÜBİTAK'da da aşağı yukarı 300.000$ olan
projeleri karşılamak mümkün. Oradan alacağınız bursla
ayrıca eleman çalıştırmaya da izin veriliyor. Bir miktarı
dönen sermayeye kalmak üzere. Teşekkür ederim.
Mehmet Zileli: Peki isterseniz bu konuyu da geçelim
çok teşekkürler görüşleriniz için. Şimdi Kurulların
görüşlerine geçiyoruz.

İbrahim Ziyal: Bu iletişimle ilgili teknik bir problem var
bence. Bülteni biz Türk Nöroşirürji Derneği üyelerine
gönderiyoruz, bunlar uzman ve yukarısı meslektaşlarımız.
Ancak asistanlarımızın bunu duyması için bülten eline
geçmiş uzmanların veya üyelerin bunu asistanlara
aktarması lazım. Tezden bahsediyoruz, tez seviyesinden
bahsediyoruz. O tip projeleri bekliyorsak asistanların
haberdar olması lazım.

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR - GE) ÇALIŞMA
GRUBU
Serkan Şimşek: Bazı arkadaşlarımız aynı zamanda
başka kurullarda da görevli olduğu için toplantıda yeterli
sayıya ulaşamadık, ancak kısmi bir görev paylaşımı oldu.
Sadece ithal malzemelerin yeni veya ulusal ürünlerin
araştırılması açısından ben görev aldım. İhsan Solaroğlu
ile bu kaynaklara nasıl ulaşılacağına dair bir görev
paylaşımımız oldu. Diğer arkadaşlarımızla da bir mail
zinciri oluşturup devamlı ve bir sonraki ulusal kongre
öncesi de tekrar toplanma düşünüldü.

Murat Hancı: Büyük bütçeli bir proje için bu 7.çerçeve
programından yararlanmak gerçekten zor ama devlet
planlama teşkilatına başvuruyorsanız ve multidisipliner
bir çalışmaysa çok kolaylıkla göreceli olarak büyük
miktarda parayı alıyor. Bunun örneğini yaşıyoruz.
İstanbul Üniversitesi'nin ortak çalışmasında biyo-mekanik
laboratuarı kuruldu yaklaşık 600 000 $'lık bir destek
alındı ve başvurması da çok zor değil. Başvuru formları
var onları doldurduğunuzda peyder pey de olsa geliyor.

Mehmet Zileli: Evet, bence bir önceki dönemde
çalışmayan veya çalışamamış olan bir grup bu. Bu grubun
neler yapması gerektiğiyle ilgili görüşü, düşüncesi olan
var mı ? Gerçekten buna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.
Bir çok malzemenin ithal edilmesi bizim için büyük
masraf oluyor. Türkiye'de yapılabilir hale gelmesi için
bizimde neyi nasıl istediğimizi sanayiye belirtmemiz
lazım. Belki bir bilginin satılmasıyla kazanç bile elde
etmek mümkün. Yani patend bürosu burada çalışacak.

Kişi belli değil; DPT 2006 yılında almış olduğu kararla
artık küçük projelere destek vermeme kararı aldı. Büyük
merkez laboratuarları gibi büyük laboratuarlara para
veriyor. Onu bilgi olarak sunayım. Küçük aletlerle ilgili bir
çalışmanız varsa o zaman TÜBİTAK'a yönlenmek daha
doğru. Yalnız bir de şunu söyleyeyim. Türkiye çok ciddi
bir alet ve cihaz mezarlığı haline de geldi. Üniversitelerin
web sayfalarında şimdi yeni taşınır mallar yönetmeliğine
göre envanter çıkıyor. Üniversitelerin web sayfalarını
tararsanız Türkiye'de çok ciddi bir makine parkı olduğunu
göreceksiniz. O makine parkından da yaralanmak
mümkün.

Kudret Türeyen: Ben de bu kurulun üyesiyim. Başka
bir kurulda da olduğum için toplantıya katılamadım. Bu
maliyetle ilgili dediğiniz şey çok doğru. Bizim kendi
üniversitemizde bir makine mühendisliği bölümüyle bir
projemiz vardı esas onların projesi bizim sadece fikir
verdiğimiz projeydi. Bu arkadaşlarımız toz birleştirme
tekniğiyle titanyum kullandığımız tüm aletleri üretme
çabası içindeler. Bunun için önümüzdeki yıldan itibaren
yani 2008'e doğru imalata başlayacaklar ve bizim
üniversitemiz protezlerini kendisi üretecek.

Mehmet Zileli: Evet ,teşekkür ederim.
Mustafa Berker: Epeydir söz istiyorum ama aslında
sizin baştaki sorunuza baktığımızda neden müracaat az.
Bu durum bence son derece yeterli .Üç kurultaydır bu

Mehmet Zileli:
geçiyoruz.
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Mehmet Zileli: Tabi bu yazılan bilgilerle ilgili hatalarımız
olabilir. Olabildiğince konu ile uğraşan arkadaşlara bu
bilgileri gönderiyoruz ama, yine de sizin şu anda girmiş
olduğunuz 6 tane galiba değil mi?

Mehmet Zileli: Yıllardır söylediğimiz bir aktivite bu. Bu
konuda Mustafa Berker bilgi verecek bize .
Mustafa Berker: Biblioindeks çalışma grubunda
biblioendeks veritabanı açılma sayfası tamamlandı.
Buradan linklerle ulaşılacak alt başlıkların ayrıntıları ile
ilgili düzenlemeler devam etmekte. Bu konuda şuanda
aramızda olmasa da Hakan Yakupoğlu'nun ve Özerk
Okutan'ın çok değerli yardımları oldu. Buraya şu ana
kadar 800'e kadar Türk Nöroşirürjiyenlerinin yayını
girilmiş durumda. Alt başlıklarla ilgili düzenlemelerde
tamamlandıktan sonra sanıyorum bir altı ay içersinde bu
grup çalışmalarını tamamlamış olacak.

Süleyman Çaylı: Bel ağrısı, boyun ağrısı, beyin
tümörü, hipofiz adenomları, kök hücreyle ilgili iki
çalışma toplam 6 tane girdi. İki tane de hazır var.
Mehmet Zileli: Eleştirilerinizi bildirirseniz, biz onları
elimizden geldiğince düzeltmeye çalışacağız. Evet bir
başka kurulumuz,
DIŞ İLİŞKİLER KURULU
Mehmet Zileli: Şimdi bu kurul dün toplandı ve
gerçekten aktiviteleri konusunda en önem verdiğimiz
kurullardan birisi. Ben kişisel olarak da bu 3 kurulun
aktivitesini çok önemli bulurum. Birisi Dış İlişkiler Kurulu,
öbürü Mesleki ve Özgül Haklar Kurulu, diğeri ise Etik
Kurul. Tunçalp Bey gelemedi. Bir önceki dönem
başkanımızdı. Yücel Bey ve diğer arkadaşlarımızın çoğu
buradaydı.

Mehmet Zileli: Evet bana dün yaptıkları programı
gösterdiler. Bu Web tabanlı bir program olacak ve bizim
derneğimizin sayfası içinde bir biblioindeks alt başlığı
olacak ve herkes yayınlarını orada kendi girecek çünkü
yayınları girme işi çok zaman alıyor. Tabi neden böyle bir
gruba ihtiyaç oldu. Yıllar önce dergide basılan bir
biblioindksimiz vardı. Amaç Türk yazarlar bir yazı
yazdıklarında yine kendi içimizde o konuda çalışmış
kişileri kaynak göstersinler. Çünkü gerçekten atıf almanın
koşullarından birisi de birbirimizi kaynak göstermektir.
Zamanında hepimizin üzüldüğü yazılar olmuştur. Bir
başka arkadaşımız yazı yazmıştır ama sizi kaynak
göstermemiştir. Umuyorum bu web tabanlı bıblioendeks
çalışma yakında hizmetinize girecek.

Şimdi bazı uluslararası toplantılara aday olmak istiyoruz
ve ilk adaylık başvurumuz 2011'de yapılacak EANS'ın
toplantısı. Ana kongresi. Bu sene Glasgow'da yapılacak
Eylül ayında. 1 Mayıa'a kadar başvuru süresi var.
Gerçekten Türkiye olarak başvurmaya karar verdik.
Olumlu yada olumsuz olacağını bilemiyoruz tabi ama,
böyle bir başvuru yapacağız. Bir başkası Dünya
Nöroşirurji
Dernekleri
Federasyonu'nun
2017
kongresine aday olmaya çalışacağız. 2013 kongresi için
bir oylama önümüzdeki Kasım ayında Nagoya
Japonya'da yapılacak. Delegelerimiz burada bulunacaklar
ve 2013'ü oylayacaklar. Dış ilişkilerle ilgili görüşü veya
söylemek istedikleri olanlar var mı ? Kurulun bazı üyeleri
burada ama sanıyorum bir kısmı burada değil.

Mustafa Berker: Ayrıca açılış sayfasındaki tarama
motoruyla gerek isimle, gerek konuyla gerek yılla
istenilen seviyede tarama da yapılabilecektir.
Mehmet Zileli: O ana kadar girilmiş tüm yazılar
bıblioindeks de çıkacak ve böylece onları kişiler
kullanabilecekler.
Ama
o
yazıların
kendisine
gidemeyecek, sadece ismi ve kaynağı gözükecek. Evet,bu
konuyla ilgili söz almak isteyen var mı ?

Ali Savaş: Ben EANS temsilciliği ile ilgili bir istekte
bulunacağım. Gerçi size daha önce yazılı olarak da
iletmiştim. EANS
bizim ilişkileri en sıkı tutmamız
gereken önemli bir kuruluş. Uzun süreden beri de
üyesiyiz. Temsilciliklerde problem çıkıyor. EANS'da aktif
komitelerde üyelik yapan üyelerimiz var ve bu üyeler
Türk Nöroşirürji Derneği'nin temsilinde gözükmüyor.
EANS kendi komite üyelerini kendi seçiyor. Bu
değişmeyecek, ama sanki onları Türk Nöroşirürji
Derneği'nde temsilci gibi görüyor ve onlarla ilişki
yürütmeye çalışıyor. Ama Dernek her dönemde kendi
temsilcisini ayrıca atıyor ve arada bir çelişki ortaya
çıkıyor. Bence, komitelerde aktif üye olan kişilerin EANS
temsilcisi olarak kabul edilmesi gerekir. Özel bir sakınca
yoksa. Bunu belirtmek istiyorum.

Mehmet Zileli: Toplum sağlığı, hasta ve yakınlarını
bilgilendirme çalışmaları. Bu konu ile ilgili uzun süredir
uğraşılıyor, söz almak isterseniz…
Süleyman Çaylı: Bu yaklaşık 2 yıllık bir proje.
Gerçekten uzun süre emek verdik. Daha doğrusu üzerine
çok fazla yoğunlaşamadık ama biraz destek alamadık,
son sıralarda hızlandı. En azından web sitesinin
olgunlaşmasıyla bu belli bir yere geldi. Web sitesi bu işlere
yaradı. Henüz döküm yazılı materyaller halinde gelmedi.
Bu konu ile ilgili herhangi bir şey yok ama web sitesinde
şu anda 8 tane hastalık hakkında toplum sağlığı açısından
hasta bilgilendirme formu var. En azından 3 tane daha
yakın zamanda çıkacak ve bu konu biraz daha
geliştirilecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar şimdilik.

Mehmet Zileli: Bunu Yönetim Kurulumuzda konuşuruz.
Peki, başka görüş veya önerisi olan? Evet bir başka
kurulumuz biraz önce de söylediğim gibi.
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bir kurul geliyor. Tüm bu güvenlik birimleri birleştiriliyor
ve sosyal güvenlik kurulu başkanlığı haline getiriliyor.
Tüm hastanelerin yada mesleki uygulamalarımızda
muhatap olacağımız kurum bu olarak gözüküyor.
Önümüzdeki dönemde ve bu kurumun tüm mesleki
örgütlere gönderdiği ve talep ettiği, kullanılan implantlar
ve bunların kodlanması ile ilgili talepleri vardı. Dolayısıyla
implantları tanımlamamız mesela. Nöroşirürji'de
kullandığımız implantları tanımlamamız gerektiğinde
bunların sosyal güvenlik kurulunun implantların da yer
alması gerekiyor ki bunun 2008 yılında uygulamaya
geçeceklerini ifade ediyorlar. Tüm kodlamalarımızı artık
onun üzerinden yapmamız gibi bir durum gündeme
geliyor. Bu konuda da bu mesleki özlük haklar çalıştı.
Özellikle kranial uygulamalarla ilgili bir takım eksikler var.
Onları tamamlayıp sosyal güvenlik kurumu başkanlığına,
yönetim kurulu bunu değerlendirdikten sonra gönderme
durumundadır. Ayrıca dünkü toplantıda ortaya çıkan bir
bilgi var. Önümüzdeki dönemde eğer bu sosyal güvenlik
kurumu pratik olarak gerekli yasal mevzuatı tamamlayıp
da gündeme gelip geçerse, bu kanun maddesi
puanlamanın farklı sistem üzerinden yapılacağını
söylüyorlar. Dolayısıyla bununla da ilgili Türk Nöroşirürji
Derneği'ni bilgilendirecekler. Önümüzdeki 2008'de
gelişecek bu duruma karşı da Mesleki Özlük Hakları
Grubu'nun çalışıp bir öngörüde bulunması ve kendi
pratiğimizle ilgili bazı önerileri götürmesi gerekiyor.
Efendim, vermek istediğim bilgiler bunlar. Sizden ricam
genel olarak günlük sorunlardan kaynaklanır ciddi
mesleki özlük haklarımızla ilgili sorunlar varsa bunu da
tartışmak gerekir. Teşekkür ederim.

MESLEKİ ve ÖZLÜK HAKLARI KURULU
Mehmet Zileli: Burada çeşitli yerlerde çalışan
üyelerimiz var. Üniversitelerde, devlet hastanelerinde,
özel kurumlarda. Aynı zamanda devlet kesiminde
yöneticilik görevi yapan arkadaşlarımız var ve tabip
odalarında üye yada başkan olan arkadaşlarımız var.
Gerçekten gerek sağlık yasalarında ciddi değişikliklerin
planlandığı bu dönemde, gerekse birçok yerden
arkadaşlarımızın puanlarla ilgili, ödemelerle ilgili sık sık
şikayetlerinin olduğu bu dönemde, bu kurulun aktiviteleri
çok önemli. Bilmiyorum, İlhan bu konuda bir şeyler
söylemek istermisin!
İlhan Elmacı: Ciddi sorunlar giderek bizi daha çok
bekliyor gibi gözüküyor. Bu ciddi değişim süreci
içerisinde. Ben özellikle dün yaptığımız toplantı ile ilgili
bilgi vermek istiyorum. Bir süredir Türk Tabipler Birliği
puanlarının değişimiyle ilgili bir çalışması
vardı
Derneğimizin. Bu Mesleki Özlül Haklar Kurulu üyeleri
kendi aralarında tartıştılar ve Türk Tabipler Birliği
puanlama kitapçığında bir değişim önerisini dün tekrar
tartışarak netleştirdik. Önümüzdeki hafta sunacağız.
Burada bizim yaptığımız Nöroşirürji'nin ilgi alanına giren
bazı uygulamalarda puanların düşük olması meselesi
vardı.
Bunlarda
hem
kraniyal
hem
spinal
uygulamalarımız için düzeltmeler ve iyileştirmeler yaptık.
Ayrıca spinal cerrahideki bazı uygulamalarımız ortopedi
puanlaması sayfasından alınarak yapabiliyorduk. Bunun
da Nöroşirürji sayfasında yerini bulmasını sağlamayı
çalışıyoruz. Dolayısıyla bu yeni kabul gören formu
önümüzdeki hafta Türk Tabipler Birliği'ne göndereceğiz.
Yeni kitapçığın da bu şekilde yayınlanması için
uğraşacağız. Bu bir sorun. Bu dün görüşüldü ve kabul
edildi. Bir raporla Yönetim Kuruluna sunma
durumundayız. İkinci konu, kısıtlama konusu olan bazı
ilaçlardı. Antibiyotikler var bir takım endokrin ilaçlar var,
antidepresif ilaçlar var. Nöroşirürjiyen bunları tek başına
yazamıyor. Buradaki sorun daha çok Maliye Bakanlığı'nın
bütçe uygulama talimatından kaynaklanan bir sorun
olarak gözüküyordu. Adresin orası olduğunu tespit ettik.
Genelde senede iki kez Maliye Bakanlığı'nın ilgili bürosu
bunu revize ediyor. Bu konuyu dün tartıştık. Bürokraside
görev alan arkadaşımız Dr. Sami Bey geçen haftalarda
yeni bütçe uygulama talimatının görüşüldüğünü, ama
önümüzdeki hafta yayınlanacağını belirtti. İlgili listeleri
kendisine verdik. Bu önümüzdeki hafta Maliye
Bakanlığı'nda Beyin Cerrahları'nın da bu ilaçları
yazabilmeleri için bir takım değişiklikler yapılması
gerektiği önerisini götüreceğini ifade etti. Yönetim
Kurulu ayrıca bunun takipçisi olma durumunda. Yani, bir
takım iyi ilişkileri kullanarak yada Derneğin Maliye
Bakanlığı bürokratlarıyla bir takım görüşmeler yaparak
onları ikna etmek ve mesleki haklarımızı korumak
gündemde gözüküyor. Üçüncü mesele, biliyorsunuz yeni

Mehmet Zileli: Bu konularla ilgili görüş bildirmek
isteyen var mı? Murat Bey buyurun.
Murat Hancı: Malpraktis sigortalarını başka meslek
kuruluşları toplu olarak başvuru yapıp indirim alabiliyor.
Böyle bir şey yapabilir miyiz?
Mehmet Zileli: Şimdi ben buna hemen cevap vereyim.
Bunu araştırdık. Bir önceki yönetimde Selçuk Bey'den
bilgi almıştım, ancak şuanda bununla ilgili diğer
sigortalardan görüş almak isteyen aracı bir firma var.
Broker diye bir firma. Onun şuanda çok iyi
çalışmayacağını söyledi. Bir süre beklememiz gerektiğini
söyledi. Tek tek bazı sigorta şirketlerinden böyle talepler
geldi ama çok iyi bir şey yapan olmadı. Ortopedist
arkadaşlarımızla görüştük. Onların böyle bir çabası
olmuş, ancak net bir anlaşma sağlamamış onlarda. Yani
evet konuyu biliyoruz Murat ama, şu anda toplu anlaşma
yapıp işte mali mesuliyet sigortasını uygun koşullarda
almamız şuanda mümkün gözükmüyor. Evet, başka,
Buyurun Nezih Bey.
Nezih Özkan: Ben özellikle bu puanlama konusunda
İlhan arkadaşımıza, grup muhakkak güzel çalışmalar
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Mehmet Zileli: Evet, o zaman bu kurulun aktivitesini de
geçiyoruz. Şimdi bir başka kurul.

yapmıştır ama, gene de hatırlatmak istiyorum. Bir basit
enstrümantasyonu takmak 1500 puan olduğu halde
beyin tabanına giden tümörler 1200 puan. Bu hakikaten
çok uğraştığımız halde iki cerraha yazamıyoruz. Çünkü
1500 üzerinde yazabiliyoruz. Bir de lomber dar kanal
300 puana mesafe açıyoruz ki bazen o da sıkıntılı oluyor
o kanalı açmak. Bunlar özellikle herhalde muhakkak
İlhan arkadaşımız güzel
çalışmaları ile bunları
arttırmışlardır. Teşekkür ediyorum.

MEDİKOLEGAL KURUL
Mehmet Zileli: Halil Bey burada. Bize bir şeyler
söylemek ister mi?
Halil Ak: Ne söyleyeyim ki. Allah demekle başlamak
istiyorum bu kurul için. Daha önceki bu kurulun yetkileri
ve üyelerinin sayıları oldukça fazlaydı. Bir şeylerde
yapmaya çalışmıştık. Web sayfamızda da bununla ilgili bir
bölüm var. Şimdi şöyle bir şey var. Bu yönetim bence, bu
kurul zaten legal bir kurul değil. İllegal bir kurul, önce onu
söyleyeyim. Medikolegal, Nöroşirürji'nin bir kurulu
olamaz. Ancak burada malpraktis veya beraberinde
hukuk kurulu olabilir. Eğer Nöroşirürji dünyasındaki
şeyleri incelersiniz etik, demin de söylediğim gibi onun da
böyle bir alt kurulları var. Bence bu kurul, daha öncede
defalarca eleştirdim. Bu anlamda çok önemli bir kurul
olduğunu ama bu kurulun adının malpraktis ve hukuk
kurulu olması gerektiğini de vurgulamama rağmen
değişmedi. Bu anda yeni TCK'nın ışığı altında ve Avrupa
Birliği'ne girmek üzere olduğumuz aşamada, girebilirsek
tabii ki, bu anlamda çok önem verilen bazı bilirkişilik
bölümleri var. Bunlardan bir tanesi mesleki kuruluşlar.
Yani, mesleki kuruluş örneğin biz de TND bir mesleki
kuruluşuz. İkincisi üniversiteler. Üniversitelerde de
Avrupa Birliği'nin yeni ışığı altında malprakdis hukuk
kurulu kurdurmak istiyorlar. Aynı şeyi biz derneğimizde
defalarca söyledim ama anlatamadım herhalde.
Türkiye'de daha çok üniversitelere yöneltiyorlar son
zamanlarda rapor istemeyi. Çünkü Yargıtay'ın da içtihat
kararı var bununla ilgili. İsterseniz verebilirim. Böyle bir
kurulu kurup ve bu kurulun üye sayısının 5-6'ya
çıkarmamız gerekiyor. İkinci şey şu; mahkemelere giden
raporlarda hekimlerle ilgili TCK'nın ışığı altında kusur
verme ve kusur derecesini saptama hakimin insiyatifine
bırakılmış. Hakimlerin bu dönemdeki verebileceği,
örneğin kusur oranı diyelim ki %60 oranında. Ama
mesela Avrupa çalışmalarında hakimlerin kusur verme
oranının % 4-5'lere indiğini biliyoruz. Bizim de bu kurulu
çok daha aktif hale getirmemiz lazım. Çünkü yeni
TCK'nın ışığı altında her şeyden önce hukuka aykırılık
diye bir kavram ortaya çıktı. Hukuka aykırılık kendi
içimizde. Madem ki avukatlarımız var hukukçularımız var,
danışman üye diye bu kurula sokabiliriz. Bu nedenle bu
kurulun rapor hazırlama, bildirme yetkisini arttırabiliriz.
Şunu da bilin ki Türk Nöroşirürji Derneği Türkiye'deki
Adli Tıp Derneği'nden sonra gelen en güçlü derneklerden
bir tanesi. Bu kuruluşun, bu Derneğin bir takım şeyleri
isteme hakları var. İsteyebiliriz ve bakın Sağlık
Bakanlığı'nda çalışan arkadaşlarımız var, genç
rektörlerimiz var. Bu kurulu daha aktif hale gelmesi için
daha değişik üyeler ve ismini değiştirerek seçmemizde
yarar var diye düşünüyorum. İkinci bir şey daha söylemek

Mehmet Zileli: Enstrümanı takmak 1000 puan benim
bildiğim,1500 puan değil.
İlhan Elmacı: Kaide tümörleri eski puanı 1200
gözüküyor. Şimdi bizim yeni önerimiz 2000 puandır.
Nezih Özkan: Ama puanlamada performans 1500 diye
geçiyor.
Mehmet Zileli: Şimdi o bütçe uygulama talimatındaki
puanlar, yani resmi hasta olarak uygulanan devletin
verdiğin puanlara bizim karışmamız mümkün değil. Biz
Tabip Odası puanlarını konuşuyoruz şu anda.
Nezih Özkan: Bu konularla da ilgilenilirse belki çok
daha iyi olacak.
Mehmet Zileli: İlgilenmemiz bize sorarlarsa mümkün.
Bize sormadıklarında biz bu puanları şöyle yapın
diyemiyoruz. Ama biz sordukları anda hemen cevap
vermek üzere oradaki bütçe uygulama talimatındaki
puanların gerçekte ne olması ile ilgili bir çalışma
yapıyoruz. Ama sorarlarsa. Evet bu ilaçlar konusu çok
önemli, bu konuda görüşleri olan var mı ? Yani
intravenöz antibiyotikleri üç günden sonra yazamıyoruz.
Bazı ilaçları artık uzmanlık dallarına verdiler. Biliyorsunuz,
bu Oktriyotit vardı. Onu sadece Endokrinologlara
verdiler. Böyle şeyler var.
Murat
Hancı:
Bildiğiniz
gibi
bunlar
ilk
kemoterapatiklerle başladı. Zamanında hiçbir kısıtlama
yoktu. Biz Bleomisin'den Vinkristin'e her şeyi yazıyorduk.
Daha sonra bunlar Onkologlara verildi. Çünkü büyük
meblağlara ulaşıyordu. Daha sonra ortaya çıkarılan bir
takım yolsuzluklar antihemolifik faktörlerdi. Bunları yalnız
Hemotolog yazar haline dönüştü. Yani bir takım
ihtiyaçlar üzerine doğdu. Mesela, şimdi de
antibiyotiklerin, bazı antibiyotiklerin uygulanmasını
kıstılar. Niye diye rahatsızlık duyuyoruz. Ben gittiğim bazı
hastanelerde gördüm ki ben ilk defa Tazosilin'i İzmit SSK
Hastanesi'nde gördüm. Profilaksi için kullanıyorlardı.
Lomber diskte profilaksi için kullanıyorlardı. Ama gerçek
kullanım alanı sepsis. Bunu orada kullanırsak sepsisde ne
kullanacağız. Elimiz kolumuz bağlanıyor. Dolayısıyla
enfeksiyon komitelerinin belirlediği flora üzerine
antibiyotik kullanımı bana hiç akıl dışı gelmiyor. Gayet
makul. Ama endokrin preperat. O konuda bir şey
diyemeyeceğim. Zaten ben yazmıyorum onları.
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ve burs programları için jüriler oluşturma gibi bir görevi
var.Yani biz jürileri belirliyoruz. Jüriler ödüller ve bursların
adaylarının uygun olup olmadığını bize bildiriyor. Sadece
organizasyon amaçlı bir kurul. Ödül ve burs
programlarımızdan yine söz etmek istiyorum. Onbir tane
ödül ve bursumuz var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz.
Geçen sene vermiştik. Özenli Türkçe ödülü veriyoruz
yine. Bu sene spinal araştırma ödülü var Medikon
firmasının desteğiyle. En iyi bildiri ödülleri yine var. İlk
üçe, elektronik oylamalı yılın bildirisi olacak. Başvuru
sayılarını da görüyorsunuz. Bazı burslara yada ödüllere
başvuran çok oldu ama bazılarına az başvuru var. Ödüller
ve burslarla ilgili görüşü ve düşüncesi olan var mı ? Evet
yok herhalde. Şimdi grup aktivitelerine geçeceğiz.
Geçmeden önce biraz önce Aşkın Bey bizi eleştirdi. Biz
neden Etik Kurul'a onu almadık diye. Ama zaman zaman
bu kurulların içeriklerini değiştiriyoruz. Üstelik 2 kez üst
üste bir kurula katılmayan kişilerin kurul üyeliğini
düşürmeye çalışıyoruz. Çünkü kurullar devamlılıklarını
sağlasınlar. Yani kesinlikle burada Aşkın Bey'e yapılmış
bir etik şey yok. Alınganlık gösterdi bilmiyorum. Aynı
şekilde Türker Bey biraz evvel söyledi neden ben bu sefer
seçilmedim diye. Yani böyle bir şey yok. Zaman zaman
kişileri değiştirmek zorundayız ki yeni isimler bu
kurullarda görev alsınlar ve daha aktif olsunlar. Aynı
zamanda çalışmak isteyenler kurullarda yer alsınlar diye.
Şimdi gruplarla ilgili bir bölümüz var. Öğretim ve Eğitim
Grupları içerisinde aktivitesi bulunmayanları şimdilik
uyarıyoruz. İki grubun da yönetimlerini değiştirme kararı
aldık. Belki grupların bazılarının kapatılması da
tartışılabilir. Zaman zaman sohbetlerde bu konularda
görüşler iletenler oldu. Kapatılmalı işte yeterli aktivite
gösteremedikleri için. Diğer üyeler yeterince ilgi
görmedikleri için belki kendileri aktiftiler ama hiç kimse
onlara
ilgi
göstermiyor.
Konu
ile
uğraşan
arkadaşlarımızın bir grupsal aktivite göstermemeleri,
göstermek istememeleri yada sayılarının az olması. Şimdi
en çok aktif gruplardan olan Spinal Cerrahi Grubu.

istiyorum. Geçti ama özür dileyerek. Türk Nöroşirurji
Dergisi'yle ilgili; Başkanımız çıkıyor, biz üniversiteler şunu
yapmıyor bunu yapmıyor. Üniversitelerin çalışmasını
yurtdışına gönderilen yazı ile değil biz değerlendirmeliyiz.
Yurtdışına gönderdiğimiz dergilerde örneğin Slovanya
dergisine yazıyor. Suuidi Arabistan'ında bir sürü indeksde
yazısı var. Oraya yazı göndererek kimi yüceltiyoruz biz. O
ülkeleri yüceltiyoruz. Eğer biz kendi ülkemizi
kalkındırmak istiyorsak, üniversitelerin çalışmasını
istiyorsak, kendi dergimizi yücelterek biz kendimiz
yükseliriz. Ben bu düşüncedeyim. Bunu da son olarak
söyledim. Hepinizden özür diliyorum.
Mehmet Zileli: Evet, isminin Malpraktis ve Hukuk
Kurulu olmasını öneriyorsunuz. Zaten, şimdi sanıyorum
daha önce bu kurul Mesleki ve Özlük Haklar Kurulu ile
ilgili birlikteydi. Buna itiraz edildi. Ama herhalde o zaman
medikolegal dediğiniz için bu ismi verdik. Ayırdık yani iki
kurulu. Peki, bir türlü kendinizi iyi anlatamadınız galiba.
Etem Beşkonaklı: Halil Abi bunları yazılı olarak
bildirmiyorsunuz. Hep özel konuşmalarda geçiyor.
Bildirirseniz daha iyi olur. Bazı kişileri biz de bilemiyoruz
tam olarak. Kurulda yer alabilecek kişiler de önerilebilinir.
Herkes önerebilir.
Mehmet Yaşar Kaynar: Bu kurul kurulurken amacı,
herhangi bir yere bilir kişilik yapmak değildi aslında.
Üyelerini bu konuda, eğitim öğretim kurulu zaten bu.
Eğitim vermek, öğretim vermek. Misafirleri çağırarak
Adli Tıp konularında üyelerine uyarıcı ve eğitici nitelikte
kurslar düzenlemekti. Asıl amacı buydu. Halil ağabeyin
düşündüğü gibi bir kurul bizim etik kurulun daha
gelişmişi. Zannediyorum bunu söylemek istiyorsun.
Yoksa bu kurulun amacı eğitim ve öğretim. Üyelerine
eğitim verecek gerekli insanları çağırıp referanslar
verdirecek, malpraktis karşısında bilirkişilik yapacak bir
kuruluş oluşturmamıştık biz o zamanda. Teşekkürler.
Mehmet Zileli: Evet, zaten böyle bir şey de bizden
istenmiyor hiçbir şekilde. Evet Bektaş Bey.

SPİNAL CERRAHİ ÖĞRETİM ve EĞİTİM GRUBU
Murat Hancı: Spinal Grubu neler yaptı kısaca onu
özetleyelim. Geçen yıl içerisinde yapılan toplantılar; bir
geleneksel olarak her sene yaz okulu yapıldı. Geçen
senekini Bolu'da gerçekleştirdik. Sonbahar'daki
sempozyum Antalya'da düzenlendi. Spinal travma
konusundaydı. Bölge toplantılarının ilki Kocaeli
Üniversitesi'nin desteğiyle İzmit'te gerçekleştirildi.
Osteoporotik Omurga, bu konu çok ilgi çekti sanırım. Bu
ayın başında Palandöken'de yapıldı.
Spinal
Enfeksiyonlar'a oldukça kötü hava koşullarına rağmen
büyük bir katılımcı topluluğu geldi Erzurum'a. 64 kişin
katılımıyla gerçekleştirildi. Planlanan bu seneki yaz okulu
Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nin dinlenme
tesislerinde yapılacak. Bunlar oldukça düşük maliyetle

Bektaş Açıkgöz: Yaşar Bey'in söylediği çok doğru.
Aslında herhalde adı da CNS' te aynen buna benzer bir
kurul var. O kurulun çalışmalarını da ben takip ettim.
Orada da çalışan kurulun üyeleri yapı olarak size çok
benziyor aslında. Hem Nöroşirürjiyen olup hem de
hukukla uğraşan avukatlardan 6 tane Nöroşirürjen var.
Hem Nöroşirürjiyen hem de avukat onlar. Onların da işi
Yaşar Bey'in de söylediği gibi vaka çözmek değil, yöntem
göstermek. Yani, meslektaşlarına hukuk karşında nasıl
güçlü olabileceğinin yöntemlerini öğretmek. Daha çok
yöntem göstermekle ilgili bir kurul.
Mehmet Zileli: Teşekkür ederiz. Böyle bir kurulumuz da
var. Bunu tamamen yönetimden seçtik. Bu kurulun ödül
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yapılan üç günü 100 YTL'ye her şeyi dahil
gerçekleştirilen bir toplantı. Bu sene ki Sonbahar
Sempozyumunun konusu Spinal Tümörler. Yine Antalya
'da yapmayı planlıyoruz. Bunu Antalya'da yapmamızın
nedeni maliyeti. En düşük maliyeti veren yer Antalya
Dedeman oldu tekrar. Bu toplantıya Trabzon, Konya,
Adana talip olmuştu ancak otel fiyatları üç günlük otel
fiyatı en uygun Antalya'dan aldık. Trabzon'un verdiği fiyat
Antalya'nın verdiği fiyatın 250 Eu üstündeydi. Adana
200 Eu üzerindeydi, Konya gene 200 Eu üzerinde kaldığı
için maliyet düşüklüğü nedeniyle tekrar Dedeman
Oteli'nde gerçekleştirilecek. Yayınlanan bültenler şu anda
34. sayıya ulaştı. 34.sayı baskıdan bu hafta çıkıyor.
Dağıtıma yetişecek bu sayı Kongre'de dağıtılacak. Geçen
seneki toplantıda bir öneri yapıldıydı. Yönetim
Kurulu'nun süresi 2 yıldan 1 yıla indirilsin diye. Bu
konuda oylama yapılması gerektiğini düşündük. 102 tane
üyemiz var. Gördüğünüz gibi bu 102 üyenin e-mail
adreslerine aşağıda gördüğünüz hangisini seçiyorsunuz, 1
yıl mı olsun, 2 yıl devam etsin sorusu soruldu. Fakat,
bilindiği üzere insanların günlük olarak maillerine
bakmaması gibi kötü alışkanlığa sahibiz. Bu nedenle bu
mail atılanların hepsinin cep telefonlarına size böyle bir
mail gönderildi lütfen mailinize bakın cevap verin
şeklinde. 1 ay bu elektronik oylama açık tutuldu. Sonuç
olarak 102 üyenin yalnızca 37'si oyunu kullandı. Oy
kullananlar belirgin bir farkla 2 yıl olması konusunda
karar verdi ve bu konu ile bilgi Türk Nöroşirurji Derneği
Yönetim Kuruluna iletildi. Bu senede biraz Önce Mehmet
Ağabey'in değindiği gibi omurga, omurilik yaralanmaları
kitabı basıldı. Bu da Kongrede dağıtılacak. Buraya
yetiştiremedik. Çünkü Çarşamba günü ancak elimize
ulaştı. Teşekkür ederim.

B ü l t e n i

yapıyoruz demiştim. Daha önce hep 23 Nisan'a
getiriyorduk Çocuk Bayramı'na. Fakat iki yıldır Derneğin
büyük kongresi maliyet nedeniyle Nisan'a çekildi. Biz de
Nisan başına aldık. Nisan başında Mersin'de kursumuz
var. Yine yüksek katılım olacağını bekliyorum. Ne yazık ki
biz bülten çıkaramıyorduk. Bu yıldan itibaren ilk sayımız
çıktı. Yılda iki kez de bülten çıkaracağız. Teşekkür
ederim.
Mehmet Zileli: Evet, Pediatri Grubu'na söylemek
istedikleriniz var mı? Şimdi, ben samimi bir istediği
iletmek istiyorum. Pediatrik Nöroşirürji Grubu bir
sempozyum yapmaktan ziyade hep kurs yapıyor baştan
beri öyle gitmiş. Şimdi kurslara da genç arkadaşlar
geliyor. Ama daha kıdemli yada sonradan bir şey
öğrenmek kişilerde gelebilir diyeceksiniz belki. Ama
sempozyum ve panellerle de onların da bilgilerini
destekleseniz daha iyi olur gibi geliyor bana ne dersiniz?
Yusuf Erşahin: O Yönetim Kurulu'nda tartışılır veya
kursda genel kurul yapıp bunu ileteyim.
Mehmet Zileli: Evet, peki çok teşekkürler Yusuf Bey'e.
Şimdi Nöronkronojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu
aktivitelerini Başkan Türker KILIÇ'tan dinleyeceğiz.
NÖRONKOLOJİK CERRAHİ EĞİTİM ve
ÖĞRETİM GRUBU
Türker Kılıç: Sayın Başkanım, değerli kurultay üyeleri,
Başkanlığını yaptığım TURNOG Yönetim Kurulu benim
dışımda, Zafer BERKMAN, İlhan ELMACI, Evren
KELEŞ ve Nezih OKTAR'dan oluşmaktadır. Biz
çalışmalarımızı 1 yıldan beri sürdürmekteyiz. Yaptığımız
aktiviteleri bu slaytta gördüğünüz ana öğeler içerisinde
size sunacağım. Birincisi toplam üye sayımız şu andaki
çalışma grubu üyeleri içerisinde en yüksek sayıdadır. 120
kişiden oluşan bir üye sayımız vardır. Bu üye sayımızın
94'ü aktif üyedir. 26'sı da danışman üyedir. Dolayısıyla
çalışma grupları içerisinde en fazla üyeye sahip grup
TURNOG'dur. Bültenleri söylememe gerek yok. Her
çalışma grubunun rutin olarak her yıl yaptığı gibi biz de
iki bülten çıkardık. Geçen seneki toplantımızı Aralık
ayında yaptık. Amacımız Türkiye'deki Nöroonkolojik
Cerrahi'de hedeflerin belirlenmesiydi. Bu toplantıya
kayıtlı 168 kişi katıldı. Katılanların sayısı 200'ün
üzerindeydi. Başarılı bir toplantı olduğunu düşünüyoruz.
Bu toplantıda belirlenen 10 ayrı çalışma grubu Ocak
ayından itibaren başka bir ilde olmak üzere çalıştaylarına
başladı. Bu çalıştayların amacı o konu ile ilişkili
Türkiye'nin
kitapçığını
hazırlamaktır.
Örneğin
önümüzdeki ay Adana'da toplantı yapılacaktır. Konu
Kraniofarengiomlar'dır. Türkiye'nin Kraniofarengiom
kitapçığı hazırlanacaktır. Burada çalıştayların çizelgesini
görmektesiniz. En üstteki üç toplantı Ocak, Şubat ve
Mart aylarında gerçekleşti. Sırasıyla İstanbul, Bursa ve

Mehmet Zileli: Evet, biz teşekkür ederiz. Başkanı
buradayken Spinal Cerrahi Grubu'na söylemek
istedikleriniz onlardan arzu ettikleriniz var mı? Evet,
Pediatrik Nöroşirürji Grubu ilk kurulan Öğretim ve Eğitim
Grubu Başkanı Dr. Yusuf Erşahin bize bilgi verecek. Çok
yakında bir kursları var. Mersin'de düzenliyorlar.
PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ ÖĞRETİM ve
EĞİTİM GRUBU
Yusuf Erşahin: Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım.
Başkan'ın söylediği gibi bizim grubumuz 1993 yılında
kuruldu. Saffet MUTLUER, Kemali BAYKANER,
Mehmet Özek ve ben (Yusuf ERŞAHİN) tarafından.
1995 yılından itibarenden de üç yıl süre ile de İzmir,
İstanbul ve Ankara'da da uzlaşma toplantıları yapıldı.
1998'den itibaren de kurslarımız başladı. Üç ayaklı. İlki,
spinal disrafizm, tümör-vasküler ve daha sonra epilepsitravma gibi. Üçünü tamamlayanlara kurs sertifikaları
veriyoruz ve doğal olarak aday olma hakları var. Şu anda
çok eski olmamıza rağmen 25 aktif üyesi var. 10 tane de
aday üyesi var. 1998'den beri yılda bir kere kurs
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Malatya'da yapıldı. Az önce söylediğim gibi Adana'daki
13 Nisan'da yapılacak. Ardından sırasıyla Menengiom,
Düşük
Evreli
Glial
Tümörler,
Metastazlar
,Medulloblastom, İntramedüller Tümörler. Eskişehir,
Trabzon, Ankara, İzmir ve Antalya'da organize
edilecektir. İlk düzenlenen çalıştaya 44 kişi katılmıştır.
İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde bu çalıştay
gerçekleştirilmiştir. İkincisi Bursa'da Ender Hocamızın
organizatörlüğünde gerçekleşmiştir. 42 kişi katılmıştır.
Üçüncüsü Malatya'da gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaylara
sempozyum esnasında bu gruplara adını yazdıran kişiler
katılmaktadır. Ayrıca sitemiz oluşmuştur. Ufak tefek
aksaklıklar olmakla beraber forum da dahil olmak üzere
çalışmaktadır. Türk Nöroşirürji Derneği sayfasına
bağlantısı mevcuttur. Dolayısıyla web sayfası açısından da
ekipmanımız tamamlanmıştır. Bundan sonraki, bu yılki
sempozyumunuzun konusu Nöroonkololojik Cerrahi'de
teknikler ve anatomik yaklaşımlardır. Bunu daha çok
video sempozyumu olarak düzenleyeceğiz. Konuları bu
slaytta görüyorsunuz. Onları size tek tek söyleyeceğim.
Çünkü istekli olan herkes özellikle video sunumu yapacak
şekilde başvurabilir. Bunlardan birincisi yan ve üçüncü
ventrikül tümörleri cerrahisi, hipofiz adenomları,
petroklival menengiomlar, pineal bölge tümörleri, sinir
kılıfı
tümörleri,
paraseller
meningiomlar,
kraniofarengiomlar, önemli kortikal alan ve insüler
korteks cerrahisi. Her eğitim panelinin amaçları
belirlenmiştir, slaytta gördüğünüz gibi. Bu amaçlara
uygun şekilde elinde materyali olan herkes konuşmacı
olarak başvurabilir. Bu toplantının yeri konusunda
Yönetim Kurulu'nun aldığı karar İzmir'de yapmak
doğrultusundadır. Biz kendi yönetim kurulumuz
TURNOG'da bu işi Konya'da yapmayı planlamıştık.
Çünkü biliyorsunuz bu sene UNESCO'nun Mevlana'nın
800. Doğum Yıldönümü olarak belirlediği yıldır.
Olanaklar açısından Konya yeterlidir. Dernek Yönetimi
ve sizlerin kararı doğrultusunda yer belirlenecektir. Yerin
çok büyük bir önemi yok, ama biz Konya'da olmasını
isteriz. Bu toplantıda farklı bir format izleyeceğiz.
Konuşmacıların
seçimi konusunda. Konuşmacılar
Cituation Index'teki h değerlerine göre seçilecekler. 7 ve
7'nin üstünde h faktörü olan kişiler konuşmacı
olabilecekler. Yada 7'nin altında h faktörü olup da
Türkiye'de herhangi bir alanda bir yenilik getirmiş yada
uluslar arası yayını olanlar konuşmacı olacaklar. En çok
çalışan grup olarak Spinal Cerrahi Grubu söylenildi.
Bunu ben sizlerin taktirine bırakıyorum. Ama TURNOG
da çalışan gruplardan bir tanesi ve bize bu çalışmada
yardımcı oldukları için başta Dernek Başkanı ve TND
Yönetim Kuruluna, iki dönem başkanlık yapan eski
başkanımız Dr. Nezih Oktar' a ve tüm TND üyelerine
teşekkür ediyorum.
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Türker Kılıç:Toplantı yeri konusunda hocam sizden
talimatınızı bekliyoruz. Konya yada İzmir, teşekkür
ederim.
Mehmet Zileli: Çeşme Altınyunus'la anlaştık. Toplantıyı
orada yapacağız.
Bir başka grubumuz Kafa Kaidesi Cerrahisi Öğretim ve
Eğitim Grubu, Dr. Kazım Bey gelmedi galiba. TURNOG
toplantısının ardından bir günlük bir Köşe Tümörleri
toplantısı yapıldı. Orada multidisipliner bir sempozyum
oldu. Ama Kazım Bey gelmedi. İbrahim bir şeyler
söylemek ister misin ?
İbrahim Ziyal: Benim bir hazırlığım yok. Özür dilerim.
Çünkü herhangi bir şey sunacağımı daha evvelden
bilmiyordum. Öncelikle gruptaki beş üye konusunda bir
sıkıntı var. Daha evvelde yapılan seçim bu şekilde değil
onu vurgulamak isterim. Son yapılan seçimde orada
Faruk İLDAN ve Gökhan AKPINAR'ın isimleri var.
Necmettin Hoca göreve almamıştı. Bülent Cambaz da
almamıştı diye biliyorum ben. Bir de web sayfası yine
Türk Nöroşirürji Derneği altında kurulma çalışmaları var.
Mehmet Zileli: Evet, sanıyorum çok aktif çalışmayan bir
grup ama bekliyoruz bülteninizi ve önerilerinizi. Peki
geçiyorum. Yeni bir yönetim kurulu seçtiler ve İstanbul'da
Serebral AVM'ler konulu 10 Şubat'ta bir toplantı yaptılar.
Yeni Başkanı Dr. Talat KIRIŞ ama sanıyorum bir sağlık
sorunu nedeniyle eğitim toplantısından sonra ayrıldı.
Murat bir şeyler söylemek istemisin?
NÖROVASKÜLER CERRAHİ ÖĞRETİM ve
EĞİTİM GRUBU
Murat Bavbek: Bir dönemin çok ilgi uyandıran
konusuydu vasküler konular. Fakat malesef son yıllarda
iyice gündemden düştü. Biz yeniden küllerimizden
doğmaya mı çalışıyoruz diyelim, uğraşıyoruz. Yeni bir
toplantı yaptık, yeni bir yönetim kurulu seçtik. Grup
sayfamız var Türk Nöroşirürji Derneği'nin web
sayfasında. Ama kendi web sayfamız yok şuanda.
Bültenimizi hazırlanmak üzere bitirmek üzereyiz. Bülten
basacağız senede iki kere. Senede bir kere de toplantı
yaparak yapmaya devam edeceğiz. İlk toplantımız
Arteriovenöz Malformasyonlardı.
Fatih Ersay Deniz: Ben sizden ve bu gruptan belki
gündem dışı ama şunu rica ediyorum. Bu embolizasyon,
nöroradyoloji ve girişimsel işlemlerin de Beyin Cerrahisi
çatısı altında toplanması için çalışmalar yapılmasını
istiyorum.
Murat Bavbek: Bilebildiğim kadar bunun yasal olarak
olanağı yok. Yani o radyon yasası gereği bizlerin bu
konuda ehliyetimiz yok.Yani yasa değişir ise yapma
yetkimiz olabilir.

Mehmet Zileli: Evet, biz de teşekkür ederiz.
Nöroonkoloji Grubuyla ilgili görüşleri, eleştirileri olan var
mı? Evet, teşekkür ederiz.
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Fatih Ersay Deniz: Bunu Kardiyologlar yapabiliyor.
Normalde radyasyon üreten cihazların kullanımı ve
ruhsatlandırılması sadece Radyologlar tarafından
yapılabiliyor doğru. Ama Kardiyologlar yapıyorlar. Beyin
Cerrahisi bölümüne geçmesi, hastaların tedavisinin
kalitesinin ve takibinin arttırılması konusunda çok faydalı
olacağı, daha güçlü olacağı için öneriyorum.

B ü l t e n i

düşünüyorum. Çünkü bunun örnekleri var. İşte
Kardiyolog yapıyor bu işi. Ameliyathaneye bunu taşırsak
daha önce tartıştığımızda ameliyathane şartlarında bunun
olabileceği yasa engellerin olmadığı söylenmişti. Bu
konusunun üzerinde durulması lazım.
Kişi belirsiz; Yok. Yapılması gereken konusunda ben de
bütünüyle size katılıyorum ama bu işi atalım başımızdan
demiyorum. Yapabilmenin yolunu bulmamız lazım.
Ameliyathanede skopi kullanıyor olmamız buna bir yol
teşkil etmiyor. Çünkü o konuda da ameliyathane
çalışanlarının ve Hemşireler Derneği'nin itirazları var. Biz
burada ne dozda radyasyon alıyoruz bilmiyoruz arkadaş
deyip onun da kullanımının bir Radyolog üzerinden
ruhsatlanması gerektiğini savunan grup da var. Onu da
unutmamamız lazım. Dediğiniz gibi gerekli kulis
faaliyetini kurup yasal zeminimizi oluşturmamız
lazım.Yoksa biz birini dışarı gönderip eğittirdiğimiz
zaman adam eğitimiyle kalacak elinde.

İlhan Elmacı: Yasal engeli aşmak bakımından, özellikle
bizde kendi aramızda tartıştığımızda belki Murat daha
aydınlatıcı şeyler söyleyebilir. Eğer ameliyathane
şartlarında biz vasküler sistemimizi kurup yaparsak, bu
konuda bir engel olmayacağı konusunda bazı görüşler
var. Tabi, bunu tartışıp böyle bir engel varsa yavaş yavaş
ameliyathane ortamına bu endovasküler sistemi
çekmemiz lazım. Yurt dışında birçok, özellikle bunun
Amerika'da örnekleri var. Yani bu konuda ciddi çaba
harcamamızda çok yarar olacağını düşünüyorum ben.
Murat Hancı: Bu problemin doğuşu Çapa Nöroşirürji
Kliniği'nin içindeki Nöroradyoloji Ünitesi'nden çıktı.
Çapa'nın içinde Nöroradyoloji Ünitesi ile Radyoloji
Kliniği'nin tepişmesiyle verilmiş bir mahkeme kararı var.
Başvurulduğu zaman emsal gösterilen karar o. Geriye
dönük o kararın değiştirilmesi lazım. Kardiyologların
avantajı geçmişte alınmış böyle bir karar yok. O nedenle.

Ender Korfalı: Çok teşekkür ederim. Aslında sorun çok
uzun yıllardan beri yatıyor, belki bizlerin yaptığı hatalar
sözkonusu.Yani Beyin Cerrahi içinde nörovaskülerle
uğraşanlar kendilerini çok yukarılarda hissettiler veya
öyle tanıtılmaya çalıştılar. Evet, alttaki diğerlerine
öğretmekte veya bu cerrahi eğitimi vermekte yavaş
kaldılar ve sonunda endovaskülerciler bu işe girdi veya
Radyologlar girdi. Aslında, ben geçende AVM
toplantısında da aynı şeyi söyledim. Yani onların
komplikasyonu bizlerden hiç az değil. Farklı değil. Bir
tek onlar hiç konuşmuyorlar, biz devamlı birbirimizi tenkit
ediyoruz. Konuşuyoruz o bunu yaptı şu bunu yaptı gibi.
Bir bakımdan kendi altımıza oyuyoruz. Şimdi ben o
toplantıda aynı şeyi söyledim. Yani o kadar çok
komplikasyonları var ki inanamazsınız. Komplikasyonları
ne olarak kabul ediyorlar. Cerrahi girişim veya
nörovasküler girişim içinde yaptıkları zaman onu
komplikasyon kabul ediyorlar. Daha sonra ortaya çıkan
hiçbir sorunu kendilerinin komplikasyonları olarak
görmüyorlar. Daha doğrusu hatayı bilmiyorlar. Ama ne
oluyor, bütün vakaları sanki onlar daha iyi yapıyormuş
gibi onlara vermeye başladık. Bunu tekrar geri almamız
gerekiyor. Kendimizin yapması gerekiyor. Eğitilmemiz
gerekiyor. Endovasküleri bizim yapmamız gerekiyor.
Öyle veya böyle bizim bunu yapmamız gerekiyor. Onun
içinde kendi endovaskülerde uğraşacak insanlarımızı
eğitmemiz gerekiyor. Onun içinde Derneğin bu konudaki
yardımına hakikaten teşekkür ederim. Burslar veriyor.
Yani öncelikle biz kendi adamlarımızı eğitelim. Çünkü
onlar da sonunda bırakacaklar. Yani biz her hastayı onları
her kötüleştiği hastaya biz bakarsak onlar daha da
güçleniyor. Bırakalım
onlar
baksınlar hastalarına.
Onların da aynı komplikasyonları oluyor. Aynı şekilde
vazospazmı oluyor. Biz onların hastalarına bakıyoruz.
Onları eleştirmek için uğraşıyoruz tersi onlar kalkıyorlar,
toplantılarda bir de onları çağırıyorsunuz. Kendi

İlhan Elmacı: Bu konuda mesela bizim ameliyathanede
kullandığımız skopi cihazı var. Normalde bunu
Radyologların kullanması gerekiyor. Ama siz bunu
ameliyathane şartlarında kullandığınızda buna bir engel
olmadığını biliyoruz ve devamlı günlük pratiğimizde
kullanıyoruz. Bu Çapa'daki Nöroradyoloji Ünitesi kliniğin
içinde bir üniteydi biz hepimiz oradan eğitim alıp geçtik.
Rotasyonlara giderdik. Ama ben de detaylı bilmiyorum
fakat bizim bu konuya bizim çok yönelmemiz gerektiğini
biliyorum.Yeni arkadaşlarımızı bu konuya yöneltmemiz
lazım. Yurtdışında yeni fellow pozisyonları ayarlayıp bu
konuda eğitim almamız lazım. Yada
yurtdışında
endovasküler merkezleri bize yardımcı olabilirlerse bunu
yapmamız lazım ve yasal engelleri bir yerden delmemiz
lazım. Nöroşirürji klinikleri ki mikroşirürjinin temel işidir
vasküler meselesi. Mikroşirürji işinden mikroşirürji
eğitiminden uzaklaşmaya başlayacaklar ciddi bir tehlike
var. O anlamada bu Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve
Eğitim Grubu'na büyük bir iş düşüyor. Bu işi tekrar bu
yasal engelleri tartışıp görüşüp kulis faaliyetlerini
sürdürüp tekrar bizim gündemimize taşımamız lazım.
Cerrah içeri girmeli endovaskülerse endovasküler,
amaliyatsa ameliyatını yapmalı. Hatta bunun iyi çalışan
klinikler var. Ben Cerrahpaşa'yı biliyorum. Arkadaşlar
aşağıda yapıyorlar, kanadığı zaman hemen sizin katınıza
çıkıyor. Siz daha iyi biliyorsunuz ameliyat ediyorsunuz.
Bunun ameliyat şartlarına taşınması lazım. Türkiye'nin
bunun alt yapısı var. Yani bizim bu işin ucunu
bırakmamamız gerekir. Yasal engeller aşılabilinir diye
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Murat Hancı: Bildiğim kadarıyla müdavi hekim
kavramının içerisinde işlemi yapmak değil.

neticelerini göstermeye çalışıyorlar yok öyle bir şey. Yedi
kere ben orada gösterdim endovasküler yapılmış hala
%70'i duruyor. Maliyeti her biri 20-25 milyar lira. Biz
bunu yaptık diye bir sonraki gösterişte bunu embolize
ettik diyorlar. Ertesi günü bakıyorsunuz hala aynı şekilde
duruyor. Yani bizim de bunları artık bunların yüzlerine
vurmamız gerekiyor. Vasküler Grubun bence bunu
yapması gerekiyor. Çok teşekkür ederim.

Bektaş Açıkgöz: Hayır, o zaman siz de ayrı keskin
ayrıldıysanız, o zaman siz de kendinizi çekin, vermeyin
hastaya tedavi bakalım ne olacak.
Murat Hancı: Şimdi, bir kısım hasta zaten geliyor,
embolizasyonu zaten yapılıyor. Mesela kanamamış
anevrizma, aynı gün işlemi yapılıp gidiyor. Zaten yatışı.
Bu hastaların yatışı için Nöroradyolojiye alıyorlar. Ek bir
şey gerekirse bize yatış alıyor.

Mehmet Zileli: Biz teşekkür ederiz.
Bektaş Açıkgöz: Yasal olarak biz bunu yapamıyoruz
diyoruz. Peki yasal olarak Radyolog hastayı yatırıp tedavi
edebiliyor mu? Yani Cerrahpaşa Kliniği'nde ayrı bir
Radyoloji Kliniği mi var? Hastayı kim tedavi ediyor?
Murat Hancı: Girişimsel
Nöroradyoloji Bilimdalı var.

radyolojinin
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Kişi belirsiz; Yasal durum sanıyorum şöyle.
Nöroradyoloji ünitesinde bir gözlem odası var. İçerisinde
günlük gözlem yapıyor ama yataklı servisi yok. Zaten
sizde de yok. Yataklı servisi olmayınca yasal olarak sorun
yok.

yapıldığı

İbrahim Ziyal: Şimdi biz Nöroşirürji Anabilim Dalı
olarak en çok Nöroradyologlarla çalışan grubuz herhalde
Türkiye'de. En fazla referanslarda da Nöroradyoloji
olarak oraya gidiyor. Bir kere bu sistem her yerde
sanıyorum aynı. Sanıyorum hastalar bizim üzerimizden
yatırılıp tedavi ediliyorlar. Hastaları kendi üzerlerine
yatırıp takip etme yetkileri yok. Yani bizim kontrolümüz
altında şu anda. İkincisi, bu işi yaparken katılalım, biz de
yapalım da onlar aldılar bizim elimizden gibi neden böyle
bir sıkıntımız var onu anlayamadım. Birlikte yapalım ve
birlikte bir işi bir yerlere getirelim. Komplikasyon
nerdeyse birlikte tartışalım. Onların geldikleri yer ve
emekleri de objektif olmak lazım. Ben de cerrahi
yapmak istiyorum ve bizim elimizde olsun istiyorum ama
onların da yıllardan beri getirdikleri bir yer var,
komplikasyonlar var yaşıyoruz görüyoruz. Zaman zaman
hematomlar boşaltıyoruz. Herkesten çok daha fazla
komplikasyonlarla orada karşılaşıyoruz. Ama yaptıkları
çok güzel şeyler de var. Bunları göz ardı etmemek lazım.
Posterior sirkülasyon anevrizmalarında inanılmaz şeyler
yapıyorlar. Lütfen birazcık insaflı olalım bazı konularda
da. Ben beraber çalışmaktan yanayım. Bizde fellow
yetiştirelim ama, bunu ılımlı bir şekilde onlarla
kooperasyon kurarak hatta onları da bu grupların içine
sokarak. Bizden fellowları gönderelim ve birlikte yapalım.
Bir de bu iş kolay değil. Yani endovasküler üreteceksin,
hem klinikte endovasküler teknikle birlikte cerrahi
yapılacak, hem de alt yapı istiyor. Her yerde yapacakları
anlamına gelmiyor, her klinik endovasküleri birlikte
yapacak anlamına gelmiyor. Teşekkür ederim

Bektaş Açıkgöz: O klinikte ölen hastalardan kim
sorumlu? O hastada ve gelişen komplikasyondan kim
sorumlu? İlacını kim yazıyor? O hastada gelişen
vazospazmını kim tedavi ediyor, hidrosefalisinı kim tedavi
ediyor, yani kim tedavi ediyor?
Murat Hancı: Şimdi ortak bir girişim protokolü takip
ediliyor.
Bektaş Açıkgöz: Laboratuarcı mı klinikçi mi? Yasal
olarak uzmanlık belgesinde iki şey var. Ya klinikçi olacak
yada laboratuarcı. Radyologlar klinikçi mi laboratuarcı
mı? Klinikçi diyorsanız soracağım hiçbir şey yok.
Murat Hancı: Girişimsel nöroradyolojiyi yapanlar ayrı
bilim dalı olarak tanındılar.
Bektaş Açıkgöz: Tanındı ama ihtisas belgesinde
laboratuar diye geçer. O klinikte yatan bir hasta şikayete
giderse problem yaratır. Öyle değil mi?
Murat Hancı: Valla vazospazmı olanlarda biz bir
kısmında medikal tedavi uyguluyoruz. Bir kısmında onlar
balon anjioplasti yapıyor. Kanadığı zaman hemotomu biz
yapıyoruz. Ama benzer şekilde bir vaskülar yaralanma
olduğu zaman o da aynı aşağı iniyor orda stend
kullanılıyor. O hasta senin tekelinde bu hasta benim
tekelimde diye gitmiyor iş. Yani diğer bu işi yapan
yerlerde nasıl gidiyor ama bizde birlikte yürütülüyor işler.
Bektaş Açıkgöz: Hayır. Benim inancıma göre
anevrizma hastası, AVM hastası, subaraknoid kanama
hastasını nöroşirürji kliniği
almalı üstüne. Eğer
endovasküler girişim yapılacaksa sizin sorumluluğunuzda
zaten yapılıyor. Ayrı arkadaş yapacaksa hasta ile kendisi
konuşur, komplikasyonunu anlatır. Bunun sonucunda
yapar ama o işlemden sorumludur. Hastanın tedavisinde
sorumlu değildir.

Nejat Işık: Ben de Ziya Bey'in başta söylediğini
söyleyecektim. Endovasküler girişim için Radyolojiye
gönderdiğiniz her hasta beraberinde Nöroşirürji sevki
alarak gidiyor. Bektaş Bey o konuda haklı bence.
Mehmet Zileli: Endovasküler cerrahinin başarısını
tartışmıyoruz. Bir yasal problem var. Yani bende sizin gibi
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endovasküler yapan arkadaşlarla çalışıyorum. Ama ben
refere ediyorum hastayı. Ben yönlendiriyorum. Yani
hasta doğrudan doğruya acil servisten sonra onların
kliniğine yatmıyor. Sizin kliniğinize yatıyor. Burada yasal
olarak problem var. Yani tartıştığımız konu o.
Endovasküler yapan arkadaşların başarılılarını biz de
biliyoruz, takip ediyoruz. Başarısızlıklarını da biliyoruz,
yaşıyoruz. Ama burada konu şu. Yasal olarak ne
yapılması lazım. Yani endovasküler yapan arkadaş da ben
her şeyi yaparım bu benim sorumluluğumda diyorsa
yanlış yapıyor. O da yanlış. Çünkü bizim altımızda bu işi
yaptığını kontrol etmek zorunda. Çünkü yasal olarak
Amerika'daki gibi değil. Bizim ihtisas belgelerimiz
laboratuar uzmanıdır, klinikçidir. Klinikçi değilse o
hastaya müdahale hakkı yoktur. Şimdi konuyu çok fazla
yaymamak için 2 kişiye daha söz verelim. Şevket Bey ve
Nuri Abi.

sevki almadığı için devlet hastanesi yada SSK hastanesi
ameliyata ilişkin ödemeyi yapmadı. Onun üzerine
başhekim de hastanın dosyasını getirdi benim önüme attı
bunu ödeyeceksin dedi. Bu bir. İkincisi, ben içimizdeki
arkadaşlardan öğrenmek istiyorum. Bilimsel platformda
ortak karar veya ortak bir konsensüse ulaşmak
hedefleniyorsa
kaçımız
acaba
Radyolojinin
konuşmalarına davet edildik ve konuşmacı olarak görev
aldık. Ben bunu merak ediyorum. Biz her toplantımızda
üçer beşer çağırıyoruz. Güzel, acaba Radyolojiyle ilgili
bilimsel toplantılara kaç kişi davet edildi sadece
merakımdan soruyorum.

Şevket Tektaş: Şimdi ben yurtdışında da bir süre
bulundum. Fransa'da Paris'de bir hastanede. Onlar tabi
ekip halinde çalışıyorlar. O Nöroşirürji kliniği içinde.
Nöroloğu da var Nöroanesteszisi de, Nöroradyoloğu da
orada. Herşey kendi içlerinde. Kendi içlerinde de olduğu
için, orada onlar bir sorun yaşamıyorlar. Türkiye'de böyle
bir şey yok. Mesela Nöroşirürji Anabilim Dalında, bir
Nöroradyoloji servisi kurulmuş değil. Beraber çalışmanın
tipik örneğini biz İnönü Üniversitesi'nde sergiledik. Bir
SAK'lı hasta gelince girişimsel radyoloji yapan
arkadaşlarla bizim arkadaşlar beraberce aynı ortamda
bulunuyorlar, hastayı değerlendiriyorlardı. Eğer
endovasküler yapmak istiyorlarsa yapıyorlardı. Değilse
cerrahi, yada çok kanaması muhtemelse embolize
ediyorlardı besleyici arterleri. Daha sonra bizim
arkadaşımıza veriyorlardı. Onlar da ameliyatını
yapıyorlardı daha az kanamalı olarak. Bence
Nöroşirürjiyen'in ille de bunu yapması değil de bu
ekiplerin birleştirilmesi yani Nöroşirürji içine alınması
lazım
diye
düşünüyorum
ben.
Eğer
bu
gerçekleştirilebilirse o zaman mükemmel bir şey olur.
Öbür türlü, yani biz eskiden yapmadık mı biz yaptık
anjiografiyi miyolografiyi de biz yaptık. O zaman
Radyologlar niye yapmıyorlardı. Sevmiyorlardı herhalde
belki de. Ama bence ortak çalışma, yani iyi anlaşmış iki
ekibin beraber çalışmasında büyük yarar var. Teşekkür
ederim.

Mehmet Zileli: Evet bu konuda sanıyorum bu grup, bize
bu girişimsel nöroradyoloji ile ilgili daha fazla yasal bilgi
verecektir ve dernek olarak bir şeyler yapabilir miyiz diye
araştıracağız önümüzdeki süreç içerisinde. Ben tartışmayı
daha fazla uzatmak istemiyorum. Bundan sonraki grup.

Hamit Ziya Gökalp: Size bir şey söylemek istiyorum.
Demin Bektaş kullandı. Endovasküler, endovasküler
cerrah lafını lütfen kullanmayın. Sadece bu kadar tavsiye
ediyorum.

NÖROTRAVMA ve YOĞUN BAKIM ÖĞRETİM
ve EĞİTİM GRUBU
Mehmet Zileli: Bu grup bu sene içinde yeterli aktivite
göstermediği için yönetimini değiştirme kararı aldık.
Kongre sırasında tekrar genel kurul yapacaklar. Bir başka
grup,
STEREOTAKTİK ve FONKSİYONEL
NÖROŞİRÜRJİ ÖĞRETİM ve EĞİTİM GRUBU
Mehmet Zileli: Aslında bu grup da çok az aktivite
gösterdi ama son anda bir bülten çıkardı, o yüzden
aktivitesi varmış gibi gözüküyor. Bir toplantı
düzenlemediler. Gruptan kimse var mı burada ? Ali Bey
bir şeyler söylemek ister misiniz.
Ali Savaş: Ben grubun az sayıda üyelerinin biriyim. Tabi
Başkan adına konuşamam ama,
Mehmet Zileli: Yönetim kurulu bile 5 kişiye
ulaşamamış.
Ali Savaş: Evet, ulaşamamış. Ama yani bu gurubun az
aktivite göstermeleri başkan yada yöneticilerinin az
çalışmaları değil. İlginin, genel olarak Türkiye'de ilginin
az olması. Aslında kuruluş aşamasında bir problem var.
Bu gruplar alttan gelen ilgi ve istek üzerine kurulmalı.
Başlık atıp hadi bunu çalıştıralım deyince böyle oluyor.
Sonuçta haftada birden fazla girişim yapan 4-5 kişi var
bölüm olarak. İlgi duyan grupta var ama hepimiz zaten
birbirimizin ne yaptığını çok iyi biliyoruz, hasta sayılarına
kadar. Bununla ilgili olarak özel panel istekleri gelmişti

Nuri Arda: Olumsuz bir deneyimi aktarmakta yarar var.
Bektaş da değindi buna. İzmir'de devlet hastanesi yada
SSK hastanesinden üniversitemize gönderilen bir hasta
yalnızca Radyoloji sevkiyle geldi. Anjiografi ve girişimsel
uygulama amacıyla gönderildi. Hasta kanadı, acil
pozisyona girdi, bana bildirdiler ve ben de aldım hastayı
açtım. Dolayısıyla Nöroşirürji Kliniğine yatmış oldu.
Benim için bir emri vaki olabilir. Ama hasta adına bunu
yapmak sorumluğundayız. Sorun ne oldu? Sorun gerekli
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belirli sayıda seçiliyordu ve o gün toplantıya katılmamış
olanlar bu grubun içerisine girememişlerdi. Benim
önerim de vardı. Başkaları o nedenle bu grubun içerisine
girememiştir. Arz ederim değerli hocam.

son 3-4 yıl içerisinde. O panelleri düzenlediğimizde de
Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi içinde en düşük sayılı
katılım oldu. Üstelik de en iyi konuşmacılar da çağırılmıştı
bu panellere. İlgi azalıyor. İlgi azalması varken de bu
grubun aktivitesini yükseltelim dediğimiz de bu sonuç
ortaya çıkıyor. Bu durumu yeniden değerlendirmek
gerekli yani başkan ve yöneticilerin değişmesiyle ilgili bir
şey değil bu. Biraz tepeden kurulmuş bir iş ama belki
önümüzdeki dönemde değişir.

Mehmet Zileli: Evet grup aktiviteleri yaklaşık böyle.
Önümüzdeki toplantı trafiğine bakacak olursak ilk önce
bir 5-8 Nisan'da Pediatrik Nöroşirürji Kursu var, 20-24
Nisan'da Derneğimizin 21. Kongresi var. Daha sonra
Spinal Cerrahi Yaz Okulu TURNOG Sempozyumu ve
Spinal Tümörler konulu Spinal Cerrahi Grubu
Sempozyumu var. Kongreden çok kısaca bahsedeceğim.
Bu sene 5 tane davetli konuşmacımız var. Bunların hepsi
de ABD'den geliyor. İkisi bizden. Oraya gidip çalışmakta
olan arkadaşlar Dr. Ajlan Doğan ve Mustafa Kemal
Başkaya. Diğer isimler çok tanıdığınız isimler. Batjer,
Benzel ve Sekhar. Ayrıca diğer derneklerle ilişkilerimiz
var. Bilmiyorum bu gruplarla ilgili yada grup aktiviteleri
ile ilgili genelde. Söz almak isteyen var mı? Evet, Acil
cerrahi ve Travmatoloji Kongresi'nde bir ağır kafa
travmalarında metabolik sorunlar ve tedavisi konulu
panel düzenleyeceğiz. Yani bu kongreye derneğimizin de
bir katkısı olacak. Algoloji Derneği'nin 7. Ulusal
Kongresi'ne yine katkıda bulunuyoruz. Yine dernek
olarak bel ağrısı paneli düzenleyeceğiz orada. Erasmus
Üniversitesi'yle ortaklaşa düzenlenen Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Kliniği'yle bel ağrısı sempozyumu var.
Kongreden hemen sonra Bodrum'da. EANS Kongresine
gideceğiz, Karadeniz Nöroşirürji Kongresi eğer
gerçekleşirse gideceğiz Rusya'da. Türk Omurga
Derneğiyle ilişkilerimiz var. İlk kez biz İtalyan-Türk ortak
toplantısı yaptık. Sorrento'da geçtiğimiz Kasım ayında.
Bir grup olarak gittik ve bir gün süreli ortak bir
sempozyum yaptık. Benzeri ilişkileri de başka derneklerle
göstermek arzusundayız ve de belki bu sayfa en önemli
sayfa. Bu sayfayla ilgili tartışmalarda da öğle yemeğine
çıkmayı arzu ediyoruz.

Mehmet Zileli: Peki teşekkür ederiz. Aynı şekilde
aktivitesi hiç olmayan.
EPİLEPSİ CERRAHİSİ ÖĞRETİM ve EĞİTİM
GRUBU
Mehmet Zileli: Yine kongre sırasında genel kurul
yapacaklar. Dediğim gibi eğer büyük bir aktivite
gösteremezlerse bazı grupları tabi sizlere danışacağız,
kapatmak düşünülebilir mi. Bunu daha sonra
tartışabiliriz. En son kurulan en yeni grup,
CERRAHİ NÖROANATOMİ ÖĞRETİM ve
EĞİTİM GRUBU
Erdener Timurkaynak: bize bilgi verecek ;
Erdener Timurkaynak: Evet yine çok şanslı
sayılamayacak gruplardan bir tanesi cerrahi nöroantomi
grubu. Biz yönetim kurulumuzu TURNOG'un İstanbul'da
yaptığı son toplantıda seçtik. Birkaç ay oldu ne kadar
oldu tam bilmiyorum. Ancak yönetim kurulu seçmeden
öncede 1 seneden beri kurulması adı geçen bir grup. Bu
arada ben başkanı olarak iki tane 2004 ve 2006'da 20
küsur çok önemli konuşmacının katıldığı, Türkiye'de
Mikro cerrahi Nöroanotomi Sempozyumu düzenledi.
Özellikle ikincisinde bizim grubun bir aktivitesi olması için
dernek de söyledi. Ancak iyi niyetli yetki paylaşımı, işleri
çok uzatıyordu. İşleri iki başlı hale getiriyordu. O nedenle
ayrılarak yapmadık. Şu anda gözüken yapabileceğimiz
Ekim ayında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi
Anabilim Dalı'yla birlikte orbita ve anteriorürinsüanspace
'i kapsayan bölgenin diseksiyon kursunu tertipliyoruz.
Söyleyeceklerim bu kadar teşekkür ederim. Biz teşekkür
ederiz, bu grupla ilgili. Buyurun Ertekin Hocam.

Uzun dönem politikalarımız neler olmalı, neler
yapmalıyız. Gerçekten şu anda Sağlık Bakanlığı verilerine
göre 1275 tane Nöroşirürji uzmanı varmış Türkiye'de.
900'den fazlası bizim Derneğimizin üyesi ve 400'den de
fazla şu anda Nöroşirürji asistanı var. Acaba bu kadar
sayıda yeterli hasta bulabilecek mi ve yılların birikimleri
eğitimleri sonunda iyi hayat standartlarında çalışma
imkanı bulabilecekler mi. Neler yapmalıyız. Bu konuda
görüşü bir şeyler söylemek isteyen var mı?

Ertekin Arasıl: Ben bu grup içerisinde Emel Avcı'nın da
olmasını görmek isterdim. Çünkü öyle zannediyorum ki
Emel'in 1,5 yıl Washington DC'de Nöroanatomi üzerine
çalıştığını herhalde bilmiyorlar. Bilmiş olsalar bu gruba
alırlardı. Teşekkür ederim.

Ender Korfalı: Şimdi, bu asistan sayısı neye göre
belirleniyor aslında. EANS'ın şartlarına göre biz bunları
belirliyorsak 250 veya 300 ameliyata 1 asistan alınması
gerekiyor. Şimdi kliniklerin ameliyat sayılarını
çıkarttığımız zaman bunların hiçbirinin karşılanmadığını
görüyoruz. Bazen 200-250 ameliyat yapılan yerden 5
tane asistan eğitimi almış gözüküyor. Şimdi bunları
baştan düzeltmemiz gerekiyor. Kim düzeltecek bunları.

Erdener Timurkaynak: Emel Avcı benim son
sempozyumumda Türkiye'den 5-6 konuşmacıdan bir
tanesidir. Çok takdir ettiğim özellikle de Anadolu'nun
doğusunda bir üniversitede sebat etmesiyle çok takdir
ettiğim, sevdiğim bir arkadaşımızdır. Yönetim kurulu
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Bakanlığın düzeltmesi gerekiyor. Devamlı olarak uyararak
klinikleri düzeltmeye, onları yönetmemiz gerekiyor.
Bunlar çok önemli hakikaten. Belli bir süre sonra hiç
ameliyat yapmamış cerrahlar karşımıza çıkıyor.
Vaskülerde biraz önce söylediğim bu. Yapmaya yapmaya
cerrahlar anevrizmalardan AVM'lerden kaçar oldular.
Kendi eğitimleri olmadığı için noluyor! Onu yine
endovaskülere gönderiyor. Başkasına da göndermiyor.
Başka bir cerraha da yönlendirmiyor çok daha kolayına
geliyor. Belli bir süre sonra spinal da aynı şey olacak,
diğer alanlarda algoloji de vakaları onlara vermeye
başlayacağız. Onun için, önce biz kendi standartlarımızı
Sağlık Bakanlığı'yla birlikte belirlememiz gerekiyor. Şimdi
ben Sağlık Bakanlığı'nda toplantılarına katılıyorum. Çoğu
kez Yücel Bey'le birlikte katılıyoruz. Onlara da UEMS'nin
standardını koymaya çalışıyoruz. Yani ne kadar asistan
sayısı, ameliyat sayısı kliniklerin yapması gereken şartlar,
bu son toplantıda bunları onlar kabul ettiler. Yani aynı
şartlarda çalışmayı, asistanların eğitiminin ve
programının buna göre düzenlenmesini kabul ettiler.
Ama ne zaman yapacaklar bilmiyorum. Hiç olmazsa bu
bir aşamadır kabul edilmiş oldu. Biz Yeterlilik Kurulu
olarak da aynı aşamada standartları uygulamaya
çalışıyoruz. O zaman asistan sayıları kesinlikle bizden
dolayı düşecektir. Sizler, eğitemeyeceğiniz asistanları
almazsanız sadece asistan almak için asistan almaya
devam ederseniz, ne yazık ki bu sorunları her sene
durmayarak konuşacağız. Çok teşekkür ederim.

B ü l t e n i

Ağahan Ünlü: Muhtemelen. Şöyle bir yorum yaptım
kendimce. Bazı yerleri kazanmasına rağmen arkadaşlar
başlamadılar. Dolayısıyla tekrar açıldı. Gene de oranın
çok fazla olmadığını düşünürsek, dönem başına 35-40
asistanın alındığını söyleyebiliriz.
Mehmet Zileli: Bir başka konuşmamız gereken konu
eğitim kurumlarının durumu. Gerçi öğleden sonra
eğitimle ilgili tartışmalarımız olacak. Ama asistan eğitimi
dışında fellowship benzeri bir programın kurulması
gerekli diye düşünüyorum ben. Ne yazık ki böyle bir
kadro yok. Birçok arkadaşımız çeşitli dallarda bir süre
kendini yetiştirmek istiyor. Uzman olduktan sonra istiyor.
Bu konuda bazı insiyatiflerin geliştirilmesi gerekir diye
düşünüyorum. Mezuniyet sonrası eğitimin, yani sadece
pratik yapan kişilerin zaman zaman eğitim isteklerinin
karşılanması gerekir. Gerçi, Dernek bu konuda yeterince
çalışmada bulunuyor. Gerek kongreyle gerek grup
sempozyumlarıyla.
Ama
bunun
standartlarının
belirlenmesi gerek.Yine Yeterlilik Kurulu sanıyorum bu
konuda bazı çalışmalar yapıyor. Bunu öğleden sonra
konuşacağız. AR-GE ve Türk standartlarının eğitimde
implantlarda ve malzemelerde belirlenmesi konusunda
çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu gruba bu konuda
destek vermemiz gerekiyor sanıyorum. Uluslararası
ilişkilerde de belki yabancıların ülkemizde eğitimi ile ilgili
standartların konması gerekiyor. Çünkü gerçekten
yurtdışından ülkemize gelmek isteyenler var. Özellikle
Orta Doğu ülkelerinden, komşu ülkelerden asistan ve
fellowship eğitimi almak isteyenler var. Benim yanıma
gelenler oldu. Bunlarda da çalışmalar yapılması
gerekiyor. Bu genel yapılabileceklerle ilgili görüşleri olan
arkadaşımız var mı? Söylemek istedikleriniz var mı?

Ağahan Ünlü: Evet, ben bir saptamamı aktarmak
istiyorum izin verirseniz. UEMS'in toplantısına
hazırlanırken ÖSYM'nin sayfasına baktım. Orada açılan
kadrolara, Nisan ve Eylül aylarında yapılıyor biliyorsunuz
TUS sınavı. Sağlık Bakanlığı tarafından talep edilen
asistan sayısı 60'ar taneydi.

Evet kurultayımız şu anda bitiyor. Saat 14'de Yeterlilik
Genel Kurulu toplantısında buluşmak üzere. Öğlen
yemeğine gireceğiz. Çok teşekkürler.

Mehmet Zileli: Yılda 120 kadro açılıyor yani?
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TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ
1. YETERLİK GENEL KURULU

Bu metin 1. Yeterlik genel kurulunda yapılan ses
kaydından hazırlanmıştır. Tartışmalar sırasında
aynı anda isim belirtilmeden birçok ses kayda
girdiği için bazı konuşmalar isimsiz olarak metne
girecektir. Verimli tartışmalar olduğu, üyelerimize ve hatta diğer uzmanlık derneklerine de
örnek olabileceği için bu kısımlar çıkarılmamıştır.
Konuşmacı ismi net olarak saptandıysa
konuşmacı ismi yazılmıştır. Sadece cevap hakkı
doğuracak sözler ve tam anlaşılmayan cümleler
metinden uzaklaştırılmıştır.

maddi hem yönetim bakımından bağımsız. Onun için bir
yan kuruluşu olarak dedik ve geçtik. Bunu devamlı olarak
tekrarlayacağız zaten. Göreceksiniz hep bağımsızlıktan
bahsedeceğiz ama maddi bakımdan bağımlıyız. Şu anda
hiç paramız yok ama bir gün bağımsız hale geleceğiz.
Yani bu biraz önce söylenilen 600 _' yu bizde alsak
katılanlardan, 131 kişi girdi, çarpınca çok büyük bir para
olacak ve bu parayla daha fazla üyelerimize eğitimde
katkıda bulunabileceğiz ama şuanda hiçbir şeyimiz yok.
Bektaş Açıkgöz; Türk Nöroşirürji Derneği’nin bir tüzel
kişiliği var dolayısıyla, bu bağımsız bir kuruluş ise ayrı bir
tüzel kişilik kazanması lazım. O zaman, otonom çalışması
tamamlanır.

Ender Korfalı; 1.madde kuruluşun tanımı, burayla ilgili
öneri düzeltme ekleme düzeltme. Buyurun,
Murat Hancı; 1'in 4'ünde Türk Nöroşirürji Derneği’nin
bir yan kuruluşudur diye geçiyor.Yan kuruluş eşit düzeyi
gösterir. Alt kuruluşudur.Yani diğer eğitim-öğretim
grupları gibi bu da TND'nin bir alt kuruluşudur.

Ender Korfalı; Şimdi dediğimiz gibi bu bir geçiş dönemi
şu andaki toplantının finansmanı da bildiğiniz gibi Türk
Nöroşirürji Derneği tarafından yapılıyor.
Bektaş Açıkgöz; Hayır ekonomik şeye gireceğiz. O
ilerdeki madde de geliyor zaten.

Ender Korfalı; Evet, Ali,
Ali Savaş; Alt kuruluş dememiştik çünkü otonom olması
gerekiyor. Yani başkanın direkt yetkisi yok
yönlendirmekte. Nerdeyse çok önemli bir fonksiyonel
yönetici için denklik aşamasında olması gerekiyor.
Diğerlerinde de böyle. Alt kuruluş olduğunda yönetim
kurulu direkt müdahale hakkına sahip oluyor.Bunun için
böyle yazılmıştı yani bir komite veya başka şey gibi
müdahale hakkı yok yönetimin.

Ender Korfalı; Şu anda en azından bir bağlantımız var
ama ileriye dönük bir şeydir. Tamamen bağımsız sivil bir
kuruluş olması için çalışıyoruz. Bu belki cümleye tam
olarak dökülememiş olabilir ama mevcut şeylerden dolayı
yani şuanda bir ikilem içerisindeyiz zaten, o sebeple böyle
bir cümle kullanılmış vaziyette.
Bektaş Açıkgöz; Anladım ekonomik bağımlılık beşinci
maddede, beşinci bölümün 5.1.2. bölümünde ekonomi
bölümü var zaten.

Ender Korfalı; Bektaş Bey buyurun ;
Bektaş Açıkgöz; Böyle kalması uygun çünkü tamamen
bağımsız olması lazım.

• Yasal dayanağa göre tek başına dernekler yasası var
bağımsız hale geldiğinde bir yasal dayanağı olacak mı ?
O açıdan da önemli yani bir kuruluş

Ali Savaş; Amaçta zaten bağımsızlık. Aslında tek
dernekti bizim kurduğumuz zaman. Yarın üç
olmayacağını veya 6-7 grup olmayacağının hiçbir
garantisi yok. Bizim bağımsız olmamız gerekiyor. Hem

• Ben merak ettiğim için soruyorum itiraz ettiğim için
değil. Türk Nöroşirürji Derneği dernekler yasasına göre
kurulmuş ve çalışan bir kurum.Yeterlik kurumu onun ne
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gibi bir kanuni dayanağı olacak yani yarın para
toplayacaksın. Onun da bir dayanağı olması lazım. Yani
öyle bir yasa var mı Türkiye'de dernek olarak mı
gözükecek yine?

B ü l t e n i

İbrahim Ziyal; Yani şimdi bu bağımsızlık işi birazcık
yanlış anlaşıldı. Yeterlik kurulu bağımsız bir kurul değil.
Yeterlik kurulu bağımsız çalışan bir kurul, Türk Nöroşirürji
Derneği’ne bağımlı bir kurul. Onun bir yan kuruluşu. Yani
bir gün gelecekte bu kurul bağımsız olabilecek diye bir
şey CNS' de de bu geçerli, EANS' da da bunun altında
yeterlik kurulu yönetimin altında çalışır ama
çalışmalarında bağımsız yönetimde etkilenmeyen bir
grup. Onu tekrar düzeltelim çünkü bir yanlış anlaşılma
oldu diye düşünüyorum. Netice olarak yan kuruluşu da
doğru bir laftır. Alt kuruluşu değil bir yan kuruluşudur, ona
bağımlıdır ama aslında bağımsız çalışır.

Ender Korfalı; Bektaş Bey bir şey söyleyecek
herhalde…
Bektaş Açıkgöz; Kanuni dayanağı tamamen bizim
burada anlaşmamız. Yapılacak işlemde bu zaten.
Dernekle ilişkilendirdiğimiz anda burada yapılan
çalışmanın hiçbir önemi yok, yani yaptığımız sınavında,
yaptığımız çalışmanın da hiçbir önemi yok. Tamamen
bağımsız olmak zorunda.

Mehmet Zileli; Evet İbrahim'e katılıyorum, ilk
toplantıda (Kurultayda) kurulların atamaları ile ilgili
eleştiriler geldi bize. Burada da kurulların atanması ancak
bir seçimle olacak. Burada da ilk kez bir genel kurul
toplanıyor. Bunu vurgulamak için yapılmış şeyler bunlar.
Kesinlikle mali açıdan bize bağımlı, ayrıca lojistik destek
açısından, yer bulma, toplantıların yapılması üyeleri
açısından da tabii ki bize bağımlı. Ama belki cümlelerde
ufak değişiklikler yapıp yine de bağımsız olduğunun yani
bir seçim işlevinin olduğu burada vurgulanabilir. Yani
bence çok fazla tartışılacak konu olarak görmüyorum
bunu. Mali açıdan asla bağımsız olmayacak öyle
düşünüyorum.

• Ama bağımsız olmasını sağlayan bir yasa var mı yasal
bir dayanağı var mı?
• Yasa yok,
• Yarın bir gün para topladığında maliyeden bir adam
gelecek sana sen neye göre topluyorsun diyecek bunu.
Bektaş Açıkgöz; Bizim buradaki bir konsensüs. Benim
bir noktayı belirtmem lazım. Burada üniversiteden çok
insan var istediğiniz sayıda asistan alabiliyor musunuz? 2
senedir.
Grup; Hayır.

Ender Korfalı; Murat'ın da söylediği gibi mali şeyimiz
var bağlantı.

Bektaş Açıkgöz; Alamıyorsunuz. Neden? 2006
yılında bir karar alındı. 2006 yılından önce biz TUS
asistanlarını sağlık bakanlığından alıyorduk. Hep beraber.
Bizim kadrolarımız ayrıydı. 2006 yılında Maliye Bakanlığı
tüm kadroları birleştirdi. Yani bütün üniversitenin
araştırma görevlisi sayısına göre alıyoruz. Bu demektir ki
kendi asistanımızı mezun edip üstüne asistan alırsak
alabileceğiz. Bundan sonra asistan sayısı zaten kısıtlı.
Onu söyleyeyim. 2006 yılında böyle bir karar alındı biz
istesek de istemesek de kısıtlandı. Yani şimdi bizim
elimizde çok sayıda kadro yok ki tüm Türkiye' ye
verebilelim. Bütün üniversitenin kadrosunu dağıtmak
durumundayız. Eskiden TUS asistanları bunun
dışındaydı. Ama şimdi birleştirildi. Burada kalite
güvencesi sisteminde mantalite bu. Türkiye'de tartışılan
konuda bu zaten. Biz burada herhangi bir dernekle veya
bir kurumla ilişkilendirirsek burada yapılabilecek işin
hiçbir önemi yok. Bu tamamen konsensüs. Biz iş
birliğiyle ve biz bundan da rahatsız olmuyoruz
asistanlarımızı gönderiyoruz eğitim aldırıyoruz. İşte
kurslarımızı yapıyoruz, kongrelerimizi yapıyoruz. Bu
tamamen bu sürecin bir parçası. Yoksa yasal olarak
derneğin kongrelerine gönderin, asistanlarınızı eğitin
yasa maddesi var mı ? Yok, bu tamamen bizim
konsensüsümüz.

Biz sadece bağımsızlığı kararları alması bakımından yani
burada ki kararlar derneğin belli bir kısmının şuanda
%10'u burada belki derneğin o bakımdan bağımsız
dememizin nedeni o yoksa yan kuruluş diye söylüyoruz
zaten.
Türk Nöroşirürji Derneği tüzüğüne göre madde sanırım 6
diyor ki Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu gerekli
gördüğü kurulları kurar, gerekmediklerini dağıtır. Bu
madde belki de bu şeyden kurtaracak eğer böyle
konsensüs olursa burada.
İsterseniz bu maddeyi geçelim,
Murat Hancı; Bağımsızlığı kesin olması gereken bir
kurulda ben öyle anladım ki ilerde sanki farklı bir şey
Türk Nöroşirürji Derneği’nin yan kuruluşu olması lazım.
Yani bu kurulacak diğer kurulların da yeterlik kuruluyla
şeyi olmaması lazım. Onun için Türk Nöroşirürji
Derneği’nin yan kuruluşu yani Türkiye'de de var bağımsız
olan kurullar bu devletin kanunuyla idare ediliyor ama
özel. Bu da Türk Nöroşirürji Derneği’nin bir parçası fakat
özel olacak yani kendi içinde çalışacak derneğin
yönetmeliği müdahale etmeyecek o anlamda.
Ender Korfalı; Evet zaten cümlede bu şekilde,
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geldi çok böyle bağımsız olup tek başına bir şey yapmış
gibi geldi de Türk Nöroşirürji Derneği’nin yan kuruluşu
olarak bağımsız bir şekilde işleyecek.
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Bağımsız ve sivil kuruluş mu yani? Buda öyle bir kurul
sonuçta.
Mehmet Zileli; Şimdi asıl konuyla çok fazla vakit
ayırmamız gerektiği için ben kısa bir değişiklik önerisi
vermek istiyorum. TND'nin bir yan kuruluşudur.
İşlemlerinde kendi yönetmeliği içerisinde bağımsız
hareket eder.

• İşleyiş olarak bağımsız
Ender Korfalı; Evet, tamam, Aşkın Bey buyurun;
Aşkın Karadayı; Bu kurul biz bağımsızız diye karar
alamaz. Esas bağımsızlık kararını Türk Nöroşirürji
Derneği’nin genel kurulu alır. Çünkü siz Türk Nöroşirürji
kurulunun yan kuruluşu ne olursanız olun ama bağımsız
dediği anda bağımsız olur o gayet basit. Bu kurul ben,
Türkiye'nin derneğinden bağımsızım diye karar almaz.
Benim bağlı olduğum kurum o kararı alır. Burada Türk
Nöroşirürji Derneği’ne ait bağımsız birim kurma
hakkımız var mı?

Ender Korfalı; Evet bu konuda isterseniz oylama
yapalım,

Ender Korfalı; Dernek şeyine göre yok.

Ali Savaş; Türk Nöroşirürji Derneği’nin görüyorsunuz
ki bir takım kurulları var. Kurullar atamayla oluyor.
Burada da Türk Nöroşirürji yeterlik kurulu var. Buradaki
bir tek kurul kelimesini değiştirirseniz bu işi çözülür. O
kurul yerine kurum deyin, oluşum deyin sorun çözülür.
Tek şey bu yani içeriğini değiştirmeden o zaman sizin
Türk Nöroşirürji Derneği’nin içerisinde kalıyor ve
istediğiniz tarzda çevrilebiliyorsunuz. Sadece kurulun
ismini değiştirin kurul demeyin kurum deyin. Veya
oluşum dememiz yeterli hiçbir şey dememize gerek yok.

Mehmet Zileli; Bu şekilde bir cümle bence yeterli
olabilir.
Ali Savaş; Bir şey söyleyebilir miyim sayın başkan?
Ender Korfalı; Buyurun Ali Bey;

Aşkın Karadayı;Yani bu gayet basit bunu büyütmeyin.
Dernek genel kurulda karar alacak böyle bir şey
kurulmuşsa bağımsızdır diyecek bitecek. Biz onun
gerisine karışamayacağız. Biz onu konuşalım bitsin gitsin
yolu bu.
Ender Korfalı; Burada biraz yanlış bir noktaya
sürüklendik bence bu yönetmelikte yazan maddelerin
dışında gizli başka amaçlar yok. Orada bir şey söylemiyor
hiçbir yerde bağımsız olacak demiyor. Burada kaydı var
yönetmelik çerçevesinde kalacak Türk Nöroşirürji
Derneği'ne bağlı olacak Türk Nöroşirürji Derneği
kapatılırsa böyle bir kurul asla var olmayacak.Ya bu
derneğin bir fonksiyonu. Sağlık Bakanlığı’na da
bağlanmayacak hiçbir şey olmayacak. Ekonomik
bağımsızlıktan bahsedilen alt bütçedir. Ama bu bir alt
bütçedir. Türk Nöroşirürji Derneği’nin bütçesine bağlı
olacaktır. Burada ki tanımların dışında başka bir şey yok.
Zaten bence burada yazılıyı tartışalım yazmayanı değil.

Ender Korfalı; Son olarak da Bektaş Bey’in görüşünü
alıp geçelim,
Bektaş Açıkgöz; Şimdi burada bağımsız kelimesi bu
kurulun herhangi bir etki altında kalmadan çalıştığını
ifade eden bir cümle. Elbette ki bu kurul Türk Nöroşirürji
Derneği’nin altında kuruldu. Başka bir dernek Türk ismi
taşımıyor. O nedenle Türkiye'yi temsil eden bu dernek ve
bu kuruluş. Şimdi sivil kuruluş denmesinin altında yatan
sebepte bu dernek, bu kuruluş herhangi bir resmi
kurumdan para almıyor demek. Onu ifade etmek için
kullanılıyor. Bu işin alt yapısını hazırlamak için Türk
Tabipler Birliğinde uzmanlık derneklerinde koordinasyon
kurumu kuruldu bizim de temsilcilerimiz gitti. Yasal alt
yapısı uzmanlık dernekleri koordinasyon kurulunun
altında yapılacak idi ve Avrupa birliği ile ilişkilerde zaten
bunun öyle yapılması lazımdı. Ama Sağlık Bakanlığı
2001 yılında tüzük çıkardı. Bu tüzükte bizim yıllardır
uzmanlık dernekleri koordinasyon kurumunda yaptığımız
çalışmaları bir kenara itti, derneklerin adını çıkardı her
yere sağlık bakanlığı koydu ortalık karıştı. Şimdi bunlar
komplike konular. Bakın biraz önce Ali Savaş bir konu
anlattı, Avrupa’da henüz bu sistem oturtulamıyor. Board
sistemi oturtulamıyor kolay bir iş değil. Sebebi ben
sordum kendisine daha henüz bir gelişme yok, tek sebebi
var. Avrupa’da Danimarka devletinin anayasası.
Danimarka devletinde bir anayasa var. 24 yaşını

• Evet, tartışmaya gerek yok bence cümleyi şöyle
bitirebilirsiniz,Türk Nöroşirürji Yeterlik kurulu Türk
Nöroşirürji derneğinin bir yan kuruluş olup şu kadar
yönetim kurulu işte 5 asil üç yedek üyeden ibarettir. Bu
kurulun üyeleri Nöroşirürji Yeterlik genel kurulu tarafından
seçilir gibi bitirmek lazım. Çünkü orada bağımsız ve sivil
bir kuruluştur diyor yani ne demek sivil kuruluş yani askeri
bir kuruluş değil de niye sivil oluyor yani,
• Sivil toplum kuruluşunu andırıyor
• Yani bu kadar, o sivil kuruluşunu silmek gerekiyor bana
göre, hepsi bu kadar.
Ender Korfalı; Buyurun Halil bey;
Halil Ak; Eskiden danışma kurulu vardı, bu da yeterlik
kurulu. Bu kadar basit yani. Bir takım kurullar yok mu?
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zannediyorum geçen insanlar sınavla bir pozisyona
getirtilemiyor ve Danimarka da bu anayasasını
değiştirmeyi reddediyor. Reddettiği içinde Avrupa da
board sistemi Amerika'daki gibi oturtulamıyor. Şimdi o
nedenle burada ifade edilen, bu dernekten elbette destek
alacaktır v.s. ama bu kuruluşun içinde çalışan kişiler
dernek tarafından herhangi bir şekilde yönlendirilemeyecektir diye ifade edilen kelimeler. O nedenle bence bu
maddeyle oynamayın.

B ü l t e n i

Ender Korfalı; Şimdi yeni hedefler, yeni çalışma
alanları ve yeni alt kurulların oluşumu için karar alma
yetkisine sahiptir. Gerektiği taktirde! Bu bölümü yeterli.
Parantez içinde örnek o zaten şart değil
• Yani şuanda yasada olmayan bir şeye atıf yapıyor.
Ender Korfalı; Evet ne dersiniz oylarınıza sunuyorum
bu maddeyi, olduğu gibi mi kabul edelim? yoksa yan dal
sertifikasyonu çıkartmak mı. Çünkü yarın gelecektir
kesinlikle. Aslında yan dal sertifikasyonu çıkartırsak hiçbir
şey değişmeyecek. Olsa da bir şey olmaz, parantez içinde
zaten.

Ender Korfalı; İsterseniz bir oylama yapalım bu
maddeyi olduğu gibi kabul edenler diyelim?
Değiştirilmesini istemeyenler?

• Ben söz alabilir miyim? Bakın bugün yasada yok ama
yan dal sertifikasyonu. Geçen hafta Sağlık Bakanlığı
asistan kadrolarını ilan etti. Atanacak kadroları. Orada
yoğun bakıma aday gösteriliyor yani şuanda hangi
hastanede yoğun bakımın yan dal şeyi var? Ama yasada
olmadığı halde sağlık bakanlığı sınav yönetmeliğinde
bunu ilan etti geçen hafta. Ben size hemen onu
sunabilirim. Yasada yok haklısınız ama Sağlık
Bakanlığı’nın geçen haftaki kararlarında bu var.

Peki değiştirilmesini isteyenler?
Evet,
Değiştirilmedi, değiştirilmeden kabul edildi. Çok teşekkür
ederiz.
Ender Korfalı; Devam edelim amaçları;
Şimdi bütün amaç eğitimin standart hale getirilmesi yani
bütün kliniklerde, eğitim veren kliniklerde standart bir
eğitimin yapılması yani bu maddenin 6. maddesinde bize
bunu veriyor. Bu konuda verdiğimiz uluslar arası Türk
Nöroşirürji uzmanı ünvanı ama biraz önce de değindik
eğer olursa Avrupa borduyla eş yetkilendirme alabilirsek
o zaman Avrupa'da Nöroşirürji uzmanı sıfatı taşıyan ve
çalışma hakkı olan insanları yetiştirmiş olacağız. Yani
sonuçta amacımız Avrupa birliği'ne girmekse ve burada
kendimize bir yer yapmaksa bu amaçla bu maddeleri
yazıldı bu konuda söz almak isteyen var mı?

• Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı iç defakto bir hadise!
Danıştay 8. dairesi bunu iptal etti. Siz diyorsanız ki ben
danıştayın verdiği kararı tanımıyorum, eyvallah bir şey
diyemem.
Ender Korfalı; Ben demiyorum. Sağlık Bakanlığı kendi
içinde böyle çelişkilerde bulunurken bunun parantez
içinde orda durmasında bir sakınca yok. Çünkü yarın
böyle bir şeyle karşılaşacağız.
• O zaman hiçbir şeyi tartışmamızın gereği yok. Yani biz
burada danıştayın iptal ettiği bir şeyin ne önemi var deyip
Sağlık Bakanlığı gibi hareket edeceksek, o zaman hiçbir
şeyi tartışmamıza gerek kalmaz.

• 2/6'ya bakarsanız; 2/6'nın 3.satırında yan dal
sertifikasyonları diyor. Şu andaki yasa gereğince bu 181
kanun hükmündeki kararnamenin 24/ C maddesi Tıpta
uzmanlık tüzüğünün 4. ve 35. maddeleri iptal edilmiştir.
Dolayısıyla yan dal sertifikasyonu yasal olarak yok onun
için bu lafın çıkartılması ,

• Yarın aynı sıkıntıyla biz karşılaşabileceğiz.
Bunu 2 yıl önce zaten yaşadık. Yan dal sertifikasyonu
işini. İtirazımızı o zaman yaptık.

Ender Korfalı; Günün değişen koşullarının ortaya
çıkardığı yeni zorunluluk doğrultusunda diyor yani,
burada bir de olasılık; Zorlama yok olursa

Ender Korfalı; Şimdi 3 tane seçenek var. Örn. Yan dal,
kapalı parantezin tamamen çıkartılması ve aynı kalması
şeklinde;

• Şuanda yan dal sertifikasyonu lafının gereği yok,
Ender Korfalı; Ama biz yazarken vardı. Yani her
maddeyi onlar değiştirdi diye devamlı değiştiremeyiz.

Yan dal lehine oy vermek isteyenler?
Olduğu gibi kabul edenler?

Biz bu şeyi hazırlarken bunlar vardı, yarın yine olacak
çünkü yapmak istiyorlar. Yani, inanın yoğun bakımdan
tutun, spinal de bunları tekrar koyacaklar. Onun için
tekrar geriye dönüp birde tüzükte bunu da tartışmamızın
bir anlamı yok. Olduğu zaman diyor zaten,

Tamamen çıkartılmasını isteyenler?
O zaman olduğu gibi kabul edildi. Çok teşekkür ederiz.
Ender Korfalı; Şimdi kuruluşun adresi derneğin bir
parçası olduğu için; Taşkent cad.

• Anayasaya aykırı olduğu için iptal edildi bu madde.
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gerekmememiz yani, kalkıp ta bizde sponsor olunda şu
imtihanı yapın dememeliyiz yani amaç bu. Yani onun için
koyulmuş bir madde.

Kuruluş işlemi ve kurumun sürekliliği evet bu da daha
önceki tartışmalardan biriydi. Kim kuracak? Bir kurulun
oluşması için Doçent, profesör, klinik şefi yardımcılarına
bunu verdik.

Bektaş Açıkgöz; Bence madde doğru bir madde Ali
açıkladı. Bu bir yerden tercüme edilerek veya işte
Amerikanın deneyimlerine göre koyulmuş bir madde.
Burada kurulun bağımsızlığına atıf yapılıyor. Yani dernek
yönetimi şunu diyebilir. Ben senin sınavını
beğenmiyorum, çalışmanı beğenmiyorum o nedenle
kesiyorum. Bu nedenle kesiyorum. Bu madde onu
engelliyor. Bu bağımsızlığına atıf yapan bağımsızlığını
güçlendiren bir madde.

Ağahan Ünlü; Hocam bir saniye bu o madde değil; bu
madde şeyi tanımlıyor, yani böyle bir kurulun
oluşturulabilmesi için çalışacak insanları tanımlayan bir
madde. Yoksa o sertifika verdiğimiz şeyler değil
Ender Korfalı; Çok özür dilerim. Şimdi bu verdiğimiz
şeylerle de ilk seçim yapıldı. Yani 2004 yapılan seçimle
kuruluş işlemi kurumun sürekliği seçimi yapıldı.
Seçimlerde adayların salonda bulunmaları zorunlu.
Bugünde yapacağız seçim.

Ender Korfalı; Yarın dernek bize derse,sizin başarınız
%51 'de kaldı. Bunu %70'e çıkartın derse bu kurul bunu
kabul edecek mi? Onun içinde bağımsız kalmamız
gerekiyor. Yani yarın öbür gün yok biz kitap alacağız, bu
sorun oldu. İmtihanda kullanılmak üzere kitaplar çok
pahalı. Biz bunları yaşadık ve aldık da kitapları, çok
masrafımızda yok bizim aslında. Evet; İsterseniz geçelim
bu maddeyi.

Bu maddeler veya madde hakkında tartışmak isteyen
veya katkıda bulunmak isteyenler ?
Evet bu 4. maddeyi olduğu gibi kabul ediyor muyuz?
O zaman kabul edildi.
Ender Korfalı; Bu madde hakkında, finansmanın TND
tarafından yapılacağı belirleniyor. Bütün sorumluluk Türk
Nöroşirürji Derneği’ne ait. Masraflar karşısında 6 ayda
bir para alınıyor. Bu TND'ye ait oluyor. Kazandığımız
bütün paraları da TND'ye devrediyoruz yani bizim
kendimize ait bir bütçemiz yok. Evet bu konuda, bu
maddeler hakkında?

Ender Korfalı; 6.1 - 6.2.
Bu konuda Genel kurul, Yönetim kurulu, Yürütme
kurulu, Denetleme kurulu 4 ana maddeden oluşuyor ve
bunlar tek tek diğer maddelerde açıklığa kavuşturuluyor.
Evet bunu da geçiyoruz.
Madde 7; Genel kurul, Türk Nöroşirürji yeterlik belgesine
sahip olanlar Türk Nöroşirürji Yeterlik genel kurulu doğal
üyeleridir. Yani şuanda hepimiz doğal üyesi olmuş
oluyoruz. Sahip olduğumuz için buradaki herkes yeterlik
belgesine sahip oluyor. Ana karar organı olduğunu
belirtiyoruz.Yılda en az 1 kere toplanacağımız ve
yürütme kurulunda günün şartlarında nerde nasıl
toplanacağımız belirleniyor. Alt kurulları ve yeni alt
kurulları oluşturmak size ait. Yani burada alacağınız
kararlarla bizim belirlediğimiz kurulların dışında
kurullarda oluşturabilirsiniz. Ve burada çalışma raporlarını
görüşeceğiz ve kurullara önerilerde bulunabileceğiz.

Murat Hancı; 5.1.2'ye bakarsanız diğer gruplarda
olduğu gibi değil, burada ayrıcalık tanınmış oluyor. Yani
gereken maddi destek en az kurul tarafından açıklanan
ihtiyaca göre ve istek yapılan yıl içerisinde bir önceki
yılın kurum işlemlerinden sağlanan toplam gelir kadar
olmalıdır. Yani bu neye delalet ediyor. Diğer bütün
çalışma grupları pediatri grubu, spinal grubu, vasküler
grubu aldığı gelirleri Türk Nöroşirürji Derneği’ne
devrediyor ve bazı işlerin dönmesi için belirli bir artı
bakiye oluşturuyor. Hep bu şekilde davranmak
durumundayız ama burada öyle bir yükümlülük yok. Bu
devamlı sübvansiyonu gerektirir bir madde.

Evet 7.madde bu. Bu konuda görüşleriniz. Oylayalım,
kabul edenler?

Ali Savaş; Şimdi bu madde biraz cümlesi kötü bir
madde ama şunu demek istiyor. Bu kuruma düzenli sınav
yatırımları belirli gelirler sağlandıktan sonra bunu kurul
talep edebilir. Yani ben diyebilirim ki 100 milyar
kazandırdım kurul olarak. 100 milyarı harcamak
istiyorum dediğimde yok sana 5 milyar vereceğim geri
kalanı benim dememeli dernek diye yazılmış bir madde.
Bu oluyor. EANS' da böyle. EANS' ın alt kurulu çok para
kazandırıyor ve belli bir miktar ama almaya kalkınca
önüne ciddi engeller çıkartıyorlar. Yani bu şuanda mevcut
değil zaten bunu önlemeye yönelik bir şey.
Kazandırıyorsa harcama yetkisi de olmalı koyulmuş bir
şey kısıtlamayı sıkıntıya sokma diye. Sponsor aramaya

Ender Korfalı; Şimdi yönetim kurulu 4 kişiden oluşur
aslında ilk şeyimizde bu yoktu. Daha sonra daha hızlı
toplanıp kararlar alabilmemiz gerektiği durumlar için bir
yönetim kurulu oluşmasına karar alındı. Başkan, sekreter,
muhasıp üye ve TND başkanı olmak üzere 4 kişiden
oluşan bir yönetim kurulu. Yeterlik kurulunun yönetim
kurulu 2 yılda bir aynı gün yeniden oluşturulacak. Genel
kurulda alınan kararların ve yeterlik kurulu işlerinin
icrasını sağlayacak. Sorunları çözmeye çalışıp icrasını;
Evet, katkılarınız?
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Bektaş Açıkgöz; Kuruldaki 4'ü değiştirmek lazım, tek
bir rakam olması lazım. 5 veya 3 yapacaksınız.

Ender Korfalı; Evet oylarınıza sunuyoruz…teşekkür
ederim kabul edildi.

Ender Korfalı; 3 olabilir, 5 olabilir, ne dersiniz 3? 5?
Buyurun;

Etem Beşkonaklı; Yukarıdaki cümlede bir terim var,
yönetim kuruluyla ilgili olarak. 8.2.3.2, orada 2 yılda bir
aynı gün yeniden oluşturulur gibi. Bu ne demek?

Ertekin Arasıl; Sayın başkan yönetim kurulu 5 olur da
yalnız onun yedeklerinin de olması lazım. Öyle ya
hastalığı var bu işin ne bilim çeşitli nedenleri var. Beş
kişiden birisi boşaldığı zaman yedekten birinin oraya
çıkması gerekir. Onun için oranın yedeklerini de seçmek
lazım. Teşekkür ederim.

Ender Korfalı; Seçimli genel kurulun yapıldığı gün.
Yani 24 Mart tersine 24 Mart değil. Buda hızlandırmak
için 15 gün sonra toplanalım 20 gün sonra toplanalım
şeyinden ziyade. Genel kurul seçimi sonrasında aynı gün
yeniden oluşturulur. O zaman 2 yılda bir'i bir önceki satıra
alırsak, takiben aynı gün diyebiliriz.

Ender Korfalı; Çok teşekkür ederim. 5 asil 3 yedek
yaparsak olacak evet.

Evet yayınlarından bahsettik en az 3 çalışmasından
arttırılsın mı? Bu konuda görüşler? Kaç? Kaç diyelim?

Evet oylarınıza sunuyorum, teşekkür ederim
Ali Savaş; Bence arttırmayalım bunu arttırmak için
şansımız var ama işin başında çok kısıtlamayalım bu
kurula girip çıkmayı. Yani seçkin, çok az kişin girebildiği
bir hale de sokmayalım. Bu sayı minimal sayı olarak
gözüküyor o zamanda tartıştık bunu artırarak iyice
insanları kısıtlamayalım girip çıkma konusunda yani biraz
açık bir şey olmalı. Zirve gibi olmamalı bu.

YÜRÜTME KURULU
Ender Korfalı; Türk Nöroşirürji yürütme kurulu genel
kurul içerisinden seçilmiş 14 üye ve TND başkanı olmak
üzere 15 kişiden oluşur. Yani başkan başkanlığı süresince
kurul içerisinde oluyor, buna karşılık başkanlığı bittiği
zaman veya yeni başkan geldiği zaman ona devrediyor.
14 + 1 yine tekli bir rakam haline geliyor. 14 seçilmiş
üyenin en az 8'i eğer yeterli sayıda aday varsa,
Üniversitelerin Nöroşirürji ana bilim dallarında, Sağlık
Bakanlığı hastaneleri Nöroşirürji kliniklerinde, kadrolu
olarak eğitici pozisyonda çalışmış ve hala çalışıyor olan
kişilerden oluşur. Seçimlerde adayların hepsi Nöroşirürji
yeterlik kurulu sertifikaları olmaları, uluslar arası tıbbi
yayın indekslerine kabul edilmiş yayın organlarında son
on yılda yayınlanmış deneysel ve klinik en az 3
çalışmalarının olması, tüm yayınlarının 25 den fazla atıf
almış
olmaları
gerekir.
Buradaki
maddeleri
arttırabilirsiniz. Biz ortalama bunları koyduk ama siz
dersiniz ki 10 tane yayını olacak gibi burada değişiklikler
yapılır. Biz bunu çok tartıştık bu maddedeki atıf sayısını
ve yayınları ama başka türlü yapamıyoruz. Yani hiçbir
yayını olmayan bir insandan bu sefer asistanların
eğitimini yönlendirmesini bekliyorsun. Çünkü bu görev,
14-15 kişinin görevi çok şey yani önümüzdeki 10 yılı
belki planlıyorlar. Yirmi yılı planlıyorlar. Onun için de bu
maddeleri koyduk.

Ender Korfalı; Evet,başka görüş?
9.1.1 'i oylarınıza sunalım o zaman?
• Çok güzel bir yayın vardır 10-20 yılda gider yani, bunu
10 yılla sınırlamak çok kısıtlayıcı bana göre.
Ender Korfalı; Hayır bakın 10 yılda yayınlanmış o
sitasyonla alakası yok. Son 10 yılda hiçbir şey yapmadan
bir yayınla sitasyon alabilirsiniz. Yani yayınlanmış en
aşağı 3 tane yayını olacak diyor. 2 tane parça var, bir
tanesi 10 yılda yayınlanmış deneysel ve klinik
araştırmalardan, 3 çalışma ve ayrıca tüm yayınlardan 25
sitasyon.
Evet oylarınıza sunuyorum bu maddeyle, bir değişiklik
yapıldı zaten. O değişiklikle beraber,
Teşekkür ederim kabul edildi.
Ağahan Ünlü; Çok özür dilerim bir şey söyleyebilir
miyim? 9.1.1'de yaptığımız değişiklik 14 seçilmiş üyeden
8'ine hitap ediyor.

Buyurun

Ender Korfalı; Hayır orada seçici pozisyonda

Murat Hancı; Burada bir şeyi söylemek istiyorum.
Eğitici pozisyonunda şu anda çalışmış ve halen
çalışmakta olan kişiler. Emekli, emeklidir ? Benim önerim
bu.

-Diğer 8 aday da, 14 seçilmiş üyenin en az 8 i bunları
diyor. Peki diğerleri ne olacak? Onlara bir şey yok
hakikaten
Ağahan Ünlü; Bence diğer adayları da aday olabilecek
kişilerin Türkiye'de eğitmenlik ve Nöroşirürjenlik
yapmaya yasal engelinin olmaması yada mesleki

Ağahan Ünlü; Hocam şöyle kadrolu olarak eğitici
pozisyonunda halen çalışmakta olan kişilerden oluşur
cümle bu şekilde düzeltildi.
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İbrahim Ziyal; Şimdi daha ileriki dönemlerde çıkacak
olan bir problem, belgeyi verdikten sonra belgenin tekrar
up-date edilmesi lazım. Bir yıldan sonra emekli olan bir
kişi tekrar mesela 5 yada 10 sene sonra o belgeyi update ettirecek mi? Bir de o var yani o açıdan emeklilik
konusunu tecrübelerinden dolayı burada olmasını
istiyoruz diyorsanız haklısınız. Ama aktif akademik
yaşantısını devam ettiriyor ve ettirmekte bundan dolayı
olması gerektiğini düşünüyorsak, yani iki faklı görüş ikisi
de kabul edilebilinir ama tartışmak lazım.

Ender Korfalı; Onunla ilgili ilerde şeyle genel kurul
üyesi olabilmekle ilgili bazı tanımlar var, bu kalan 6 kişide
genel kurul üyesi olacak, genel kurul olma vasıflarını
taşıdığı zamanda zaten otomatik olarak bu sizin
söylediğiniz şeylere sahip olmuş olacak.
14 kişinin en az 8'i yeterli sayıda aday varsa
üniversitelerin Nöroşirürji ana bilim dallarında ,eğitici
pozisyonunda çalışmakta dedik. Çalışmakta olan haline
getirdik.Yayınlarla ilgili bir şey o sekiz kişiyi kapsar diye
bir şey yok, ama 6 kişi eğitim hastanelerinde olmayabilir,

Bektaş Açıkgöz; Şimdi bakın maddenin başını okursan
o zaman 8 kişiyi tanımlıyor, 8 kişi halen aktif çalışan
insanlardan oluşuyor, doğru mu? Yani bu kurulun yasallığı
zaten var. Ama bağımsızlığına vurgu yapmak istiyorsanız
kalan 8'i de işte 6….

• Yani yayın ve sitasyon hepsini birden kapsıyor?
Ender Korfalı; Evet hepsini kapsıyor, sadece bunlarda
8'i şunlar olacaktır demek için. 14 tanesi de bu olmak
anlamında.

Ağahan Ünlü; Aslında maddenin ilk orijinal haliyle bir
ara yol var bence Bektaş hocanın dediği gibi. İlkinde
herkes için açıkken, ikinci şekilde Murat'ın önerisini geri
çektiğini düşünürsek halen çalışanlardan 8 kişi, kalan 6
kişide tüm üyelerden olabilecek şekilde bir ara yol olabilir
bilmiyorum.

Ağahan Ünlü; 14 seçilmiş üyenin en az 8'i yeterli sayıda
aday varsa üniversitelerin Nöroşirürji ana bilim
dallarında, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin Nöroşirürji
kliniklerinde kadrolu olarak eğitici pozisyonunda halen
çalışmakta olan kişilerden oluşur. Seçimlerde adayların
hepsinin nöroşirürji yeterlik kurulu sertifikaları olmaları,
uluslar arası tıbbı yayın indekslerine kabul edilmiş yayın
organlarında son 10 yılda yayımlanmış deneysel ve klinik
araştırmalardan oluşan en 3 çalışmasının olması ve tüm
yayınlarının 25'den fazla sitasyon almış olması gerekir.
Aday olabilecek kişilerin Türkiye'de Nöroşirürji pratiği
yapmaya yasal bir engeli olmaması gerekir.

• Kusura bakmayın yani şimdi Türk Nöroşirürji
Derneği’nin tüzüğünde emekli birisi dernek başkanlığına
aday olabiliyor mu olamıyor mu ?
• Olabilir.
• Eğer aday olabiliyorsa derneğin bütün kurumlarında da
görev yapar bu kadar basit. O zaman derneğin tüzüğünü
de değiştirmemiz lazım. Yada yönetmeliği değiştirmek
lazım. Dernek yönetim kurulunda görev alıyorsa buda
onun yan kuruluşudur, burada da görev alır.

• Hayır yanlış düşünüyorsunuz, emekliye neden
vermiyorsunuz? Zamanında danışma kurulu diye bir şey
vardı

• Biraz evvel Bektaş'ın dediği gibi maaş alan bağımsız
olamaz kavramından yola çıkarsak ülkede yargı
bağımsızlığı yok hakimler maaş alıyor. O zaman onlara
bağımsız demeyecekmiyiz?

Bektaş Açıkgöz; Bakın bu kurulun bağımsızlığından
konuşuyoruz, Çalışmayan insan daha bağımsız, emekli
olan bir insan daha bağımsız öyle insanların bu kurulda
yer alması, öyle hocaların yer alması bu kurulun
bağımsızlığını arttıran bir faktördür. Azaltan faktör
değildir. Halen çalışmakta insan dersen, devletten para
alan herhangi bir kurumdan para alan insan dersen
bağımsızlığı azaltırsın. Bu bağımsız bir kuruluş.

Ali Uygun; Bence bu bir doçentlik yada profesörlük
kurulu değil. Yeterlik Yönetim kurulu. Tamam 8 kişi
üniversitelerden eğitim kurumlarından olabilir. Biraz
öncede hocamız belirtti burada temel şey kazanmış
olmak. Diğer 6 kişi Üniversite yada eğitim hastaneleri
dışından katılmış olan ama bu sınavı kazanmış olan bir
uzman arkadaş olabilir.

Ali Savaş; Ben bu maddeyi yazarken hatırladım, bu
emeklileri göz önüne alınarak yazılmıştı. Çoğunluk
yapmak istediğimiz şimdi çalışan ama bırakmış değil.
Emekli olmuş kişi de bu kurula olsun diyeydi Aykut beyle
hazırlarken. Sonrada o mesleki yaşantısını da böyle
tamamlamış derken emekliliği de kastediyor, yani bu
kurula emeklilerde seçilebilsin diye düzenlenmişti o
paragraf. Bunu tartışmamız lazım emekliler açısından.

Ender Korfalı; Yani o standartları düşürmek oluyor,
Lütfen
Ali Uygun; Sayın hocam, özür dilerim bu komisyon
soruları hazırlamayacak sadece bu sınavın nasıl
yapılacağını saptayıp karar verecek.
Ender Korfalı; Evet, devam ediyoruz.
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kişiler seçilir bu kişilerin dışında kalan tüm seçilmiş veya
seçilecek üyelerin doğal çalışma süresi dört yıldır. İki yılda
bir yenileyerek daha genç daha dinamik çalışmak
isteyenlerin bulunduğu bir kurul haline getirmek istedik
amaç bu. Toplantılar devamsızlığı ile kurumun
çalışmalarının aksattığı düşünülen üyelerin iki kez üst üste
katılmama durumunda bu üyelerin üyeliği düşer ve yeni
bir üye seçmek için genel kurula başvurma hakkı vardır.
Bunun haricinde herhangi bir nedenle olan üye
eksiltilmesinde ilk genel kurul toplantısında üye seçimi
yoluna gidilir. Bir üyenin herhangi bir nedenle üyeliğini
düşürmek için oy çokluğu yeterlidir.

İbrahim Ziyal; Aslında doktor beyin söylediği son
derece doğru. Çünkü buraya katılan herkesin katılma
özelliği bu belgeyi almış olmak. Bunun içinde emeklilerde
var uzman arkadaşlarda var, öğretim üyeleri de var. Bu
belgeyi hak kazanmış olan herkes bu seçime girebilir. O
zaman netice olarak emekli olan bir kişi de bulundurduğu
müddet içerisinde bu kurulun bir üyesiyse yine seçilebilme
hakkına sahip olması lazım. Bittiği zaman süresi, Up-date
edildiği zaman alamıyorsa belgeyi, otomatik olarak zaten
bu kuruldan düşer ve seçilme hakkı da olamaz. Emekliler
içinde geçerli olması lazım ama bu kural içinde olmuyor.
• Yani yayın şartı olmasın diyor, sonuçta onu söylüyor
herhangi biri gelebilir anlamında. Biz o şekilde
istemediğimiz için bu şartları koyduk.

Ender Korfalı; Evet bu maddeleri tümüyle oylarınıza
sunalım. Evet teşekkür ederim.

• Dernek üyesi olup Türk Nöroşirürji Dernek üyesi
olduğu halde reddeden bir kişide olabilir o zaman o
kurula giremez.

Ağahan Ünlü; Yürütme kurulu alt komisyonları önemli
olan komisyonlardan biri bu. Eğitim ve sınav komisyonu,
ikincisi eş yetkilendirme veya akreditasyon komisyonu.
Yürütme Kurulunun alt komisyonları olarak görev yapar.
Türk Nöroşirürji yeterlik kurulu genel kurulunda veya
herhangi bir alt kurulda olmak gönüllü bir faaliyettir ve bu
kişilerin istemedikleri taktirde bu görevden ayrılabilirler.
Türk Nöroşirürüji yeterlik kurulunun görevi Türk
Nöroşirürji yeterlik kurulunun kuruluş amaçlarının
öngördüğü her türlü temel amaçların ulaşılmasında her
türlü genel çalışmayı sürdürmek ve Türk Nöroşirüji
yeterlik kurulu faaliyetlerinin arzu edilen şekilde gelişip
gelişmediğinin kontrolünü yapmak. Türk Nöroşirürji
yeterlik kurulu işleyişiyle ilgili olarak yetkileri
çerçevesinde temel kararları almak, diğer Türk
Nöroşirürji yeterlik kurulu alt
kurulları ve
komisyonlarının ve çalışma raporlarını ve önerilerini
değerlendirmek.Türk Nöroşirürji yeterlik
kurulu
sürekliliğini sağlamak için kendi bünyesindeki ve alt
komisyon üyelerine seçim düzenlemek. Genel kurul
toplantılarına gündem hazırlamak, çalışma raporu
sunmak ve kuruluşun kurullarında gerekli görülen
değişiklikleri onayına sunmaktır. Tüm bu işlevlerle ilgili
olarak; gerekli yasal ve idari düzenin gerçekleştirilmesi ve
Türk Nöroşirürji yeterlik kurulu çalışmalarının Türkiye'de
Nöroşirürji adı altında arzu edilen etkinliğe ulaşabilmesi
için çaba harcamak yürütme kurulun görevidir. Etik kodu
hazırlanacak, güncelleştirilecek, özel alt kurulların geçiş
olarak oluşturulmasını sağlayacak. Sınava giren adaylara
bilgi verip, başarı gösteren arzu eden eğitim kurumunu
uyaracak ve gelişmeleri takip edecek. Yani buradaki
görev aynı zamanda sınavların sonuçlarına göre de
kurumları uyarma görevi de taşıyor. Yani biz size mesela
döküm olarak nereden kimlerin girdiğini, hangilerinin
geçtiği hakkında ÖSYM'nin bize verdiği raporu
verebiliriz. Buna göre de mesela hiç kazanamayan yerler
var. O kurumları uyarabiliriz, daha çok çalışmalarını
yapsın diye yönlendirebiliriz.

Ağahan Ünlü; Benim şöyle bir önerim var. 8 kişi için
aktif olma kriteri devam etsin. Kalan 6 kişi içinde gene
yayınlara sahip olmak şartıyla herhangi bir yerde çalışıyor
olabilir emekli olabilir, bu şekilde benim önerim.
Ender Korfalı; Bence değiştirmeyelim gelin maddeyi
oylayalım, çalışmış veya değil de halen çalışmakta olan
kişilerden oluşur.
Oylarınıza sunuyorum. Teşekkür ediyorum kabul edildi.
Ağahan Ünlü; Seçilmiş 14 üyeyle birlikte TND
başkanının oluşturduğu 15 kişilik ekip kurumun
çalışmalarını yürütebilecek asgari sayıdaki çekirdek
topluluktur. Kurulun işlemlerinin yürütülmesin de bütün
yöneticilerin tüm toplantılara katılması arzu edilir. Ancak
bu sayı oluşturulamazsa kararlar en az 8'i seçilmiş üyeyle
alınabilir. Kararlar oy çokluğu prensibine göre alınır ve
oylamaya katılan üyelerin tüm oturumda bulunmaları
zorunludur. İki ayrı oy kullanma Türk Nöroşirürji toplantı
ve seçimlerinin hiçbirinde geçerli değildir.Yani burada
mutlaka bulunması gerekiyor. Zaten bu yönetim daha
önceki kurulundaki değişiklikler katılmayanları çıkartmış
olmamızdan kaynaklanıyor veya yer değişenleri çıkartmış
olmamızdan kaynaklanıyor. Türk Nöroşirürji yeterlik
kurulu başkanı kurum sözcüsü konumundadır.
Toplantılarda günlüğünü belirler ve başkanı her seçim
döneminde yeniden seçilmelidir. Kurul toplantılarında
alınan kararlar her toplantıda yeniden belirlenen bir
yazmanla yazılı haline getirilir ve oy çokluğuyla oturuma
alınan kararlar tüm üyelerce imzalanır.Türk Nöroşirürji
yeterlik kurulu çalışanlar 1 + 14 kişilik olarak yürütme
kurulu üyelerinden gönüllü olarak yada kurayla belirlenen
7 kişinin görev süresi 2 yıl sonunun da sona erer. Yani
bugün o yüzden 7 kişinin seçimini yapmak
durumundayız. Bunların yerine genel kuruldan yeni
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Ender Korfalı; Evet bu konuda,9. maddeler hakkında
söz almak isteyenler…Evet söz almak isteyen yoksa
oylarınıza sunalım.Teşekkür ederim.

kuruma sonucu bildirmek, yani kliniğinizden 3 kişi
girmiştir 2 'si başarısız olmuştur 1'i başarılı olmuştur gibi
bir yazıyı sanıyorum biz göndermedik kurumlara.

EĞİTİM VE SINAV KOMİSYONU

Ender Korfalı; Hiçbir şey göndermedik yani size
bıraktık kararı alırsanız göndereceğiz.

Ender Korfalı; Eğitim ve sınav kurulu yürütme
kurulunun ilk toplantısında yapılan bir seçimle 5 kişi
olarak oluşturulur. Bu kişilerin kaynağı Türk Nöroşirürji
yeterlik kurulu, yürütme kurulu seçilmiş üyeleri olabildiği
gibi, gerekli görüldüğü taktirde TNYK yeterlik belgesi
sahibi herhangi bir kişide bu kurulun üyelerinden biri
olabilir. Biraz önce tartıştığımız maddelerden biri bu, yani
dışardan da olabilir. İlla yönetim kurulunda olması
gerekmiyor. Herhangi bir kişi bu kurula girebiliyor. Eğitim
ve Sınav Kurulunun görevleri Türk Nöroşirürjiye ait yazılı
ve sözlü sınavları düzenlemek sınavla ilgili organize
çalışmalar yapmak, Türkiye'de Nöroşirürji adı altında
genel eğitim programı standartlarını belirlemek, soruları
hangileri daha çok sorulacak veya soru cinsleri, soru
konularını belirleyen komite oluyor. Çok önemli bir
görevi var. Asgari nitelikleri belirliyor. Yani bir kurumun
eş değerlilik alabilmesi için asgari nelere sahip olacak,
bunda EANS'ın standartları ön planda tutarsak mesela
25 yatağı olacak, işte 2 ameliyathanesi olacak en aşağı
her odada mikroskobu olacak gibi şartları var. O EANS'ın
standartlarını biz size daha öncede dağıttık. Hepiniz bunu
mutlaka okumuş ve gözden geçirmiştir çünkü her biriniz
anabilim dalı başkanı veya eğitimle sorumlu üyelersiniz.
O standartlara giriyoruz yani mesela küzanız olacak gibi
detayları da o maddede bulabileceksiniz. Ayrıca
sınavlarda soru bankası oluşturur. Komisyonlar yapıyor,
yazılı soruların kaynağı Nöroşirürji biliminde çalışan
doçent, profesör,daha önce listede gösterdim katkıda
bulunanları onları belirliyor. Sınav öncesi sınav soru
hazırlık kitaplarını hazırlayabiliyor. Gözcülük düzenleme
gibi işlemlerde bulunuyor. Sınavları değerlendiriyor,
istatistik analizleri yapıyor sonuçları yönetim kurulu
başkanı, yönetim kurulu başkanı imzasıyla
adaya
bildiriyor. Sınava alınacak adayların beklenen nitelikteki
koşulları belirliyor. Rapor halinde hazırlıyor. Önemli bir
görevi var. Sonuçta genel kurulun onayına burada
sunuyor. Sınav eğitim komisyonu en az ayda bir kere
toplanıyor, bu şartlardan biri, biz bunu gördük hakikaten
her ay toplandık. Değişik illerde toplandık ama ancak
işler yürüyor belki çok daha sık toplanmak gerekecek, bu
komisyona aday olacakların mutlaka gelmiş olmaları
gerekiyor yoksa komisyonun sayısı gittikçe azalmaya
başlıyor. İki toplantıya girmediğiniz taktirde düşünce
azalması oluyor. Toplantı ve çalışmalara gelmeyince
sınav eğitim kurumunun çalışmalarını aksatan üyelerin
yerine başkasının gelmesi ilgili olarak yönetim kuruluna
teklifte bulunmak bu kurulun yetkileri. Evet tüm maddeler
bunlar, bu konuda görüşlerinizi buyurun…

• Ana bilim dallarının şeyi nedir, böyle bir data almak
isterler mi yoksa bu onları rencide eder mi ?
• Bir küçük hatırlatma, isimsiz gidecek eğer giderlerse.
Ender Korfalı; Uzman olmuş biri girdi, ana bilim
başkanını biz bunu bildirelim mi bildirmeyelim şuanda en
önemli konulardan biri bu. Yani biz ana bilim başkanına
3 sene önce mezun olmuş adayınız imtihana girmiş
başarısız olmuştur diyelim mi demeyelim mi yani gizliliği
koruyalım mı korumayalım mı?
• Bence benim kararımı söyleyeyim, başarılı mı
başarısızdır diye sınıflandırmayalım ama aldığı puanı da
iletelim bence.
Ender Korfalı; Ama zaten puan belli ediyor başarısız
deyince herkes biliyor 60 olduğunu ama 59 sanız herkes
biliyor başarısız olduğunu. Bu kurulun amacı şurada
eğitim kurulunu yönlendirebilmek yani sizin herkes
girmiş, diyelim 3 asistanınız girmiş, üçü de
kazanmamışsa demek ki programınız yanlış anlamına
geliyor veya her biri girmiş çok iftihar ettiğim
üniversiteler var, yani üç kişi girmiş üçü de kazanmış ben
çok sevindim. Yani bu başarıyı da hak ediyor, anabilim
başkanına da bence tebrik etmek gerekiyor. Üçü de girip
üçü de başardığına göre bence mükemmel bir sonuç.
Şevket Tektaş; Şimdi bence sonucu bildirmek lazım.
şöyle bildirmek lazım ben kendi servisimde yıllardır her
altı ayda bir aşağı yukarı aynı a,b,c,d şeklinden yada
boşluk doldurma şeklinde 50 soru muntazam yaptığım
bir şeydir, bütün asistanların ismi yazılıdır orada. Sonuçta
biz onları değerlendiririz o kağıtları ben kendilerine
veriyorum zaten kendileri de puanlarını görüyor. En
tembel üç kişide akşam yemek ödüyor yani onları
cezalandırıyoruz. Sempatik bir şey tabi bu. Bildirmemek
değil de puan ne kadarsa 100 üzerinden ne almışsa, artık
değerlendirme nasıl oluyor onu bilmiyorum, bence
bildirilmeli yani ve ona göre de o ana bilim başkanı veya
servis şefi bir şeyin eksik olduğunun farkına varmalı. Ona
göre eğitimine daha fazla yön vermeli.
Ender Korfalı; Eğer program direktörlerine isterseniz
tüm sınav sonuçlarını da gönderebiliriz ve kendilerini
diğer ana bilim dallarıyla mukayese etme olanağı da
yaratır. Sizin kliniğiniz girenlerin arasında şu
pozisyondadır. Şu düşüktür veya en iyisidir yani belki, ana
bilim başkanı kendi programını yürütürken bunları göz
önüne alabilir. Bunu bildirmekle amacımız bu.

• Burada hassas konulardan birisi adayın eğitimine aldığı
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1500 ameliyat yapan yerde var.

• Bence de bildirmek lazım kesinlikle, ayrıca bunu Türk
Nöroşirürji Derneği’ne bültenine çok açık olarak
yayınlamakta bence yararlı olacak. Sonuçta bu hepimizin
amacı olan bir şey. Bence kazanan kazanmayan bence
bütün sonuçları periyodik bültenlerde yayınlayıp herkesin
seviyesini görmesi açısından bizim içinde yararlı olur.

-Benim söylemek istediğim bir şey var, Ali Savaş
arkadaşımız eğer yanlış anlamadıysam EANS' ın halen
devam etmekte olan eans kurslarına üçüncü senesini
doldurmuş asistanların girebildiğini söyledi. Sözlü
sınavına da zaten hani Türkiye'deki gibi bitirdikten sonra
belli bir uzmanlık çalışmasından sonra girmek gibi bir
zorunluluk yok. Dolayısıyla 3 senelik asistan dışarıda
devam edip 4 seneyi doldurunca 4 dönemi doldurunca
eans kursunun yazılı kısmında alabiliyor. Şimdi burada bir
terminolojiden bahsedildi. EANS kursu, bu Türk
Nöroşirürji Derneği yeterlik kursu ve bakanlıkla temasa
geçilerek yanlış anlamadımsa uzmanlık aynı anlama
gelsin dendi. Şimdi burada benim aklıma takıldı şimdi
dışarıya giderse doğrudan doğruya eans'ın sınavını
sözlüsünü ve yazılısını alırsa gelip ben uzmanım benim
belgemi verin derse ne olacak?

Yani ana bilim, veya burada eğitim veren kurum kendi
seviyesine görmek durumunda olacak ve asistanlarda
buna göre belki orayı seçecek veya seçmeyecekler.
Aslında anlamlı bir şey yani siz bir kuruma girmek
isteseniz o imtihanda orayı seçmeyi planlarken belki
bunları da göz önüne alacaksınız. Şuanda diyelim bütün
kurumların %50'si eğer akredite olursa herkes %50'ye
girmeye çalışacaktır. Bu da o kurumlar için bir avantaj
olacaktır bir şeref olacaktır. Yani amaç sonunda buna
doğru gidiyor.
• Eğiticilerinde kendilerini gözden geçirmesine neden
olur bence, yetiştirdiğim adam kazanamıyor imtihanı. O
zaman benim çaba sarf etmen gerekir diye düşünüp
eğiticileri de motive edecek bir sonuç olur bence
kesinlikle bildirmek lazım.

Ender Korfalı; Bizim tüzüğümüze göre zaten ileriki
maddelerde de göreceğiz geçerliliği tasdik edilecek bizim
tarafımızdan.
• Onu ben sormuştum zaten derneğe, bende birisi vardı.
Brüksel'de sözlü sınava da gitti, yazılısını da almıştı sizin
verdiğiniz cevapla yeterlik belgesini alabiliyor.

• Bu sadece o kurumla ilgili fikir verebilir, yoksa başarı
kişiseldir, giren kişi çok çalışkandır kurum kötüdür, yada
tam tersi de olabilir. Ama bunu genelleştirirsek sadece
fikir verebilir. Bu kurumun tam niteliği hakkında tam bir
değerlendirme olamaz diye düşünüyorum.

Ender Korfalı; Büyük bir ihtimalle onlarında geçiş
maddeleri, şuanda onlarında bahsettiğimiz ülkeler
birbirinden
o kadar farklı ki onlarda tek sınavı
yapamıyorlar ve bir takım maddeleri yumuşatıyorlar biz
bunu yapmaya mecbur değiliz. Çünkü biz çoğunlukla
Beyin Cerrahisi olarak her zaman söylersiniz her biriniz
bunu biliyor, çoğu ülkeden çok daha iyi olduğunuzu
biliyorsunuz.

Ender Korfalı; Şimdi onda haklısınız, mesela çalışma
saatlerinden bahsettik, ne dedik haftada 90 saat, şuanda
bizim asistanlarımız en aşağı 100-110 saat çalışıyorlar.
Bunların zamanları yok yani hemen hemen her yerde
şuanda göz önüne alırsanız sizin 110 saatten aşağıda
çalışan asistanınız var mı? yok. Yani bu çocukların ne
zaman ders çalışacaklar, ne zaman şey yapacaklar,
rotasyonlarında büyük ihtimalle çalışmaları için fırsatları
olacak. Genel Cerrahi şuanda Yücel devamlı söylüyor
gidelim konuşalım diye, 10 ay boyunca genel cerrahide
hiç bir şey yapmadan oturuyorlar. Belki o zaman
imtihana çalışacaklar veya nörolojide 8 ay duruyorlar. O
evreyi 2-3 yıl içinde bitirdikten sonra rotasyon evresin de
çalışılabilinir. Yani eğer asistanlarınız imtihana girmek
istiyorsa rotasyonlarınızı öyle bir yer getirisiniz ki gidip
çalışıp imtihanı almak için bir de avantaj yaratmış olur.

• EANS sınavını alıp Türkiye'de uzman olamayacak
insanlar da olabilir.
Ender Korfalı; Hayır,hayır şimdi şunu pardon tekrar
belirtmem lazım, bildiğiniz gibi Türkiye'de Nöroşirürji
uzmanı olabilmek için o sağlık bakanlığının uzmanlık
belgesine ihtiyaç var şuanda. İlerde temenni o yani
bahsedilen o. Türk Nöroşirürji Derneği’nin yeterlik
belgesini vermesini istiyoruz. İlerde inşallah ,yani onlar
derlerse ki, uzmanlık belgesi verecek halimiz yok yani. Bu
gibi şeylerin sivil meslek örgütlerinin devir edilmesi, bu tip
organizasyonların bu tip belgelerin bizim gibi kuruluşlar
tarafından verilmesidir temennimiz. Yani sivil toplum
koşullarının yönetimi gibi. Ama bu ne zaman olur 5 sene
20-50-60 bilemiyoruz.

Kudret Türeyen; Biraz daha özendirici olması için Türk
Nöroşirürji Derneği’nde ilk 3'e giren arkadaşlarımız ödül
verilebilinir, belki planla öyle bir şeyde vardır. Benim
söylemek istediğim başka bir şey. Biz yeterlikten
bahsediyoruz bu teorik bir sınav şuanda yaptığımız yani
açıp kitabı okursanız, akşamları çalışırsanız dersinize,
yeterlik belgesi sınavının yazılı aşamasını geçersiniz.
Fakat klinikler arasında çok büyük farklar var biliyorsunuz
yani, konuşmak lazım bunları. 300 ameliyat yapan yerle

• Arkadaşlar Trakya Üniversitesinden geliyorum,
Bakanlığın gönderdiği bir yazı asistanlara sınav yapılması
yazısı, bu sınav yapılmazsa derneklerin yaptığı sınavlar
kabul edilecektir diye. Tıpta uzmanlık tüzüğüne göre,
bundan sonra asistanlarımızı teşvik etmemiz gerekiyor ve
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hepimizin çalışma şartlarını düzenliyor. Asgari şartları
belirliyor, bu çok önemli yapmamız gereken bir kurul. Ve
EANS'ın eş organizasyonlarına göre değerlendiriyor
uygun görülürse onaylanıyor, şuanda üç hastane üç
anabilim dalı yetkilendirilmiş durumda ve bize devamlı
olarak nasıl yapacaklarını sormak için bizimle temasa
geçiyorlar. Yani önümüzdeki yıl içinde bu sayı çok daha
fazla artmış olacak. Bizden geçtikleri zaman Avrupa
birliği EANS 'ın da şartlarına uymuş olacaklar onun için
hızla eş yetkilendirme belgesini de alabilecekler. Evet bu
maddeler hakkındaki görüşleriniz, eş yetkilendirme veya
akreditasyon.

bu kabul edilmiş durumda şuanda bize gelen resmi yazı
var.
Ender Korfalı; Bektaş Hocam buyurun
Bektaş Açıkgöz; Bir bilginin bilinmesinde fayda var.
Avrupa Nöroşirürji Birliği Başkanı Teasdale'in CNS
kongresinde Boston'da bir sunusu oldu. Avrupa'daki
nöroşirürji eğitimi hakkında bilgi verdi ve orada söylediği
cümle şudur. Avrupa'da pratik anlamda en iyi eğitim
Türkiye'de verilmektedir diye kendisi bunu bizzat söyledi.
Yani Türkiye bu konuda tescilli markadır.
Ender Korfalı; Evet bütün maddeleri 10. madde
oylarınıza sunuyorum. Evet kabul edildi teşekkür ederim.

Şimdi bütün iş Avrupa Birliğinin EANS'ın verdiği kriterler
var. Training chart in neurosurgery. Hepinize verildi bu
ve Türkçe'ye çevrilerek de basıldı. Bu bir sene önce
basıldı yani bizim bültenle basıldı. Büyük bir ihtimalle
büyük bir kısmınız bunu okumuştur diye tahmin ediyoruz.
Buna göre bir asistanın yapacağı işlemler, ameliyat
sayıları, çalışma ortamı, kaç tane öğretim üyesi olacak,
bu öğretim üyelerinin nitelikleri, part time mıdır, full time
mıdır program direktörünün olması şartları gibi bütün
şartlar tek tek belirlenmiş. Yani buradaki şartlardan biri
mesela program direktörü full time çalışır diyor. Program
direktörü eğer ayrılırsa ayrıldıktan 1 sene sonra tekrar
akreditasyona başvurulması gerekir diyor. Program
direktörünü seçerken çok iyi birini seçmeniz gerekiyor.
Her şey o program direktörü üzerine kurulmuş olur.
Onun yönetmesi yönlendirmesine bağlı olarak kurum
akredite olur. Bütün belgelere dayanan logbooklarında
yapmaları
gereken
ameliyat
sayılarına
göre
değerlendirilir. Çok kolay bulabiliyorlar. Nasıl bulursunuz,
orada yazmış biraz önce dendi doldurur doldursun.
Ameliyat notundan yakalarsınız,1998 ekim Salı günü
ameliyat olan hastanın dosyasını asistan notundan
yakalarsınız. Niye yalan mı yazacak oraya yalan ameliyat
notumu koyacağız. Bunları kimse yapmaz. Onun içinde
oradaki 3 tane 5 tane ne bilim LP drenaj zaten o şekilde
yazmıyor ki orada. Yani siz kalkıp ta doldurmak için
dolduramazsınız. Orada detaylı olarak hangi ameliyatları
kaç tanesinin kendisinin yapmak istediği belirtilmiş. Hani
kalkıp ta anevrizmadan bahsetmiyoruz. Ama tümör
ameliyatları var, diskler var, asgari yapmaları gereken
sayılar var, siz bunların hiç birini yaptırmamışsınız sadece
disk yapmış, bir tümöre girmemiş, hiçbir vasküler
görmemiş. Bu asistana zaten uzmanlık vermemeniz
gerekir. İşte şartlar bunları gösteriyor. Buyurun;

AKREDİTASYON KOMİSYONU
Ender Korfalı; 11.Madde.bu maddede çok önemli.
Biraz önceki konuşmalarımızda alt yapının da
desteklenmesi gerektiğinden bahsedildi. Burada da
akreditasyon komisyonu veya kurulunun belirlenen
görevinden biri de bu yönlendiriyorsunuz. Mesela biz
kurul olarak üniversitelere veya kurumlara şunlar şunlar
olmadan ne yazık ki sizin uzmanlık öğrencileriniz
uzmanlık imtihanına giremeyecek veya akreditasyon
olmadan yeterlik belgesi alınmayacak diye uyarmaya
başlayabiliriz. Buda belki kurumları yeni aletler almaya,
kliniklerin yatak sayısının arttırmaya aldığınız asistan
sayısını kontrol etmeye yöneltebilir. Hep beraber üzerine
gidersek büyük ihtimalle bu şeyi yapabiliriz ve bütün
kliniklerin standartları birbirine yakın olabilir.
İşte buradaki amaç 11. madde eş yetkilendirme ve
akreditasyonun olması. Alt yapıya eğiliyor, eğitici ve tıbbi
personelin sayısı etkinliğini irdeliyor, hizmet hacmi ve
çeşitliğini, en aşağı 150 ameliyata bir asistan veya
araştırma görevlisi, yılda siz 400 tane ameliyet
yapıyorsunuz, 8 tane asistan alıyorsunuz demek ki 8
asistan kapasiteniz yoktur. Bunu almamanız gerekiri
vurguluyor. En zor komisyon bu çünkü bu komisyon
gezmeye başlayıp akredite olacak klinikleri belirleyecek.
Zaten bakanlıkta bunu yapmaya çalışıyor. Büyük bir
ihtimalle Üniversite hastanelerinin büyük bir kısmı da
kendilerini eğitmen ve hastane hizmetleri yönünden
akredite ettirmeye çalışıyorlar. Hepsi birbirine bağlı
olarak gelişiyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde büyük bir
ihtimalle tüm Üniversite hastaneleri hizmet ve eğitim
yönünden akredite edilmiş hastaneler veya kurumlar
haline gelecek. Bu şartların hepsi de onlar içinde var.Yani
şu anda Joint Commission International’ın hastane
hizmeti yönünden akredite olmuş kurumu Hacettepe.
Geçen hafta akredite oldu. Akreditasyonu tüm
kurumların alması gerekiyor çünkü hastaya duyarlı bir
yaklaşım, çalışanlarına duyarlı bir yaklaşım, onların
haklarının korunması gibi maddeler içeriyor yani

• Program direktörüyle ana bilim dalı başkanı arasında
fark var. Yani ayrı olabilir diyor fark var. Full time değilse
diyor. Olmayabilir. Şimdi ben diyelim program
direktörüyüm. Başka bir öğretim üyesi asistana vaka
yaptırmıyor müdahale edebilecek miyim?
Ender Korfalı; Asistan vermeyeceksiniz. Çünkü
program direktörü olarak bu sizin elinizde, mesela
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şuanda muayenehanesi vardır. İkincisi üniversite
hastanelerinde tam gün çalışan öğretim görevlileri çoğu
ameliyatı asistanlarına yaptırmama eğilimindedirler. Ben
kendi kliniğimden örnek vereyim hala tam gün çalışan
program direktörleri akretitasyonu toparlayamamışlardır.
Onu neden yapmadıklarını bilmiyorum yani hiçte öyle
tam gün yarım gün ayrımıyla olabilecek bir şey değil.

baktınız hiç vaka yaptırmıyor o öğretim görevlisine en
kıdemsiz asistanı verirsiniz.
• Hayır yani ben yaptırılmasına taraftarım da, ana bilim
başkanının bir çok yerde öyle bir gücü yok.
• Şimdi asistanları öğrenci olarak düşünürseniz mesela 5,
sınıf 4. sınıf, öğrenciler kliniğe geldiği zaman ne
yapıyorsunuz, hastanın başına gidiyor, ameliyathaneye
gidiyor, oralarda geziyor falan öğrencilere daha önce
hazırlanmış eğitim programına göre bilgi veriliyor. Onlar
o şekilde eğitiliyor, asistanlar da aynı şekilde aslında her
ne kadar farklı normal bir çalışan gibi çalışsalar da onlara
da daha önce hazırlanmış eğitim programlarına göre.

• Benim sizin söylediğinize bir sözüm yok tam gün yarım
güm ama işte ülkemize uydurulması için şeyleri biraz
azaltmaya katılmıyorum çünkü nöroşirürji eğitimi bu.
Ender Korfalı; Ne yazık ki madde ben Mehmet beye
göstermek için altını a çizdim, madde açık açık söylüyor,
program direktörü full time' dır diyor.

• Güzel söylüyorsun da pratikte her zaman bunu
zorlamak kolay olmayabilir,

Ali bey; Ben bir şey açıklamak istiyorum Avrupa'da
bizde ki gibi part time diye bir statü yok, bizde ki part
time' lar da full time'dır. Konsultan gibi değerlendirdiğimiz
için hata yapıyoruz. Bizdeki part time da full time da full
time'dır.

• Özel muayene özel ameliyat diye bir şey var, yani bizim
klinikte de var. Vakaların çoğu özeldir. Al bunu asistana
yaptır diyemeyiz, ana bilim dalı başkanının da böyle bir
gücü yoktur. Uygulamada tabii ki böyle zorluklar
çıkacaktır. Benim sadece söylemek istediğim acaba
uygulanabilirliği nedir, en azından standartlizasyon
sağlamak için teorik açıdan uzmanlık sınavına girmezden
önce, bu yeterlik sınavı sözlü kısmını yapmış olma
mecburiyeti gerekliliği getirilemez mi ? Yani bunu
almayan sözlü sınavına girmesin.

Ender Korfalı; Bence şuanda farklı bir tartışmanın
içerindeyiz bizim tüzüğümüzde bunlarla ilgili bir şey yok.
Eş yetkilendirme kuralları ile ilgili bir tartışma olursa işte
kriterler olur ama onu ben bulmaya çalışıyorum. Bizim
tüzüğümüz içerisinde böyle bir tanım yapılmamış sadece
eş yetkilendirme kurulu tarif ediliyor o yüzden isterseniz
bu tartışmayı geçelim. Bir şeyler mi söyleyeceksiniz ?;

Ender Korfalı; Önerilerden biri oydu zaten, 3 sene
öncesinde sözlüyü almadan yazılıyı almaktı, ama öyle
öneriydi sadece, buraya yazılmadı.

Çetin Evliyaoğlu; Geçen seferde ben aynı şeyleri
söylemiştim, şimdi yeterlik belgesi sözlü sınavına girerken
yetiştiği kurum dikkate alınıyor dendi. Fakat yetiştiği
kurum yeteri kadar aktif değilse fakat bu kişi daha sonra
kendisini yetiştirmişse, bu belgeyi yine de almaya hak
kazanamayacak mı ? Ama ikinci bir yöntem diyorsunuz
ki EANS'ın sınavına girer oradan yeterlik belgesini alır
gelir yine yeterlik belgesini alır. Yani bu şekilde baypas
yapmak mı zorunda kalacak o kişi.

Belki de çok konuşulması gereken maddelerden biri o.
Çünkü eş yetkilendirme akredite olan klinikler olacak. Bir
süre sonra yapılacak sözlü sınavlarda onun tarihini
belirlememiştik, ancak akredite olan kliniklerden mezun
olan kişiler sözlü sınava girebilecekler. Bunu böyle
algılarsak o zaman herkesin akredite olmaya çaba
göstermesi gerekir. Yani bir zorlama getirmeye gerekiyor
bu sistem. Yani sistem eğitim kurumlarına toparlanın
diyor, eğer toparlanmazlarsa o kurumdan mezun olanlar
2.sınıf mezun olacaklar.Yani uzmanlık belgesini devletten
alacak ama yeterlik belgesini bizden alamayacak.Yani o
vardı zaten hatırlarsanız 30 sene önce.

Ender Korfalı; Ben özür diliyorum tam anlayamadım.
Çetin Evliyaoğlu; Bu akredite olmayan yerden yetişmiş
bir kişi kendisini bir şekilde yetiştirmiş dışarıda çalışmış
oradan ayrılmış bilmem ne, işte bu sözlü sınava giriyor
ama diyorsunuz ki senin uzmanlık aldığın yer akredite
değil onun için bu belgeyi sana veremiyoruz.

• Bu çok önemli bir nokta yani burada bazı engeller
varmış gibi gözüküyor. Ama bir kısmının ortak
programlarla aşılması lazım mesela 2-3 tane eğitim
hastanesi ortak bir program yapıyorum asistanımı şu
amaçlarla şu süre şuraya gönderiyorum diyecek. O
zaman olabiliyor. Benim hala eleştirdiğim bir nokta,
bakın Talat tam gün çalışmadığı halde oradan program
yönetmeni olabilir. Ben onu sordum Talat'a ben
başladığımda full time'dım dedi. Şimdi bir şey diyemedim
bende.

Ender Korfalı; Sözlü sınava giremiyorsun?
Çetin Evliyaoğlu; Evet sözlü sınava giremiyorsun. Yani
bu o kişi yurtdışına da gitmiş olabilir, bilmem nerde de
yapmış olabilir, eksikliklerini farklı yerlerde de gidermiş
olabilir ama siz sözlü sınavına giremiyorsunuz, çünkü
uzmanlık aldığın yer akredite değil diyorsunuz.
Birinci şey bu ikinci şey; Türkiye'de biliyorsunuz her yerin
fizik koşulları aynı değil akredite olamıyor, bulunduğunuz

• Yani bizim mevcut koşulları halinde bu maddenin
yumuşatılmasında yarar var. İki nedenle bir birçok şef
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Ender Korfalı; Şimdi isterseniz bu bölüm 11 i oylarınıza
sunalım. çünkü; tartışıldığı gibi şunu almadan şuna
giremez diye bir şey yok. Sadece belirtiyoruz, şunları
şunları yapın eş yetkilendirme gibi bir takım maddeler var
ama kesin değil. Onun için oylarınıza sunalım;

mekanı arttıramıyorsunuz, 25 yataktan daha az yatağınız
varsa bunu büyütemiyorsunuz yok, elinizde değil. Yani bu
tamamen devletin politikası. Yani sizin istediğiniz kadar
bir politikanız olmuyor. Bakın 15 tane daha yeni
üniversite açılacak ve kaynak aynı. Üniversitelere ayrılan
kaynak aynı bu kaynak sizden de alınacak ve o
üniversitelere aktarılacak. Ortadaki pasta giderek
bölünüyor. Üniversitelere yeni bir kaynak aktarılmıyor.
Sonuçta sizin maddi veya fiziksel imkanlarınızı
genişletmek gibi bir lüksünüz olamıyor. O zaman akredite
olmayacaksınız. Yani böyle bir yerden yetişen asistanda
hayat boyu yeterlik almamaya mahkum.

Kabul edenler? Evet, O zaman kabul edildi.
Ender Korfalı; 12. madde. Denetleme kurulu genel
kurul tarafından, iki üyenin görevlendirmesi ile geçici
olarak kurulur. Bu üyelerin tercihan meslekte kıdemli
kişilerden seçilmesine önem verilir. Yürütme kurulunun
kararlarını uygulamada tüzüğe göre denetliyorlar.
Evet,buyurun ;

Ender Korfalı; Şimdi,ben onu da aradım tüzükte
göremedim. Akredite olmayan klinikten mezun olanlar
şey yapamaz diye.

• Mesleki kıdemli tanımının başlangıçtaki gibi daha
belirgin olarak belirlenmesi gerekir. Oradaki gibi net açık
bir madde koymak gerekir oraya.

Çetin Evliyaoğlu; Deminki konuşmalar o şekildeydi.
Sözlü sınav için,

Ağahan Ünlü; Kıdemli
hocalarımız gelir aklımıza.

Ağahan Ünlü; Diyor ki ”Türk Nöroşirürjide uzmanlık
eğitimi veren kurumların başlangıçta tümü sözlü sınav
için aday olacakları için yeterli referans gücüne sahiptir.
Ancak Nöroşirürji yeterlik kurulunun oluşturduğu
Nöroşirürjide
eğitim
standartların
denetleme
mekanizmaları sağlıklı olarak işlemeye başladıktan sonra
TNYK yürütme kurulu bu kurumların yetiştirdikleri
adayları için sınava girmeleri konusunda ne ölçüde
referans teşkil edeceklerini tartışmaya açabilir. Bu
durumda Türk Nöroşirürji genel kurulu onayından
geçtikten sonra kurumun aday için oluşturduğu referans
değeri sınav eğitim komisyonu değerlendirmesine açılır”
diyor.

meslektaşımız

deyince

Ender Korfalı; Evet isterseniz bu maddeyi çok şey
yapmayalım ilerde getiririz, Evet oylarınıza sunuyorum.
Kabul edildi.
Türk Nöroşirürji Sertifikası için sınavlar;
Bu sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada
olacak. Türk Nöroşirürji yeterlik Yönetim kurulu sınav
belgelerini inceledikten sonra kendi hazırladıkları
standartlara göre niteliklerin uygun olup olmadığına
karar veriyor. Yani, siz başvuruyorsunuz ben sözlü sınava
girmek istiyorum, bunlar bunlar benim yaptığım şeyler
diyorsunuz. Onaylandıktan sonra sınava girebilme hakkı
kazanıyorsunuz. Bu tüm sınavların sonuçları adaya bir
süre sonra yazılı olarak bildiriliyor. Tüm yapılan itirazlar
yönetim kuruluna getirilerek değerlendiriliyor. Değişen
koşullara göre başka bir devrede yeterlik belgesi
istenmesi gündeme alınabiliyor. Ben şurada şu eğitimleri
aldım, şu ameliyatlara girdim diye getirirse oda
değerlendiriliyor. Nöroşirürji uzmanları gerekli şartları
yerlerine getirdiği zaman sınavlara alınıyorlar. Başarılı
oldukları takdirde sertifikalarını alıyorlar. Nöroşirürji
alanında çalışan ve eğitimleri süren herkesin hakkı var.
Evet, oylarınıza…Buyurun;

Yani burada akredite olmayan bir şeyden uzman olunca
sınava girilmez diye bir şey yok tüzükte.
Bir de bazı şeylerin hepsini birden burada bitirmek
durumunda değiliz çünkü, süreç dinamik bir süreç yani
şimdi burada hepsi bitmiyor önümüzde zamanda var bazı
şeylerin değişmesi açısından, genel kurulda bazı şeyler
değişebilir. Anayasa bile değişiyor bunlar değişmez
maddeler değil. Koşullara göre her şey değişecek. Üç
sene sonra ne konumda olacağımızı bilmiyoruz. Belki
akreditasyon kriterleri değişecek çok değişecek,
Burada bu tüzüğün çalışmalarından, yaptırımlarından
kimse bahsetmiyor ama bir yönlendirme yapılıyor. Diyor
ki klinikler eğer akredite değilse akredite olmak için çaba
sarf etsinler, eğer koşulları uygun değilse birlikte işlem
yapabilirler. Örneğin; şimdi yüksek öğretim kurulunun
çıkardığı bir yönetmelik var. İki klinik bir araya gelip
akredite olabilir buda mümkün. Yeni yönetmeliğe göre
olabilir, ama şöyle bir gerçek var. Tüzüğün yaptırımlarını
Avrupa da bunu uygulayamıyor şu anda.

Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bizler ilk defa
doçent, şef veya muavinleri bu belgeyi aldık. Anladığım
kadarıyla son dönem dahil doçentler bu belgeyi almadı.
Yani imtihanın yapıldığı, yazılı olarak yapılan sınavlarda o
ana kadar doçent olanlar aldı. Sonrası almadı.
Ender Korfalı; Tüzükte bununla ilgili şey var isterseniz
bu tartışmayı orada yapabiliriz. Sertifikanın verilmesiyle
ilgili madde var.
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Onun standartına göre 70'in üzerinde sorular vardı işte
ona göre sorular belirlendi. Bu konunun artık detayına
girmeyin. Bitti. Yönetim kurulu olarak biz seçilmiştik ve
karar şuydu; 16 Kasım’a kadar herkese veriyoruz sonra
bitiyor. Bunun sonu yok. 10 sene sonraki adam bana da
verin diyecek, lütfen artık bırakalım.

• Hayır ben sınavın şekliyle ilgili soracaktım. Yani 3
senelik asistanla doçent aynı sınava girecek mi?
Ender Korfalı; Hayır, bundan sonraki maddelerde de
olduğu gibi yazılı ve sözlü sınav var. Yazılı sınav için en az
3 senelik asistan, sözlü sınava girebilmek için en az 2
yıldan beri aktif olarak nöroşirürji pratiğinin içinde
bulunduğunun bağlı olduğun ana bilim dalı başkanı, servis
şefi yoksa başhekim tarafından belgelenmesi gerekiyor.

Evet yazılı sınav bölüm 12, madde 13'ü oylarınıza
sunuyorum…kabul edenler.? Evet kabul edildi teşekkür
ederim.

• Yazılıya beraber mi girecekler. Yani 3 senesini
doldurmuş asistan, doçentle birlikte aynı sınava mı
girecek? Bu psikolojik olarak bir sorun yaratmayacak mı?

YAZILI SINAV
14. Bölüm Madde 14.

Yeterlik sınavı bir limit sınavıdır. Burayı saptayacak bir
sınavdır. O yüzden doçent de, asistan da bu sınava
girecek bu seviyeyi atlayabilmek için. Ama yazılı sınavın
ardından sözlü sınava girebilmek için extra başka şartlar
var.

Ender Korfalı; Yazılı sınav içeriği % 70 Nöroşirürji
temel,%30 Nöroşirürji teknik ve klinik sorular. Test
şeklinde ve Türkçe olarak hazırlanır. En az eğitimini 3
yıldan beri yapan nöroşirürji ünvanına sahip kişiler
başvurabiliyor. Program yöneticisinin onayıyla en az üç
yıldan beri eğitim görmekte olduğunu ve bu sınava
girmeye hazırlandığını asistan karnesini, varsa Nöroşirürji
uzmanlık belgesinin kopyasını içeren bir kısa özgeçmişini
veriyor. Bu da logbookların kullanılmasını getiriyor, yani
baştan beri logboookları kullanılarak asistanın yaptığı
ameliyatların program yönetici tarafından takip edilmesi
olanağını hazırlıyor. 3. yıla kadar bunu yapacak. Girdiği
andan itibaren bu maddeleri yapacak ki ilerde
değerlendirirken bir sorun çıkmasın ve sınav sonuçları
program yöneticisi veya yönetici uzmanıysa bağlı olduğu
başhekime bildirebileceği konusunda ki belgeyi. Biraz
önceki tartışmamızın bir nedeni de buydu. Çalıştığınız
hastane ya da başhekimin sizin sınavdan başarılı olup
olmadığını bilmesini ister misiniz? Biraz evvelki madde
gönderelim olarak çıktı. Buradaki madde tekrar bunu
sorguluyor. Ana bilim başkanına sınav sonuçlarını
verelim. Siz eğer bir devlet hastanesinde çalışıyorsanız
başhekime sınav sonucunu vereceğiz mi diyorsunuz?

• Ben bir şey sorabilir miyim. Peki size göre yeterlik
belgesiyle yani borda göre doçentlik belgesi daha mı az
önemli?
Ender Korfalı; Doçentlik akademik ünvan sınavıdır,
yani yeterlik sınavı değildir doçentlik sınavı.
Nihat Egemen; Bu YÖK yasası çıktığında daha önce
doçent olmuş YÖK'ün açtığı dil sınavına girmemiş
olanları tekrar dil sınavına soktular. Ben o zaman
Eskişehir'de uzman olarak mecburi hizmet yapıyordum.
Sınava girdim uzman olarak, fakültemizde kıdemli
ağabeylerimiz, hocalarımız doçentti onlarda dil sınavına
girdi. Aynı sınava girdik ben geçtim bazıları kaldı. Yani
bunun bir şeyi yok ki yani bunlar girecek ve alacak. Üç
senelik asistan kadar bilgisi olmayacaksa zaten doçentlik
sınavından da geçmemesi lazım. Doçentlik sınavına giren
kişinin bu sınavı rahat geçeceğini var saymamız lazım.
Moral açısından niye birşey olsun ki. Daha fazla çalışır
belki utanma belası daha çok çalışır.

• İsterseniz internetteki sayfaya koyalım bunu %'de
olarak koyalım, başarmıştır, başarmamıştır diye değil.
Geçme notunu 40 mı 50 mi 60 mı olarak bilmesin. Kişi
de girebilsin kurumlar da istediğinde girebilsin. İsterse
başhekim isterse ana bilim dalındaki bir öğretim veya
başka bir üniversitede ki biri kontrol etsin hakikaten
başarılı mı başarısız mı diye. Bence internete doğru
olarak verilmesi mantıklı. Çünkü üniversitelerdeki tüm
sınavlar internette artık mutlak bulunmak zorunda. Bizde
de sınav olduğuna göre bulunsun.

Ali Savaş; Aslında bu tüzük hazırlanırken bu daha
gevşek bırakılmıştı bence bu yorum haklı. Burada
insanları rencide edici, bir sıkıntıya sokucu maddeler
olmaması gerekir. İlk tüzük taslağında bu 2-3 yıl boyunca
veriliyordu sonra bu kısıtlandı. Bence bir süre verilmesi
gerekiyor. Şöyle; bu ay doçent olmuş biriyle önümüzdeki
sınav kendi 3. yıl asistanı aynı sınava girip biri kalıp biri
geçmemeli.
Ender Korfalı; Şimdi Ali seninde olduğun ortamda biz
bunları tartıştık. Orada karar aldık, tekrar tekrar geri
dönmeyelim lütfen. Biz orada yönetim kurulu olarak
bunu tartıştık ve orada aldığımız karar buydu tekrar
bunları getirmeyelim lütfen. İkinci de lüzumsuz
tartışmalara giriyoruz; naptınız ? sen imtihana girmedin
mi girdin. Biz Ali'yi gönderdik imtihana. Yönetim kurulu
üyesi olarak cevaplandırdı ki standart belli olsun diye.

Ağahan Ünlü; Sınavlar internette bulunuyor zaten,
% olarak koyuyorlar, grade olarak koyuyorlar, ama hangi
grade i geçti hangisi geçmedi diye bilgi yok.
Murat Hancı; Hiçbir kişi ÖSYM şifresi olmadan sınav
sonucuna bakamaz ve bilemez. Bu imtihan içinde aynı
şey geçerli. Bu imtihana giriş kişiye özeldir. Yani
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bulunduğu servis şefi tarafından onaylanacak. Asistan
karnesini 6 yıl önceden eğitim kurumlarına bildirmek
şartıyla isteyebilir. Aday son 12 aydan beri üstlendiği
hastaların her biri için ayrı, protokol, yaş, inceleme
yöntemleri, ameliyat, otopsi bulguları 3 aylık takibi
sonucu yazılı belgeyi klinik şefinin imzalı onayıyla
Nöroşirürji yeterlik kuruluna sunar. Ne eğitimi aldı neler
yaptığını belgelendirmek için. Eğitim gördüğü tüm
birimlerin, başkanların adres, fax ve telefonlarını
bildirmek zorunda. Kendisine referans olacak 3 kişinin
açık adresini verecek. Bunlardan en az 2'si Nöroşirürji
uzmanı, birisi TNYK sertifikası olan bir Nöroşirürji
uzmanı olacak. Sözlü sınavın yeri ve zamanını sınav
eğitim komisyonu belirleyecek ve adaya duyuracak,
bunun detaylarını daha sonra belirleriz. Bu tarihte sınavı
yapacak üniversitelerin ana bilim başkanı ve eğitim
hastanesi servis şefi olmak kaydıyla uzmandan oluşan
jüriler belirlenir ve davet edilir. Bunu daha sonraki
aşamada tekrar konuşuruz. Detaylarını vermedik nasıl,
kaç desk kurulacak, nerde nasıl yapılacak. Bunu bizim
detaylandırmamız gerekiyor. Bunu yönetim kurulu olarak
hazırlarız. Sözlü sınavın detaylarına ilişkin protokol, sınav
eğitimi kurumunca hazırlanıp yürütme kurulunun
onayına sunulacak diye bir maddemiz var. En uzun
dönemlerini geçirdikleri kurum adayların değerlendirmelerinde esas alınıyor. En az 24 ayını tek bir klinikte
geçirmesi zorunlu tutuluyor. Sözlü sınavlar aday sayısının
belirlenmesiyle yılda en az 1 kere düzenleniyor. Sınava
girecek aday Nöroşirürji uzmanı olduktan sonra 5 yıl
içinde yazılı ve sözlü sınava girmek durumunda. Yazılı
sınavı daha önce geçmiş olanlar bu beş yıl içinde yazılı
sınava girmezlerse yazılı sınava yeniden girmeleri
gerekiyor. Sözlü sınavı geçemeyenler en az 1 yıl en çokta
3 yıl yeniden sınava girmek durumunda. Bu süreyi aşan
adaylar yazılı sınava girmek zorunda kalırlar, yazılı sınava
yeniden girme zorunluluğu 2 kez üst üste sözlü sınavdan
kalan adaylar içinde vardır.

Bektaş Açıkgöz; ÖSYM'den yalnız şu yapılabilir,
istatistikler program direktörlerine gelebilir. ÖSYM bunu
gönderebiliyor. Birde 14.2.2'de başhekime bildirilir diye
bir madde var onu çıkartmakta fayda var. Bu iyi niyetle
konulmuş ama şu anda başhekimlerin durumları belli o
yüzden başhekim kelimesini çıkartmakta yarar var.
Ender Korfalı; Evet, bu konuda başka görüş?
Evet, yazılı sınav 14.maddeyi bu değişikliklerle kabul
edenler?
• Ben bir şey söyleye bilir miyim,yazılı sınavların geçerlilik
süresi var mı sözlü sınava girene kadar?
Ender Korfalı; İki yıl içerisinde girmek zorunda.
Oylarınıza sunuyorum? Kabul edildi.
SÖZLÜ SINAV
Ağahan Ünlü; Sözlü sınava girebilmenin ön koşulu
Türk Nöroşirürji Derneği’nin aktif üyesi olmak.
Nöroşirürji yeterlik kurumu tarafından düzenlenen yazılı
sınavı geçmiş olmak. Türkiye'de geçerliliği Sağlık
Bakanlığı’nca resmen onaylanmış Nöroşirürji uzmanı
ünvanına sahip olmak. En az 2 yıldan beri aktif olarak
Nöroşirürji pratiği içinde bulunduğu, bağlı bulunduğu
Nöroşirürji ana bilim başkanı, servis şefi veya bunlar
yoksa başhekim tarafından hazırlanan belgeyle
göstermesi. Sözlü sınava girebilmek için kişilerin sınava
girmek istediklerini sınav sonuçlarını program
yöneticisine bildirebileceğini onaylayan belgeyi eğitim ve
sınav komisyonuna vermeleri gerekir. Sağlık
Bakanlığı’nca onaylanmış nöroşirürji belgesinin
kopyasını, asistan karnesini, akademik ve profesyonel
geçmişiyle ilgili yayın ve bildirilerini ve özgeçmişlerini
verecek,

Ender Korfalı; Evet bu maddeler için;
• Sözlü sınava girecek kişileri belirleyen ve davet eden
yönetim kurulu başkanıdır, bu biraz daha kurula yaysak,
yönetim kurulu veya yönetim kurulu belirlese daha mı iyi
olur acaba. Tek kişilik belirleyici hem belirleyene biraz
yük getirir.

• 15.1.1 'de başhekime sonucu bildirebileceğini söylüyor.
Sözlü sınava girebilmek için kişilerin sınava girmek
istediklerini
ve
sınav,
sonuçlarını
başhekime
bildirebileceğini söylüyor,

Ender Korfalı; Yönetim kurulu belirler. Başka bu
maddeler hakkında? 15.maddeleri oyunuza sunuyorum.
Oldu. Yetkilendirmeyi artık kabul ediyoruz.

Ender Korfalı; 15.1.1 oradan başhekimi çıkarttık.
Teşekkür ederim.

• Şu var sınavın yapılacağı yer nasıl bir yer olacak?

Ağahan Ünlü; Evet, Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış
Nöroşirürji uzmanlık belgesinin kopyasını, akademik ve
profesyonel özgeçmişiyle ilgili yayın ve bildirilerini
vermek durumunda. Katılmış oldukları ameliyatları
belgelendirecek, gruplandıracak, sayılarını belirtecek ve
bu ameliyatların hangi kurumlarda yapıldığı bağlı

Ender Korfalı; Şimdi sözlü sınava bağlı, bazı yerlerde
çok detaylı yapılıyor.
• Hastanelerde mi olur?
Ender Korfalı; Tabi, tabi uygun yer hazırlanacak,

93

T ü r k

N ö r o ş i r ü r j i

D e r n e ğ i

B ü l t e n i

Zeki Şekerci; Hayır bu yumuşatma değil, Şimdi bakın
bende bu kurulda çalıştım, Sayın başkan ben bu görüşü
tek başıma sunmuyorum. Genel görüşün yansıması
olarak bu işe görevli addettim ben kendimi. Genel kurula
gittiğimizde mesela Antalya'ya bizim genel kurul
üyelerimizin % 85-90'ı uzman, sonuçta yani bunların
içerisinde de buna layık olabilecek, bu geçiş döneminde
belge vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Başlangıçta
yapılması bence uygun yine de takdir genel kurula ait.

salonlar hazırlanacak veya kongrede olacak yani onu
yapacak hastalar belki hazırlanacak, imitasyon
hazırlanacak, insanlar gelecek,
Ağahan Ünlü; Tabi sınavın içeriğini şimdi tartışmak
şimdi doğru olmayabilir ama, Genel Cerrahi’den örnek
verebilirim, onların 5 tane faklı formatı var. Bir tanesi
makale, bir tanesi komplikasyon, bir tanesi ameliyat
videosu, bir tanesi sunum şeklinde. Böyle hazırlanmış
odalar var aday bir tanesine giriyor orada 3 jüri üyesi var
onlar konuşuyorlar o kapıdan çıkıyor diğerine giriyor bu
şekilde bütün hepsinin sonucu elde edilmiş oluyor. Yani
biraz karmaşık olabilir.

Ender Korfalı; Yazılı sınava girseydi olacaktı sizin
dediğiniz, yani bir sınava tabi tutulsun dedik hiç olmazsa
bir defaya mahsus yaptık onu yani bitti. Geriye dönüp
dolaşıp o zaman o çocukların ne kabahati var. O zaman
bu imtihana girdiler imtihana girenlere biz vereceğiz
dedik, şimdi geçiyoruz diyoruz ki, sen girmedin ama
çokta iyisiniz yok böyle bir şey lütfen, altını çizip bitirelim.

Ender Korfalı; İsterseniz onu geçelim. Evet, bu
maddeyi kabul ettik.
SERTİFİKANIN VERİLMESİ

Oylarınıza sunuyorum,artık lütfen bitirelim bitmiyor
çünkü, Hocam buyurun,

Ender Korfalı; 15.madde

Hamit Ziya Gökalp; Zeki'nin teklifini uygun görmedim.
Amerikanın bordunu taklit ediyoruz değil mi. Orada
şimdi borda girmek için, bir defa bord eligible olmak
lazım. Onun içinde bizim burada belirttiğimiz şartlar
olacak. Şimdi daha önceden bunun Amerika'da bir
benzeri oldu. Ben Amerikan bordunu almadan önce
Popen'i imtihana soktular. Amerika'nın en meşhur
adamı, herkes dedi ki ya bu adamı niye imtihan
ediyorsunuz. Jüridekilerin çoğu onun öğrencisi yani bu
adam dünyaca meşhur, fakat girdi adam sınava
mecburen sertifikayı almak için başarılı olamadı. ikinci
sefer girdi kazandı. Aşağı yukarı Popen' le aynı senede
bord almış olduk. Onun için böyle bir şey vermek uygun
olmaz zannediyorum. Yani çok başarılı kişi vardır, çokta
başarılıdır ama ikilik çıkar ortada. Teşekkür ederim.

Sözlü sınavı geçenler TNYK sertifikasını almaya hak
kazanırlar. Sınav sonuçları TNYK tarafından ilan edilir.
İmzalardan sonra sertifika adayın posta adresine
gönderilir. Prof. veya doçentliğe sahip olanlar klinik şefi
ve yardımcısına ilk defaya mahsus direk verilir. Bu
kişilerin bu durumlarını bir üst makamca onaylanmış
belge ile 2 yıl içerisinde sertifika talebinde bulunması
yeterlidir. Bu geçici bir uygulamadır. Yani bize
başvurmazsanız sertifikanızı alamazsınız. Yani getirdiği bu
biz size göndermiyoruz, sizin bize başvurmanız gerekiyor
sertifika talebinde.
Evet
15.madde sertifikanın verilemesi, oylarınıza
sunuyorum.
Zeki Şekerci; Pardon ben öneride bulunabilirmiyim.
Sertifikanın verilmesi konusunda uzman arkadaşlarımla
konuştum. Yeterlik kuruluna bunu sunmak zorundayım
kabul edilir reddedilir bilemiyorum. Geçici bir madde
uzmanlar için yeterlik kurulunun belirleyeceği şartlara
sahip uzmanlar için. Klinikleri, çalışma süreleri, yayınları,
sitasyonları v.s. incelenerek bir defaya mahsus olmak
üzere başvurdukları takdirde bu şartları sağlayan yeterlik
genel kurulu yada işte sizin belirleyeceğiniz şartları
sağlayanlara uzmanlara verilebilinir diye bir madde
eklenebilir mi ? Buradaki amaç mesela, bende 10 yıllık
uzmanlar var, yayınları var doçentlik sınavına bir şekilde
başvurdular vuramadılar. Klinik şefi olamadılar yada
üniversitede bir kadro bulamadılar. Bence çok değerli
arkadaşlar ve bana da çok destekleri var. Durup dururken
belge vermeyelim ama şartları değerlendirelim. Mesela
şart nedir; 3 tane yayın, 10 tane sitasyon, bu şekilde
yada..

Ender Korfalı; Kalanlara da vermek durumunda kalırız.
Şimdi uzman olarak girip kazanamayanlarımız var şimdi
ne diyecekler, onlarında doğal olarak hakkı doğacak,
sonu yok.
Evet, oylarınıza sunuyorum.
Kabul edildi.
Ender Korfalı; Esas önemli madde şu, burada üzerine
pek gitmedik ama bundan sonraki yönetim kurulunda
bunları tartışacağız. Sertifika ne kadar süreli olacak? Yani
biz buraya 10 yıl koyduk, 10 yıl sonra tekrar girmek
durumundayız. Çünkü, belli bir süre sonra azaldığını
tekrarlamaya başlamak durumunda olduğumuzu bilmek
gerek. Siz belli bir süre sonra katıldığınız toplantılarınızla,
yayınlarınızla ve tecrübelerinizle bu sertifikayı tekrar alma
hakkı elde ediyorsunuz. Bu neyi arttırıyor;
1. Yayın yapmaya teşvik ediyor

Ender Korfalı; Sonu gelmeyecek bunların sonu yok, bu
maddeleri değiştirip yumuşatmanın,

2. Kongrelere katılmanızı teşvik ediyor yani eğitim
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toplantılarına katılma, hiçbir yere katılmadan 10 sene
sonra ben bunu alacağım diyemeyeceksiniz. Herkes öyle
ya da böyle toplantılara gelmek durumunda bilgisini
yenilemek durumunda kalacak.

B ü l t e n i

Mustafa Berker aday olmak istediler. Bunun dışında da
eğer aday olmak isteyen varsa belirleyelim ve seçim
yapalım.
Nejat Işık;

Bu madde de bunun için. Evet, bu konudaki görüşleriniz?

isimleri yazıp oylayalım.

Oylarınıza sunuyorum. Teşekkür ederim kabul edildi.

Ender Korfalı; Bu arada isimler yazılırken sorusu olan
var mı?

Ender Korfalı; Adayların ve sertifikalı kişilerin
dosyalandırılması, eski ve yeni adayların TNYK
sertifikaları gizli tutulur ve TNYK başkanı, yönetim kurulu
üyeleri ve o sırada görevli olanlar dışında yasal bir
zorunluluk ortaya çıkmadıkça açılamazlar. Bu dosyalar
TND'de koruma altında tutulacak.

• Bu belgeyi alma hakkı olduğu halde müracaat etmeyip
almayan var mı?
Ender Korfalı; Şuanda alma hakkı olan var mı kontrol
etmedik,

Oylarınıza sunuyorum. 19. madde. Teşekkür ederim.

• Yani ben şu açıdan sordum, bunu ihmalden de olabilir,
ben önem vermiyorum diyen de olabilir.

Ender Korfalı; Kurullardaki değişiklikler ve Türk
Nöroşirürji yeterlik kurulu çalışmalarının sonlanması.

Ender Korfalı; Hayır eğer eğitim kurumunda
çalışıyorsa bu kişi iki yıl alma hakkı var. Ben almak
istiyorum derse. Onun için bu belgenin önce bir değeri
olması lazım, yani biz bunu kurul olarak yaparsak bir
anlam taşır yani siz ne kadar yeterliliğe değer verirseniz
bundan sonra gelecekler için bu bir değer taşır. Yoksa siz
ne olursa olsun benim için bir anlamı yok derseniz anlamı
olmayacaktır. Yani herhangi bir belge olacaktır. Şu anda
diğer kliniklerin olduğu gibi. Bundan sonraki
çalışmalarınızda asistanlarınıza bu belgeyi almadan birinci
sınava girmeden imtihana giremezseniz şartını
koyarsanız bu kazanılır.

Eğer çalışmalarda bir şey olursa nasıl kendimizi
sonlandıracağız bununla ilgili bir madde. Sırasıyla
yönetim kurulu onayladıktan sonra Türk Nöroşirürji
yeterlik genel kurulunda yapılıyor. Arzu edilen
çalışmalarda hedefine ulaşamadığı ve arzu edilen
çalışmaların yetersizleştiğinde kendi kendini fesh etme
yetkisi bu.
Oylarınıza sunuyorum.Evet, çok teşekkür ederim.
Ender Korfalı; Sizle yapmamız gereken bu 7 üyeyi
seçmemiz gerekiyor. Her ay toplantıya gelinmesi
gerekiyor ve toplantılar çoğunlukla Ankara'da yapılıyor.
Bazı arkadaşlarımız ikişer toplantıya gelmeyince
ayrıldılar. Yani buna kesinlikle uyduk. Hepimiz gittik. Yani
gelmedi diye idare de etmedik. Onun içinde burada
çalışmak isteyen arkadaşlarımızın hele yeni kurulan bir
kurulda çok iyi fikirleri olan arkadaşlarımızın olması bizim
için önemli.

• Söylemek istediğim benim için hiç önemli değil ben
almıyorum ama sen alacaksın gibi bir durum olabilir mi?
Onu soruyorum.
Ender Korfalı; Değil, değil.
Evet, oylamayı hemen yapmamız gerekiyor. Evet nasıl
yapmamız gerekiyor açık mı kapalı mı?

Zaman kaybetmemek için bazı arkadaşlarımızı
önereceğim; oylamada isimlerini söyleyelim.

• Aday listesi seçilecek kişi sayısından fazla varsa açık
yapılamaz, yani açık oylama ancak 7 kişi de yapılabilir.

Aldıklara oya göre ilk 7 kişi seçilecek.

Ender Korfalı; Kapalı yapıyoruz o zaman.

Yaşar Kaynar

Kağıtlar, arkadaşlar 7'şer tane isim yazıyoruz.

Engin Gönül, daha öncede yönetim kurulundaydı fakat
biraz önce %30'unun değiştirilmesi maddesinden dolayı
istifa etti. Tekrar aday olabiliyor

Ender Korfalı; Evet bu arada konuşabiliriz,

Ayhan Koçak

Bektaş Açıkgöz; İzninizle sayın başkan biraz evvel
yaptığım konuşmaya devam edeyim.

Fahrettin Çelik

Ender Korfalı; Tabi buyurun.

Kemal Baykaner

Bektaş Açıkgöz; Tebrik ediyorum sizleri gerçekten bu
yaptığınız çalışma çok önemli, genel kurul üyelerini de
kutluyorum. Çalışmalarda başarılar diliyorum. Hakikaten

Etem Beşkonaklı
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Türk bilim dünyasında bir örnek bu. Pazartesi günü
yüksek öğrenim kurumunda uluslar arası akreditasyon
için kalite güvence sistemleri için bir toplantı yapılacak.
Orada eğer uygun olduğu taktirde ben bu çalışmalardan
söz edeceğim. Çünkü Türkiye'de örnek bir çalışma bu.
Diğer derneklere ve diğer bilim dallarına örnek bir
çalışma. O nedenle kutluyorum efendim. Çok teşekkür
ederim.

B ü l t e n i

değil. Sağlık Bakanlığı sizden yetkilendirme istediği
zaman bunu yazmak durumunda kalacağız. Biz asistan
bunları bunları yapmalı diyeceğiz. Yoksa sigorta da
olamayacak. Yani malpraktisten siz yetkilendirmediyseniz
asistanınız gidip orada tırakeostomi yaptıysa, hasta da bir
şey olursa malprakdis sizi cezalandıracak. Yani sonuçta
bunlara giriyor.
Mehmet Zileli; Evet bende izin verirseniz son bir şey
söylemek istiyorum. Gerçekten bu kurul, yani Nöroşirürji
yeterlik kurulu çok düzenli ve çok yoğun çalıştı. Onunda
ürünlerini bugün gördünüz. Burada gördüğünüz
yönetmelik çok uzun tartışmalar sonucu hazırlandı.
Gerçekten belki 10 tane versiyonu aramızda gidip geldi.
Burada da iyi tartışıldığını düşünüyorum. 40'a yakın
arkadaşımız vardı. Türk Nöroşirürjiyenleri eğitimde de
standartları yakalayacaktır diye düşünüyorum. En
azından şu anda ülkemizde 3 tane klinik bunu Avrupa
çapında kazandılar. Ama buna çok fazla gerek
olmayabilir. Türk standartları da bunu yakında
sağlayacaktır diye düşünüyorum.

Ender Korfalı; Şimdi bundan sonra bir madde daha var
aslında, sizlere gelecek üniversitelerden. Yetkilendirme
diye bir madde yani bu madde sizin, Sağlık Bakanlığı da
istiyor bizden. Ben, Ağahan ve Ali o maddeyi hazırlamak
durumundayız. Diyor ki asistan neler yapacak?
Yetkilendirme diye bir madde istiyorlar bizden. Avrupa
birliğinin belgesi bu. LP yapar diyeceksiniz, kan alır
diyeceksiniz, şu kadar ameliyat yapar, şu ameliyattan
şunları yapar gibi bizden çok detaylı bilgi istiyorlar.
Bunları da bu yaptığımız Avrupa Birliği EANS'in şartlarını
koyduk. Yani kaç tane disk koyduk, kaç tane anevrizma
ameliyatında bulunmuş olacak. Bunları da koyduk. O
şekilde karşınıza böyle de geleceğiz. Bu standartları
Sağlık Bakanlığı da kabul edeceği için bu logbook' ları
doldurmak durumundasınız ve bu asgari ameliyat
şartlarını yerine getirmek durumunda kalacağız hep
beraber. Yani bizi birden fazla yerden bağlıyor bunlar.
Yani kaçamayacaksınız hiçbirimiz de kaçamayacağız.

• 3 tane kliniğin yerleri konusunda Hacettepe dışında
bir şey söyleyecek misiniz?
• Bursa ve İstanbul Tıp Fakültesi. İstanbul Tıp Fakültesi
de çok yeni aldı.
Mehmet Zileli; Bu arada tüm üyelerimizle kurultaya
katıldıkları için ve bu yeterlik kuruluna da katıldıkları için
çok teşekkür ederiz. Kongrede görüşmek üzere…

Yani ben disk yaptırtırım, ben ihtisas veririm, belli bir süre
sonra veremeyeceksiniz. Bunları herkese anlatın. Sağlık
Bakanlığı istiyor bunu bizden önemlisi bu. Üniversiteler
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3. öğretim ve eğitim kurultayımıza katılan üyelerimiz

Abdulvahap Gök
Adnan Ceviz
Ağahan Ünlü
Ahmet Bekar
Ajlan Çerçi
Ali İhsan Ökten
Ali Kurtsoy
Ali Savaş
Aşkın Karadayı
Ayhan Koçak
Bekir Gökben
Bektaş Açıkgöz
Bülent Düz
Cüneyt Temiz
Çağatay Önal
Çetin Evliyaoğlu
Deniz Belen
Emel Avcı
Ender Korfalı
Engin Gönül
Erdal Çetinalp
Erdener Timurkaynak
Ertekin Arasıl
Etem Beşkonaklı
Evren Keleş
Fahrettin Çelik
Faruk İldan
Fatih Ersay Deniz
Fikret Ergüngör
Hakan Seçkin
Halil Ak
Hamit Ziya Gökalp
Hasan Kocaeli
İbrahim Ziyal

İhsan Solaroğlu
İlhan Elmacı
İzzet Övül
Kadir Tahta
Kemali Baykaner
Kudret Türeyen
Mehmet Zileli
Mehmet Ali Uygun
Mehmet Yaşar Kaynar
Murad Bavbek
Murat Hancı
Mustafa Berker
Mustafa Bozbuğa
Naci Balak
Nejat Işık
Nezih Özkan
Nur Altınörs
Nuri Arda
Osman Ekin Özcan
Özerk Okutan
Özkan Ateş
Saffet Mutluer
Sait Şirin
Serkan Şimşek
Süleyman Çaylı
Şevket Tektaş
Şükrü Aykol
Tahsin Erman
Tayfun Hakan
Turgay Bilge
Türker Kılıç
Uygur Er
Yıldız Alsancak
Yusuf Erşahin
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1. yeterlik genel kuruluna katılan üyelerimiz

Abdulvahap Gök

İlhan Elmacı

Adnan Ceviz

İzzet Övül

Ağahan Ünlü

Kemali Baykaner

Ahmet Bekar

Kudret Türeyen

Ali Kurtsoy

Mehmet Ali Uygun

Ali Savaş

Mehmet Yaşar Kaynar

Aşkın Karadayı

Mehmet Zileli

Ayhan Koçak

Murad Bavbek

Bektaş Açıkgöz

Murat Hancı

Bülent Düz

Mustafa Berker

Çağatay Önal

Naci Balak

Çetin Evliyaoğlu

Nejat Işık

Emel Avcı

Nihat Egemen

Ender Korfalı

Osman Ekin Özcan

Engin Gönül

Osman Şimşek

Erdal Çetinalp

Özkan Ateş

Erdener Timurkaynak

Sait Şirin

Ertekin Arasıl

Süleyman Çaylı

Etem Beşkonaklı

Şevket Tektaş

Fahrettin Çelik

Şükrü Aykol

Faruk İldan

Tahsin Erman

Feyza Karagöz Güzey

Tayfun Hakan

Halil Ak

Yıldız Alsancak

Hasan Kocaeli

Zeki Şekerci

İbrahim Ziyal
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Doç. Dr. Murat Bavbek
Temel Nöroşirürji Kurs Yöneticisi

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ
TEMEL NÖROŞİRÜRJİ KURSU
2. Dönem 3. Kurs
Beyin Cerrahisi gündeminde ağırlıklı yeri olan ana
konularından biri iken son yıllarda gerek teknolojideki
gelişmelerin sonucunda endovasküler girişim
sayılarının artması, gamma knife tedavisinin pek çok
hastalıkta etken olması ve gerekse de diğer nedenlerle
Beyin Cerrahlarının ilgisinde azalmaya yol açtı. Ancak
bu kursta gerek katılımın beklenenin üzerinde olması
gerekse de kursiyerlerin vasküler konulara ilgisi
eğiticileri sevindirdi. Beyin Cerrahı olmak sadece
spinal cerrah olmak, vasküler cerrah olmak, pediatrik
cerrah olmak, nöroonkolojik cerrah olmak demek
değildir. Beyin Cerrahisi bir bütündür, bir yaşam
şeklidir. Elbette herkesin bir ilgi duyduğu alan vardır
ancak bu bütünü yakaladıktan sonra olmalıdır.

Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji
Öğretim ve Eğitim Kursu, 2. Dönem 3. Kurs 20-23
Mart 2007 tarihleri arasında Kuşadası'nda yapıldı. Her
yıl Nöroşirürjinin bir ana konusunun işlendiği ve dört
yıl sonunda ana konuların büyük bölümünün
tamamlandığı geleneksel Temel Öğretim ve Eğitim
kursunda bu dönemde vasküler hastalıklar tartışıldı.
Genel kursiyer katılımı 100 civarındaydı.
Nöroşirürji camiasının son yıllarda çok büyümesine
karşın yine de kursiyerlerin ve eğiticilerin birbirlerini
genelde tanıyor olması gerek derslerde gerekse de
ders dışı yemek ve dinlenme saatlerinde aktif bilgi
alışverişini sağladı. Vasküler hastalıklar yıllar öncesinin
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20 Mart 2007 Salı günü giriş ve kayıt yapıldı.
Akşam yemeğinde kursiyerler ve eğiticiler birbirlerini
tanıdılar, hatırladılar, tanıştılar. 21 Mart Çarşamba
günü ise vasküler kurs Dr. Sebahattin Hacıyakupoğlu
tarafından anlatılan anatomi ve embriyoloji ile başladı.
Daha sonra Dr. Hakan Caner subaraknoid kanama
fizyopatolojisini ve Dr. Talat Kırış Beyin Cerrahisinin
en çetrefilli sorunu olan vazospazm sorununu tartıştı.
Bu kursların temel eğitim kursu olması formatının
tamamen temel eğitimde kalmasını gerektiriyor. Yani
bu kurslarda üst düzey deneysel çalışmalar, uzmanlık
üstü ayrıntılı konular programda yer almıyor. Eğiticiler
daha çok kendi deneyimlerini aktarmaya gayret
ediyorlar. Kahve arasını takiben Dr. Murad Bavbek
anevrizmal SAK'a preoperatif yaklaşımda püf
noktalarını maddeleyerek anlattı. Endovasküler
tedaviyi ise İstanbul'dan Dr. Civan İşlak kendine has
anlatım tarzıyla güzel bir şekilde özetledi.
Endovasküler tedavi Beyin Cerrahisinin dışında ayrı bir
ekip tarafından yapılan bir tedavi değildir. Bu
hastaların tedavisi bir ekip tarafından planlanmalı ve
yapılmalıdır. Tüm cerrahi işlemlerde önemli olan
işlemi düzgün yapabilmenin yanında ortaya
çıkabilecek komplikasyonlarla da başa çıkabilmektir.
Bunu da ekip ruhu gelişmiş bir vasküler takım
başarabilir. Vasküler bir patolojiyle karşılaşıldığında bu
vaka bir konsey tarafından değerlendirilmelidir. Bu
konseyde Beyin Cerrahları yanında endovasküler
cerrahlar da olmalıdır. Vaka tartışılır ve hangi yöntemle
tedavi edileceğine konsey karar verir. Bu hastalıklarda
tek tip bir tedavi olması gerekmez bazen endovasküler
ve ardından cerrahi gerekebilir.
Dr. Nihat Egemen'in serebral revaskülarizasyon
dersinden sonra öğleden sonra kurs eğiticileri
tarafından yönlendirilen, kursiyerlerinde
katılımı
istenen tartışma derslerine geçildi. Kursiyerler
gruplara
bölünerek
anevrizmalar,
SAK
komplikasyonları, non-anevrizmal SAK, serebral
venöz trombüs konularında katılımcı tartışma
derslerine devam ettiler.

B ü l t e n i

22 Mart Perşembe günü sabah dersleri Dr. Servet
İnci ile AVM'lerin cerrahi tedavisi olarak başladı. Dr.
Civan İşlak AVM'lerde endovasküler tedavi, Dr.
Gökhan Kurt ise AVM'lerde Gamma Knife tedavilerini
anlattılar. Pediatrik vasküler hastalıklar Dr. Nejat
Akalan tarafından, anterior dolaşım ve posterior
dolaşım anevrizmaları ise Dr. Nurcan Özdamar ve Dr.
Ziya Akar tarafından anlatıldı. Öğleden sonra yapılan
katılımcı tartışma konuları ise AVM'lere multidisipliner
yaklaşım, tıkayıcı serebral patolojiler, hemostaz,
spontan intraserebral hematomların tedavisi idi.
23 Mart Cuma günü intra-ekstrakraniyal tıkayıcı
damar hastalıkları konusunu anlatacak olan eğiticinin
gelmemesi üzerine Dr. Nihat Egemen büyük bir özveri
göstererek konu kendisine 24 saat önce verilmesine
karşın slayt düzeneği ve konuşma kalitesi açısından
mükemmel bir sunu yaptı. Ardından Dr. Nuri Arda
Dural AVM'leri ve Dr. Mehmet Yaşar Kaynar
karotikokavernöz fistülleri anlattı. Öğleden sonra ise
Dr. Nur Altınörs spontan intraserebral hematomları ve
Dr. İzzet Övül kavernöz malformasyonları ve Dr.
Nilgün Yünten intrakranial vasküler patolojilerde
radyolojik görüntülemeyi anlattı.
2.5 Günlük kursun bitiminde eğiticiler ve
katılımcılar toplu resim çektirdikten sonra yeni bir
kursta buluşmak üzere ayrıldılar.
Bu tür kurslarda katılımcıların ve eğiticilerin aynı
ortamda bulunmaları her daim karşılıklı bilgi
alışverişinde olunmasını sağladığından gerek eğitim
açısından gerekse de artık iyice büyüyen Nöroşirürji
camiasının birbirini tanıması açısından gerçekten son
derece yararlıdır.
Kurslara katılımda yaş, kıdem, unvan sınırı yoktur.
Konulara hakimiyet açısından kıdemli asistanlardan
itibaren katılım önerilir, ancak genç asistanların
katılımını engelleyen bir kural yoktur. Türk Nöroşirürji
Derneği’nin güçlü maddi ve manevi desteğiyle devam
eden bu kursların son derece yararlı olduğuna inanıyor
ve şiddetle öneriyorum.
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Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Ögretim ve Eğitim Kursu 2007

KATILANLAR
Ali Akay
Nesrin Akkoyun
Tarık Akman
Serkan Akyel
Emin Anasız
Nilüfer Aslan
Zaur Aslanov
Tuncay Ateş
Özkan Ateş
Emel Avcı
Abdurrahman Aycan
Fatih Aydemir
Hamit Aytar
Nurgül Balcı Öktem
Berk Benek
Uğur Bostancı
Kemal Cengiz
Murat Coşar
Ulvi Çiftçi
Soner Çivi
İlker Çöven
Suna Dilbaz
Yurdaer Doğu
Akif Durak
Engin Düz
Mustafa Efendioğlu
Bülent Ekinci
Uzay Erdoğan
Hakan Erdoğan
Yavuz Gedikoğlu
Hacı Ali Genç
Burcu Göker
Tanzer Gökkara
Okan Görgülü

Ahmet Gürçay
Çağatay Güven
Burak Güvenal
Özgür İsmailoğlu
Feyza Karagöz Güzey
Mustafa Karakuş
Mustafa Karalar
Türker Karancı
Emin Kasım
Burak Kazancı
Hayri Kertmen
Ümit Kocaman
Emre Korkmaz
Hakan Korkmaz
Serhat Korkmaz
Mehmet Reşit Önen
Tekin Özcan
Bülent Özdemir
Mehmet Çağlar Özgür
Ufuk Özsoy
Ramazan Sarı
Hüseyin Sataloğlu
Berkant Şahin
Arif Topal
Bülent Tucer
Levent Berat Tuna
Alper Türkkan
İsmail Ulusal
Emin Vural
Umut Yaka
Cumhur Kaan Yaltırık
Şefik Yeşilçay
Murat Yılmaz
İlhan Yılmaz
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ÖNEML‹!
Anabilim Dal›
Baﬂkanlar› ve
Klinik ﬁefleri’nin
dikkatine!

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ
NÖROŞİRÜRJİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA
DESTEK BURSLARI
2005 yılında yönetim kurulu tarafından kabul edilen bu bursların amacı bilimsel
araştırmaları desteklemektir.
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ NÖROŞİRÜRJİ BİLİMSEL
ARAŞTIRMA DESTEK BURSLARI 2007 BAŞVURU KOŞULLARI
Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Kurulu Araştırma Çalışma Grubu
2007 yılında bilimsel araştırmaları desteklemek amacı ile 10 kişiye burs
verecektir.
1. Başvuran kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
2. Başvuran kişi Türk Nöroşirürji Derneği üyesi veya Nöroşirürji dalında
uzmanlık öğrencisi olmalıdır.
3. Araştırma Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir merkezde tasarlanmış ve
yapılacak olmalıdır.
4. Araştırma laboratuvar veya klinik alanda olabilir.
5. Son başvuru tarihleri:
1 Haziran 2007
1 Eylül 2007
1 Aralık 2007
6. Başvuruda, araştırmada adı geçen diğer araştırmacıların yazılı onayı ve
anabilim dalı başkanı / klinik şefi onay yazısı şarttır.
7. Başvuru mektubu ile birlikte 4 nüsha araştırma Türk Nöroşirürji Derneği
adresine gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir. Faks, disket veya e-posta
ile başvuru geçerli değildir.
8. Burs, başvuran araştırmacıya araştırmada kullanılacak faturalar karşılığında
verilir.
9. Burs miktarı araştırma başı en çok 5000 YTL dır.
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ÖNEML‹!
Anabilim Dal›
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ
Baﬂkanlar› ve
Klinik ﬁefleri’nin YURTDIŞI ÖZEL KONULAR BURS PROGRAMLARI
dikkatine!
Amaç: Türk Nöroşirürji Derneği üyesi genç nöroşirürjiyenlerin, yurt dışında kendisini
kanıtlamış bir merkezde, ilgi duydukları bir alanda gidip eğitim ve öğrenim almaları ve
gereksinim duydukları araştırma projelerini bu merkezlerde yapmalarına olanak
sağlamak ve Türkiye'ye döndüklerinde kazandıkları deneyimlerle çalıştıkları kliniğe
katkıda bulunmalarıdır.
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YURTDIŞI ÖZEL KONULAR BURS
PROGRAMI 2007 BAŞVURU KOŞULLARI
1. Burslar Türk Nöroşirürji Derneği üyelerine verilir.
2. Burs alacak kişi 40 yaş altında olmalıdır.
3. Başvuran adayın bir eğitim hastanesinde çalışıyor olması gerekmektedir.
4. Aday 3 adet ayrıntılı bilimsel özgeçmişini ve çalışma süresinde planladığı
projelerini Türk Nöroşirürji Derneği'ne göndermelidir.
5. Burs Alanları:
Pediatrik Nöroşirürji 3 Kişi
Pediatrik Spinal Cerrahi 2 Kişi
Periferik Sinir Cerrahisi 2 Kişi
Vasküler Cerrahi 2 Kişi
6. Bursa başvuran aday Türk Nöroşirürji Derneği tarafından oluşturulacak
tarafından sözlü görüşmeye alınır.
7. Aday dönüşünde Türk Nöroşirürji Derneği'ne rapor verir.
8. Burs süresi 6 aydır.
9. Burs ücreti ayda 1000 USD'dır.
10. Son başvuru tarihi: 1 Mart 2008
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Yurtd›ﬂ› E¤itim Bursu Baﬂvuru Koﬂullar›
1. Burslar Türk Nöroşirürji Derneği üyelerine verilir.
2. Burs alacak kişi 40 yaş altında olmalıdır.
3. Başvuran adayın bir eğitim hastanesinde çalışıyor olması
gerekmektedir.
4. Aday 3 adet ayrıntılı bilimsel özgeçmişini ve çalışma süresinde
planladığı projelerini Türk Nöroşirürji Derneği’ne göndermelidir.
5. Adayın Türk Nöroşirürji Derneği üyesi olan ve eğitim hastanelerinde
öğretim kadrosunda bulunan (Profesör, Doçent, Şef, Şef Muavini)
en az 2 kişiden referans mektubu alması gerekir.
6. Gideceği ülkenin dili veya İngilizce dilinde TOEFL (en az 500),
KPDS (en az 70) puan alanlar başvuracaktır.
7. Adayın Türk Nöroşirürjisi’nin gelişmesine katkısı olacak bir alanda
kendisini kanıtlamış bir merkeze gitmesi istenir.
8. Adayın bu merkezden kabul yazısı almış olması gerekmektedir.
9. Bursa başvuran aday Türk Nöroşirürji Derneği tarafından
oluşturulacak kurul tarafından sözlü görüşmeye alınır.
10. Adayın yurda dönüşte bir eğitim kurumunda burs süresinin en az
2 misli daha çalışması istenir.
11. Aday dönüşünde Türk Nöroşirürji Derneği’ne rapor verir.
12. Burs süresi 3 ay ile 1 yıl arasında değişebilir.
13. Burs ücreti ayda 1500 USD dır.

SON BAŞVURU TARİHİ
1 MART 2008
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
2008 Y›l› Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü
Türk Nöroşirürji Derneği 2008 yılı Bilimsel Kongresi’nde bir
bilimsel araştırma ödüllendirilecektir. Seçilen araştırmacıya ödülü
ve beratı 2008 yılı Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel
Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktarı 1000 USD karşılığı Yeni
Türk Lirasıdır.

Başvuru Koşulları:
1. Başvuran kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
2. Başvuran kişi, Türk Nöroşirürji Derneği (TND) üyesi veya
Nöroşirürji dalında uzmanlık öğrencisi olmalıdır.
3. Araştırma Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir merkezde
yapılmış olmalıdır.
4. Araştırma, deneysel veya klinik alanda yapılmış olabilir.
5. Araştırma, SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birisinde
1 Ocak 2007 - 31 Aralık 2007 tarihleri arasında yayımlanmış
veya yayına kabul edilmiş olmalıdır.
6. Başvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araştırma Türk
Nöroşirürji Derneği adresine gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile başvuru geçerli
değildir.
7. Ödül başvuran araştırmacıya verilir. Başvuruda, araştırmada
adı geçen diğer araştırmacıların yazılı onayı şarttır.

SON BAŞVURU TARİHİ
1 MART 2008
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Prof. Dr. Mahir Tevruz
Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü - 2008
Türk Nöroşirürji Derneği 2008 yılı Bilimsel Kongresi’nde "Prof. Dr.
Mahir Tevruz" Bilimsel Araştırma Ödülü, seçilecek bir araştırmacıya
verilecektir. Seçilen araştırmacıya ödülü ve beratı 22. Türk Nöroşirürji
Derneği Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktarı 10
Cumhuriyet altınıdır.

Başvuru Koşulları:
1. Başvuran kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
2. Başvuran kişi, Türk Nöroşirürji Derneği (TND) üyesi doçent,
yardımcı doçent ya da uzman veya Nöroşirürji dalında uzmanlık
öğrencisi olmalıdır.
3. Araştırma Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir merkezde
yapılmış olmalıdır.
4. Araştırma, deneysel veya klinik alanda yapılmış olabilir.
5. Araştırma, SCI ve Index Medicus'a dahil dergilerden birisinde
1 Ocak 2007 - 31 Aralık 2007 tarihleri arasında yayımlanmış
veya yayına kabul edilmiş olmalıdır.
6. Başvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araştırma Türk Nöroşirürji
Derneği adresine gönderilmeli yada elden teslim edilmelidir. Faks,
disket veya e-posta ile başvuru geçerli değildir.
7. Ödül başvuran araştırmacıya verilir. Başvuruda, araştırmada adı
geçen diğer araştırmacıların yazılı onayı şarttır.

SON BAŞVURU TARİHİ
1 MART 2008
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Dr. Aysima Alt›nok
Nöroﬂirürji Uzmanl›k Tez Ödülü - 2008
Türk Nöroşirürji Derneği 2008 yılı Bilimsel Kongresi’nde bir uzmanlık
tezi ödüllendirilecektir. Seçilen uzmanlık bilimsel tezine, ödülü ve
beratı
22. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi’nde
verilecektir. Ödül miktarı 500 USD'dır.

Başvuru Koşulları:
1. Ödül için başvuran kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
2. Ödül için başvuran kişi Türk Nöroşirürji Derneği (TND) üyesi ve
Nöroşirürji Uzmanı olmalıdır.
3. Uzmanlık tezi çalışması Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir
merkezde yapılmış olmalıdır.
4. Uzmanlık tezi deneysel ve klinik alanda yapılmış olabilir.
5. Uzmanlık tezi 2007 yılı içerisinde basılmış olmalıdır.
6. Başvuru mektubu ile birlikte dört nüsha tez, Türk Nöroşirürji
Derneği adresine gönderilir ya da elden teslim edilir. Faks,
disket veya e-posta ile başvuru geçerli değildir.
7. Ödül başvuran kişiye verilir.

SON BAŞVURU TARİHİ
1 MART 2008
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp
Genç Nöroﬂirürjiyen Teﬂvik Ödülü - 2008
Türk Nöroşirürji Derneği Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp Genç
Nöroşirürjiyen Teşvik Ödülü için üç bilimsel çalışma ödüllendirilecektir. Seçilen araştırmacıların ödül ve beratı Türk Nöroşirürji
Derneği 22. Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktarı 1.ye
2500 USD, 2.ye 1500 USD ve 3.ye 1000 USD'dır.

Başvuru Koşulları:
1. Ödül için başvuran kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olmalıdır.
2. Ödül için başvuran kişi TND üyesi veya Nöroşirürji dalında
uzmanlık öğrencisi olmalıdır.
3. Araştırma deneysel veya klinik alanda yapılmış olmalıdır.
4. Araştırma SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birisinde
1 Ocak 2007 - 31 Aralık 2007 tarihleri arasında yayımlanmış
veya yayına kabul edilmiş olmalıdır.
5. Başvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araştırma Türk
Nöroşirürji Derneği adresine gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile başvuru geçerli değildir.
6. Araştırmanın aynı yıl TND tarafından verilen başka bir ödüle
başvurmamış olması veya daha önce herhangi bir ödül
kazanmamış olması gereklidir.
7. Ödül, değerlendirme jürisi tarafından layık görüldüğü takdirde
verilir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri bölünemez, birer
kişiye verilir. Ödül başvuran araştırmacıya verilir. Başvuruda,
araştırmada adı geçen diğer araştırmacıların yazılı onayı şarttır.

SON BAŞVURU TARİHİ
1 MART 2008
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Dr. Y›ld›z Yalç›nlar
Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü - 2008
Türk Nöroşirürji Derneği 2008 yılı Bilimsel Kongresi’nde Dr. Yıldız
Yalçınlar Bilimsel Araştırma Ödülü, seçilecek bir araştırmacıya
verilecektir. Seçilen araştırmacıya ödülü ve beratı 22. Türk Nöroşirürji
Derneği Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktarı 1000 USD’dir.

Başvuru Koşulları:
1. Başvuran kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
2. Başvuran kişi, Türk Nöroşirürji Derneği (TND) üyesi veya
Nöroşirürji dalında uzmanlık öğrencisi olmalıdır.
3. Araştırma Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir merkezde
yapılmış olmalıdır.
4. Araştırma, deneysel veya klinik alanda yapılmış olabilir.
5. Araştırma, SCI ve Index Medicus'a dahil dergilerden birisinde
2007 yılında yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olmalıdır.
6. Araştırma daha önce başka bir ödül almamış olmalıdır.
7. Başvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araştırma Türk Nöroşirürji
Derneği adresine gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Faks,
disket veya e-posta ile başvuru geçerli değildir.
8. Ödül başvuran araştırmacıya verilir. Başvuruda, araştırmada adı
geçen diğer araştırmacıların yazılı onayı şarttır.

SON BAŞVURU TARİHİ
1 MART 2008
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Prof. Dr. Vural Bertan
Yurtd›ﬂ› Ö¤retim ve E¤itim Bursu

Başvuru Koşulları:

1. Başvuran kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
2. Başvuran kişi Türk Nöroşirürji Derneği üyesi olmalıdır.
3. Başvuran adayın 45 yaş ve altında olması gerekmektedir.
4. Başvuran kişinin üniversite Anabilim Dalında veya eğitim hastaneleri
Nöroşirürji kliniklerinde çalışıyor olması gerekmektedir.
5. Başvuran adayın gideceği ülkenin dili veya İngilizce dilinde KPDS'den
enaz 70, TOEFL'den enaz 500 puan alması gerekmektedir.
6. Adayın gideceği merkezden kabul yazısı alması gerekmektedir.
7. Adayın dönüşünde Türk Nöroşirürji Derneği'ne çalışmasıyla ilgili rapor vermesi
gerekmektedir.
8. Adayın 3 adet ayrıntılı bilimsel özgeçmişini ve planladığı projelerini
Türk Nöroşirürji Derneği'ne göndermesi gerekmektedir.
9. Burs ücreti yıllık 5000 USD'dir.

SON BAŞVURU TARİHİ
1 MART 2008
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Ö¤retim ve E¤itim Grubu Yaz Okulu
28 Haziran - 1 Temmuz 2007, Samsun
www.spineturk.org
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Nöroonkolojik Cerrahi
Ö¤retim ve E¤itim Grubu Sempozyumu
28-29 Eylül 2007, Çeﬂme-‹zmir
www.turnog.org
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Ö¤retim ve E¤itim Grubu Sempozyumu
18-21 Ekim 2007, Antalya
www.spineturk.org
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Birleﬂik Sempozyumu
•2. Araﬂt›rma Kursu
•Nörotravma ve Yo¤un Bak›m Ö¤retim ve E¤itim Grubu
Sempozyumu
•Nöroﬂirürji Mesle¤i, Malpraktis ve Hukuk Sempozyumu
7-9 Aral›k 2007, ‹stanbul
www. turknorosirurji.org.tr
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Kafa Kaidesi Cerrahisi
Ö¤retim ve E¤itim Grubu Sempozyumu ve Kursu
15 Aral›k 2007, ‹stanbul
www. turknorosirurji.org.tr
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bilimsel toplantılar

1. Ulusal Yapay Organlar ve Destek Sistemleri
Kongresi. 15-17 Haziran 2007, İstanbul.
www.tuyod.org

Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Toplantılar
Listesi
Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yaz Okulu.
28 Haziran-1 Temmuz 2007, Sapanca.
www.spineturk.org

AOSpine Comprehensive Course for Eastern
Europe. 18-22 Haziran 2007, Antalya.
www.aospine.org

Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi
Grubu Nöroonkolojik Cerrahide Teknikler ve
Anatomik Yaklaşımlar: Video Sempozyumu.
28-29 Eylül 2007. www.turnog.org

4. Ege Biennial İnternational Neuroscience Graduate
Summer School. 25-29 Haziran 2007, İzmir.
World Spine IV Interdisciplinary Congress on Spine
Care. 29 Temmuz-1 Ağustos 2007, İstanbul,
TÜRKİYE. www.worldspine.org/ws4.cfm

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi Grubu Spinal Tümörler Sempozyumu.
18-21 Ekim 2007, Antalya. www.spineturk.org

6. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 4-8 Eylül
2007, Antalya. www.travma.org.tr

Türk Nöroşirürji Derneği 2. Araştırma Kursu ve Türk
Nöroşirürji Derneği Nörotravma ve Yoğun Bakım
Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu.
7-9 Aralık 2007, İstanbul
www.turknorosirurji.org.tr

Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi
Grubu Nöroonkolojik Cerrahide Teknikler ve
Anatomik Yaklaşımlar: Video Sempozyumu.
28-29 Eylül 2007. www.turnog.org
Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi Grubu Spinal Tümörler Sempozyumu.
18-21 Ekim 2007, Antalya. www.spineturk.org

Türk Nöroşirürji Derneği Kafa Kaidesi Cerrahisi
Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu ve Kursu.
15 Aralık 2007, İstanbul
www.turknorosirurji.org.tr
Yurtiçinde Yapılan Bilimsel Toplantılar Listesi

V Meeting of the Asian Society for NeuroOncology. 2-4 Kasım 2007, İstanbul, TÜRKİYE.
www.asno2007.org

2nd Anatolian Course of Interventional
Neuroradiology “Live Case Workshop”. 16-18 Mayıs
2007, Ankara. www.acinr.org

Yurtdışında Yapılan Bilimsel Toplantılar
Listesi

9. Ulusal Ağrı Kongresi. 16-19 Mayıs 2007,
İstanbul. www.uak2007.org

Spine Arthroplasty Society Congress SAS7.
1-4 Mayıs 2007, Berlin, ALMANYA.
www.spineartroplasty.org

2. Hidrosefali Sempozyumu. 25-27 Mayıs 2007,
Çeşme, İzmir. www.hidrosefali2007.org
7th Meeting of The European Neuroopthalmological Society (EUNOS). 26-27 Mayıs
2007, İstanbul.
Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yaz Okulu.
28 Haziran- 1 Temmuz 2007, Sapanca.
www.spineturk.org

8th. Congress of the European Skull Base Society.
3-5 Mayıs 2007. Prag, ÇEK CUMHURİYETİ.
www.esbs2007.com
Neuroendoscopy 2007. 9-12 Mayıs 2007.
FRANSA. www.neuroendoscopy2007.com
4th International Hydrocephalus Workshop.
17-20 Mayıs 2007, Rodos, YUNANİSTAN.
www.hydrocephalusrhodes07.gr
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European Association for Trauma and Emergency
Surgery and European Trauma Society 2007
Congress. 23-26 Mayıs 2007, Graz, AVUSTURYA.
www.eurotrauma2007.com
Gamma Knife Radiosurgery Training Program.
4-8 Haziran 2007, Cleveland, ABD. www.clevelandclinicmeded.com
2nd International Congress on Neuropathic Pain.
7-10 Haziran 2007, Berlin, ALMANYA.
www.kenes.com/neuropahic

B ü l t e n i

Egyptian Spine Review and Hands-On Course.
3-9 Ağustos 2007, MISIR. www.egyptspine.com
EANS European Congress. 2-7 Eylül 2007,
Glasgow, İNGİLTERE. www.eans2007.com
Black Sea Neurosurgical Congress. 1-3 Ekim 2007,
Olginka, Kranodor Region, RUSYA. www.congressph.ru
Research Updates in Neurobiology for
Neurosurgeons. 20-27 Ekim 2007, ABD.
www.societyns.org

8th. Bi-Annual Congress of the International
Stereotactic Radiosurgery Society. 23-27 Haziran
2007, San Francisco, ABD. www.iscs2007.org

Syringomyelia 2007. 23-26 Ekim 2007, Rugby,
İNGİLTERE. www.syringomyelia2007.org

Neurotrauma Symposium. 30 Temmuz-1 Ağustos
2007, Kansas City, ABD.
www.neurotrauma.org/2007

World Federation of Neurosurgical Society Meeting,
12th Asian-Australian Society of Neurosurgical
Surgeons. 18-21 Kasım 2007, Nagoya, JAPONYA.
www.aacns07.umin.nerjp

3rd Annual Aspen Symposium on Brain Tumor
Immunotherapy. 5-8 Ağustos 2007, Aspen, ABD.
www.cuneurosurgery.com/aspensymposium.htm

Craniofacial Surgery and Transfacial Approaches to
the Skull Base. 1-2 Aralık 2007, St. Louis, ABD.
http://pa.slu.edu
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Ülkemizin bütün
Nöroşirürjiyenlerini
Türk Nöroşirürji Derneği’ne
üye olmaya çağırıyoruz!

Türk Nöroşirürji Derneği üyeliğinin yararları
• Ücretsiz yılda 6 sayı bilimsel dergi,
• Ücretsiz yılda 4 defa ana bülten,
• Ücretsiz grup bültenleri (6-8 defa),
• Araştırma ve proje destek bursları,
• Değişik ödül programlarına başvurma hakkı,
• Dernek toplantılarına görevli (konuşmacı, yönetici, misafir vb),
olarak katılma hakkı,
• Yılda 15 değişik bilimsel toplantıya (kongre, sempozyum ve kurs
şeklinde) katılabilme şansı,
• Toplantılarda indirimli ücretlerden yararlanma...

Taşkent 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
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yeni üyeler

AŞKIN ESEN HASTÜRK
1974 Yılında İzmir'de
doğmuştur. Başkent
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalından
ihtisasını almıştır.

GÖKMEN KAHİLOĞULLAR
1975 Yılında Hatay'da
doğmuştur. Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Nöroşirürji
Anabilim Dalından ihtisasını
almıştır. Halen Siirt Devlet
Hastanesinde Nöroşirürji uzmanı
olarak çalışmaktadır. Evli ve bir
çocuk babasıdır.

MURAT TUNCAY TİFTİKÇİ
1974 Yılında Hatay'da
doğmuştur. Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi Nöroşirürji
Anabilim Dalından ihtisasını
almıştır. Halen Sakarya Ada Tıp
Hastanesinde Nöroşirürji uzmanı
olarak çalışmaktadır. Evli ve bir
çocuk babasıdır.

MEHMET SORAR
1972 yılında Antakya'da
doğmuştur. S.B. Dışkapı Yıldırım
Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi 2. Nöroşirürji
Kliniğinden ihtisasını almıştır.
Halen aynı yerde Nöroşirürji
uzmanı olarak çalışmaktadır. Evli
ve bir çocuk babasıdır.

CEM ATİLLA GÖKDUMAN
1971 yılında Ankara'da
doğmuştur. S.B. Okmeydanı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nöroşirürji Kliniğinden ihtisasını
almıştır. Halen Tunceli Devlet
Hastanesinde Nöroşirürji
uzmanı olarak çalışmaktadır. Evli
ve bir çocuk babasıdır.

R. SERHAT ERBAYRAKTAR
1965 yılında Akhisar'da
doğmuştur. Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalından
ihtisasını almıştır. 2004 yılında
doçent olmuştur ve halen aynı
yerde çalışmaktadır. Evli ve iki
çocuk babasıdır.

CANAN ÇİÇEK
1971 yılında Pazarcık'da
doğmuştur. İzmir Atatürk Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
Nöroşirürji Kliniğinden ihtisasını
almıştır. Halen Mersin Özel
İMC Hastanesinde Nöroşirürji
uzmanı olarak çalışmaktadır. Evli
ve bir çocuk babasıdır.

ALPER KARAOĞLAN
1971 yılında Yeşilova'da
doğmuştur. Taksim Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Nöroşirürji Kliniğinden ihtisasını
almıştır. Halen aynı yerde
Nöroşirürji uzmanı olarak
çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk
babasıdır.

MEHMET KAAN ÜNGÖREN
1971 yılında Kayseri'de
doğmuştur. GATA Haydarpaşa
Eğitim Hastanesi Nöroşirürji
Kliniğinden ihtisasını almıştır.
Halen Erzurum Mareşal Çakmak
Asker Hastanesinde
Nöroşirürji uzmanı olarak
çalışmaktadır.

GÖKHAN KIZILÇAY
1966 yılında Samsun'da
doğmuştur. Dr. Lütfi Kırdar
Kartal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Nöroşirürji
Kliniğinden ihtisasını almıştır.
Halen Sakarya Devlet
Hastanesinde Nöroşirürji
uzmanı olarak çalışmaktadır. Evli
ve iki çocuk babasıdır.
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SALİH GÜLŞEN
1966 Yılında Antalya'da
doğmuştur. Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalından
ihtisasını almıştır. Halen Başkent
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesinde Nöroşirürji uzmanı
olarak çalışmaktadır. Bir çocuk
babasıdır.

ÇAĞATAY ÖZDÖL
1972 Yılında Yozgat'da
doğmuştur. Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalından
ihtisasını almıştır. Halen Ankara
Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde Nöroşirürji uzmanı
olarak çalışmaktadır. Evli ve iki
çocuk babasıdır.

TURGAY PARSAK
1970 Yılında Eskişehir'de
doğmuştur. Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi Nöroşirürji
Anabilim Dalından ihtisasını
almıştır. Halen Bucak Devlet
Hastanesinde Nöroşirürji uzmanı
olarak çalışmaktadır. Evli ve bir
çocuk babasıdır.

AYTAÇ CAN
1974 Yılında Ankara'da
doğmuştur. Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Nöroşirürji
Anabilim Dalından ihtisasını
almıştır. Halen Düzce Atatürk
Devlet Hastanesinde Nöroşirürji
uzmanı olarak çalışmaktadır. Evli
ve bir çocuk babasıdır.

ENGİN YÜCEL
1974 Yılında Ankara'da
doğmuştur. Kırıkkale
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalından
ihtisasını almıştır. Halen
Zonguldak Devlet Hastanesinde
Nöroşirürji uzmanı olarak
çalışmaktadır.

OLGUN KARAZİNCİR
1976 yılında Adana'da
doğmuştur. S.B. Tepecik Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
Nöroşirürji Kliniğinden ihtisasını
almıştır. Halen Mustafa Kemal
Üniversitesinde Nöroşirürji
uzmanı olarak çalışmaktadır. Evli
ve bir çocuk babasıdır.

ARAM BAKIRCI
1973 yılında Elazığ'da
doğmuştur. Haydarpaşa
Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Nöroşirürji
Kliniğinden ihtisasını almıştır.
Halen Yedikule Surp Pirgiç
Ermeni Hastanesinde
Nöroşirürji uzmanı olarak
çalışmaktadır.

HALİT ÇAVUŞOĞLU
1972 yılında İstanbul'da
doğmuştur. Şişli Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Nöroşirürji Kliniğinden ihtisasını
almıştır. Halen aynı yerde
Nöroşirürji uzmanı olarak
çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk
babasıdır.
RAFET ÖZAY
1970 yılında Kocaören'de
doğmuştur. Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Nöroşirürji
Anabilim Dalından ihtisasını
almıştır. Halen Fatih
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesinde Nöroşirürji uzmanı
olarak çalışmaktadır. Evli ve iki
çocuk babasıdır.

HAYDAR ÇELİK
1976 yılında Nurnberg'de
doğmuştur. Ankara Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Nöroşirürji Kliniğinden ihtisasını
almıştır. Halen Van Asker
Hastanesinde Nöroşirürji
uzmanı olarak çalışmaktadır. Evli
ve bir çocuk babasıdır.
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ÖMER NADİR KOÇ
1974 yılında Hatay/Dörtyol'da
doğmuştur. Şişli Etfal Hastanesi
Nöroşirürji Kliniğinden
ihtisasını almıştır. Halen Özel
Nisa Hastanesinde Nöroşirürji
uzmanı olarak çalışmaktadır.

HÜSEYİN ANBARCI
1973 yılında Keşan'da
doğmuştur. Kırıkkale
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalından
ihtisasını almıştır. Halen Dağ ve
Komando Tuğayı Lojistik Destek
Komutanlığı 30 Yataklı Seyyar
Cerrahi Hastanesinde askerlik
görevini yakmaktadır. Evli ve bir
çocuk babasıdır.

ŞEFİK YEŞİLKILIÇ
1969 yılında Antakya'da
doğmuştur. Ankara Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nöroşirürji Kliniğinden
ihtisasını almıştır. Halen Afşin
Devlet Hastanesinde
Nöroşirürji uzmanı olarak
çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

GALİP KEMAL CENGİZ
1970 yılında İskenderun'da
doğmuştur. Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi Nöroşirürji
Anabilim Dalından ihtisasını
almıştır. Halen aynı yerde
Nöroşirürji uzmanı olarak
çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk
babasıdır.

HASAN MURAT AYTEN
1977 yılında Konya'da
doğmuştur. Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Nöroşirürji
Anabilim Dalından ihtisasını
almıştır. Halen Cizre Devlet
Hastanesinde Nöroşirürji uzmanı
olarak çalışmaktadır. Bir çocuk
babasıdır.

ENİS KURUOĞLU
1976 yılında Bakırköy’de
doğmuştur. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalından
ihtisasını almıştır. Halen Artvin
Devlet Hastanesinde Nöroşirürji
uzmanı olarak çalışmaktadır.

ŞENOL ER
1959 yılında İzmir'de doğmuştur.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi Nöroşirürji Anabilim
Dalından ihtisasını almıştır.
Halen Tepecik Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde
Nöroşirürji uzmanı olarak
çalışmaktadır.

HALİL İBRAHİM GÜNDÜZ
1977 yılında Kırıkhan'da
doğmuştur. Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Nöroşirürji
Anabilim Dalından ihtisasını
almıştır. Halen Eskişehir Devlet
Hastanesinde Nöroşirürji uzmanı
olarak çalışmaktadır.

DURAN BERKER CEMİL
1976 yılında Adana'da
doğmuştur. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Nöroşirürji
Anabilim Dalından ihtisasını
almıştır.

ORHAN DEMİRALP
1965 yılında Ankara’da
doğmuştur. Dışkapı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Nöroşirürji Kliniğinden
ihtisasını almıştır. Halen Çekirge
Bursa Devlet Hastanesinde
Nöroşirürji uzmanı olarak
çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk
babasıdır.
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AYDIN AYDOSELİ
1977 yılında Bursa'da
doğmuştur. İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi Nöroşirürji Anabilim
Dalından ihtisasını almıştır.
Evli ve bir çocuk babasıdır.

KADİR ÖZTÜRK
1975 yılında İstanbul'da
doğmuştur. Dr. Lütfi Kırdar
Kartal Eğitim ve Ataştırma
Hastanesi Nöroşirürji
Kliniğinden ihtisasını almıştır.
Halen Gümüşhane Devlet
Hastanesinde Nöroşirürji uzmanı
olarak çalışmaktadır. Evli ve bir
çocuk babasıdır.

DİLEK ARSLAN
1975 yılında İzmir'de doğmuştur.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalından
ihtisasını almıştır. Halen İzmir
Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde Nöroşirürji uzmanı
olarak çalışmaktadır. Evli ve bir
çocuk annesidir.

TANER EĞRİPARMAK
1972 yılında Adana'da
doğmuştur. Dışkapı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Nöroşirürji Kliniğinden
ihtisasını almıştır. Halen
Aksaray Devlet Hastanesinde
Nöroşirürji uzmanı olarak
çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk
babasıdır.

NEHİR BARUT
1976 yılında İstanbul'da
doğmuştur. Dr. Lütfi Kırdar
Kartal Eğitim ve Ataştırma
Hastanesi Nöroşirürji
Kliniğinden ihtisasını almıştır.
Halen aynı yerde Nöroşirürji
uzmanı olarak çalışmaktadır.

KAMURAN DÖNERTAŞ
1966 yılında Karacasu'da
doğmuştur. İzmir Atatürk Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
Nöroşirürji Kliniğinden
ihtisasını almıştır. Halen Manisa
Devlet Hastanesinde Nöroşirürji
uzmanı olarak çalışmaktadır.

ERSOY KOCABIÇAK
1971 yılında Samsun'da
doğmuştur. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalından
ihtisasını almıştır. Halen
Samsun Gazi Devlet
Hastanesinde Nöroşirürji uzmanı
olarak çalışmaktadır. Evli ve bir
çocuk babasıdır.

ALİ KARAYOL
1966 yılında Elazığ'da
doğmuştur. İnönü Üniversitesi
Tıp Fakültesi Nöroşirürji
Anabilim Dalından ihtisasını
almıştır. Halen Aksaray Devlet
Hastanesinde Nöroşirürji uzmanı
olarak çalışmaktadır. Evli ve bir
çocuk babasıdır.
ZÜBEYDE ÖZKAYA
1974 yılında Niğde'de
doğmuştur. İzmir Atatürk Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
Nöroşirürji Kliniğinden
ihtisasını almıştır. Halen
Afyonkarahisar Devlet
Hastanesinde Nöroşirürji uzmanı
olarak çalışmaktadır. Evli ve bir
çocuk annesidir.

MELİH BOZKURT
1978 yılında Kağızman'da
doğmuştur. Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Nöroşirürji
Anabilim Dalından ihtisasını
almıştır. Halen Ağrı Doğubeyazıt
Devlet Hastanesinde Nöroşirürji
uzmanı olarak çalışmaktadır.
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