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Duyuru

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin Y›ll›k Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s›

Say›n Üyemiz,
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin y›ll›k Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› 05 Haziran 2010
Cumartesi günü saat 10:00’da Milli Kütüphane Toplant› Salonu Bahçelievler/Ankara
adresinde yap›lacakt›r. Ço¤unlu¤un sa¤lanamamas› halinde 2. toplant› 19 Haziran
2010 Cumartesi günü ayn› yer ve saatte yap›lacakt›r.
Genel Kurul toplant›s›nda birlikte olmak dile¤iyle sayg›lar›m› sunar›m.

Doç. Dr. Ethem Beﬂkonakl›
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetim Kurulu Baﬂkan›

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

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Bülten Editörü

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin de¤erli üyeleri,
Yeni bir bülten ile yine karﬂ›n›zday›z. Bu bültende Mart ay›nda
Kuﬂadas›’nda yap›lan Türk Nöroﬂirürji Derne¤i 6. Ö¤retim ve E¤itim
Kurultay’›n›n ayr›nt›l› dökümüne ulaﬂabileceksiniz. 14-18 May›s
tarihleri aras›nda yap›lan 24. Ulusal Kongremiz ile ilgili dosyalar
bültenimizde yer almaktad›r. Ayr›ca Nisan ay›nda yap›lan
1. Ortado¤u Ülkeleri Nöroﬂirürji Sempozyumu ile ilgili ayr›nt›l›
haberleri bulabileceksiniz. Bültenimiz di¤er toplant› izlenimleri,
okuyucular›m›zdan gelen yaz›lar ve duyurular ile devam ediyor.
19 Haziran 2010 tarihinde Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Genel Kurulunda
yap›lacak seçimle beraber, önce bülten editör yard›mc›s› sonra 2 y›l
süre ile bülten editörü olarak görevim elinizdeki 27. bülten ile sona
eriyor. Baﬂta Türk Nöroﬂirürji Derne¤i yönetim kurulu baﬂkan›
Dr. Ethem Beﬂkonakl› ve yönetim kurulu üyelerine, bültenleri
haz›rlamakta büyük eme¤i geçen bülten editör yard›mc›lar›
Dr. Özkan Ateﬂ ve Dr. ‹hsan Solaro¤lu’na, ve bülten tasar›m, dizgi ve
bas›m iﬂlerini gerçekleﬂtiren Buluﬂ Tasar›m ve Matbaac›l›k
Hizmetlerine teﬂekkür ederim.
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin yeni oluﬂacak bülten ekibine baﬂar›lar
diliyor, bültene eleﬂtileri ve yaz›lar› ile katk›da bulunan tüm
üyelerimize sayg›lar›m› sunuyorum.

Doç. Dr. Süleyman ÇAYLI
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Bülten Editörü
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Yönetimi Devrederken...

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetim Kurulu’ndan
21 Haziran 2008- 19 Haziran 2010

De¤erli üyelerimiz,
Derne¤imizde 21 Haziran 2008 tarihinde göreve baﬂlayan Yönetim Kurulunun görev dönemi
tamamlanmaktad›r. Yönetim kurulumuz görev yapt›¤› dönemde, birçok etkinlikleri ile derne¤imizin e¤itim,
ö¤retim, mesleki, etik, d›ﬂ iliﬂkiler ve finansal yönden güçlü bir kurum haline gelmesi için çal›ﬂm›ﬂt›r.
Süreç içinde tüm üyelerimizle birlikte gerçekleﬂtirdi¤imiz, üyelerimiz taraf›ndan da elbette bilinen ve
de¤erlendirilen bu etkinlikleri aﬂa¤›da k›saca özetlemeye çal›ﬂaca¤›z;
1- Derne¤imiz kurumsal kimli¤inin, gerek Dünya’daki geliﬂmelere, gerekse Nöroﬂirürji camias›na yak›ﬂan bir
yap› haline gelmesi için baﬂlat›lan çal›ﬂmalar devam ettirilmiﬂ ve önemli yollar al›nm›ﬂt›r. Derne¤imiz
bugün daha düzenli, tak›m halinde çal›ﬂan, kendine güvenen, uyumlu ve hakk›n› koruyan bir sivil toplum
örgütü konumundad›r ve birçok benzer kuruluﬂa da aktif katk› sa¤lamaktad›r.
2- Hukuk ve mali dan›ﬂmanl›k bürolar›m›z bu dönemde de aktif olarak çal›ﬂm›ﬂ, yasal süreçlerin ve
de¤iﬂikliklerin dikkatli bir ﬂekilde takip edilmesi sa¤lanm›ﬂ ve mali olarak hatas›z ve verimli bir dönem
geçirilmiﬂtir. Yapt›¤›m›z tüm anlaﬂmalar bu dan›ﬂmanlar›m›z›n kontrol ve onaylar›ndan sonra
gerçekleﬂtirilmiﬂtir
3- Derne¤imizin Web sayfas› s›k ziyaret edilen, fonksiyonel ve ça¤daﬂ bir yap› haline gelmiﬂtir. Web
sayfam›zda derne¤imizin kamuoyu ve üye duyurular›, tüm bilimsel toplant› duyurular›, bilimsel
dergilerimiz ve bültenlerimiz yer alm›ﬂ, ayr›ca üyelerimize ayl›k e-posta bülteni gönderilerek dernek
etkinlikleri bildirilmiﬂtir. Derne¤imiz çevreci bir dernek olma yolundad›r. Tüm üyelerimizin e-posta
adreslerini güncellenmesi çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r Böylece bas›l› yay›nlardan h›zla kurtularak e-posta ve
web bilgilendirme yoluyla üyelerimize ulaﬂ›lmas› hedeflenmektedir. K›rtasiye masraflar› derne¤imizin çok
fazla artan etkinlikleri nedeniyle dev boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r. K›rtasiyeden kurtulma çal›ﬂmalar›n›n bu
dönemde sadece düﬂünsel altyap›s› haz›rlanabilmiﬂtir. Ancak tüm hissi karﬂ› ç›kmalara ra¤men bas›l›
gereçlerin bas›m ve gönderim maliyetleri göz önüne al›n›rsa k›rtasiyeden h›zla kurtulmam›z gerekti¤i
ortadad›r.
Turkish Neurosurgery” dergimiz son y›llarda ça¤a uygun çal›ﬂmalarda bulunarak geçen dönemde “S
SCI
4- “T
Expanded Index” de kay›tlanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu y›l elektronik takip sistemine geçilmiﬂ ve yazarlar›n
etki de¤eri” 0.28 olarak hesap edilmiﬂtir. Bu rakam
yaz›lar›n› kolay takip etmesi sa¤lanm›ﬂt›r. Dergimizin “e
bizim için yeterli bir rakam olmamakla birlikte 1.5 y›ll›k bir süreç ve ülkemizden SCI ye kay›tl› di¤er dergiler
göz önüne al›nd›¤›nda ﬂu an için kabul edilebilir olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Üyelerimizin da katk›s›yla bu
Türk Nöroﬂirürji Dergisi” ise Nöroﬂirürji e¤itim dergisi olarak iﬂlev görecek
de¤erin yükseltilmesi gereklidir. “T
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ﬂekilde planlanm›ﬂt›r. Türkçe yay›nlanan bu dergimiz her say›s›nda baﬂka bir ö¤retim ve e¤itim grubu
sorumlulu¤unda ç›kar›larak güncel e¤itimin gere¤ini Türkçe olarak karﬂ›lamas› planlanm›ﬂ ve son say›s›
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubumuzun katk›s›yla ç›kar›lm›ﬂt›r. Editörümüz Dr.
Hakan Caner baﬂta olmak üzere tüm editör yard›mc›lar›na çal›ﬂmalar› için çok teﬂekkür ediyoruz.
5- Türk Nöroﬂirürji Derne¤inin Ö¤retim ve E¤itim gruplar›nca ç›kar›lan grup bültenleri ve ana bültenimiz aktif
olarak en güncel konularla ç›kar›lmaya devam edilmiﬂtir. Tüm gruplar›m›z geçen y›l içinde bültenlerini
ç›karm›ﬂlard›r. Bültenlerimizin editörlerine ve yard›mc›lar›na özverili çal›ﬂmalar› için çok teﬂekkür ediyoruz.
6- Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu çal›ﬂmalar› halen uzmanl›k dernekleri aras›nda en üst düzeylerde olup, pek
çok uzmanl›k derne¤inin halen ulaﬂamad›¤› bir yap›lanma ile ÖSYM’nin arac›l›¤›yla yaz›l› s›nav› son 4 y›ld›r
gerçekleﬂtirmektedir. Sözlü s›nav›n› ise geçen y›l Haziran ay›nda EANS format›na eﬂde¤er olarak
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bu s›nav için bu y›l fazla miktarda baﬂvuru oldu¤u için 2 jüri halinde EANS s›nav›na
eﬂde¤er bir ﬂekilde Haziran ay›nda yap›lacakt›r. T›pta Uzmanl›k Kurulunun (TUK) yeni T›pta Uzmanl›k
Tüzü¤ü 18 Temmuz 2009 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂ olup, derne¤imizin tüm görüﬂlerine ra¤men uzmanl›k
e¤itim süremiz 5 y›la indirilmiﬂtir. Uzmanl›k e¤itim süremizin azalt›lmas›na karﬂ› yeterlik kurulumuz, EANS
Nöroﬂirürji bölümü ve hukuk dan›ﬂmanlar›m›zla beraber çal›ﬂ›larak durumun düzeltilmesi konusunda
çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂt›r. Sizlerinde bildi¤i gibi tüm uzmanl›k derneklerinin bilimsel e¤itim ve ö¤retimle
ilgili isteklerinin aksine kararlar al›nmaktad›r. Ocak ay›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›nca oluﬂturulan müfredat ve
rotasyonlar kurulu toplant›lar›nda yeterlik kurulumuzun önerileri do¤rultusunda rotasyon sürelerimiz
azalt›larak toplam 7 ay olarak T›pta Uzmanl›k Kuruluna bildirilmiﬂtir. Bu yeni düzenlemelerin bugünlerde
tamamlanmas› ve ilan edilmesi beklenmektedir.
7- Derne¤imiz, geçen yaz aylar›nda üyelerimizin gereksinimlerine cevap verecek bir mesleki sorumluluk
sigortas› çal›ﬂmas› için 4 ayr› firmadan teklifler alm›ﬂ, taraf›m›zdan gerekli öneri ve eklemeler sonras› sigorta
kuruluﬂu taraf›ndan üyelerimiz için 3 ayl›k bir kampanya yap›lm›ﬂt›r. Bu kampanyadan yaklaﬂ›k 200 üyemizin
indirimli bir ﬂekilde yararland›¤› ö¤renilmiﬂtir.
9- Derne¤imiz sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde bu dönemde çok önemli bir etkinlik daha
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Ankara’da 5-12 Temmuz 2010 tarihleri aras›nda yol ilan tabelalar›nda travma önleme
uyar›lar›m›z yer alm›ﬂt›r. Bu etkinlikle; elde edilen verilere göre yaklaﬂ›k 2 milyon kiﬂiye uyar›lar›m›z
ulaﬂm›ﬂ, derne¤imiz ve amaçlar› tan›t›lm›ﬂt›r. Derne¤imizin kamu yarar›na bu faaliyeti bas›n ve di¤er ilgililer
taraf›ndan da yak›n ilgiyle karﬂ›lanm›ﬂt›r. Derne¤imiz taraf›ndan belirtilen etkinliklerle “NöroﬂirürjiNöroﬂirürjiyen”, ve Türk Nöroﬂirürji Derne¤i” alg› çal›ﬂmalar›da baﬂlat›lm›ﬂt›r. Derne¤imizin bu ve benzer
faaliyetleriyle di¤er koﬂullar› da sa¤lanarak kamu yarar›na dernek olma özelli¤ini elde edece¤ini
ummaktay›z.
10-Baﬂar›y› takdir ve çal›ﬂmay› teﬂvik amaçl› olarak derne¤imiz ödüller vermeye devam etmiﬂtir. Araﬂt›rma
ödülleri, yurtd›ﬂ› burslar, araﬂt›rma proje destekleriyle üyelerimiz ve Nöroﬂirürji bilimi desteklenmeye
devam edilmiﬂtir. Bu amaçla baﬂvuran 1 üyemize yurtd›ﬂ› burs, 3 projeye “bilimsel proje destek”, birçok
üyemize bilimsel araﬂt›rma ödülü, 3 bilimsel bildiriye kongremizde “Y›l›n Bildirisi” ödülü verilmiﬂtir.
Kongremizde 3 üyemize bilimsel bildirilerinde “Özenli Türkçe” ödülü verilmiﬂtir. Birçok üyemizin proje
destek baﬂvurusu ise jüri de¤erlendirmesinin sonuçlanmas›n› beklemektedir. Bunlardan baﬂka birçok
üyemizle de yaz›l› ya da sözlü temas ile istekleriyle ilgili önerilerde bulunulmuﬂ, yönlendirilmiﬂ ve yol
gösterilmiﬂtir. Toplulu¤umuzun gelece¤i olan uzmanl›k ö¤rencileri ve genç Nöroﬂirürjiyenlerle iliﬂkiler
güçlendirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Genç Nöroﬂirürjiyenler bu y›l kendi bültenlerini ç›karm›ﬂlard›r. Ayr›ca web
sayfam›zda onlarla ilgili ayr› bölüm oluﬂturulmuﬂtur. Bu bölümler daha etkin hale getirilecek, yeni bültenler
onlara emanet edilerek grup bilinçleri de kuvvetlendirilmeye çal›ﬂ›lacakt›r. AR-GE grubumuz ilk
bültenlerini haz›rlayarak aktif çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.
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11-Nöroﬂirürji e¤itim ve ö¤retimini standartlaﬂt›rmaya yönelik olarak kurslar baﬂta olmak üzere kongre ve
sempozyumlar düzenlenmiﬂ, kitap, kitapç›k ve duyurular yay›nlanm›ﬂt›r. 4 y›ld›r üzerinde çal›ﬂ›lan “Temel
Nöroﬂirürji” kitab›m›z›n güncel hali tamamlanm›ﬂ ve bas›lm›ﬂt›r. 205 yazar›n 156 makale ile katk› sa¤lad›¤›
kitab›m›z›n editörleri ve yard›mc›lar›na çok teﬂekkür ederiz. Tüm gruplar›m›z y›ll›k sempozyum ve kurslar›n›
baﬂar›yla gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bunlar;
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim grubu yaz okulu: 25-28 Haziran 2009, Çanakkale.
Nöroonkolojik Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu Moleküler Nöro-onkoloji Toplant›s›’: 7 Eylül 2009, ‹stanbul.
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim grubu sempozyumu: 8-11 Ekim 2009, Nevﬂehir.
Cerrahi Nöroanatomi Ö¤retim ve E¤itim grubu sempozyumu: 24-25 Eylül 2009, ‹stanbul.
Stereotaktik, Fonksiyonel Nöroﬂirürji a¤r› ve epilepsi cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim grubu sempozyumu:
24-25 Ekim 2009, Ankara.
Nörotravma ve Yo¤un Bak›m Ö¤retim ve E¤itim grubu sempozyumu: 31 Ekim 2009, Afyon.
Nöroovasküler Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim grubu sempozyumu: 7-8 Kas›m 2009, Hatay.
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim grubu ileri kursu: 20-22 Kas›m 2009, ‹zmir.
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim grubu Metastatik Omurga Tümörleri Paneli: 19 Aral›k
2009, Ayd›n.
Nöroonkolojik Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim grubu sempozyumu: 25-26 Aral›k 2009, ‹stanbul.
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim grubu, Lomber Dar Kanal Paneli: 6 Mart 2010, Trabzon.
Pediatrik Nöroﬂirürji Ö¤retim ve E¤itim grubu kursu: 1-4 Nisan 2010, Kocaeli.
Stereotaktik, Fonksiyonel Nöroﬂirürji a¤r› ve epilepsi cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim grubu çal›ﬂtay›:
1-2 May›s 2010, Denizli.
Nöroonkolojik Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim grubu Bölgesel Toplant›s›: 5 Haziran 2010, Diyarbak›r.
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Temel Nöroﬂirürji Kursu: 3. Dönem 2. Kurs; 16-20 Mart 2010 Kuﬂadas›/Ayd›n
Grup ve kurullar›n bu toplant›lar› yan› s›ra birçok ilimizde derne¤imizin ismi alt›nda düzenli ayl›k toplant›lar
bu y›l süresince devam ettirilmiﬂtir. Bu toplant›lar nedeniyle tüm grup baﬂkanlar› ve yönetim kurullar›na
teﬂekkür ederiz. Burada bir noktay› üyelerimize tekrar hat›rlatmak isteriz; tüm bilimsel toplant›lar›m›zda
bilimsel program ve konuﬂmac› planlamalar› art›k tamamen ö¤retim ve e¤itim gruplar›n›n yönetimlerine
b›rak›lm›ﬂt›r. Dernek Yönetim Kurulu bu konuda sadece üst planlamalar›, uzun dönem planlamalar›,
duyurular›, mali ve hukuki boyutlar›n› düzenlemektedir. Bu nedenlerle bilimsel toplant›larda yer almak
isteyen üyelerimize tavsiyemiz; ö¤retim ve e¤itim gruplar›n›n çal›ﬂmalar›nda aktif yer almalar›d›r.
Toplant› listesinden de görüldü¤ü gibi ülkemizin tüm ﬂehir ve bölgelerinde toplant›lar düzenlemeye
çal›ﬂ›ld›. Burada ki amac›m›z; derne¤imizin bilimsel gücü ve kapsay›c›l›¤› ile tüm üyelerimizin dernek
etkinliklerine kat›l›m›n›n sa¤lanmas›d›r. Bu ﬂekilde tüm ﬂehirlerimize, bölgelerimize ve ülkemize yay›l›m
önümüzdeki dönem yönetim kurullar›na en önemli önerilerimizdendir. Genç Nöroﬂirürjiyenler ve
gelece¤imiz olan uzmanl›k ö¤rencilerine yönelik toplant› programlar›na da devam edilmiﬂtir.
Bu y›l 24. Kongremiz bildi¤iniz üzere 14-18 May›sta Antalya-Belek’te gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu kongre gerek
bilimsel gerekse sosyal programlar›yla oldukça baﬂar›l› geçmiﬂtir. Kongremize 1400 kiﬂi kat›lm›ﬂ olup 47
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firma; 77 birim stand ile sergi alanlar›nda yer alm›ﬂt›r. Buradan elde edilen gelirlerle gruplar›m›z›n ve
üyelerimizin projeleri, sempozyum, kurs ve kurultay gibi birçok toplant›lar, ayr›ca tüm di¤er etkinliklerimiz
desteklenmektedir.
12-Mesleki ve özlük haklar› aç›s›ndan da önemli ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Bu y›lda derne¤imiz, gerek SGK gerekse
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n tüm çal›ﬂmalar›na katk› sa¤lam›ﬂ, Türk Nöroﬂirürji biliminin ve üyelerimizin mesleki
yarar›na olacak her türlü konuda aktif rol alm›ﬂt›r. SGK’nda yeni SUT malzeme listeleri ve fiyatlar›
oluﬂturulurken derne¤imiz aktif katk› sa¤lam›ﬂ, oluﬂturulan komisyonlara kat›l›nm›ﬂ, birçok eksikli¤in ve
haks›zl›¤›n önüne geçilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Eksik olan iﬂlemler gruplar›m›z›n katk›s›yla SUT iﬂlem listesine
eklenmiﬂtir. ﬁu anda sa¤l›k bakanl›¤›nda iﬂlem puanlar›, risk ve süre katsay›lar› ile ilgili çal›ﬂmalar devam
etmektedir. Geçen y›l yapt›¤›m›z giriﬂimler sonucu soruﬂturmalarda mahkemelerce bilirkiﬂi atanmas›nda
derne¤imizden talepte bulunulmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Bu taleplerde konuya yak›ndan ilgili bilirkiﬂi atanmas›
için gruplar›m›za sorulmakta, gruplar›m›zdan gelen isimler ilgili kurumlara bildirilmekte ya da görüﬂleri
direk dernek görüﬂü olarak iletilmektedir.
13-D›ﬂ iliﬂkiler güçlendirilmiﬂtir. Boston/ABD’de yap›lan 14. WFNS Dünya Kongresine dernek ve delegeler
olarak tüm resmi çal›ﬂmalar›na aktif olarak kat›ld›k. Burada 2017 16. WFNS kongre adayl›k çal›ﬂmalar›na
baﬂlad›k. Bu amaçla kurdu¤umuz geçici “ WFNS 2017 Adayl›k Kurulu” ise çal›ﬂmalar›na Eylül 2009 da
baﬂlam›ﬂt›r. 16-18 Ekim 2009 da 6. Karadeniz Ülkeleri Nöroﬂirürji Kongresini ‹stanbul’da gerçekleﬂtirdik. Bu
toplant›da Karadeniz k›y›s› 9 ülke ve K›rg›zistan taraf›ndan ülkemizin 2017 Dünya Kongresi adayl›¤›n›n
desteklenmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Yine Hollanda/Groningen’ de 24-27 Mart 2010 tarihinde yap›lan EANS
toplant›s›nda bu çal›ﬂmalar devam etmiﬂtir. Yap›lan etkin çal›ﬂmalarla üyemiz Dr. Nejat Akalan’›n EANS
e¤itim komitesi baﬂkanl›¤›na seçilmesi baﬂar›lm›ﬂt›r. Yine derne¤imiz taraf›ndan 8-11 Nisan 2010 tarihinde
‹stanbul’da “1. Orta Do¤u Nöroﬂirürji Sempozyumu” düzenlenmiﬂtir. Bu bölgeden 20 ülke ve derne¤in
kat›ld›¤› bu toplant›da yaklaﬂ›k 150 yönetici misafir edilmiﬂtir. Çok verimli geçen bu toplant›dan sonra
kat›lan tüm ülkeler 2017 Kongre adayl›¤›m›z› destekleyen resmi kararlar alm›ﬂlard›r. Bu toplant›larla sadece
2017 kongresi hedeflenmemiﬂtir. Bölge ülkeleriyle iﬂbirli¤inin geliﬂtirilerek ülkemiz ve üyelerimizin bölge
ülkelerinden gelecek sa¤l›k ekonomisinden de pay almas› hedeflenmiﬂtir. Türk-Kore ortak toplant›lar›
devam ettirilmiﬂtir. 24. Kongremizde 2. Kore-Türk ortak toplant›s› gerçekleﬂtirilmiﬂ olup karﬂ›l›kl› toplant›lar
ve iliﬂkiler devam ettirilecektir. Kongremizde 36 Koreli meslektaﬂ›m›z misafir edilmiﬂtir. 3. Ortak
Toplant›n›n da 2012 y›l› Nisan ay›nda Seoul/Güney Kore’de yap›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu konuda da tüm
haz›rl›klar baﬂlat›lm›ﬂt›r. Görevlilerimiz ayr›ca EANS ve WFNS’nin tüm toplant›lar›na kat›lm›ﬂlar, derne¤imizi
temsil etmiﬂler ve önümüzdeki dönemlerde de edeceklerdir. 2017 WFNS kongresi adayl›k dosyas›
Cumhurbaﬂkanl›¤›, Sa¤l›k, D›ﬂiﬂleri, Kültür Bakanl›klar›, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi gibi resmi kurumlar,
TÜBA, TÜB‹TAK gibi bilim-teknoloji kurumlar› ve güçlü- tan›nm›ﬂ sanayi-teknoloji kurumlar›ndan destek
mektuplar› da al›narak haz›rlanm›ﬂt›r.
14-Son y›llar ülkemiz tüm t›p camias› aç›s›ndan s›k›nt›l› y›llar olmuﬂtur. Bu s›k›nt›lardan grubumuzda elbette
etkilenmiﬂtir. Derne¤imiz baz› s›k›nt›lar için gere¤ini yasal çerçevede yapm›ﬂ olup, duyuru ve röportajlarla
üyelerimizin haklar›n› korumaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Ancak toplulu¤umuzun ve markam›z›n imaj›n› zedeleyen kendi
üyelerimize karﬂ› yasal olarak mücadele etmek için de etik kurullar›n› çal›ﬂt›rm›ﬂt›r. Bu amaçla özellikle
umut tacirleri” baﬂta olmak üzere her türlü bilim ve etik d›ﬂ› davran›ﬂta bulunanlara karﬂ› gerekli
“u
zeminlerde mücadele etmiﬂtir. Sa¤l›kta dönüﬂüm çal›ﬂmalar›n›n verdi¤i sanc›lar, sa¤l›k planlamalar› ve
harcamalar›ndaki plans›z ve günü birlik de¤iﬂiklikler hepimizi etkilemektedir. SGK’ nun bazen çok gerekli
olan iﬂlemleri bile k›s›tlama giriﬂimleri, “tam gün yasas›” gibi uygulanabilirli¤i tart›ﬂmal› ancak ülkemiz
sa¤l›k sistemini, hasta haklar›n›, t›p e¤itimini, üniversitelerimizi temelden zarara u¤ratabilecek olaylar
Nöroﬂirürji insan gücü tespit ve
bizimde çal›ﬂma alanlar›m›z› farkl› yönlerde de¤iﬂtirmektedir. Bu amaçla “N
planlama” çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂ olup, bitirilmek üzeredir. Bu çal›ﬂma sonunda daha net bilgilerle sa¤l›k
planlay›c›lar› ve fiyatland›r›c›lar› karﬂ›s›nda gerekli müdahaleleri yapma ﬂans› elde edilecektir. Üzülerek
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belirtmeliyiz ki bu sorunlar›n tart›ﬂ›lmas› s›ras›nda TTB ile iliﬂkilerde TTB’nin kemikleﬂmiﬂ baz› tutumlar›
nedeniyle yeterli ve sa¤l›kl› iliﬂki kurulamam›ﬂt›r. Göreve baﬂlarken söyledi¤imiz gibi “ggerçekleﬂtirilmemiﬂ
veya gerçekleﬂtirilememiﬂ baz› ﬂeyler sadece yanl›ﬂl›klardan de¤il, ço¤u zaman yaﬂanan zaman›n
koﬂullar›nda da kaynaklanmaktad›r”. Dernekler kanununa göre bilimsel ve mesleki örgüt olarak kurulmuﬂ
derne¤imizin yapaca¤› veya yapabilece¤i ﬂeyler bellidir. Otorite olmad›¤›m›z sürece yasama organ›n›
ilgilendiren çal›ﬂmalara önerilerimiz d›ﬂ›nda müdahale etmemiz ve “bizim istedi¤imiz” her ﬂeyin kabul
ettirilmesi beklentisi gerçekçi de¤ildir.
15-Derne¤imizin halen faaliyette bulundu¤u Bahçelievler’deki daire zaman içerisinde yetersiz kalm›ﬂt›r.
Geçen y›l sizlere sundu¤umuz; ihtiyaçlar›m›za uygun, otopark›, çal›ﬂma salonlar›, depolar› ve araﬂt›rma
laboratuarlar›yla en az 2000 m2 lik kapal› alan› olan ça¤daﬂ bir merkez düﬂüncesiyle gerekli çal›ﬂmalar
baﬂlam›ﬂ ve halen devam etmektedir. Derne¤imizin yönetimini devir alacak olan arkadaﬂlar›m›z›n da yine
dernek üyelerimizle birlikte alacaklar› yeni kararlarla bu çal›ﬂmalara devam edece¤ine inan›yoruz.-

De¤erli üyelerimiz,
‹ki y›ld›r görev yapan bu yönetim kurulu, kendisinden önceki yönetimlerinde baﬂlatt›¤›, üzerinde çal›ﬂt›¤› ve
minnetle and›¤›m›z birçok projeyi devam ettirmiﬂ ve birçok yeni projeyi de gerçekleﬂtirmiﬂtir. Üyelerimiz
aras›nda hiçbir ayr›ma izin verilmemiﬂ, görev almak isteyen tüm üyelerimizle birlikte çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Sizlerin
katk›s›yla say›lan tüm çal›ﬂmalar yap›labilmiﬂtir. Türk Nöroﬂirürji Derne¤i bugün güçlenmiﬂ kurumsal yap›s›,
mesleki sayg›nl›¤›, tüm kamu kurum ve kuruluﬂlar›yla yak›n iliﬂkisi ve sa¤lam maddi yap›s›yla güçlü bir
dernektir. Önümüzdeki dönem yönetim kurullar›nda görev alacak üyelerimize ve sizlere bu gücü huzur içinde
devrederken hepinize sayg›lar›m›z› sunar, katk›lar›n›z için çok teﬂekkür ederiz.
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetim Kurulu
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24. Bilimsel Kongremiz

TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
24. B‹L‹MSEL KONGRES‹’NDEN ‹ZLEN‹MLER
14-18 May›s 2010
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Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi
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Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi
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Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi
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24. Bilimsel Kongre Gazetesi
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Plaket ve Teşekkürler

TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹ NÖROﬁ‹RÜRJ‹ UZMANLI⁄INDA
40. YIL PLAKET VE TEﬁEKKÜR BELGES‹ ALAN ÜYELER‹M‹Z

Prof. Dr. HIZIR ALP
1933 y›l›nda Van’da do¤du. Orta ö¤renimini ayn› ilde tamamlad›. 1953
y›l›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesinde e¤itime baﬂlad›. 1959 y›l›nda
t›p e¤itimini tamamlad›. Bir y›l süre ile GATA’da staj ve arkas›ndan Eskiﬂehir
Hava Hastanesi’nde uçuﬂ hekimli¤i e¤itimine kat›ld›.
1960 y›l›nda Diyarbak›r 8. Ana jet üssünde uçuﬂ hekimi olarak görev yapt›.
1963-1970 tarihlerinde Genel Cerrahi ve Nöroﬂirürji dal›nda e¤itim ald›.
1970-1977 tarihlerinde Eskiﬂehir Hava Hastanesi’nde nöroﬂirürjiyen olarak
görev yapt›. 1975 y›l›nda Nöroﬂirürji Doçenti olarak görevine devam etti.
1977 y›l›nda askerlikten ayr›ld›. 1977-1979 tarihleri aras›nda Ankara Numune
Hastanesi’nde Nöroﬂirürji klinik ﬂefi olarak çal›ﬂt›.
1979 y›l›nda Ankara ‹dari ‹ktisadi Bilimler Akademi Baﬂkanl›¤›n›n teklif etti¤i
Akademi T›p Fakültesi kurulmas›na yönelik görevi kabul etti. Ayn› y›l içinde,
kurucu üyelerin seçilmesi ve hastane bulunmas› iﬂlevini yerine getirdi. 1979
Eylül ay›nda T›p Fakültesi aktif hale getirildi.
1982 y›l›nda Profesör olarak, 1999 tarihine kadar nöroﬂirürji bölümünde,
ayr›ca hastanenin yeni ünitelerinin kurulmas› ve geliﬂmesi için çal›ﬂt›.
Ö¤renci dersliklerinden ve temel bilimlere ait laboratuarlar›n kurulmas›n›
gerçekleﬂtirmek için yap›lan bütün çal›ﬂmalara kat›ld›.
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TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹ NÖROﬁ‹RÜRJ‹ UZMANLI⁄INDA
40. YIL PLAKET VE TEﬁEKKÜR BELGES‹ ALAN ÜYELER‹M‹Z

Prof. Dr. METE SAVEREN
Dr. Mete Saveren 1936 y›l›nda Ankara’da do¤du. ‹lk ve orta ö¤reniminden
sonra ‹stanbul Pertevniyal Lisesi’ni bitirdi. 1961 y›l›nda ‹stanbul T›p
Fakültesi’nden mezun oldu.1961-1963 y›llar›nda askerlik görevini ‹zmir’de
1963-1965 y›llar› aras›nda mecburi hizmetini Tunceli’de tamamlad›. 1965
y›l›nda Hacettepe T›p Fakültesi Nöroﬂirürji bölümüne asistan olarak girdi,
daha sonra Prof. Dr Nurhan Avman ve ekibi ile beraber Ankara Üniversitesi
Nöroﬂirürji klini¤ine geçti.1971 y›l›nda ECFMG s›nav›n› ilk giriﬂinde kazand›.
Ayn› y›l nöroﬂirürji uzman› oldu. 1974–1975 y›llar› aras›nda Amerika’da
Boston Lahey klini¤inde baﬂasistan olarak çal›ﬂt›.1976 y›l›nda doçent
olduktan sonra 1979 y›l›nda Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirürji
klini¤ini kurdu ve kürsü baﬂkanl›¤›n› yapt›.1981 y›l›nda Profesör oldu.2001
y›l›na kadar kürsü baﬂkanl›¤›na devam etti. Birçok makale ve yay›nlar› olan
Mete Saveren 2004 y›l›nda emekli oldu. 1961 y›l›ndan beri Ülkü Saveren ile
evli olan Mete Saveren’in iki o¤lu ve üç torunu bulunmaktad›r.
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YAﬁ SINIRINDAN EMEKL‹ OLARAK TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
PLAKET VE TEﬁEKKÜR BELGES‹ ALAN ÜYEM‹Z

Prof. Dr. MUSA NURCAN ÖZDAMAR
27 Mart 1944 Tunceli’de do¤du. Babas›n›n memuriyeti dolay›s›yla e¤itim
süreci çok de¤iﬂken oldu. 1961’de ‹zmir Atatürk Lisesi’ni bitirdi ve Ege
Üniversitesi T›p Fakültesi’ne girdi. 1967 y›l›nda fakülteden mezun oldu.
Hemen müteakip aylar Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirürji
kürsüsünde uzmanl›k e¤itimine baﬂlad›. 1972 y›l›nda nöroﬂirürji uzman›
oldu. 1973 y›l›nda ‹zmir Hava Hastanesi’nde askerlik görevini yapt› ve bunu
takiben ayn› y›l Ege Üniversitesi’nde yeni aç›lan Nöroﬂirürji kürsüsüne
kat›ld›. 1976-77 y›llar›nda Zürih Üniversitesi’nde mikronöroﬂirürji üzerine üst
e¤itim gördü. Dönüﬂünde Kas›m 77 döneminde doçent, 1988 y›l›nda
profesör oldu. Meslek yaﬂam› Ege Üniversitesi’nde devam etti ve ﬁubat 2010
tarihinde emekliye ayr›ld›.
‹lgi Alan›: Mikronörojirürji ve bu tekli¤in zorunlu oldu¤u vasküler
hastal›klarla özellikli beyin tümörleridir.
Araﬂt›rma konular›: Serebrovasküler dinamik ve anevrizma modellemeleri
üzerine yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
Yay›n çal›ﬂmalar›: Temel nöroﬂirürji üzerine ders kitab› mikroﬂirürji üzerine
teknik notlar ve çeﬂitli kitaplarda ilgi alan› ile ba¤lant›l› bölümler ve periodik
yay›nlarda 50 civar›nda makaledir.
‹dari Görevler: 1979-82 T›p Fakültesi yönetim kurulu üyeli¤i, 2001 - 2004
Üniversite yönetim kurulu üyeli¤i, 1997-2003 Nöroﬂirürji AD baﬂkanl›¤›, 19982010 Beyin Araﬂt›rmalar› Merkezi yönetim kurulu üyeli¤i.
Üyelikler: Türk Nöroﬂirürji Derne¤i (2002-2004 dönem baﬂkan›d›r) Avrupa
Nöroﬂirürji Dernekleri Federasyonu (EANS) Dünya Nöroﬂirürji Birli¤i (WFNS)
Türkiye Beyin Araﬂt›rmalar› Derne¤i (TUBAS) Uluslararas› Beyin Araﬂt›rmalar›
Derne¤i (IBRO).
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TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
ÜSTÜN H‹ZMET ÖDÜLÜ ALAN ÜYEM‹Z

Prof. Dr. MEHMET Z‹LEL‹
Dr. Mehmet Zileli 1980’de Ege Üniversitesi T›p Fakültesi’nden mezun olmuﬂ,
1986’da uzman, 1989’da doçent, 1996’da profesör olmuﬂtur. Halen Ege
Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dal› baﬂkan›d›r.
1987 - 1988 y›llar›nda Almanya Erlangen Üniversitesi’nde Prof.Johannes
Schramm’›n yan›nda araﬂt›rma görevlisi olarak çal›ﬂm›ﬂ, Alexander von
Humboldt Vakf›n’dan burs alm›ﬂt›r.
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu’nun kurucu
baﬂkanl›¤› (1995 - 1999), Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Baﬂkanl›¤› (2006 - 2008),
World Spine Society ikinci baﬂkanl›¤› (2007 - 2008), World Spinal Column
Society baﬂkan yard›mc›l›¤› (2009 dan beri), World Spine IV kongresi
program komitesi baﬂkanl›¤› (2007), 6. Karadeniz Nöroﬂirürji Kongresi
baﬂkanl›¤›n› (2009) yapm›ﬂt›r.
Ülkemizde omurga cerrahisinin geliﬂmesine ve e¤itimine katk›lar› olmuﬂtur.
Dokuz adet spinal cerrahi kursu düzenlemiﬂtir (1997 - 2009). Cleveland Klinik
ile birlikte spinal cerrahi kadavra kursu düzenlemiﬂ (2003 ve 2005), Avrupa
Omurga Derne¤i’nin seyahat bursuna ev sahipli¤i yapm›ﬂt›r (2002, 2003, 2004
y›llar›).
Ülkemizde ilk kez “spinal cerrahi uzmanl›k sonras› e¤itim” (spine fellowship)
programlar›n› baﬂlatm›ﬂ, 3 - 6 ay süreli bu programlara yurt d›ﬂ›ndan 16, yurt
içinden 28 uzman kat›lm›ﬂt›r.
Ulusal ve uluslararas› 21 derne¤in üyesidir. 14 bilimsel derginin hakemli¤ini
yapmaktad›r. 46 uluslararas› yay›n›, 13 uluslararas› kitap bölümü, 72 yerli
yay›n›, 74 yerli kitap bölümü, 5 kitab›, 203 uluslararas› ve 263 ulusal kongre
bildirisi vard›r.
‹yi derecede ‹ngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babas›d›r.
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TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
BURS VE ÖDÜL ALAN ÜYELER‹M‹Z

KA⁄AN TUN
(Hamit Ziya Gökalp Genç Nöroﬂirürjiyen Teﬂvik Ödülü, 2. lik)
1969 y›l›nda Ayd›n'da do¤du. ‹lk, orta ve lise e¤itimini ‹zmir'de tamamlad›.
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi’nden 1993 y›l›nda T›p doktoru olarak mezun
oldu. 1993–1996 y›llar› aras›nda Manisa ve Ankara'da pratisyen hekim olarak
görev yapt›. 1996–2002 y›llar› aras›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroﬂirürji Anabilim Dal›nda ihtisas›n› tamamlad›. TÜB‹TAK ve Beyin
Araﬂt›rmalar› Derne¤i 2001 Seyahat ve E¤itim Bursu Ödülü ile Eylül 2001’de
Hopital Lariboisiére - Paris Üniversitesi'nde gözlemci olarak bulundu. 2002
y›l›ndan itibaren Ankara Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 1.
Nöroﬂirürji Klini¤i’nde Uzman Doktor olarak göreve baﬂlam›ﬂt›r. 2002–2007
y›llar› aras›nda, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Anatomi Anabilim Dal›nda
Klinik Anatomi Doktora program›n› tamamlam›ﬂt›r. 2008 y›l›nda, Anadolu
Üniversitesi Aç›k Ö¤retim Fakültesi Sa¤l›k Kurumlar› ‹ﬂletmecili¤i
bölümünde e¤itime baﬂlam›ﬂ ve halen devam etmektedir. Ald›¤› bilimsel
ödüller aras›nda, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i “Y›ld›z Yalç›nlar Bilimsel Araﬂt›rma
Ödülü 2007”, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i “Prof. Dr. Mahir Tevruz Bilimsel
Araﬂt›rma Ödülü 2009”, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i “Dr. Y›ld›z Yalç›nlar Bilimsel
Araﬂt›rma Ödülü 2009” ödülleri bulunmaktad›r. 29 adet SCI-expanded
kapsam›nda yay›nlanm›ﬂ uluslararas› bilimsel makalesi, 24 adet ulusal
dergilerde yay›nlanm›ﬂ bilimsel makalesi bulunmaktad›r. Halen, 2002
y›l›nda baﬂlam›ﬂ oldu¤u Ankara Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 1.
Nöroﬂirürji Klini¤i’ndeki görevine devam etmektedir. 22 Nisan 2010
tarihinde Doçent’lik ünvan›n› alm›ﬂt›r.
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MEHMET ERﬁAH‹N
(Hamit Ziya Gökalp Genç Nöroﬂirürjiyen Teﬂvik Ödülü, 3. lük)
1967 y›l›nda Artvin’de Do¤du, ‹lk ve orta ö¤retimini Artvinde tamamlad›.
1985 y›l›nda Adana Erkek lisesinden, 1992’de Bursa Uluda¤ Üniversitesi T›p
Fakültesinden Mezun Oldu. 1992-1994 Y›llar› Aras›nda Hakkari Çukurca
Merkez sa¤l›k Oca¤› tabipli¤i ve Çukurca sa¤l›k grup baﬂkanl›¤› yapt›. 19942000 Y›llar› aras›nda ‹stanbul Haydarpaﬂa Numune E¤itim Araﬂt›rma
Hastanesi Beyin Cerrahisi Klini¤inde Asistanl›k yapt› ve 2000 y›l›nda Uzman
oldu. 2000 y›l›nda Erzurum Mareﬂal Fevzi Çakmak Asker Hastanesinde
askerlik yapt›. 2001 y›l›nda ‹stanbul Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi Beyin cerrahisi klini¤ine Uzman Olarak atand›. 2001
y›l›nda Türk Nöroﬂirürji Derne¤i XV. Bilimsel kongresi poster yar›ﬂmas› 1. lik
ödülü ald›. A¤›rl›kl› deneysel serebral vazospazm olmak üzere deneysel
nörotravma modelleri üzerinde çal›ﬂmaktad›r ve bu konularda yay›nlanm›ﬂ
uluslararas› makaleleri vard›r. Evli ve 3 k›z çoçu¤u babas› olan Mehmet
Erﬂahin Halen ‹stanbul Haydarpaﬂa Numune Hastanesinde Beyin Cerrahi
Uzman› olarak çal›ﬂmaktad›r.

MAHMUT AKYÜZ
(Mahir Tevruz Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü)
1969 y›l›nda Antalya'da do¤du. ‹lk, orta ve lise tahsilini Antalya’ da
tamamlad›. 1992 y›l›nda Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi'nden mezun
oldu. 1992-1993 y›llar› aras›nda Afyon-Sand›kl› ilçesinde mecburi hizmetini
yapt›. Uzmanl›k e¤itimini 1993-2000 y›llar› aras›nda Akdeniz Üniversitesi
Nöroﬂirurji Anabilim Dal›'nda tamamlad›. 2000-2004 y›llar› aras›nda ayn›
klinik de uzman olarak çal›ﬂt›. 2004 y›l›nda yard›mc› doçent ünvan›yla
çal›ﬂmaya baﬂlad›. 2006 y›l›nda doçent oldu ve ayn› klinikte çal›ﬂmalar›na
devam etmektedir.
2005 y›l›nda Türk Nöroﬂirurji Derne¤i Prof. Dr. Mahir Nevruz Bilimsel
Araﬂt›rma ödülü, 2005 y›l›nda Sinir Sistemi Cerrahisi Derne¤i Bilimsel
Araﬂt›rma ödülü, 2006 y›l›nda Türk Nöroﬂirurji Derne¤i Prof. Dr. Mahir Nevruz
Bilimsel Araﬂt›rma ödülü kazanm›ﬂt›r. 2006 y›l›nda Akdeniz Üniversitesi
Sa¤l›k Bilimleri Alan›nda Teﬂvik ödüllüne lay›k görülmüﬂtür.
Uluslaras› dergilerde 34 adet, ulusal hakemli dergilerde 6 adet makalesi ve
2 adet kitap bölümü yazarl›¤› bulunmaktad›r. Evli ve üç çocuk babas›d›r.
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SONER ﬁAH‹N
(Mahir Tevruz Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü)
1975 y›l›nda Bursa'da do¤du. Liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde tamamlad›ktan
sonra, Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesine girdi. 5.lik
derecesiyle tamamlad›¤› t›p fakültesinden sonra nöroﬂirurji uzmanl›k
e¤itimini EANS’a akredite olan Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirurji
Anabilim Dal›'ndan ald›. Uzmanl›k e¤itimi s›ras›nda ABD Wisconsin
Üniversitesinde Nöroﬂirurji bölümünde Fokal Serebral ‹skemi ve Marmara
Üniversitesi T›p Fakültesi Nörolojik Birimler Enstitüsünde Hipofiz
adenomlar›n›n invazyon kriterleri ve tümör anjiogenezisi konular›nda
çal›ﬂmalarda bulundu. 2003 y›l›nda A¤›r Kafa Travmal› Hastalarda
Dexanabinol Faz 3 uluslararas› çok merkezli çal›ﬂmas›nda Türk
Delegasyonunda Araﬂt›rmac› olarak görev ald›. Çok say›da ulusal ve
uluslararas› bildiri ve poster sunumlar›, hakemli Dergilerde yay›nlanm›ﬂ 16
akademik çal›ﬂmas› ve iki kitap bölümü bulunmaktad›r. 2008 y›l›nda
ﬁanl›urfa E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesinde mecburi hizmet görevini
tamamlad›ktan sonra, Kocaeli Derince E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesine
atand›. Eﬂzamanl› olarak Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler
Enstitüsünde doktora e¤itimine devam etmektedir. Türk Nöroﬂirurji
Derne¤i'nin Genç Nöroﬂirürjiyenler Kurulunda Baﬂkanvekilli¤i görevini
sürdürmektedir, evlidir.

MUHAMMET BAHADIR YILMAZ
(Aysima Alt›nok Nöroﬂirürji Uzmanl›k Tez Ödülü)
1978 Akda¤madeni-Yozgat do¤du. Bursa Erkek Lisesinden mezun olduktan
sonra T›p Fakültesi ö¤renimimi 2001 y›l›nda Uluda¤ Üniversitesinde
tamamlad›.
2002-2003 y›llar› aras›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Beyin ve Sinir
Cerahisi Anabilim dal›nda arast›rma görevlisi olarak çal›ﬂt›ktan sonra 20032010 y›llar› aras›nda Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Beyin ve Sinir
Cerrahisi'nden uzmanl›¤›m› ald›. Halen Kayseri E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesinde mecburi hizmet yapmaktad›r. Ulusal Nörosirurji Board
s›nav›n› kazanm›ﬂt›r. Evli ve bir çocuk babas›d›r.
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ERK‹N ÖZG‹RAY
(Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yurtd›ﬂ› E¤itim Bursu)
1974 y›l›da ‹zmir’de do¤du. 1985-1992 y›llar›nda Bornava Anadolu Lisesini,
1992-1998 y›l›nda da Ege Üniversitesi T›p Fakültesinde ö¤renim görmüﬂtür.
1999-2005 y›llar› aras›nda Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirürji Anabilim
Dal›nda görev yapm›ﬂ olup, 2007 y›l›ndan bu yana ayn› klinikte uzman hekim
olarak görev yapmaktad›r.
2005 y›l›ndan bu yana TNDer üyeli¤i, 2008’den itibaren genç
Nöroﬂirürjiyenler Kurulu üyesidir. Ak›c› düzeyde ‹ngilizce ve orta düzeyide
Almanca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babas›d›r.
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TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
YILIN B‹LD‹R‹LER‹ ÖDÜLÜ ALAN ÜYELER‹M‹Z

B‹R‹NC‹L‹K
MOB‹L TELEFONA BA⁄LI MANYET‹K ALANIN APOP‹TOT‹K SÜRECE OLAN ETK‹S‹N‹N ERKEN DÖNEM
TAVUK EMBR‹YOSU NÖRAL TÜP GEL‹ﬁ‹M‹NDE DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Ahmet ﬁükrü UMUR, Can YALDIZ, Nurcan UMUR , Burcu KARA , Selda VATANSEVER ,
Mehmet SELÇUK‹
Celal Bayar Üniversitesi, T›p Fakültesi, Nöroﬂirürji Anabilim Dal›, Manisa

‹K‹NC‹L‹K
DENEYSEL AKUT EP‹LEPS‹ MODEL‹NDE H‹POKAMPAL DER‹N BEY‹N ST‹MÜLASYONUNUN
EP‹LEPT‹K DEﬁARJLAR ÜZER‹NE ETK‹LER‹

Tar›k AKMAN , Haydar ERKEN , Göksemin ACAR , Elif BOLAT, Zahir K›Z›LAY,
Feridun ACAR , Osman GENÇ
Pamukkale Üniversitesi, Nöroﬂirürji Anabilim Dal›

ÜÇÜNCÜLÜK
DENEYSEL AKUT OMUR‹L‹K KONTÜZYON MODEL‹NDE HÜCRE ÖLÜM T‹PLER‹N‹N KRONOLOJ‹K
OLARAK ‹NCELENMES‹ VE HÜCRE ZEDELENME ﬁEKL‹, ﬁ‹DDET‹ VE DA⁄ILIMININ HAR‹TALANMASI

Selim AYHAN , Gökhan BOZKURT, Ayﬂe AYHAN, Atilla AKBAY
Hacettepe Üniversitesi, T›p Fakültesi, Nöroﬂirürji Anabilim Dal›, Ankara
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TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹ 24. B‹L‹MSEL KONGRES‹
6. NÖROﬁ‹ RÜRJ ‹ HEMﬁ‹REL‹⁄‹ KONGRES‹
SÖZLÜ B‹LD‹R‹ ÖDÜLÜ ALANLAR

B‹R‹NC‹L‹K
NÖROﬁ‹RÜRJ‹ HEMﬁ‹REL‹⁄‹ KONGRELER‹NE KABUL ED‹LEN SÖZEL VE POSTER B‹LD‹R‹
ÖZETLER‹N‹N ELEﬁT‹REL DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Aklime D‹CLE , Özlem B‹L‹K, Hatice KAYA
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemﬂirelik Yüksek Okulu, Cerrahi Hastal›klar› Hemﬂireli¤i Ö¤retim Üyesi, ‹zmir

‹K‹NC‹L‹K
H‹DROSEFAL‹L‹ ÇOCUKLARININ EBEVEYNLER‹N‹N STRESLE BAﬁETME BECER‹LER‹N‹N
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Gülbin YILMAZ , Esra ENG ‹N, Yusuf ER ﬁAH ‹N
Ege Üniversitesi, T›p Fakültesi Hastanesi, Acil T›p Anabilim Dal›, Bornova, ‹zmir

ÜÇÜNCÜLÜK
NÖROﬁ‹RÜRJ‹ YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹NDE GECE VARD‹YASINDA UYGULANANHEMﬁ‹REL‹K
G‹R‹ﬁ‹MLER‹N‹N HEMﬁ‹REL‹K BAKIMI MEMNUN‹YET DÜZEY‹NE ETK‹S‹

Sultan BABAY ‹⁄‹T, Keziban TOSUN , Gülay ALTUN U⁄RA ﬁ, Güler AKSOY,
Yüksel TURAN
‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Nöroﬂirürji Anabilim Dal›

28

T ü r k

N ö r o ﬂ i r ü r j i

D e r n e ¤ i

B ü l t e n i

Burslar ve Ödüller

TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
ÖZENL‹ TÜRKÇE ÖDÜLLER‹

B‹R‹NC‹L‹K
SA⁄LIKLI ER‹ﬁK‹NLERDE TR‹GEM‹NAL S‹N‹R‹N S‹STERNAL PARÇASININ HACM‹

Selçuk PEKER , Erdem YILDIZ, Necmettin PAM‹R
Ac›badem Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirürji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

‹K‹NC‹L‹K
DÜﬁÜK VE YÜKSEK DERECEL‹ GL‹AL TÜMÖRLÜ HASTALARDA TOTAL OKS‹DAN VE TOTAL
ANT‹OKS‹DAN KAPAS‹TEN‹N KARﬁILAﬁTIRILMASI

Kadir ÇINAR , Mehmet ALPTEK‹N , ‹brahim ERKUTLU, Abidin Murat GEY‹K ,
Abdulvahap GÖK
Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi, Nöroﬂirürji Ana Bilim Dal›, Gaziantep

ÜÇÜNCÜLÜK
SELLAR PARASELLAR BÖLGE CERRAH‹S‹ KOMPL‹KASYONLARI – ÖNLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹

Mustafa BERKER , Burcu HAZER, ‹lkay IﬁIKAY, Taﬂk›n YÜCEL , Mustafa ALDUR
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirürji Bölümü
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Kurultay

TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
Ö⁄RET‹M VE E⁄‹T‹M KURULU 6. KURULTAYI
Ethem Beﬂkonakl›: De¤erli kurultay üyeleri,
yemek
sonras›
rehaveti
içinde
baﬂlamak
durumunday›z, kusura bakmay›n. Kurs format›ndaki
bir küçük de¤iﬂiklik nedeniyle bu sene böyle olmak
durumunda kal›nd›. Zannedersem gelecek seneler
zamanla ilgili biraz daha iyi çal›ﬂma yap›lmas›
gerekecek. Bu seneye kadar 5 sene boyunca
sabahtan baﬂlam›ﬂt›k. Bu sene mecburen ö¤leden
sonraya almak durumunda kald›k. Çünkü kurul
toplant›lar› raporlar için, tutanaklar için sabah olmak
durumundayd›. Hepiniz kurultaya hoﬂ geldiniz
demek istiyorum. Her y›l oldu¤u gibi yine bu
kurultay›n deﬂifre edilmiﬂ metinleri, yasal ve sosyal
s›k›nt›lar› uzaklaﬂt›r›ld›ktan sonra bültenimizde yer
alacak. O yüzden görüﬂ bildirmek isteyen kurultay
üyelerinin görüﬂlerini bildirmeden önce ismini
söylemesinde büyük fayda var. Daha sonra deﬂifre
edilmiﬂ sözlerin sahibini bulamazsak kimli¤i belirsiz
diye yazmak zorunda kal›yoruz. Çok fazla olmuyor
gerçi, çünkü toplant› içinde baz› arkadaﬂlar›m›z söz
s›ralar›n› olabildi¤ince yazmaya çal›ﬂ›yor. ‹ﬂte ﬂu
kiﬂiden sonra ﬂu, ﬂu kiﬂiden sonra ﬂu konuﬂtu diye.
Deﬂifre metninin sa¤l›¤› aç›s›ndan olabildi¤ince
isminizi bildirirseniz çok memnun oluruz. De¤erli
kurultay üyeleri, derne¤imiz 1985 y›l›nda kurulmuﬂtu.
Hocam›z burada Hamit Ziya Gökalp Hocam›z. 25.
y›l›m›z› kutluyoruz bu sene. Ben 20. y›lda da yönetim
kurulundayd›m, Dr. Selçuk Palao¤lu’nun baﬂkanl›¤›
s›ras›nda. 25. y›lda da yönetim kurulunda oldum
güzel bir tesadüf. Kurucular›m›za çok teﬂekkür
ediyoruz, bir k›sm› aram›zda de¤il onlar› rahmetle
an›yoruz. Aram›zda olanlara uzun ömürler ve sa¤l›kl›
bir hayat diliyoruz. Çok teﬂekkür ediyoruz
kendilerine. Hocam iyi ki derne¤imizi kurmuﬂsunuz
teﬂekkür ediyoruz. Bütün toplant›larda k›saca
derne¤imizin ana organizasyonunu anlat›yorum.
Kurultay üyelerinin ço¤unlu¤u bunu biliyorlar, bütün
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toplant›larda da birkaç slaytla da olsa anlat›yorum. ﬁu
anda ana organizasyonumuz gördü¤ünüz ﬂekildedir.
Bilimsel örgütlülü¤ümüz var, mesleki örgütlülü¤ümüz
var ve sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili sivil
inisiyatif örgütlülü¤ümüz var. Bunlarla ilgili
çal›ﬂ›yoruz ve bu sunuyu ben sadece Türkiye’de
kurultay üyelerine veya kendi üyelerimize de¤il, yurt
d›ﬂ›nda da son 1 senedir birçok ülke veya kuruluﬂa da
bu organizasyonumuzu anlatmaya çal›ﬂ›yorum. ﬁimdi
bugünkü gündemimiz bu ﬂekilde olacak. Çok özür
dileyerek bir ﬂey bildirmek istiyorum. Son 1 hafta
bizim için gerçekten çok hareketli geçti. Ben de dün
gece ancak buraya gelebildim. Baz› belgeler yani
konuﬂtu¤umuz konularla ilgili belgeleri buraya
yap›ﬂt›ramad›m. Arzu etti¤iniz takdirde, istedi¤iniz
belgeleri bildirirseniz ben size onlar› ulaﬂt›raca¤›m.
Bazen soru soruluyor. Kurultaya biz niye kat›lm›yoruz,
biz de kat›lmak istiyoruz gibi. Kurultay, ö¤retim ve
e¤itim kurultay›n›n yaklaﬂ›k 6 sene öncesinden
oluﬂturulmuﬂ bir kat›l›mc› listesi var. Bu liste yönetim
kurulu, kurucular, önceki baﬂkanlar, gördü¤ünüz gibi
ana bilim dal› baﬂkanlar›, klinik ﬂefleri, ö¤retim ve
e¤itim gruplar›n›n baﬂkanlar›, 24 tane kurul ve
çal›ﬂma grubumuz var ve bunlar›n üyelerinden
oluﬂuyor. O yüzden normal resmi format›m›z bu
ﬂekilde. K›saca üye say›m›zdan bahsetmek istiyorum.
Yaklaﬂ›k 1050 idi en son karar›m›z s›ras›nda.
Zannedersem 20–30 kiﬂi daha artt› ama tam say›
1100’e yak›n durumda. Ö¤retim ve e¤itim grubumuzu
9’dan 7’ye indirdik ﬂartlar gere¤i. Baz› gruplar yeteri
kadar kiﬂi olmad›¤›n› bildirdiler veya öneriler
do¤rultusunda baz› gruplar› birleﬂtirmek zorunda
kald›k. ﬁu anda 7 ö¤retim ve e¤itim grubumuz ve 24
kurulumuz vard›r. Biraz sonra bu kurul ve gruplarla
ilgili sizler söz ald›¤›n›z zaman baﬂka önerileriniz
varsa bildirmenizi rica edece¤im. Her y›l oldu¤u gibi
bu y›l da kongremizde 40. y›l›n› dolduran
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üyelerimize, büyüklerimize kutlama ve teﬂekkür
plaketi ve belgelerini sunaca¤›z. Bu sene 2 tane 40.
y›l›n› dolduran üyemiz var. Prof. Dr. Mete Saveren ve
Prof. Dr. H›z›r Alp Hocalar›m›z kendilerini kutluyoruz.
Buraya ne yazaca¤›m› bilemedim aç›kças›; yaﬂ
haddinden emekli olanlar olarak bir tek Nurcan
Hocam›z› yazd›k ama birkaç tane üyemizin emekli
oldu¤unu biliyoruz. Ona ne diyece¤iz bilemiyorum
çünkü çok genç yaﬂta emekli oldular. Onlar› da
kutluyoruz, arzu ederseniz onlar› da anons ederiz
daha sonra. Sa¤l›kl› emeklilikler diliyoruz hepsine.
Bir k›sm› çal›ﬂma hayat›na devam ediyor. O yüzden
buraya almad›k çünkü onlar emekli olmad›lar ama
Nurcan Hoca emekli olmuﬂ gibi kendisini tan›tt›. O
yüzden ona teﬂekkür plaketimizi sunaca¤›z. Maalesef
geçen sene kay›plar›m›z oldu. Üyelerimizden Aykut
Karasu, maalesef genç yaﬂ›nda kaybettik. Kendisine
Allah’tan rahmet diliyorum. Yusuf Hocam›z› da
kaybettik geçen sene. Çok yak›nda geçen hafta içinde
Ayd›n Ege A¤abeyimizi kaybettik. Hepimize
baﬂsa¤l›¤› diliyorum, kendilerine Allah’tan rahmet
diliyorum. Ben ﬂöyle bir özet halinde gidece¤im.
Arada durdurup sizlerin görüﬂlerini almaya
çal›ﬂaca¤›z. Arzu edenler mikrofona ismini söyleyerek
bildirirse memnun oluruz. Daha önceki kurultaylarda
da bahsetti¤imiz gibi k›saca yapt›¤›m›z etkinliklerden
daha sonra da yap›lmas› gerekenlerle ilgili
önerilerinizi alaca¤›z. Bilimsel toplant›lar›m›z devam
ediyor. Bilimsel dergilerimiz giderek daha iyi olarak
devam ediyor, k›saca bunlar› geçece¤im. Geçen sene
kurultay
sonras›nda
oluﬂan
toplant›lar›m›z›
hat›rlatarak baﬂl›yorum. 23. bilimsel kongremizi
biliyorsunuz K›br›s’ta yapt›k Girne’de. 1300
kat›l›mc›m›z vard›. 38 firma kat›ld›. Burada ﬂunu
söylemek istiyorum. Geçen seneden itibaren t›bbi
kongrelerin bütçesi giderek daral›yor. Çok ﬂükür biz
halen Türk Nöroﬂirürji Derne¤i olarak bu daralmay›
gözlemedik. Ama kad›n do¤um gibi, onkoloji gibi çok
fazla olmas› gereken firma kat›l›mlar› ve ticari
sponsorluklar› çok fazla olmas› gereken birtak›m
kongrelerin ve toplant›lar›n %60’a yak›n daralmalar
yaﬂad›¤›n› biliyoruz, ama biz çok ﬂükür bu daralmay›
halen gözlemiﬂ de¤iliz. Küçük toplant›lar›m›zda
gözleyebiliriz
ama
ana
toplant›lar›m›zda
gözlemiyoruz. K›br›s ile ilgili birkaç bir ﬂey söylemek
istiyorum. Bizim oradaki toplant›m›z asl›nda bir
örnekti. Bu sene daha da artt› toplant› say›lar› ve çok
k›s›tl›l›klara ra¤men artt›. K›br›s, kumarhaneleri ve
birtak›m tan›nmayla ilgili sorunlar› nedeniyle
özellikle Avrupa Birli¤i ve Amerikan firmalar›
taraf›ndan kat›lmakta uygun bulunmayan bir bölge
olarak kabul ediliyor. Her ﬂeye ra¤men biz geçen
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sene bütün firmalar›m›z› oraya taﬂ›d›k, sa¤l›kl› bir
ﬂekilde nakliyeleri yap›ld›. Bildi¤im birkaç sorun
d›ﬂ›nda da üyelerimizle de ilgili çok ciddi bir sorun
yaﬂanmad›. Bilmiyorum burada sizin söylemek
istedi¤iniz bir ﬂey var m›? K›br›s’› bir defa kulland›k.
‹leride kullan›lmas› gündeme gelse ne dersiniz?
Herhalde özel bir öneri yok. Pediatrik Nöroﬂirürji
geçen kurultaydan sonra 2009 sempozyumunu ve
kursunu yapt›. Cerrahi Nöroanatomi Eylül 2009’da
toplant›s›n› yapt›. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
ö¤retim ve e¤itim grubumuzun biraz daha farkl›
toplant› formatlar› var. Yaz okulu, sonbahar
sempozyumu, ileri kurs, yerel toplant›lar› bir hayli
fazla ve devam ediyorlar. Son sempozyumlar›n›
Nevﬂehir’de yapt›lar. Ülkemizin birçok yerinde
toplant› yapmaya çal›ﬂ›yorlar. Kendilerini tebrik
ediyorum. Ekim ay›nda Dr. Mehmet Zileli’nin
baﬂkanl›¤›nda bir kongremiz oldu. 6. Karadeniz
Ülkeleri Nöroﬂirürji Kongresi. Baﬂar›l› bir kongreydi.
Yaklaﬂ›k 10 tane ülke kat›ld›. K›rg›zistan dahil olmak
üzere. 237 kat›l›mc› vard›. Bunlar›n 150 civar› yabanc›
konuklar›m›zd›. Bizim aç›m›zdan, dernek politikalar›
aç›s›ndan çok baﬂar›l› bir kongre olarak geçti.
‹lerideki baz› hedeflerimiz aç›s›ndan da yol gösterici
oldu. Daha sonra Stereotaktik ve Fonksiyonel
grubumuzun toplant›s› yap›ld› Ekim ay›nda
Ankara’da. Nörotravma ve Yo¤un bak›m grubumuzun
toplant›s› Afyon’da yap›ld›. Nörovasküler Cerrahi
grubumuzun toplant›s› Hatay’da yap›ld›. De¤iﬂik
yerlerde yap›lmas›n› dernek yönetimi olarak da
teﬂvik ediyor ve böyle olmas›n› arzu ediyoruz.
Slogan›m›z ﬂu; gitmedi¤iniz yer sizin de¤ildir.
Ülkemizin her yerinde toplant› yapmaya çal›ﬂaca¤›z.
Bizim yönetimimizin birkaç ayl›k bir zaman› kald›. ‹ki
büyük toplant› daha yapaca¤›z. Ondan sonra yeni
yönetime devredece¤iz. Yeni yönetimlere de
önerimiz, ülkemizin her yerinde Sivas’ta, Erzurum’da,
Trabzon’da, Mardin’de toplant› yapmalar›. Mardin’de
bir toplant› yapmay› düﬂündük ama otel problemi
nedeniyle yapamad›k. Her yerinde yap›lmas›n›
tavsiye ediyoruz. Nöroonkolojik Cerrahi grubumuz
sempozyumunu ‹stanbul’da yapt›. Bu da baﬂar›l› bir
toplant›yd›. Yaklaﬂ›k 250’ye yak›n bir kat›l›md›.
Bilmiyorum ‹brahim Bey buradayd›; 250 civar›ndayd›.
Biraz önce söyledi¤im gibi Spinal Cerrahi grubunun
bir hayli toplant›s› var, devam ediyorlar yerel
toplant›lar dahil olmak üzere bölgesel toplant›lar›na.
Temel Nöroﬂirürji kursu dün akﬂam tamamland›.
Biliyorsunuz geçen seneden itibaren Dr. Selçuk
Palao¤lu ve Dr. Talat K›r›ﬂ kurs yöneticileri. Bir
düzenleme kurullar› var. Çok baﬂar›l› bir format
oldu¤una dair çok iyi geri bildirimler al›yoruz.
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Kendilerine çok teﬂekkür ediyorum böyle baﬂar›l› bir
toplant› organizasyonu için. Hem uzmanlar
düzeyinde hem asistanlar düzeyinde çok baﬂar›l› ve
çok faydal› oldu¤u geri bildirimlerle teyit edilmiﬂ
durumda. Önümüzdeki günlerde yine toplant›lar›m›z
devam ediyor. Pediatrik Nöroﬂirürji grubunun
sempozyumu ve kursu Kocaeli’nde yap›lacak. Biz
dernek olarak yine büyük bir toplant› düzenliyoruz
8–11 Nisan’da ‹stanbul’da. Burada gördü¤ünüz
ülkeler Fas’tan Endonezya’ya kadar ki 20 ülke ve 2
sosyete. Bir tanesi “Middle East” bir tanesi de “Pan
Arab Neurosurgical Society” kat›l›yorlar. Yaklaﬂ›k 150
kiﬂiye yak›n kiﬂiyi yine dernek olarak biz misafir
ediyoruz. Her ülkeden durumuna göre 5 ile 7
civar›nda misafirimiz olacak. Bunlar o ülkenin
yöneticileri, delegeleri ve ileri gelenleri oluyor tabi.
Bize onlardan gelen liste do¤rultusunda davetler
yapt›k. ‹yi bir toplant› olaca¤›n› umut ediyoruz.
Sadece toplant›n›n bilimsel yönüyle de¤il, sosyal
yönüyle de ilgiliyiz. Birbirimizi, bu bölge gruplar›n›n
daha iyi tan›mas› gerekti¤ini, ortak birtak›m
de¤erlerimizi karﬂ›l›kl› yeniden hat›rlamam›z
gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Biraz önce söyledi¤im gibi
hem kendi ülkemizi tan›tal›m, hem donan›mlar›m›z›
tan›tal›m, hem de ihtimali olarak sa¤l›k turizminden
ülkemiz, hastanelerimizin, üyelerimizin pay almas›
ana hedeftir. Dünya kongresi hedefi vard›r ama
sadece tek hedef de¤ildir, di¤erleri de önemli
hedeflerimizdendir. Ben geçen y›ldan itibaren bu 20
ülkenin 15 ülkesinin baﬂkanlar›, yöneticileri,
delegeleri ile iliﬂki halindeyim ve onlara tek
söyledi¤im ﬂey ﬂudur; ihtiyac›n›z oldu¤u zaman, yurt
d›ﬂ›na bir hastan›z gitmesi gerekti¤i zaman Londra’ya,
Washington’a göndermeyin. ‹stanbul’a, ‹zmir’e,
Ankara’ya, Adana’ya, Gaziantep’e, buralara gönderin.
Çünkü burada birçok faydan›z olacakt›r. Her ﬂeyden
önce 100.000 dolara ç›kacak Londra’daki bir
ameliyat›n›z burada belki 30.000 dolara mal olacakt›r.
Sosyal olarak daha rahat hissedeceksiniz merak
etmeyin diye, hatta ‹stanbul’da duydu¤um kadar›yla
birçok ülkeden daha fazla miktarda ak›ﬂ baﬂlam›ﬂ.
Özellikle Adana’da ve Antep’te Suriyelilerin geliﬂi
artm›ﬂ. Bilemiyorum Adana grubundan bunu
gözleyen arkadaﬂlar›m›z var m›? 2012 y›l›nda Asya
Kongresi’ni yapaca¤›z. Oraya da çok büyük bir grubun
kat›lmas›n› bekliyoruz. Biz orada yaklaﬂ›k 200
civar›nda, 250 civar›nda genç nöroﬂirürjiyenin
masraflar›n› karﬂ›layaca¤›z. Bunun haz›rl›klar› devam
etmektedir. Dr. Mehmet Zileli ilgileniyor toplant›n›n
haz›rl›klar›yla. ﬁimdiden kendisine teﬂekkür
ediyoruz. Bütün bu toplant›larla hedefimiz WFNS
2017 adayl›¤›m›z. Baﬂvuruyu bu May›s’ta yap›yoruz.
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Oylamas› biraz önce kurulda konuﬂtuk 2011’de
Brezilya’da yap›lacak. 5 aday ülke var. ‹ngiltere,
Arjantin, Çek Cumhuriyeti, Kolombiya ve biz. Geçen
2013 kongresi için Kore 90 oy ile kazanm›ﬂt› ama o
zaman 3 ülke vard› aday olarak. ﬁimdi 5 aday ülke var.
Bizim hedefimizde 80 civar›nda bir oy ile bunu
kazanmak. Çok ütopik bir hedef olabilir, öyle
gelebilir. Biz gere¤ini yapal›m hedefimizi tespit
edelim, görevimizi yapal›m. Olmayacaksa da bu da
ayr› bir kültürdür ama çal›ﬂarak da bu kültürü elde
edebilece¤imizi düﬂünüyorum. Burada ayr›nt›l›
bunun analizini kurulda yapt›k, adayl›k kurulunda
yapt›k. Burada k›saca bu ﬂekilde bildirmek istiyorum.
Bir adayl›k kurulumuz var. Yaklaﬂ›k 24 kiﬂiden
oluﬂuyor. Ancak tüm üyelerimiz bu adayl›k kurulunun
üyesi gibi düﬂünürse kendilerini çok memnun
olaca¤›z. Tüm üyelerimizden yard›m bekliyoruz.
Sözel olarak yard›m, e-posta ile önerilerinizi
iletebilirsiniz, toplant›lar s›ras›nda kiﬂisel olarak
bildirebilirsiniz. Herkesten bu yard›m› bekliyoruz.
ﬁöyle ki; herhangi bir yerde toplant›ya gidiyorsunuz,
hiçbir göreviniz olmasa bile bize bildirirseniz ﬂuraya
gidiyoruz diye, biz bununla ilgili belge, belki küçük
hediyeler size sa¤layabiliriz oradaki arkadaﬂlar›n›za
sunmak için. Veya bir konuﬂman›z var konuﬂman›zda
kullanmak üzere slayt materyalleri sa¤layabiliriz.
Herhangi bir delege, o ülkenin baﬂkan›, o ülkenin
yöneticileri ile bir tan›ﬂ›kl›¤›n›z varsa onlar› bize
bildirirseniz, oraya giderken biz en az›ndan size
oraya sunulmak üzere bir hediye ayarlar›z veya en
az›ndan bilgi veririz oradaki görüﬂmeleriniz s›ras›nda
faydas› olur diye. Fonksiyonel grubumuz yine bir
çal›ﬂtay yapacak Denizli’de. Bunun duyurular› elinize
ulaﬂt› ve web sitemizde de yay›nlan›yor zaten.
Kongremiz biliyorsunuz bu sene May›s ay›na ald›k.
May›s ay›na almam›z›n sebebi de yaklaﬂ›k 50 tane
Koreli dostumuz, kan arkadaﬂl›¤› diyoruz biz onlara
kendileri de öyle söylüyorlar, bizim toplant›m›za
kat›lacaklar ve 1 gün 16 May›sta onlarla ortak toplant›
yapaca¤›z. Onlar›n program› da bitmek üzeredir. Ayn›
zamanda 6. Nöroﬂirürji Hemﬂirelik Kongresi’ni de
yapaca¤›z ayn› toplant› s›ras›nda. May›s ay›na
almam›z›n sebebi de Koreli arkadaﬂlar›m›z›n bizden
ricas›yd›. Çünkü onlar Nisan’›n 15 ile 30’u aras›nda
yap›yorlarm›ﬂ ana toplant›lar›n›. Bize 2 sene önceden
rica ettiler onlarla ilk toplant›m›z s›ras›nda. Biz de
Mart ay›nda yapmak çok zor olacak en iyisi May›s
ay›nda yapal›m dedik ve o yüzden May›s ay›na ald›k.
Tekrar Nisan’a geri dönülebilinir, bu seneye özgü
böyle bir ﬂey oldu. Koreliler ile birlikte yapaca¤›m›z
ortak toplant›ya WFNS baﬂkan› Peter Black kat›lacak
ve misafirimiz olacak. 19 konferans yer alacak ortak
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toplant›da, 22’de sözlü sunum yer alacak. Bunlar›n 14
tanesi Koreli arkadaﬂlar›m›z›n, 8 tane Türkiye’den
verilmiﬂ bildiriler olacak. ﬁu anda biraz önce
bahsetti¤im daralma konusuna tekrar dönece¤im. ﬁu
anda kongredeki stant, t›bbi kat›l›m firma kat›l›m›n›
bitirmiﬂ durumday›z. Stand›m›z kalmad›. Belki çok
arzu olursa önemli bir katk›da bulunacak bir ﬂey
olursa 2 birimlik bir stant açma yerimiz var ve onu
kullanaca¤›z. Bazen fiyatlarla ilgili polemik oluyor
bunu ﬂöyle bildirmek istiyorum. Bazen bir üyemiz
ben gidiyorum o otelde diyor iﬂte 100 liraya
kal›yorum diyor,125 liraya kal›yorum diyor. ‹ﬂte 4 gün
kalsam bu 500 lira yapar diyor. Ben anlaﬂma yapsam
bunu 250 euroya anlaﬂ›rd›m diyor. Ama ﬂu hesap
edilmiyor. Bu çok büyük bir toplant›. Bunun için özel
lojistik sa¤lan›yor, yemeklerinden tutun garson
say›lar›na kadar biz ayarl›yoruz. Hepsini kontrol
ediyoruz, bu böyle olmaz ﬂöyle olur diyoruz.
Toplant› salonlar›, elektri¤i, sergi alanlar› hepsini
birden koydu¤unuz zaman, art› risk faktörlerini
koydu¤unuz zaman fiyatlar yine de May›s ay›n›n
ortas›nda 450 Euroluk bir paket ücreti çok iyidir ve bu
fiyat hiçbir dernekte yoktur. Bunun içine KDV de
dahildir ve bu nedenle biz baﬂka derneklerden de
eleﬂtiri al›yoruz. Çok ucuza kongre yap›yorsunuz, çok
ucuza sergi alan› aç›yorsunuz firmalara diye. Çünkü
biliyoruz ki 1 birimini 4000 Euroya veren dernek çok
fazla. Paket ücreti 600 Eurodan baﬂlay›p KDV’si
hariçtir diyen. Hatta bunun içinde 4 gün bile de¤il 3
gün olan dernek çok fazla. Bizim kongremizden daha
düﬂük bir ücret bulmak mümkün de¤ildir. Bu
söyleyen arkadaﬂlar tabi bu fiyat›n arkas›ndaki, fiyat›
etkileyen di¤er faktörleri bilmedikleri için
söylüyorlar. Arzu edenlere bunun belgelerini biraz
önce söyledim yap›ﬂt›ramad›m dedim, arzu eden
arkadaﬂlara bütün gruplar›n kongre fiyatlar›n›
bildirebilirim. Bu ücretin içinde de aç›kça söylemek
gerekirse derne¤in ald›¤› pay çok çok küçük bir
payd›r. Sözü edilecek bir ﬂey de¤il, 30–40 Eurolarla
ilgili bir ﬂey. Biz buradaki derne¤in alabilece¤i katk›y›
sergi alanlar›ndan almaya çal›ﬂ›yoruz. Senede
yaklaﬂ›k 60’a yak›n toplant› oluyor bizim önderlik
etti¤imiz veya ismimizin yer ald›¤› toplant› say›s›.
Geçen seneden öncesinde baﬂlayan çal›ﬂmalar
devam ediyor genç nöroﬂirürjiyenler ve genç
uzmanlar veya asistan arkadaﬂlarla ilgili. Bültenleri ve
tüm duyurular› bütün arkadaﬂlar›m›za iletmeye
çal›ﬂ›yoruz. Duyurular ve bas›l› gereçler yaklaﬂ›k 2
y›ld›r asistanlara da ulaﬂ›yor. Web sayfam›zda onlara
yönelik bir yer aç›ld›. Genç nöroﬂirürjiyenler
kurulundaki arkadaﬂlar›m› da tebrik ediyorum.
Kursumuz biliyorsunuz burada yap›ld› devam ediyor.
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Di¤er kurslar da devam ediyor. Yaz okulu devam
ediyor gençlere yönelik. Yurt d›ﬂ› burslar›m›z›
veriyoruz, devam ediyor. Sabah seminerleri devam
ediyor. Araﬂt›rma kursuyla ilgili bir eksikli¤imiz oldu.
Bu sene May›s sonunda inﬂallah bunu da
tamamlamaya çal›ﬂaca¤›z. Dergilerimiz çok iyi
durumda. Dergi grubundan Hakan Bey gelmedi
herhalde; Salih bey birkaç kelime söylersen.
Salih Gülﬂen: Dergimizle ilgili say›sal de¤erler ﬂu
anda slayt ta görünmekte. Ocak 2009 - Mart 2010 aras›
Türk Nöroﬂirürji Dergisi daha do¤rusu “Turkish
Neurosurgery” ‹ngilizce dergimize gelen makalelerin
toplam›, kabul edilen, red edilen, halen ön
de¤erlendirmede olan genel bir tablo olarak
sunuyoruz burada. Toplam 550 makale gelmiﬂ.
Bunlar›n 226’s› red edildi, yay›nlanan 245 makalemiz
var. Kabul edilen henüz yay›nlanmam›ﬂ 82, red
edilen 226. Makalelerin research makalesi, case
report, review, tarihi makaleler olarak s›n›flad›¤›m›z
zaman da research makalelerimizin artmakta
oldu¤unu görüyoruz. 2010 y›l› de¤erlerimiz, sadece
tek say›m›z yay›nland›¤› için, 10 case report, 10
research gibi görülüyor ama önümüzdeki senelerle
birlikte rakam›n daha da artt›¤›n› görece¤iz. 2008,
2009, 2010 y›l› at›flar›n› burada arz ediyoruz.
Bunlardan 55’i self sitation olmayan, yani “Turkish
Neurosurgery” Dergisinden baﬂka dergilerde
yap›lm›ﬂ at›flard›r. Kendi kategorimizdeki di¤er
dergilerle k›yaslad›¤›m›z zaman, örne¤in bir Kore
dergisi ile k›yaslad›¤›n›z zaman, Kore dergisinin
durumu bizden biraz daha iyi gibi duruyor. Yaln›z
Kore dergisi her ay yay›nlanan bir dergi. ‹talyan
dergisi ile k›yaslad›¤›n›z zaman biz çok çok daha iyi
bir durumday›z ald›¤›m›z at›flara göre. Japon dergisi
oldukça iyi bir durumda bize göre. Sonuç olarak
dergimiz yeni bir dergi olmas›na ra¤men burada
tekrar yerli ve yabanc› olarak yay›nlar›m›z› özetledik.
245 yay›n›m›z var SC‹ ye girdikten sonra yapt›¤›m›z.
Bunun 217’si yerli 28’i yabanc› ülkelerden gelmiﬂ.
Ülke da¤›l›mlar›na bakt›¤›m›z zaman Hindistan’dan
14, ‹ran’dan 6, Kanada’dan 4, Japonya’dan 3,
Bulgaristan’dan 1 yay›n›m›z gelmiﬂ. 2009 y›l› için
hesaplad›¤›m›z impakt faktörümüz de 0.28 olarak
bulundu. Umut ediyoruz ki daha iyi de¤erlere sizin
katk›n›zla ulaﬂaca¤›z. Benim sunmak istedi¤im
bilgiler bunlard›r. Teﬂekkür ediyorum.
Ethem Beﬂkonakl›: Teﬂekkür ediyorum. Yeni bir
dergi derken herhalde SC‹’ ye yeni girdi demek
istediniz. Dergimiz çok eski biliyorsunuz. Tabi
Korelilerin bir özelli¤i var. Kore bizden birkaç ay
sonra citation indekse girdi. Ancak Korelilerin özelli¤i
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ﬂöyle; sizin de söyledi¤iniz gibi ayl›k olarak yay›n
yap›yorlar, art› Kore’de 2013 y›l›nda Dünya kongresi
yap›lacak. Bir miktar meyil var o tarafa do¤ru, Kore’ye
do¤ru ondan kaynaklan›yordur. Türk Nöroﬂirürji
Dergisi’yle ilgili olarak, burada 6. Kurultay›m›z ve
bunlar›n 6’s›nda da bulundum. Her sene bunun
tart›ﬂmas›n› yapard›k. Geçen y›lki gruplar dergiyi
yaps›n önerisiyle biraz daha belki tart›ﬂmalar
azalacak. En son say›, Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi grubumuz taraf›ndan haz›rland›. Bu konuyla
ilgili ilave tart›ﬂma yapmak isteyen var m› onu almak
isteriz. Buyurun Selçuk Bey.
Selçuk Palao¤lu: Ben öncelikle say›n editörü ve
tabi ki sizin yönetim kurulunuzu kutluyorum derginin
bu son haliyle baﬂar›lar›ndan dolay›. Ufak bir kriti¤im
olacak bu ek say›yla ilgili olmak üzere. ﬁimdi
Türkiye’de hala bir renk problemi var. Bask›ya
girerken renkli foto¤raf seçimi çok önemlidir. Çünkü
bütün foto¤raf› renk etkileyebiliyor. ﬁimdi ben
dergiyi inceledikten sonra bakt›m foto¤raflara, bütün
bilimsel dergilerde rengin hiçbir önemi yok. Sadece
magazin dergileri için önemlidir. Yazar renkli
bas›m›n› isteyebilir böyle bir hakk› var ama yine en
son karar editöründür. Dolay›s›yla bu renk seçimi
için, mutlaka editörün bir denetiminden geçmesi
laz›m diye düﬂünüyorum. Renkli foto¤raflarda çok
seçici olmak laz›md›r. Yani renkli foto¤raf ﬂart de¤il,
çünkü bilimsel dergilerde renkli foto¤raf sadece
kaliteyi düﬂürüyor. O zamanki araﬂt›rmalar›m›zda
yine bu son yap›n›n benim baﬂkanl›¤›m döneminde,
kuruluﬂ s›ras›nda da yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarda, bize
gelen bilgiler böyleydi. Bu konuda sadece kaliteyi
yükseltici bir önerim olacak say›n editör grubuna.
Teﬂekkür ederim.
Ethem Beﬂkonakl›: Teﬂekkür ederiz. Salih Bey,
Selçuk Bey’in sözlerini editöryel grupta bir tart›ﬂ›n.
Gerçekten mant›kl› bir ﬂey, yani dergide herhalde bu
kadar renk olmas› gerçekten çok gere¤i de yok.
Dergimizle ilgili baﬂka görüﬂ? Yusuf Bey buyurun.
Yusuf ‹zci: Öncelikle editörümüzü, yönetimi ve
editör grubumuzu tebrik ediyorum dergimiz SC‹’ye
girdi¤i için. Bence ﬂu andaki 2. en önemli hedef etki
faktörünü yükseltmektir. Yani birinci hedefimiz
tamamland›. ‹ndekse girdik, pek çok indekste var›z.
Bunun içinde en önemli ﬂey hepimizin bildi¤i gibi
citation veya at›f almak. At›f almak için de tüm
arkadaﬂlar› teﬂvik etmek laz›m. Yani bizim dergimiz
20 küsur y›ld›r yay›nlan›yor, hemen her konuda
ç›km›ﬂ makale vard›r. Bir konuda “neurosurgery”
olsun veya di¤er büyük dergilere makale gönderirken
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referanslar listesinde Turkish Neurosurgery’de ç›km›ﬂ
bir makaleyi refere etmek veya at›f göstermek daha
do¤ru olacakt›r. Ancak bunun içinde yazarlar› teﬂvik
etmek laz›m. Yani özellikle “Turkish Neurosurgery”
eski say›lar›na bakmalar› için. Bunun için de dernek
taraf›ndan bir teﬂvik primi tarz›nda bir ﬂey
oluﬂturulabilir. Nas›l ki TUB‹TAK’›n yay›nlarda verdi¤i
A grubu, B grubu, C grubu yay›nlara bir teﬂvik ﬂeyi var,
her at›f için at›yorum 10 lira veya 1 lira gibi bir ﬂey
olsa, herkes örne¤in Lomber Disk Hernisi hakk›nda
makale yazarken Turkish Neurosurgery arﬂivine girip
bu konuda makale var m› diye bakar. Bu da benim
teklifim yani etki faktörünü yükseltmenin en ﬂeyi
budur at›f almak. Teﬂekkür ediyorum.
Ethem Beﬂkonakl›: Teﬂekkür ediyorum. Bunu nas›l
yapabilece¤imizi bir düﬂünmemiz, konuﬂmam›z ve
bir düzen oluﬂturmam›z laz›m o dedi¤iniz ﬂey için.
‹hsan Bey buyurun.
‹hsan Solaro¤lu: Ben de Yusuf’a kat›l›yorum, etki
faktörünü öncelikle yükseltmek laz›m. Ama bunun
için büyüklerimize yine büyük görev düﬂüyor diye
düﬂünüyorum. Türkiye’de sinyor olarak tabir
edebilece¤imiz her kiﬂinin güçlü review tarz›nda bir
yaz› yazmas› Turkish Neurosurgery için bence ﬂartt›r.
Varsayal›m servikal spondiloz. Diyelim ki Selçuk
Hocam buna bir makale bir review yazarsa servikal
spondilozla ilgili olgu da olsa, research de olsa, klinik
seri de olsa herkes buna at›fta bulunabilir. Pek çok
case reportumuz var yay›nlanan. Bunlar› site etmek
daha zordur iﬂin aç›kças›. Ama Türkiye’de ki bütün
sinyorlerin Turkish Neurosurgery’e yorulmadan
üﬂenmeden bir yaz› yazmas› ve bunu da bast›rmas›
bana göre ﬂart. Bunun için ben ﬂöyle bir ﬂey
söylemiﬂtim. Örnek olarak yurt d›ﬂ›nda çal›ﬂan pek
çok kiﬂi var aram›zda. Ben çal›ﬂt›¤›m klinikteki hocaya
rica ettim bir review yazd›, o da yak›nda yay›nlanacak
Turkish Neurosurgery’de. Biliyorum ki onlar›n
laboratuar›ndan ç›kan her yaz› da bu yaz›da site
edilecek. Böylece Turkish Neurosurgery’e d›ﬂar›dan
bir destek alaca¤›z. D›ﬂar›n›n yan› s›ra mutlaka
içeride de ayn› desteyi sa¤lamak zorunday›z.
Ethem Beﬂkonakl›: Teﬂekkür ediyorum. Buyurun
A¤ahan bey.
A¤ahan Ünlü: Ben editör grubuna ﬂeyi sormak
istiyorum. Kaç tane dan›ﬂman var dergilerde çal›ﬂan
ve senelik bu dan›ﬂmanlara gönderilen makale say›s›
ne kadar ortalama bir bilginiz var m›?
Salih Gülﬂen: ‹statistiksel olarak ç›kartmad›k onu,
daha do¤rusu hakemlere kaçar tane makale
gönderdi¤imizi ç›kartmad›k ama ç›karabiliriz onu.
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Ethem Beﬂkonakl›: Evet onu ç›kartsan›z iyi olur,
hatta belli aral›klarla gönderdi¤iniz hakemlere bunu
bildirirseniz, iﬂte bu sene ﬂu kadar yaz›
de¤erlendirdiniz teﬂekkür ederiz diye. Aç›kças› bana
da çok geliyor yaz›. Ben de ne kadar yaz›
de¤erlendirdim bilmiyorum. Onu da çal›ﬂ›rsan›z.
Dergilerle ilgili baﬂka herhangi bir görüﬂ var m›?
Önümüzdeki say›ya Türk Nöroﬂirürji Dergisi’ni kim
haz›rl›yor, hangi grup? Düzenlediniz mi?
Salih Gülﬂen: 2010’un son say›s› grup say›s› olarak
yay›nlanacak. O henüz kararlaﬂt›r›lmad›, biz editörler
grubu olarak kararlaﬂt›r›p onu bilgilendirece¤iz.
Ethem Beﬂkonakl›: Baﬂka bir görüﬂ yoksa bu
konuyu da, Ali Bey buyurun.
Ali Bey: Say›n baﬂkan teﬂekkür ediyorum. Asl›nda
dergi ile ilgili konuﬂmayaca¤›m. Biraz önce h›zl› geçiﬂ
oldu¤u için söylemeye f›rsat bulamad›m. Bu 2017
kongresinde Dünya kongresinde bizim baﬂvurumuzla
ilgili olarak ‹hsan Solaro¤lu’nun grubumuza att›¤› bir
mail vard›. Tüm uluslar aras› yaz›ﬂmalarda bu web
sitesini geziniz veya öneriniz ﬂeklinde. Onu ben yine
haz›r kurultaydayken hat›rlatmak istiyorum, çünkü
birkaç ay oldu ‹hsan bu maili atal›. Yani uluslar aras›
tüm yaz›ﬂmalarda bizim bu 2017 baﬂvurumuzla ilgili
çok da güzel bir web sitemiz var buray› ziyarete
önerebiliriz onu söylemek istiyorum. Teﬂekkürler.
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yaz›ya, görüﬂe, öneriye aç›¤›z. Daha çok
desteklenirsek daha dolu, altyap›s› dolu bültenler
olabilece¤ine inan›yorum.
Ethem Beﬂkonakl›: Bu ﬂeyi 6 senedir ben de
söylüyordum. Ancak editör grubunun çal›ﬂmalar›ndan
bir tanesi de yaz›y› sadece beklemek olmamal›
kendileri de üzerine gitmeli. Hocam hat›rlar Hamit
Hocam, bir yaz› nedeniyle belki 7–8 telefon
görüﬂmesi yapm›ﬂt›k bundan 3–4 sene önce. Biraz
›srar etmek gerekiyor herhalde. Son bültenimizde
birkaç hata var, onu ben size baﬂtan söyleyeyim
kusura bakmay›n. Birkaç hatal› kelime ve kuﬂak haber
ç›kt›. Onlar› görmemiﬂ olman›z› umut ediyorum.
Selçuk Bey görmüﬂ herhalde, buyurun Selçuk Bey.
Selçuk Palao¤lu: Ben öncelikle benim
dönemimde baﬂlat›rken bizden önce Kaya Aksoy,
Kemali A¤abey onlara teﬂekkür ediyoruz, çünkü ilk
bültenler onlar›n sayesinde baﬂlad›. Ama bir ﬂey var.
Bizde baﬂlayan bültenlerde yani bakacak olursan›z
yönetim kurulunun ald›¤› bütün kararlar bültende yer
al›yordu. Bu y›llar içinde unutuldu san›yorum.
Halbuki bülten derne¤in bir haber dergisidir ve biz
üyelerin yönetim kurulunun ald›¤› kararlardan
haberdar olma hakk›m›z var ve bu kararlar madde
madde yer al›rd›. Birisi bunu yani yaz› s›k›nt›s›
çekiyor diye belirtti, ‹hsan Bey bunu öneririm. Bu
ﬂeffafl›k do¤ru bir karard› diye düﬂünüyorum. Ama
baz› hatalar mesela illegal çal›ﬂmalar da bir
deneyimdir diye bir cümle var, bu affedilecek bir ﬂey
de¤il.

Ethem
Beﬂkonakl›:
Teﬂekkür
ediyorum
hat›rlatt›¤›n›z
için.
Gerçekten
biz
bütün
yaz›ﬂmalar›m›zda o ibareyle yaz›ﬂ›yoruz. Yani web
sitemizi ziyaret ediniz ve deste¤inizi bildiriniz diye.
En az›ndan resmi-gayri resmi bütün yaz›ﬂmalarda
bildirirseniz iyi olur. Ben bundan 6 y›l önce Dr. Selçuk
Palao¤lu’nun
baﬂkanl›¤›
s›ras›nda
bülten
editörlü¤üne baﬂlam›ﬂt›m. 15 tane bülteni ben
editörlük yaparak ç›karm›ﬂt›m. Daha sonra Dr.
Süleyman Çayl› görevi devrald›. Süleyman Çayl›
editör, ‹hsan Solaro¤lu ve Özkan Ateﬂ editör
yard›mc›lar› olarak görev ald›lar. Geçen seneki
kurultayda bildirmiﬂtim, 3 bülten ç›karm›ﬂlard›. Son 1
y›lda 4 bülten daha ç›kard›lar. Çok teﬂekkür ediyorum
kendilerine. 1 bültenimiz kald›, Nisan bülteni. Bu
yönetim kurulunun sorumlulu¤unda ç›kacak olan son
Bülten olacak. Bültenlerle ilgili bir ﬂey, Süleyman’›n
acil bir sorunu ç›kt›¤› için ayr›lm›ﬂ. ‹hsan Bey buyurun.

Hakan Karaba¤l›: Mukadder Han›m› telefonla
aray›p öyle göndertildi bize. Bültendeki baz›
haberler var mesela son baﬂvuru tarihi 1 Mart. Ay›n
15’inde bize ulaﬂmam›ﬂt› daha. Telefonla biz ulaﬂarak
getirttik.

‹hsan Solaro¤lu: Bültenleri rutin olarak ç›kartmaya
devam ediyoruz ama daha çok kat›l›mc›n›n yaz›s›na
ihtiyac›m›z var iﬂin aç›kças›. Bu sadece mesleki olarak
de¤il sosyal olarak da olabilir. Herkesin gönderece¤i

Ethem Beﬂkonakl›: O farkl› bir ﬂeyden
kaynaklan›yor yaln›z. Yani Ocak yazd›¤› zaman Oca¤›n
baﬂ›nda elinize gelmiﬂ anlam›nda de¤il o. Resmi
ﬂeyler nedeni ile o derginin kay›t numaras› olarak

Ethem Beﬂkonakl›: Bültenle ilgili baﬂka söz almak
isteyen var m›? Bülten herkese ulaﬂ›yor de¤il mi
efendim? Yani bir yanl›ﬂl›k olmuyor. Mukadder
d›ﬂar›da m›? Yani ulaﬂmayla ilgili bir problem var m›?
Geç mi ulaﬂ›yor? Kargo firmas› bize ulaﬂt›ramad›¤›n›
bir süre sonra zaten hemen geri getiriyor. Geç
ulaﬂmaktan kas›t belki günlerle ilgili. Birkaç günle
ilgili ise sorun de¤il ama öyle 1 hafta 10 gün sonra
falan geliyorsa o sorun.
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Ocak yaz›yor ama belki ﬁubat’ta gelmiﬂ oluyor size.
Bunun ideali Ocak say›s›n›n Ocak ay›nda elinize
gelmesi ama bunu halen daha oluﬂturabilmiﬂ de¤iliz.
E¤er bunu eleﬂtiriyorsan›z hakl›s›n›z. Ama kargo
nedeni ile söylüyorsan›z birkaç günlük bir gecikme
ondan fazla olmamas› laz›m. Ona yine de bir bakal›m
kargo firmas›n› sorgulayal›m. Buyurun Mehmet Bey.
Mehmet Yaﬂar Kaynar: Bülten
ulaﬂm›yor zannedersem de¤il mi?

asistanlara

Ethem Beﬂkonakl›: Asistanlara gidiyor. Son 1
senedir gidiyor. Yani ulaﬂm›yorsa onda da bir
problem vard›r.
Mehmet Yaﬂar Kaynar: O zaman bütün asistan
kay›tlar› var herhalde bizde.
Ethem Beﬂkonakl›: Tabi ki var. ﬁimdi biraz sonra
yapt›¤›m›z duyurular k›sm›na gelece¤im. Duyurularda
hem asistanlar›n hem uzmanlar›n kendi e-postalar›n›,
adreslerini hepsini duyurmalar›n› istiyoruz. Maalesef
hem web sitemiz takip edilmiyor, hem de
bültenlerimiz yeteri kadar takip edilmiyor
zannedersem. Bilgilerini tam bildirmiyorlar. Mesela
ﬂunu istiyoruz, pozisyonu de¤iﬂen arkadaﬂlar›n bize
bildirmesi. ‹ﬂte yard›mc› doçentti doçent oldu, kadro
ald›, profesör oldu, bölüm baﬂkan› oldu, bir yere
gitti, oraya gitti bunlar› bildirmesini arzu ediyoruz
ama bildirilmiyor. Biz ancak kendimiz u¤raﬂarak
yap›yoruz, Mukadder u¤raﬂ›yor, ben bildiklerimi
aktarmaya çal›ﬂ›yorum, kendimiz düzeltmeye
çal›ﬂ›yoruz. Lütfen pozisyonu de¤iﬂen özellikle
ö¤retim üyesi arkadaﬂlar›m›z›n bu bilgileri derne¤e
ulaﬂt›rmalar›n› rica ediyoruz. Herkes burada bölüm
baﬂkan› ve klinik ﬂefi. Bölümlere gitti¤iniz zaman
asistan arkadaﬂlar›, uzman arkadaﬂlar› uyar›rsan›z,
bilgilerini güncelleﬂtirmelerini sa¤larlarsa bütün
duyurular›m›z çok daha s›hhatli bir ﬂekilde ellerine
ulaﬂacakt›r. Bu biraz önce konuﬂtu¤umuz ana
bültenimizdi. Grup bültenlerimizde devam ediyor.
Biraz daha düzenlendi art›k. Geçen y›l 7 grubumuzda
bültenini ç›kard› çok teﬂekkür ediyoruz kendilerine.
Art›k bu standart olmal›. Uzun zamand›r iﬂte 15
senedir bültenini ç›karan spinal cerrahi grubuna
di¤erleri de inﬂallah yavaﬂ yavaﬂ eklenecektir.
Düzenli olarak ç›karmaya baﬂlayacaklard›r. Ödül ve
burs programlar›m›z aynen oldu¤u gibi devam ediyor
herhangi bir de¤iﬂiklik yok. Sadece Y›ld›z Yalç›nlar
Hocam›z rahats›z oldu¤u için onun bursunu ç›kard›k.
Kendisi ç›karmasan›z da olurdu dedi ama biz
yönetim olarak öyle uygun gördük. Onun haricindeki
burslar›m›z devam ediyor. Sadece bu sene
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gözlemledi¤imiz bir durum var. Bu sene bu burslara
ve ödüllere baﬂvuru bir hayli az. Bu neden
kaynaklan›yor, bunun herhalde bir analizini
yapmam›z gerekecek. Yani ülkemizdeki t›p
camias›n›n düﬂtü¤ü biraz motivasyon azl›¤›ndan m›
kaynaklan›yor bilemiyorum, bu sene biraz az. Jüri
üyeleri de bunu fark etmiﬂlerdir zannedersem. Hakan
Bey buyurun.
Hakan Karaba¤l›: Demin söylemek istedim.
Bültende bunlar duyuruluyor. Bülten bizim elimize
geçti¤inde son baﬂvuru tarihi geçmiﬂ oluyor, biz
bölümümüzde bunu duyuram›yoruz. Yani mesela
buradaki ödüllere son baﬂvuru tarihi 1 Mart’t›. Bu
bülten bize geldi¤inde zaten 1 Mart’› geçmiﬂti.
Ethem Beﬂkonakl›: 1 tane mi bülten geliyor?
Geçen sene nisan ay›ndan beri 1 Mart diye bu
geliyor. Web sitemiz de duruyor. Siz son bülteni
bahsediyorsan›z, daha önce 3 bülten daha geldi size,
web sitesinde zaten bunlar yay›nlan›yor. Her zaman
var. Yani son bültende olabilir Mart ay›n›n baﬂ›nda
gelmiﬂtir. 1 Mart yaz›yor olabilir ama bu daha öncede
geldi. Bunlar zaten standartlaﬂt›.
Hakan Karaba¤l›: Peki tamam geri al›yorum.
Ethem Beﬂkonakl›: Kusura bakma Hakan. Ben de
gerçekten samimiyetle söylüyorum. Çünkü bu
bugüne özgü bir ﬂey de¤il.
Hakan Karaba¤l›: O zaman hocam ﬂey yapal›m.
Yani bu print, bask› olan›n› kald›ral›m sadece pdf
takip edelim internetten bence öyle yapal›m.
Ethem Beﬂkonakl›: Çok güzel evet biraz sonra
oraya da gelece¤iz veya ﬂöyle diyebiliriz, 1 Mart tarihi
burslar için son baﬂvuru tarihidir. ‹hsan Bey buyurun.
‹hsan Solaro¤lu: Hakan Beye farkl› bir ﬂey
söylemeyece¤im. Kongreden sonra hemen 1 sene
sonran›n duyurular› baﬂlam›ﬂ oluyor. Yani siz en son
ald›¤›n›z bu y›lbaﬂ›ndan sonraki bültenden en az 2
bülten öncesinde de 1 Mart 2010 tarihli ödül, burs
tüm baﬂvurular› duyurular›n› görebilirsiniz. Yani son
bültende duyurulup sanki son baﬂvuru tarihi bitmiﬂ
gibi bir ﬂey söz konusu de¤il. Yani yaz›n Temmuz
ay›nda gelen bültene de bakarsan›z bu kongredeki
ödüllerin duyurular›n› görürsünüz. O konuda ben
eleﬂtiriyi pek do¤ru kabul etmiyorum iﬂin aç›kças›.
Zeki ﬁekerci: Ben bir konuyu burada tekrar
gündeme getirmek istiyorum. Bu yurt d›ﬂ› destekleri
konusu, biz de prati¤inde yaﬂad›¤›m›z için. Mesela 2
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asistan›m›z yurt d›ﬂ›nda bir endovasküler kursuna
gitti¤inde bunlara dernekten destek talep ettik. Ama
bu destek yasal olarak mümkün olmaz diye bize bir
geri bildirim geldi. Sadece uzmanlara verilen bir
destektir bu, asistanlar için öyle bir ﬂey yap›lamaz
diye. Bunu acaba yasal ya da ne bilim birtak›m
ﬂeylerle geçilemez mi. Bu bir uzmanl›k derne¤i
anl›yorum ama son sene asistanlar da mesela gidip 6
ay, 1 y›l d›ﬂar›da bu konuda çal›ﬂ›yorlar belli
konularda. Bu sorun çözülürse çok iyi olur diye
düﬂünüyorum. Çünkü bu kiﬂilerin daha sonra oradaki
e¤itimleri ile gelip kliniklere çok büyük katk›lar›
olacak diye düﬂünüyorum. Teﬂekkür ederim.
Ethem Beﬂkonakl›: Teﬂekkür ediyorum. Bu durum
sadece sizinle ilgili de¤il, birkaç defa daha yaﬂad›k.
Sorun yurtd›ﬂ› burs yönergesi de¤iﬂtirilirse aﬂ›labilir.
Ancak asistan›n ondan sonra ne yapaca¤›n› hiç
bilemiyoruz. Uzmanlar için öyle de¤il. Bölümünden
referans oluyor. En az›ndan bir e¤itim kurumunda
çal›ﬂt›¤› belli oluyor. Yat›r›m›n verimlili¤i aç›s›ndan
bu gereklidir. Tabi ki bir uzmanl›k derne¤i uzmanl›k
ö¤rencilerini fahri üye olarak kabul ediyoruz ama
resmi olarak uzmanl›k derne¤i. Ancak asistanlar için
baﬂka destek programlar› da var. Onlar kullan›labilir.
Bunun üzerinde çal›ﬂabiliriz. Buyurun A¤abey.
________ Öyle ﬂart de¤il, bunu mesela ödül
veriliyor 10 cumhuriyet alt›n›. Bunu yani maddi olarak
baﬂka bir isim alt›nda bunlar› verebiliriz. Bir firma
kanalize edilebilir. Yani bu dernek kanal›yla yap›l›rsa
çok daha etik çok daha etkin olur diye düﬂünüyorum.
Yani sonuçta bir uzmana verilmesi tabi ki mümkün ve
daha uygun gibi görülüyor ama, son sene asistanlar›
da 1 sene sonra 6 ay sonra uzman oluyor ve ayn›
noktaya geliyorlar. Bunu çok daha kolaylaﬂt›rmak
mümkün diye düﬂünüyorum. Bunu firma kanal›yla
olabilir ya da burada verilen burslar›n bir k›sm›n›
onlara aktarmak ﬂeklinde olabilir. Teﬂekkür ederim.
Ethem Beﬂkonakl›: Ben durumu anl›yorum. Bizim
de birkaç defa baﬂ›m›za geldi. Bunu çözmemiz
gerekebilir. Düﬂünelim yani yapmaya çal›ﬂal›m. Ne
yapabilece¤imizi bilmiyorum. Buyurun Mehmet Bey.
Mehmet Yaﬂar Kaynar: Karar verilirse bir tek
yönetmelik de¤iﬂikli¤i yetebilir gibi geliyor. Orada
yönetmelikte burs uzmanlara verilir yaz›ld›¤› için siz
baﬂvuruda bulununca olumsuz dönüﬂ oluyor. Yoksa
yönetmelik, bu burs son sene asistana da verilir gibi
bir ﬂey olduktan sonra herhalde bunun kanuni bir
sak›ncas› olmaz. Ama yeter ki yani buna karar verelim
burada bu topluluk içinde.
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Ethem Beﬂkonakl›: Hay›r kanun yasaklamas› yok
tabi. Yani belki ﬂundan kaynaklan›yor. Asistan
bitirecek mi, nereye gidecek, ne olacak, bu iﬂe
devam edecek mi gibi bir ﬂeyden kaynaklan›yor.
Hakl›s›n›z, bunun üzerine düﬂünelim. Teﬂekkürler.
Daha önce birkaç yaz›mda da belirttim, birkaç
sunuda da belirttim. Tabi derne¤imizin yaklaﬂ›k 10
sene önceki faaliyetleriyle ﬂimdiki faaliyetleri ayn›
de¤il. Daha önce ne sa¤l›k uygulama tebli¤i vard›, ne
SGK vard›, ne performans vard›, hiçbir ﬂey yoktu.
Ancak zaman de¤iﬂtikçe derne¤imiz de her dinamik
kuruluﬂun yapt›¤› gibi kendisini de¤iﬂtirmek zorunda
hissediyor ve hem kurullar›yla hem çal›ﬂma
sistemiyle kendisini de¤iﬂtiriyor. Bazen olumlu
yönde oluyor bazen de küçük olumsuzluklar
olabiliyor. Tabi mesleki olarak SGK ile iliﬂkilerimiz
çok önemli. Geçen seneki kurultayda da çok
tart›ﬂm›ﬂt›k. SGK, bizim ﬂu anda mesleki
çal›ﬂmalar›m›z›n neredeyse %80’ini kaps›yor, bilimsel
k›sm›ndan ay›rd›m mesleki çal›ﬂmalar›m›z›n %80’ini
kapl›yor. Di¤er geri kalan %20’sini de herhalde Sa¤l›k
Bakanl›¤› ile ilgili iﬂlerimiz al›yor. ﬁimdi Y›ld›z Han›m
burada. Ayr›nt›l› çal›ﬂmalar›n o da ﬂahidi. Kendisi
bize olabildi¤ince yard›mc› olmaya çal›ﬂ›yor. Yeni
SUT için, bütün gruplar eksik iﬂleminiz varsa bize
bildiriniz. Eskiden beri yap›l›p da listede olmayan,
eskide olsa ama listede yer almayan iﬂlemlerinizi
bildiriniz diye yaz› yazd›k. Gruplar›n ço¤unlu¤u buna
cevap verdi ve bir liste oluﬂturuldu. Bu SGK’ya
gönderildi. SGK’n›n son yay›nlad›¤›, daha
yay›nlamad› ama tasar›s›n› yay›nlad›¤› listeye de biz
tekrar
itirazlar›m›z›,
önerilerimizi
bildirdik.
Önümüzdeki günlerde SGK’n›n yeni SUT listesinin
yay›nlanaca¤›n› tahmin ediyoruz. Y›ld›z Han›m
bununla ilgili birkaç ﬂey söyler misiniz? Yani ne
zaman yay›nlanacak bir bilgi var m›?
Y›ld›z Alsancak: Çok teﬂekkür ederim. Ben ailem
içerisinde oldu¤umu hissediyorum her zaman
toplant›larda. ﬁimdi sa¤l›k uygulama tebli¤inde eksik
nöroﬂirürji kodu var. Tahminen 28–30 civar›nda eksik
kodumuz var. Bunlar› bildirdik. Fakat yeni kod bu
sa¤l›k uygulama tebli¤inde al›n›r m› inan›n net olarak
söyleyemeyece¤im. Çünkü bizim branﬂ›m›z›n oldu¤u
gibi di¤er branﬂlar›n da birçok eksik kodlar› iletiliyor
ve hepsi için de ayr› bir fiyatland›rma yap›lmas›
gerekiyor. Bu da bir zaman gereksimi oldu¤u, benim
ö¤rendi¤im bu ﬂekilde. Belki bu dönem de de¤il ama
bir sonraki dönemde bu eksik kodlar›m›z ciddi
boyutta dikkate al›naca¤›n› biliyorum. Önemli bir
s›k›nt›m›z bildi¤iniz gibi malzeme konusundayd›. O
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konuda çok ciddi bir ﬂekilde bilimsel kurul, SGK
nöroﬂirürji dan›ﬂma kurulu hocalar›m›z›n kat›l›m›yla
özellikle omurga cerrahisindeki pozitif liste
netleﬂtirildi. Bundan sonra da kranyal ile ilgili ve
di¤er malzemelerimizle ilgili pozitif liste netleﬂmesi
için
çal›ﬂmalar
devam
ediyor.
Bunlar›n
fiyatland›r›lmas› da netleﬂti¤i zaman, ümit ediyoruz ki
kurumlar aras› yani özel hastane veya üniversite fark›
olmaks›z›n belki de protokol olmaks›z›n ulusal bilgi
bankas› taraf›ndan barkodu etiket ad› onayland›¤›
zaman art›k bileceksiniz ki bu malzemenin fiyat› da
budur ve bu fiyattan ödenecektir. Dolay›s›yla tüm
sorunlar tek aﬂamada çözülmüﬂ olacak. Bunun için
çok ciddi çal›ﬂmalar devam ediyor. Bu ﬂekilde
özetleyebilirim.
Ethem Beﬂkonakl›: Çok teﬂekkür ediyorum. Tek
tek komisyon SGK yetkilileri ile birlikte oturdu,
çal›ﬂt›. Gerçekten ileriki dönemlerde ﬂimdiye kadar
s›k›nt›s›n› çekti¤imiz birçok sorun büyük ihtimalle
art›k bir düzene kavuﬂturulacakm›ﬂ gibi görülüyor.
Kullan›lmas› gereken malzeme listesi ve bunlar›n
fiyatlar› yay›nlanacak. Yani her tarafta da SGK’n›n
ödeyece¤i fiyat ayn› olacak. Bu hem bizi rahatlat›yor
hem de t›bbi firmalar› rahatlat›yor. Onlar da önlerini
görmek istiyorlar. Biz de kulland›¤›m›z bir
malzemenin, yapt›¤›m›z bir ameliyat›n bir sene sonra
arkam›zdan gelip bizi b›çaklamas›n› önlemiﬂ olaca¤›z.
Bu önümüzdeki günlerde Y›ld›z Han›m tam tarihini,
zaman›n›
bilemiyor
ama
bu
önümüzdeki
zannedersem birkaç aya kalmaz bir süre içerisinde
ilan edilecek, en az›ndan malzeme listesi ve fiyatlar›.
‹hsan bey öyle de¤il mi?
‹hsan Solaro¤lu: Bu yay›nlanan taslak SUT’ta
malzemelerin listesi var. 1 ya da 2 tane eksik sehven
unutulmuﬂ malzeme var. Bunlar t›bbi firmalarla da
görüﬂüldü, yay›nland›ktan sonra dahil edilecek.
Fiyatlar› da ﬂu an için belli. %95 oran›nda firmalar›n
fiyatlar konusunda da hemfikir oldu¤u ve itiraz
etmeyecekleri konusunda da bir kan› var. Bu
yay›nlan›r yay›nlanmaz do¤al olarak SGK’n›n bir
malzemeye ne kadar para ödeyece¤ini standart
olarak bilece¤iz. ‹kincisi SGK’n›n burada istedi¤i baz›
kalite kriterleri var. 2010 y›l› sonuna kadar bu kalite
kriterlerini sa¤layamayan hiçbir ürünün Türkiye’de
ödenmesi söz konusu olmayacak. O çok önemli bir
ad›md›r. Yani Çin’den ithal edilip ama hiçbir kalite
belgesi olmayan ürünler vard› piyasada. Hepimiz
ﬂikayetciydik. Kamu ihale kanununa göre birçok
hastane bunu sat›n al›yordu. ﬁimdi onlar da kalkm›ﬂ
olacak. Do¤al olarak kaliteli ürün kullan›m›na do¤ru
bir gidiﬂat olacak. Bunun yay›nlanmas› da san›yorum
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Cuma günü ald›¤›m›z bilgi Baﬂbakanl›k’a gitti¤i
do¤rultusundayd›. Bu hafta yani önümüzdeki hafta
içinde ben yay›nlan›r diye düﬂünüyorum. Eksik
kodlarla ilgili de 36 madde bildirmiﬂiz. Yani SUT’ta
olmay›p bizim yapt›¤›m›z ameliyatlarla ilgili 36
madde bildirdik. Onun d›ﬂ›nda kraniyal malzeme
listesi de ﬂu an pozitif liste haz›rlan›yor.
Haz›rland›ktan sonra tekrar tüm gruplara
gönderilecektir eksik malzeme olup olmad›¤›
konusunda. Teﬂekkür ederim.
Ethem
Beﬂkonakl›:
Teknik
komisyonda
derne¤imiz ad›na yer alan arkadaﬂlar›m›za teﬂekkür
ediyorum. Çok önemli çal›ﬂmalar yapt›lar. Teknik
komisyonda özellikle spinal malzemelerle ilgili
olarak Dr. Kemal Koç’un önerileri ile çal›ﬂt›k. Dr.
Kemal Koç’a çok teﬂekkür ediyorum. Gece yar›lar›na
kadar telefonlarla ve e-postalarla u¤raﬂt›k ve bir
malzeme listesi oluﬂturduk. Kemal Bey burada m›?
Belki biraz sonra bu konuyla ilgili bir ﬂey söylemek
ister misiniz yoksa daha sonra m›?
Kemal Koç: Bu son 2 y›lda SGK ile yak›n bir
iliﬂkimiz oldu. Onlar›n iste¤i do¤rultusunda özellikle
bu malzemelerin s›n›fland›r›lmas› ve sabit fiyat
uygulamas› konusunda çal›ﬂmalar›m›z oldu ve onu
kabul ettiler. ‹ﬂte bahsedilen taslak o. San›yorum
bunu aynen geçirecekler. Ben de deste¤iniz için çok
teﬂekkür ediyorum size.
Ethem beﬂkonakl›: Biz teﬂekkür ederiz. Gerçekten
spinal cerrahi grubu malzeme listesi konusunda çok
çal›ﬂt›. Kemal Bey’in baﬂkanl›¤› döneminde
oluﬂturulmuﬂtu. O yüzden onun ismini and›m ama
di¤er arkadaﬂlarla yönetim kurulu olarak bir fiil görüﬂ
bildirdiler, yer ald›lar. Hepsine çok teﬂekkür
ediyorum. Kraniyal malzemelerle ilgili Dr. Talat Bey
vasküler grup baﬂkan›yken bize baz› bilgiler verdi.
Dr. Saim Kazan pediatri grubuyla ilgili eksiklikleri ve
malzeme listesi ile ilgili görüﬂlerini bildirdi. Çok
teﬂekkür ediyorum kendilerine. Bir ﬂekilde burada
bir ﬂey yaz›yorum uzlaﬂmalar yaﬂand› karﬂ›l›kl› diye.
Y›ld›z Han›m bunu iyi takip etmiﬂtir. Baz› uzlaﬂmalar›
yapmak zorundayd›k. Yoksa SGK ben bunu
ödemeyece¤im diyordu. Bir ﬂekilde uzlaﬂmaya
çal›ﬂt›k ancak ﬂöyle bir ﬂerh koyduk karﬂ›l›kl›
yaz›ﬂmalar›m›zda. Güncelleme, 6 ay sonra
güncelleme diyerek. Bir ﬂekilde zaman sürecinde
baz› eksik duydu¤umuz hem iﬂlem, hem malzeme,
hem ödeme ile ilgili problemleri bize bildirirseniz biz
de onlardan geri dönünceye kadar veya biz
bildirinceye kadar ki gecikmeleri önlemiﬂ oluruz
karﬂ›laﬂt›¤›m›z s›k›nt›larla ilgili. Baz› k›s›tl›l›klara biz
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de tamam dedik. Bilimsel olarak da olur dedi¤imiz
k›s›tl›l›klar vard›. Bu listeleri, biraz önce ‹hsan Bey’in
bahsetti¤i, SGK ile çal›ﬂ›yorduk. Ancak SGK
bakanl›kla birlikte son duruma getirdi¤i için tesadüf,
hem bir dernek yöneticisi olarak SGK ile bir fiil
iﬂbirli¤i yapmak durumundayd›k. Hem Murat Bey
hem ben klinik ﬂefi olarak bu yaz›lar tekrar bize
dönüyordu, bu konuda ne düﬂünüyorsunuz diye. Biz
de uygundur diye geri gönderiyorduk. Böyle bir iyi ve
h›zland›r›c› bir tesadüf oldu onu da bildirmek isterim.
Bilirkiﬂilik konusunda görüﬂmelerimiz oldu. ‹lki
Eskiﬂehir olay› ile ilgili. Eskiﬂehir olay› ile ilgili
bilirkiﬂili¤i bizden resmen mahkeme istedi. Biz de
konuyla ilgili 3 arkadaﬂ›m›z›n ismini grup önerisiyle
verdik. Mahkeme onlarla temasa geçti. Zannedersem
iﬂlemler yani de¤erlendirmeler ilerliyor. Geçen hafta
15 gün kadar önce Zonguldak ile ilgili bir olay
nedeniyle yine bizden mahkeme resmi bilirkiﬂili¤i
önerisini istedi. Biz yine önerilerimizi bildirdik. Yani
konuya uygun görevlendirmeleri gruptan yapmaya
baﬂlad›k. Bunun takipçisi olmam›z hepimizin
aç›s›ndan önemli. Biz takipçisi olaca¤›z, önümüzdeki
yönetimlerinde bunun takipçisi olmas› gerekir diye
düﬂünüyorum. Çünkü omurga ile ilgili bir olay
nedeniyle bu konu daha çok kraniyal cerrahi ile
u¤raﬂan birisinin önüne geldi¤i zaman belki karar
verme süreci, zaman›, karar› farkl› olabilir. O yüzden
konuyla yak›n ilgili, uygun kiﬂi atamas›n›n
yap›labilmesi için de bizden görüﬂ al›nmas›n›
sa¤lad›k. ‹nﬂallah bu ﬂekilde devam eder. Burayla
ilgili baﬂka bir görüﬂ? Saim Bey buyurun.
Saim Kazan: ﬁimdi bu SGK ile iliﬂkiler konusunda
bir konuya de¤inmek istiyorum. Biliyorsunuz bir süre
sonra hem bakanl›k hastanelerinde hem üniversite
hastanelerinde tam güne geçilecek. Nöroﬂirürji’nin
performans puanlar›yla ilgili nas›l bir çal›ﬂma yap›ld›
ve ya bu çal›ﬂmalar hangi aﬂamada bununla ilgili bizi
bilgilendirebilir misiniz? Çünkü biliyorsunuz hepimiz
burada biliyoruz, biz 1 günde 1 ameliyat yaparken
di¤er tarafta iﬂte 10 ameliyat ve performans puanlar›
farkl› ve tek gelirimiz buna ba¤l› gibi göz ükecek.
Teﬂekkür ederim.
Ethem Beﬂkonakl›: ﬁu anda bakanl›kta devam
eden bir çal›ﬂma var. Bu çal›ﬂmada iﬂlemlerin saati,
iﬂlemlerin risk kat say›s›, iﬂlemlerin komplikasyon
oran›, iﬂlemlerin ölüm oran› ve buna benzer yaklaﬂ›k
7–8 parametreden oluﬂan bir sabit katsay› her iﬂlem
için bir çarpan oluﬂturulmaya çal›ﬂ›l›yor. Daha
bitmedi. O oluﬂturulduktan sonra zannedersem bizim
ameliyatlar›m›z›n zaten performans puanlar› büyük
oranda artacakt›r. Daha o yeni baﬂlad› ve ortas›nda
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kal›nd›. Biz kendi iﬂimizi yapt›k, bilgilerimizi verdik
ama ne aﬂamada oldu¤unu halen biz de bilmiyoruz.
Ama yeni SUT çal›ﬂmalar›nda muhakkak bu
kullan›lacakt›r. Büyük ihtimalle bu katsay› da risk
katsay›s›nda nöroﬂirürji zaten en yüksek puan›
alacakt›r. Çünkü sigorta ﬂirketleri de ayn› ﬂekilde
davran›yor. Buyurun Selçuk Bey.
Selçuk Palao¤lu: ﬁimdi say›n baﬂkan say›n
yönetim kurulu üyeleri bir ﬂeyi vurgulamak laz›m.
ﬁimdi bu mesleki ﬂeylerin sonu yok. ﬁu anda
gündemde de son derece ciddi meseleler var. Yaln›z
aç›l›ﬂta bir konuﬂma yapt›n›z. Ben ona maalesef
kat›lamayaca¤›m, kurultay›n üyeleri iﬂte ﬂunlard›r
diye. Bildi¤iniz gibi derne¤imizin 3 ayr› grup fazla
kafam›z› kar›ﬂt›rmaya gerek yok yani 3 ayr› grup
kurulu var. Bir tanesi dernekler için olmazsa olmaz
zorunlu kurullar. Örne¤in yönetim kurulu, örne¤in
disiplin kurulu gibi. ‹kincisi derne¤imizin asli görevi
ö¤retim ve e¤itim. Bunun alt›nda da bir sürü ö¤retim
e¤itim kurullar› var. Üçüncüsü de mesleki kurullar.
Biliyorsunuz o dönemlerde hiç olmayan yeni kurullar
icat ettik ve kurduk. Mesleki ve özlük haklar›
bugünleri düﬂünerek ve birtak›m onun gibi iﬂte
sosyal iﬂler vesaire vesaire. ﬁimdi benim elimde 2006
bülteni var. 1. ve 2. kurultaylar› yapt›k. Kurultay
sadece ve sadece ö¤retim ve e¤itim amaçl› bir
toplant›d›r. Burada yaz›l› yönergede. Bu benden
sonra hangi yönetim kurulu karar›yla de¤iﬂti veya
kurultayda de¤iﬂti. ﬁimdi bunu kurmam›z›n amac›
ﬂuydu yine ﬂeffafl›k ve kat›l›mc›l›k. Yani çok net bir
biçimde amac› yaz›yor kurultay›n. Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i ö¤retim ve e¤itim kurulu kurultay› ana bilim
dal› baﬂkanlar›, klinik ﬂefleri, ö¤retim ve e¤itime
gönül veren Türk nöroﬂirürjisinin ö¤retmenlerinin
kat›labildi¤i iﬂte bununda alt›nda üyeler yaz›l›.
Dolay›s›yla mesleki ﬂeylerin burada yeri yok. Tabi ki
ﬂu anda çok önemli mesleki ﬂeyler. Ama ben size
kurultaya önerim burada tek tek ö¤retim ve e¤itimi
konuﬂal›m. Biz bir aileyiz. Bütün ﬂefler, klinik ﬂefleri
görüﬂlerini bildirsinler mükemmel. Bugün Türkiye’nin
en güçlü ö¤retim ve e¤itim kuruludur Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i. Bütün üniversitelerin kliniklerini toplay›n
ders ﬂeyini bu kadar yetmiyor. Ama mesleki ﬂeyleri
bence 2 gün bile yetmez. Ayr› bir toplant› bulmaya
çal›ﬂ›n. Bu son derece önemli bir ﬂeydir. Ama ikisi
kar›ﬂ›rsa bugün hiçbir ﬂey ç›kmaz ortaya. Teﬂekkür
ederim.
Ethem Beﬂkonakl›: Tabi ﬂu anda biraz önce de
söyledi¤im gibi 10 sene önceki veya 4 sene önceki
durumda de¤iliz. Camiam›z çok farkl› s›k›nt›larla karﬂ›
karﬂ›ya. Tek bir konuyla ilgilenmiyoruz. Baﬂlang›çta
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söyledi¤im gibi ana organizasyonumuz çok de¤iﬂti.
Yani bundan 4 sene önce al›nm›ﬂ bir karar›n ilahi
nihayet ayn› ﬂekilde devam ettirilmesi gerekir diye
bir ﬂey ﬂart yok. Yoksa hiçbir kanun de¤iﬂmezdi,
hiçbir yönetmelik de de¤iﬂmezdi. Burada tabi ki hem
e¤itim ve ö¤retimle ilgili konuﬂmay› yap›yoruz hem
de mesleki dertlerimizi konuﬂuyoruz. Baﬂka türlü bu
grubu bir araya getirmemiz mümkün de¤il. Zamanla
ilgili sorundan bahsediyorsan›z tabi ki konuﬂman›n
sonu yok. 2 gün de sürer 3 gün de sürer ama bunlar›
baﬂka nerede konuﬂaca¤›z. Baﬂka konuﬂabilece¤imiz
yerler çok k›s›tl›. O yüzden hem bunu konuﬂaca¤›z
hem öbürünü konuﬂaca¤›z, baﬂka çaremiz yok. Çünkü
ben mesleki bir örgüt terimini kullanmaya baﬂlayal›
burada 5 senedir kullan›yorum. Birçok kiﬂi de beni
uyard› bazen k›nad›. Ne demek meslek diyenler
oldu. Biz bir beyin cerrah›y›z dedi. Ben de diyordum
ki; birkaç sene sonra mesleki önemlilikleri herkes
anlayacak. Nitekim de anlamaya baﬂlad›k. ﬁimdi bir
süredir bize hiçbir kimse iﬂte ﬂu toplant›da ﬂu, bu
diye hiç kimse gelmiyor, müracaat etmiyor. ﬁu alet ﬂu,
ﬂu ameliyat bu, burada ﬂöyle bir iﬂ oldu diye geliyor.
Hiçbir kimse bize ciddi yaz›l› ve belgeli bir ﬂekilde,
ﬂu toplant›da e¤itim ﬂöyle oldu, bu böyle oldu diye
hiçbir kimse eleﬂtiri veya öneri getirmiyor. Gelen
önerilerin hepsi mesleki öneriler. O yüzden biz de
dogmalardan s›yr›l›p kendimizi dönüﬂtürücü
faaliyetlerde bulunmam›z laz›m. Ama gördü¤ünüz
gibi yine de faaliyetlerimiz, bilimsel faaliyetlerimiz
zaten ola¤anüstü düzeyde devam ediyor. Yap›lacak
her ﬂey yap›l›yor. Bununla ilgili zaten konuﬂmalar›
zaten her yerde yap›yoruz. Ama burada da bu
mesleki çal›ﬂmalar›m›z› yapmak durumunday›z. En
az›ndan bizim yönetim kurulumuzun takdiri böyledir,
önümüzdeki dönemde bir baﬂka yönetim kurulu
gelir, ben mesleki bütün faaliyetleri terk ediyorum
sadece bunu konuﬂaca¤›m der, ona da diyece¤imiz
bir ﬂey yok. Çünkü her devrin kendine göre bir düzeni
ve yönetim anlay›ﬂ› var. Baﬂkada çaremiz yok. ﬁimdi
tekrar mesleki bilimsel baﬂl›kla devam ediyoruz.
Sa¤l›k Bakanl›¤› ile ilgili iliﬂkiler. Özetini bildirdim.
Burada yeni bir durum ç›kt›. Burada hem bilimsel
k›sm› var hem mesleki k›sm› var, göreceksiniz ﬂimdi.
Yeni t›pta uzmanl›k kurulu yeni bir tüzük yay›nlad›.
Geçen y›l burada bu tasar› tüzü¤ü tart›ﬂt›k. Tasar›
tüzükte nöroﬂirürji e¤itiminin 6 y›ldan 5 y›la
indirilmesi öngörülüyordu. Biz buna karﬂ›
itirazlar›m›z› bildirdik. Hatta, geçen seneki kurultay›n
yer ald›¤› bültenden hat›rlars›n›z, burada bulunanlar
zaten hat›rlar, hemen hemen hepimiz 6 y›ldan 5 y›la
inmesinin sak›ncalar›n› dile getirdik. Bunu belgelerle
bakanl›¤a ilettik. Ben burada ﬂu konuﬂmay› yapt›m.
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Kiﬂisel olarak da zaten hepsiyle tekrar tekrar
görüﬂtüm. En sonunda resmi belgemizi oraya ilettik.
Belgemizde Avrupa Birli¤i’nin çal›ﬂma zaman›yla ilgili
k›s›tlamalar, UEMS’nin nöroﬂirürji bölümünün süresi
ile ilgili istekleri hepsini biz bildirdik. Art›, ileriki
zamanlarda oluﬂabilecek komplikasyonlar ve
malpraktislere karﬂ› bu yap›lan ﬂeyin yanl›ﬂ oldu¤unu
ve bunu belgeleyen bir yaz›m›z› oraya b›rakt›k. Bu
yaz› önümüzdeki zamanlarda inﬂallah yani onlara tüh
keﬂke biz bu yaz›y› dikkate alsayd›k durumuna
gelmez, ama biz söyleyece¤imizi söyledik. Daha
sonra da bu tüzük ç›kt›. Bu tüzük sonras› da yeterlilik
kurulumuz çal›ﬂt› ve süreyle ilgili yeni çal›ﬂmalar
yapmam›z› bize önerdi. Bu önerilerin içinde 16 tane
uzmanl›k kurulu üyesi kiﬂilerle tekrar tekrar
görüﬂülmesi ve bu önerilerin devam ettirilmesi. Biraz
önce söyledi¤im gibi, yönetmelikler de¤iﬂmez de¤il,
de¤iﬂtirebilmeye çal›ﬂaca¤›z. Olmad› belki yasal
süreçlere girilebilir. Bunu zaman gösterecek. Ancak
bu arada süre gelen bir durum var. Rotasyon ve
müfredat programlar›yla ilgili çal›ﬂmalar devam
ediyor. Bununla ilgili Ocak ay›nda Antalya’da 3 günlük
bir toplant› yapt›k müfredat kurulu olarak. Dr. Deniz
Belen bu müfredat kurulu ve rotasyon ile ilgili
çal›ﬂmalar›n yürütücüsü olarak atand› orada. Bu
konuyla ilgili bilgileri sizlere iletmesi amac›yla
kendisine söz veriyorum.
Deniz Belen: 2 ay kadar önce yaklaﬂ›k 10 kiﬂi
topland›k. 10 kiﬂilik bir komisyon görevlendirilmiﬂti
beyin cerrahisi ad›na. Toplam 1000 hekim topland›
Antalya’da. 94 tane ana dal ve yan dal grubu çal›ﬂmas›
yap›ld›. Bizden toplant›ya gitmeden önce rotasyon
önerileri istemiﬂlerdi. Biz e¤itimi 5 sene üzerinden
kabul etti¤imiz için 7 ay olarak toplam rotasyon
süresini kabul ettik. 2 ay genel cerrahi, 2 ay nöroloji,
1 ay nöro-radyoloji, 1 ay anestezi ve 1 ay acil olmak
üzere. Radyolojiyi belki niye koydu¤umuzu merak
edersiniz. ﬁimdi biliyorsunuz, giriﬂimsel konusunda
Sa¤l›k Bakanl›¤› bu pazartesi toplant› yapacak görüﬂ
istiyor bizden. Bunu nöroﬂirürjiyenler de yaps›n m›
diye. Hani e¤itimimizin içinde bu da vard›r diye
radyolojiyi özellikle koymak istedik. 1 ay belki yeterli
bir süre de¤il ama. ﬁimdi burada Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
bizden istedi¤i ﬂey; 5 sene içinde nöroﬂirürji
e¤itimini standartize hale getirmek. Dolay›s›yla çok
fazla alt baﬂl›k istiyorlar bizden. 1. sene asistan› ne
yapmal›d›r, son sene asistan› ne yapmal›d›r gibi her
ﬂeyi detayl› olarak istediler. Bunlar bizim rotasyon
önerilerimiz. Bilmiyorum bu kurultayda baﬂka öneri
gelir mi? Biz 7 ay yeterli gördük. Hatta çok tart›ﬂ›ld›
yani genel cerrahiye gidilmesin gibi görüﬂlerde oldu.
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Ama genel cerrahi, özür diliyorum yanl›ﬂ söyledim 1
ay vermiﬂiz, 2 ay nöroloji. Plastik ve rekonstrüktif
cerrahiyi de ilave ettik oraya. Asl›nda genel cerrahiye
ilave olmuﬂ gibi o. Bu sürelere acaba ek bir öneri olur
mu? 5 sene üzerinden 7 ay olarak kabul etti¤imiz
rotasyon süresine. Çünkü UEMS’e göre bir fiil 4
senesini beyin ve sinir cerrahisi klini¤inde geçirmesi
gerekiyor asistanlar›n. Oradaki komisyonumuz bu
karara vard›. Bu ﬂimdi bizim önerimiz olarak Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na ulaﬂm›ﬂ durumda. Asistanlar›n görev
gruplar›n› 4 ana baﬂl›kta toplad›k. Temel nörolojik
bilimler görevi, genel klinik görevleri, beyin ve sinir
cerrahisi klinik görevleri, cerrahi görevleri ﬂeklinde.
Bunlar› da tabi daha da detayland›rd›k. 31 Mart’a
kadar burada görüyorsunuz sorumlu komisyon
üyelerinin isimleri de var. Belli baﬂl›klardan belli
kiﬂiler görevli ve sorumlu. Hemen hemen ulaﬂt›¤›m›z
her alan› soktuk. Yani bunun içine giriﬂimseli de
koyduk giriﬂimsel nöroradyoloji dahil olmak üzere.
Ortopedi, plastik cerrahi ile anestezi ile çak›ﬂan
birçok konumuz var ama onlar›n koydu¤u her ﬂeyi biz
de koyduk hemen hemen, a¤r› cerrahisi fonksiyonel
cerrahi. Bunlar›n ﬂimdi hepsinin alt kümeleri
yap›lacak. Asistanlar hangi sene hangi görevden
sorumlu olacaklar. Poliklinik görevleri, denetleme
görevleri. Hepsi bunlar›n 31 Mart’a kadar girilecek.
Ben bittikten sonra belki bülten arac› ile belki de
webimize koyarak bilgilendirece¤im bütün üyeleri.
Bir soru varsa yan›tl›y›m.
Ethem Beﬂkonakl›: Bu konuyla ilgili soru varsa,
Deniz Bey zannedersem bu müfredatla ilgili ﬂeyi
kongrede de bir ara anlatman›z gerekecek. Buyurun
Faik Bey.
Faik Özveren: Mümkünse bu endovasküler
grubun içerisine benim ad›m› da yazarsan›z memnun
olurum.
Deniz Belen: Yok burada siz görevli de¤ilsiniz. Bu
Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan görevlendirilmiﬂ bir kurul.
Ethem Beﬂkonakl›: Bu müfredat kurulu bizim
derne¤in atad›¤›, bizim yapt›¤›m›z bir ﬂey de¤il.
Uzmanl›k
derneklerini
resmi
olarak
iﬂe
kar›ﬂt›rmam›ﬂlar. Bize zaten haz›r geldi. Niye orada
oldu¤umu ben de bilmiyorum Deniz Bey’de bilmiyor.
Mehmet Yaﬂar Kaynar, Mehmet Danayemez, Ali
Kurtsoy, Ömer Faruk Ünal, A¤ahan Ünlü yani 10 kiﬂi
var, Selçuk Y›lmazlar ve Tunç Alp Özgen. T›pta
Uzmanl›k Kurulu’na her bölümden 3 kiﬂi atama
yetkisi verilmiﬂ, tabip odas›na 1 kiﬂi, bakanl›¤a farkl›
kiﬂiler gibi. Buyurun Talat Bey.
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Talat K›r›ﬂ: Rotasyonla ilgili mümkünse araﬂt›rma
yani research rotasyon olarak konabilir mi
bilmiyorum. 3 ay bence çok yararl› olur. Hem tezlerini
yapmalar› aç›s›ndan hem de araﬂt›rmak geliﬂtirmek
aç›s›ndan. Bir de bu asistanlar›n ne yapaca¤›n›
belirlerken herhalde yapabilir gibi bir ﬂey kullanmak
laz›m yani bir 5. sene asistan› bana niye meningioma
yapt›rm›yorsunuz diye dava açma hakk›n› sahip
olmayacak herhalde de¤il mi?
Deniz Belen: Yapabilir de¤il de daha çok ﬂu
sendromu tan›mlar. ﬁu ameliyatta örne¤in anevrizma
ameliyat›nda 3. sene asistan› ö¤retim üyesini,
hocas›n› asiste eder gibi, yani onlar o ibareler
kullan›lacak.
Talat K›r›ﬂ: Yani insan›na göre de¤iﬂir.
Deniz Belen: Ya da bilir mesela bu konuyu bilir
gibi. Onun d›ﬂ›nda fiiller kullan›lmayacak yani bize
verilen öneri o.
A¤ahan Ünlü: Burada bahsedilenler klinik d›ﬂ›
rotasyonlar. Klinik içersindeki rotasyonlar ba¤›ms›z
yani istedi¤iniz ﬂekilde klinik içerisinde research
rotasyonu yapt›rabilirsiniz. Bir k›s›tlamas› yok onun.
Ethem Beﬂkonakl›: Tabi buradaki rotasyon
süreleri ile ilgili çal›ﬂmam›zdaki bize yol gösteren ﬂey
ﬂu. Biz 6 senelik süreyi tekrar düzelttirmeye
çal›ﬂ›yoruz. Halen de çal›ﬂ›yoruz. Ancak bu süre
içinde oldu da yine 5 sene ﬂeklinde devam etme
ihtimaline karﬂ›, UEMS’nin bizden istedi¤i minimum
4 y›l›n› klinikte geçirmesidir kriterine uydurmaya
çal›ﬂ›yoruz. Bu yüzden 7 ayl›k bir rotasyon süresi bu
ﬂekilde kondu. Ama durum de¤iﬂti¤i zaman bu 7 ay
yine kal›r ama ileride ihtiyaç olur, farkl› rotasyon
süreleri içinde baﬂvurulabilir. Diyeceksiniz ki 1973’de
yap›lm›ﬂ en son rotasyon süresine göre devam
ediyoruz do¤ru hakl›s›n›z. 30 senedir hiç de¤iﬂmemiﬂ
ﬂimdi de¤iﬂiyor. Biraz önce de söyledi¤im gibi
s›k›nt›l› bir dönemden geçiyoruz. Hem camia olarak
hem de bilim olarak s›k›nt›l› bir dönemden geçiyoruz.
Her ﬂeyi belli bir zamanda yapmak durumunda
kal›yoruz. Deniz Bey sizin baﬂka söyleyecek bir
ﬂeyiniz yoksa?
Deniz Belen: Evet ﬂimdi san›yorum gelecek 30
y›l›n 40 y›l›n program›n› burada yapmaya çal›ﬂ›yoruz.
Çok k›sa süre verildi bize. Eksikler mutlaka olacakt›r
ama 31 Mart deadline olmakla birlikte daha sonra
gelecek önerilere göre birtak›m eklemeler ya da
ç›kartmalar yap›labilir.
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Ethem Beﬂkonakl›: 31 Mart tam deadline de¤il.
Biraz uzayacak büyük ihtimalle. Yaln›z rotasyon
sürelerini ilan etmek için bizden çok h›zl›
istemiﬂlerdi. Arkadan Cüneyt Bey Buyurun.
Cüneyt Temiz: ﬁimdi bu uzmanl›k süresinin
düﬂürülmesi ile ilgili benim bildi¤im Kalp Damar
Cerrahisi Derne¤i yürütmeyi durdurma için baﬂvurdu
ve Dan›ﬂtay da yürütmeyi durdurma karar› ald›. ﬁimdi
bu durumda ne olacak. Yani yürütmeyi durdurma
sadece kalp damar cerrahisi için öngörülen sürenin
yürütmesinin durdurulmas› m› yoksa di¤er uzmanl›k
bölümlerine de bu uygulanabilir mi, emsal teﬂkil
edebilir mi? Birinci sorum bu. ‹kincisi, e¤er emsal
teﬂkil etmezse böyle bir giriﬂim yapmak gibi bir onu
konuﬂal›m m›? Yani çünkü hepimiz san›yorum hem
fikiriz ki 5 y›l rotasyon sürelerini ne kadar düﬂürsek
de nöroﬂirürji e¤itimi için yeterli bir süre de¤il. Yani
acaba bu konuda bundan sonra kanuni bir giriﬂim
derne¤imizin de yapmas› gerekir mi veya böyle bir
kanuni giriﬂim için örne¤in yürütmeyi durdurma için
mahkemeye derne¤imiz baﬂvurdu mu? Kalp damar
cerrahlar›n›n derne¤inin yapt›¤› gibi. Teﬂekkür
ediyorum.
Ethem Beﬂkonakl›: Biz yürütmeyi durdurma için
baﬂvurmad›k ancak hukukçular›m›z inceliyor özellikle
kalp damar cerrahisinin bu davas›ndan sonra. Türk
Tabipler Birli¤i bu tüzü¤ün tamam›n›n iptali için
baﬂvurdu. Bazen de kiﬂisel olarak tamam›na veya
baz› maddelerine Dan›ﬂtay nezdinde davalar aç›ld›.
ﬁimdi bizim hukuk büromuz bütün davalar›,
Dan›ﬂtay’dan aç›lm›ﬂ bütün davalar› topluyor ve bize
bir rapor haz›rlayacak. Biz hangi yoldan gidelim diye.
Ancak ﬂu anda hangi yolla dava aç›laca¤›n› aç›kças›
ben de bilmiyorum. Hukukçular›m›z bize söyleyecek.
Ama herhalde o yola gidece¤iz. Çünkü yeterlilik
kurulumuzun bize önerdi¤i önce 6 y›ll›k süre tekrar
önerilsin
ﬂeyinden
herhalde
biraz
ç›kt›k
zannedersem yasal sürece do¤ru gidiyoruz. Buyurun
Cem Bey.
Cem Atabey: Kuruldan benim bir istiram›m
olacak. ﬁimdi bildi¤imiz gibi beyin cerrahisinin en
önemli bilgi sahibi olmas› gereken ﬂey anatomi. Bu
klinik d›ﬂ› rotasyonlarda nöro anatominin bence
öncelikle yer almas› gereken konulardan bir tanesi
oldu¤unu düﬂünüyorum. Yani evet acil t›p, genel
cerrahi, radyoloji mutlaka laz›m ama e¤er bir hekim
teknisyen olmayacaksa sadece el iﬂi yapmayacaksa
iﬂin anatomisini yani temelini bilmesi laz›m. Bir t›p
fakültesi ö¤rencisi 1. s›n›ftayken anatomi al›yor ve
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y›llar sonra asistanl›¤a geldi¤inde her ﬂeye s›f›rdan
baﬂl›yor. Teﬂekkür ediyorum.
Ethem Beﬂkonakl›: Bunlar›n hepsini kayda
al›yoruz Cem Bey. ‹smail Bey siz bir ﬂey
söyleyecektiniz galiba buyurun.
‹smail Hakk› Ayd›n: ﬁimdi yeri gelmiﬂken bir konu
üzerinde durmak istiyorum. ﬁimdi biliyorsunuz 5-6 ay
önce bakanl›ktan bir tamim geldi. Bütün
kliniklerimizin ismi de¤iﬂti. Nöroﬂirürji klini¤ini art›k
kullanm›yoruz. Nöroﬂirürji ana bilim dal›n›
kullanm›yoruz. Beyin ve sinir cerrahisi ismini
kullanmak durumunday›z. ﬁimdi bu y›llar önce 198590’l› y›llarda bu isim konusunda dernekte bir hayli
tart›ﬂmalar›m›z olmuﬂtu. Beyin ve sinir cerrahisi mi
olsun, beyin omurilik sinir cerrahisi mi olsun diye
tart›ﬂmalar oldu. Tabi spinal grubumuzun üstüne çok
büyük iﬂ düﬂüyor burada ama ben korkar›m ileride bu
spinal veya omurilik isminin ç›kart›lmas›, ismimizde
kullan›lmamas› ileride bir problem olabilir. Yani
yak›n gelecekte olmasa bile ileride birtak›m
s›k›nt›lara sebebiyet verebilir. O nedenle bu konuda
acaba derne¤imizin bir çal›ﬂmas› var m›? Beyin
omurilik ve sinir cerrahisi ismi üzerinde, o ismin
kullan›lmas› konusunda. Teﬂekkür ederim.
Ethem Beﬂkonakl›: Beyin ve sinir cerrahisi olarak
zaten Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ait hastanelerde hep o
ﬂekilde kullan›l›yordu. Evet, üniversitelerde de
zannedersem isimleri de¤iﬂiyor ama sizin
söyledi¤iniz ﬂekilde tescil ettirme gibi bir giriﬂimimiz
olmam›ﬂt›. Bunu da kayda alal›m de¤erlendirelim.
Teﬂekkür ediyorum. Murat Bey buyurun.
Murat Hanc›: Ben 2 ﬂeye de¤inmek istiyorum.
Birincisi spinal cerrahi müfredat›ndan sorumlu olanlar
kim?
Deniz Belen: O isimler tamamen sembolik. Konu
o s›rada kime denk geldiyse. 10 kiﬂi var komisyonda
çok konu var. Yani o komisyonda bizzat spinal cerrahi
ile u¤raﬂan birisi diye konulmuyor.
Ethem Beﬂkonakl›: Müfredat genel, birçok
kullan›lan müfredattan bir analiz yap›lacak ve
haz›rlanacak.
Murat Hanc›: Bir de o rotasyon süreleri. 1 ay genel
cerrahiye giden ya da 2 ay genel cerrahiye giden
hangi yetenekle o 2 ay›n içinde laparotomi yapmay›,
toroakotomi yapmay› ö¤renip ç›kacak oradan, ben
onu merak ediyorum. Yani onlar süs olmuﬂ. Hiçbir iﬂe
yaramaz 2 ay. Ben kendimden söyleyeyim. Ben
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Ethem Beﬂkonakl›: Tabi ﬂimdi sizin alg›lad›¤›n›z,
hani rotasyonda al›nmas› gereken ﬂeyle müfredat
komisyonunun alg›lad›¤› ayn› de¤il. ﬁöyle, siz ﬂimdi
torokatomi yapmak istiyorsunuz ama bundan kas›t
temel bilgidir. Yani genel cerrahiye giden hiçbir
kimseden apendektomi yapmas›n› bizim nöroﬂirürji
e¤itim müfredat› beklemeyecek. Ha o kiﬂi çok arzu
eder ben illa apendektomi yapmak istiyorum derse
de¤iﬂik yollarla ö¤renir onu bilemem tabi. Yani temel
cerrahi prensipler aç›s›ndan müfredat kurulu bunu
düﬂündü. Ama söyledi¤iniz ﬂeye, de¤iﬂik bir
de¤erlendirme aç›s›ndan belki do¤ru olabilir ama
farkl› bak›yor müfredat kurulu.

cerrahi ile konuﬂup 5 ay da yollayabilir, o da klini¤in
inisiyatifinde kals›n. Yani zorla 6 ay gitmesinde
ihtiyaç duydu¤un alanlarda, yine sen kendin klinik
çal›ﬂma süren içinde sa¤a sola yollayabilirsin diye
düﬂünüyorum. Bir de genel müfredat bu program›
haz›rlarken birkaç yerden örnek al›nd›. Deniz Belen
onlar› ﬂimdi irdeliyor ondan sonra Dünya’daki
müfredat programlar›na uygun bir ﬂey yaz›lacak
burada. Tabi mutlaka dinamik bir ﬂey olacak. Yani
bugün olan yar›n de¤iﬂmeyecek diye bir ﬂey yok.
Ama bir de Murat’›n ﬂeyi mesela torakotomi beyin
cerrahisi klini¤inde zaten yap›l›yorsa o asistan da
ö¤renecektir demek bence. Yani s›rf torakotomi için
gö¤üs cerrahisine gitmesi belki o aç›dan da çok ﬂart
de¤il gibi. Yani klinikte torakotomiyi beyin cerrahisi
yap›yorsa, asistan kendi klini¤indeki e¤itimi
süresincede onu ö¤renir diye düﬂünüyorum.
Teﬂekkür ederim.

Murat Hanc›: Hay›r rotasyona gidildi¤i zaman
ö¤renilen ﬂey pratikte de iﬂine yar›yor olmas› laz›m.

Ethem Beﬂkonakl›: Teﬂekkür ediyorum. Kemal
Bey buyurun.

Ethem Beﬂkonakl›: Evet cerrahi prensibi
ö¤renecek ve iﬂine yarayacak ama apendektomi
yapmayacak.

Kemal Koç: ﬁimdi öncelikle ﬂunu söylemek
istiyorum. Ali Kurtsoy Hocam›z bizde profesördür.
Spinal cerrahiyi temsile gitmemiﬂtir, genel
nöroﬂirürjiyi temsilen gitmiﬂtir. Gitmeden önce de
bizim akademik kurulumuzda konu konuﬂulmuﬂtur.
Daha önce yeterlilik kurulunda bu ﬂeyler tart›ﬂ›ld›.
Biz ortalama 6 ay gibi bir süre belirlemiﬂtik. Buradaki
amaç ﬂu; kendimizi çok ba¤laman›n anlam› yok. Yani
biz 18 ay, 16 ay gibi böyle yüksek bir rakam verip
ba¤lamam›za gerek yok. Zaten k›salt›ld›. ‹kiﬂer ay
birer ay ilgili bölümlere gidebilir. ‹steyen daha fazla
da gönderebilir. Yani o kendi bölümünde, hep aç›k
anterior yaklaﬂ›m yapacaksa o asistan› daha fazla
gönderebilir. Bunda yasal olarak da bir ﬂey yok ama o
temeli daha düﬂük tutmam›z laz›m. Mesela plastik
cerrahiyi hiç göndermeyebiliriz. Yani metinde
yazmayabiliriz. Ama plastik cerrahiyi o bölüm
hakikaten o üniversitede çok baﬂar›l›ysa biz insiyatif
kullanarak 1 ay daha gönderebiliriz, bunda yasal bir
engel yok. Dolay›s›yla kendimizi çok s›n›rlamayal›m
daha düﬂük tutal›m. Birer ay ikiﬂer ay gibi ve 6 ay da
bence bu tehlikeli. Asistan bizim klini¤imizde daha
fazla kals›n. Bizim üniversitemizdeki uygulama da
böyledir. Yani toplam 6 ay kal›yor d›ﬂar›da. Geçmiﬂ
y›llarda da böyle kald›. Biz bat›n› da aç›yoruz,
torakotomide
yap›yoruz,
hepsini
yap›yoruz
klini¤imizde. Yani çok kalman›n bir anlam› yok.
‹steyen gider ö¤renir veya hocam›z› davet ederiz
di¤er branﬂlardan kendi bölümümüze bize orada

torakotomi ö¤renmek için 6 ay boyunca gö¤üs
cerrahisine gittim çal›ﬂt›m her gün onlar›n asistan›
gibi. 2 ay için gidece¤ine hiç gitmesin. Yani, ya toptan
iptal edelim ya da gerçekten efektif bir süre koyal›m
oraya.

Murat Hanc›: Apendektomi de¤il ama en
basitinden bir tek baﬂ›na d›ﬂar›da diskektomi
yaparken bat›na penetrasyon oldu¤u zaman
müdahale edebilecek kadar bat›n› açmay› bilmesi.
Ethem Beﬂkonakl›: Ama Murat Bey bu iﬂin sonu yok o
zaman. O zaman bitmez ki o rotasyonlar. 20 sene
sürer. Biz 6 ayl›k genel cerrahi süresini minimuma
indirmeye, 9 ayl›k nöroloji süresini minimuma
indirmeye çal›ﬂ›yoruz. Baﬂka çaremiz yok ama siz
bunu, bu önerilerinizi bir yaz›l› hale getirirseniz,
müfredat komisyonunda bu de¤erlendirilsin,
bakanl›¤a tekrar sunulsun bunda bir ﬂey yok.
________Süremiz çok k›s›tl› 5 sene oldu¤u için
ihtisas süresi bir ﬂey yapam›yoruz.
Ethem Beﬂkonakl›: 6 ay› biz 1 aya indirdik. Sadece
ve sadece gitsin daha verimli olsun temel cerrahi
prensibi ö¤rensin diye. Yoksa gitsin orada asistanl›k
yaps›n, nöbet tutsun, tüm angaryalar yüklensin o
amaçla de¤il. Birçok yerde sizin ulaﬂt›¤›n›z ﬂansa
art›k ulaﬂ›lm›yor zaten.
Mehmet Yaﬂar Kaynar: O komisyonda bizim
rotasyonlar› düﬂük tutmam›z›n bir sebebi; e¤er daha
fazla bir yere gitmesini istiyorsa klinik ﬂefi veya
klinikteki ö¤retim üyeleri ellerinde o. ‹stiyorsa genel
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ö¤retir. Yani bu tamamen bireysel iliﬂkilere ba¤l›d›r.
Bence kendimizi s›n›rlamayal›m düﬂük tutal›m.
Teﬂekkür ediyorum.
Ethem Beﬂkonakl›: Bir ﬂeyi eksik söyledim.
Rotasyon
süreleri
yeterlilik
kurulumuzun
çal›ﬂmas›ndan sonra oluﬂmuﬂ bir süredir. Sadece 1
ayl›k bir ilave müfredat komisyonu s›ras›nda oluﬂtu o
kadar. Biz bu müfredatla ilgili rotasyon çal›ﬂmalar›n›
yaklaﬂ›k 1,5 gün içinde veya 2 gün içinde tamamlad›k.
Hatta bütün gruplar da bize hayret etti nas›l
tamaml›yorsunuz, tamamlad›n›z diye. Çünkü biz
oraya giderken daha önce dersimizi çal›ﬂt›k, bütün
çal›ﬂmalar›
tamamlayarak
gittik.
Yeterlilik
kurulumuzdan önerilerini ald›k, daha topland›lar bize
bildirdiler biz de oraya gittik tak tak tak kutucuklar›
yerlerine koyduk geldik. Yani ﬂu andaki çal›ﬂt›¤›m›z
müfredattaki di¤er maddelerde buna benzer bir
ﬂekilde devam ediyor. Yani 1 ayl›k bir fazlal›k var
yeterlilik kurulunun önerisi d›ﬂ›nda. O da orada
oluﬂtu öneriler do¤rultusunda. Teﬂekkür ediyorum.
Buyurun Murad bey.
Murad Bavbek: Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n müfredat
program› toplant›s›ndan sonra Türk Tabipler Birli¤i
bir toplant› yapt›. Bu toplant›ya ben de kat›ld›m.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bu bahsi geçen 10 kiﬂisinin
seçimi tamamen bir tesadüf diye düﬂünüyorum. Türk
Tabipler Birli¤i’nin toplant›s›nda bütün gruplar çok
öfkeliydi. Di¤er branﬂlar çok öfkeliydi. Çünkü onlar
ad›na kat›lan kiﬂiler kendilerince yeteri kadar temsil
edilmedi¤ini söylüyorlard›. S›ra bize geldi¤inde ben
söz ald›m ve bizim tesadüfen gitti¤imizi ve bu 10
kiﬂinin yar›s›n›n yönetim kurulu üyesi ve eski yönetim
kurulu üyesi oldu¤unu, geri kalanlar›nda yeterlilik
kurulunda çal›ﬂt›¤›n›, bir k›sm›n›n da eskiden
çal›ﬂt›¤›n› ve böylece hakikaten bizim dört dörtlük bir
çal›ﬂma yapma imkan› buldu¤umuzu söyledim. Bize
sordular siz nas›l 10 kiﬂi bir araya geldiniz. Gerçekten
biz 10 kiﬂi nas›l bir araya geldik ben de bilmiyorum.
Ama tesadüfen geldik ve sonuçta Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i’nin üyelerinin hakikaten birbirleriyle çok iyi
koordine
oldu¤unu
kombine
oldu¤unu
düﬂünüyorum. 10 kiﬂi bir araya geldi¤imizde 1,5 gün
içerisinde gerçekten her ﬂeyi tamamlad›k.
Ethem Beﬂkonakl›: Teﬂekkür ediyorum. ﬁimdi
bazen arkadaﬂlar›m›z ya öneri olarak ya eleﬂtiri olarak
Türk Tabipler Birli¤i ile ilgili iliﬂkilerimizi
eleﬂtiriyorlar. Türk Tabipler Birli¤i ile iliﬂkilerimiz
devam ediyor ve eskiden oldu¤undan çok daha fazla,
mecburen çok daha fazla devam ediyor. Hemen
hemen bütün yaz›ﬂmalar›na cevap veriyoruz, bütün
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toplant›lar›na da bir ﬂekilde kat›lmaya çal›ﬂ›yoruz.
Sadece ﬂu var. Türk Tabipler Birli¤i’nin yap›s› nedeni
ile çok jakoben bir yönetim tarz› var. Burada eski
Ankara Tabip Odas› baﬂkan›m›z Dr. Önder Okay var.
Biz bu durumu onunla da daha önce hep tart›ﬂ›rd›k,
beraber çal›ﬂ›rd›k bir zamanlar ayn› klinikte. Bu
durumu hep tart›ﬂ›rd›k. Kemikleﬂmiﬂ bir problem
nedeni ile çok rahat iliﬂki kuram›yoruz aç›kças›. Yani
Türk Tabipler Birli¤i bizim görüﬂ bak›ﬂ aç›m›zdan
daha farkl› bak›yor. Ancak biz yine de onlar›n her
türlü toplant›s›na ve her çal›ﬂmas›na bir ﬂekilde
kat›lmaya çal›ﬂ›yoruz. ‹ﬂte uzmanl›k e¤itimi
kurultaylar›ndan tutun, iﬂte en son ‹zmir’de kat›ld›k
ve yönetim kurulu ve eskiden beri bu kurullarda
çal›ﬂm›ﬂ arkadaﬂlar›n tamam› hep birlikte gittik ve
oradaki bütün çal›ﬂma gruplar›na kat›ld›k. Ben de
toplum sa¤l›¤› ile ilgili çal›ﬂma çal›ﬂtaylar›na kat›ld›m
ve kurul üyesiydim orada da bir sunum yapt›m.
Mesleki mali mesuliyet sigortas›n› geçen sene bir
sigorta firmas›yla birlikte çal›ﬂt›k. Önce bir ihale açt›k.
4 tane firmadan teklif ald›k. ﬁartlarla ilgili teklif ald›k
ve bunlar›n içinden en uygun gördü¤ümüz bir
tanesiyle de oturduk konuﬂtuk. Baz› ﬂartlar› yine
düzelttirdik ve bütün bu ﬂartlarla birlikte, en uygun
fiyat diyerek iﬂte Temmuz’dan Ekim sonuna kadar
Türk nöroﬂirürjiyenleri için bir kampanya düzenledik.
Sonra geri dönüﬂlerden gördü¤ümüz kadar›yla
yaklaﬂ›k 200 üyemiz o kampanya s›ras›nda bu
sigortadan yararlanm›ﬂlar. Bu konuda bir ﬂeyler
söylemek isteyen var m› sigortayla ilgili? Kampanya
bitti ama bu ﬂeyden yararlan›lmayacak diye bir ﬂey
yok. Yine isterseniz tekrar uygun fiyata biz dernek
kanal›yla da alabiliriz. Ama biz hani bir yönlendirme
yapmay›z. Sadece belki yard›mc› olunmas› aç›s›ndan
özendirme yapabiliriz.
Selçuk Palao¤lu: Fiyat›n burada son derece yani
ekonomik oldu¤unu söylemem laz›m. Burada 2 ﬂey
var. Bir tanesi, gözümüzden kaçmamas› gereken
hastalar›n dava açma süreleri eskiden 2–3 y›ld› sonra
5’e ç›kt›. ﬁimdi 7 diyorlar. Sigorta yapt›rd›¤›n›z zaman
örne¤in 2000 y›l›nda sigorta yapt›rm›ﬂ iseniz bu
sigorta sizi kaç y›l süreyle koruyor bu çok önemli. 2 y›l
diye yap›yorlar ki bu da öyle san›yorum. Baz›
sigortalar prim art›r›rsan›z sizi 5 y›l koruyor. Yani
bunun anlam› ﬂu. 2000’de bir hastay› ameliyat edip
sigortal› iseniz 5 y›l süresince dava açarsa sigorta sizi
koruyor ama bu da 5 y›l olabilir. Ama hasta 6. y›lda
dava açarsa onlar öne geçtiler ﬂimdi sizin sigortan›z
iptal olmuﬂ oluyor. Sizi korumuyor. Yani hastan›n
dava açma süresi 7 y›la ç›kt› diye bir ﬂey var bunu iyi
araﬂt›rmak laz›m bu bir. ‹ki, Ortopedi Derne¤i’nden
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biliyoruz konjenital olaylarda ödeme yapm›yorlar.
Neler dahil prime onu iyi bilmemiz laz›m. Örne¤in
anevrizma cerrahisi ödenemeyebilir. Konjenital
anevrizma diye yorumlarsa. Yani siz boﬂuna kendinizi
sigorta ettiriyorsunuz veya konjenital hastal›klar
meningoseller vesaire dahil olmayabilir. Dolay›s›yla
kapsama alan› gibi sigortan›n ne oldu¤unu iyi
bilmemiz laz›m. Bu iﬂlerle u¤raﬂan arkadaﬂlar, bize
son durum hakk›nda bilgi verebilirler mi? Bu çok
ciddi. Madem mesleki ﬂey yani ö¤retim ve e¤itimin
yan›nda bunu da tart›ﬂaca¤›z çok hakl›s›n›z. Ama
tart›ﬂacaksak da adam gibi konuﬂal›m yani bunu, ben
bu bilgiyi ö¤renmek istiyorum.
Ethem Beﬂkonakl›: Evet 5 y›l. Bu sigorta
anlaﬂmam›zda 5 y›l. Ancak o kampanyam›z üzerinden
konuﬂuyorum ve onun içinde konjenital anomaliler
de dahildi. Yani ödeme ve o zamanki yap›lm›ﬂ haliyle
o kampanya içindeki yap›lm›ﬂ haliyle olabilecek en
iyi sigorta anlaﬂmas›yd› ve biz bunu ilan ettik.
Yaklaﬂ›k 3 aya yak›n web sitemizde durdu. 200 kiﬂiye
yak›nda sigortalanm›ﬂ. Ben kendim de 1030 lirayd›
zannedersem 1030 lira vererek kendim de
sigortaland›m. Yani ayn› bu sigortadan ben de
sigortaland›m. O zaman›n ﬂartlar›nda en iyi sigorta
anlaﬂmas›yd›. Ancak tabi ki ﬂu anda geliﬂen
durumlara göre yeni baﬂtan görüﬂmeler yap›p yeni
bir kampanya yap›labilir. Bilemiyorum onu, arzunuza
ba¤l›. ‹brahim Bey buyurun.
‹brahim Ziyal: Ben henüz sigorta yapt›rmad›m
ancak bu yeni gelecek olan kanunda bildi¤im
kadar›yla ﬂöyle bir ﬂey var. Zorunlu olarak maaﬂlar›n
bir bölümü kesilecek zorunlu sigorta olacak bir
bölümünü doktorlar ödeyecek. ﬁimdiden sigorta
yapt›rmak bu yeni uygulamaya bilemiyorum nas›l
etkisi olacak. Yani biz tekrar yeni baﬂtan bir sigorta
yapt›rmak zorunda m› kalaca¤›z ﬂimdi yapt›r›rsak.
Çünkü anlad›¤›m kadar›yla devlet bunu üzerine al›yor
ve mecbur tutuyor bir ﬂekilde.
Ethem Beﬂkonakl›: Evet ﬂimdi o sigortalar zaten
biliyorsunuz 1 y›ll›k. 1 y›ll›k anlaﬂma yap›yoruz 1
y›ldan sonra yenileme yapaca¤›z. ﬁimdi e¤er bu yeni
getirilen tam gün yasas› denen ismi t›rnak içinde
söylüyorum yasayla, biz zaten otomatik sigortalanma
durumuna geleceksek o sizin sigorta firmas›yla
yapaca¤›n›z anlaﬂmaya ba¤l› ilave, ek ücret veya içine
at›lacak eklere ba¤l›. Onu bilemiyorum. Ancak bu ﬂey
bizim maaﬂlardan kesilmeyecek, yar›s› döner
sermayeden kesilecek. Evet, döner sermayeden
kesilecek. Buyurun,
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_________ﬁimdi bu konuda ﬂöyle bir ﬂey var. Ben
de yaﬂad›¤›m için paylaﬂmak istiyorum. Türk
Jinekoloji Derne¤i ismi vermemde bir sak›nca yok.
Anadolu Sigortayla anlaﬂm›ﬂt›. 750 ile 800 lira
civar›nda do¤ru bende sigorta yapt›rd›m. Fakat
bizimki 1050 lira zannedersem.
Ethem Beﬂkonakl›: Bizimki 5. risk grubu.
________Hay›r, jinekologlar da aﬂa¤› yukar› ayn›
gruba giriyor bildi¤im kadar›yla.
Ethem Beﬂkonakl›: Hay›r, ayn› de¤il.
________750–800 lira içerisinde yapt›lar.
Zannediyorum bakanl›¤›n bu mecburi sigortas› 300 TL
civar›nda olaca¤›n› duyuyorum. Benim edindi¤im
gayriresmi bilgiler yar›s› hekimden al›nacak yar›s› da
devletin katk›s›yla olacak diye. Yaln›z ﬂöyle bir ﬂey
var. Kamu çal›ﬂan› ile mesela ben part time
çal›ﬂ›yorum, part time çal›ﬂan›n sigortas›yla tamamen
full time çal›ﬂan hekimin sigortas› farkl› oluyor. E¤er
Kamu-Sen’e üye olursan›z onun da bir indirimi vard›.
Mesela diyelim ki bir insan hem hastanede fakültede
çal›ﬂ›yor ve yahut da muayenehanesi var.
Muayenehanesinde geçirmiﬂ oldu¤u bir e¤er KamuSen üzerinden sigorta yapt›rm›ﬂ olursan›z,
muayenehanede yapacak oldu¤unuz bir problemden
dolay› sigorta onu kapsam›yor. Onun yerine tamamen
ona full diye bir ﬂey koydular yani sizin
yapt›rd›¤›n›zda benimde yapt›rd›¤›mda her ikisinde
hem hastaneyi hem muayenehaneyi hem özelide
kaps›yor bu ﬂekilde bir sistem var. Ben mesela bu ay
benim bitti sigorta sürem ve yapt›rmad›m. Çünkü
arkadaﬂ›n dedi¤i gibi devlet nas›l olsa mecbur onu
yapacak. Fakat o durumda da devlet bunu yapt›¤›
durumda, sizin mesela diyelim ki gittiniz d›ﬂar›da
gayriresmi olarak, yani iﬂte birisi rica etti, siz de bir
hastas›na bakt›n›z veya gece, akﬂam acil yolda birisini
gördünüz, eﬂiniz, dostunuz ondan bile mesul
oluyorsunuz. Yani onu kapsam›yor ve avukatlarda bu
konuda bir hayli organize oldular. Henüz daha bu
iﬂlerin ﬂeysi ç›kmad› tam ortaya ç›kmad›. Belki bilen
arkadaﬂlar
vard›r.
Bizim
klini¤imizde
bir
arkadaﬂ›m›z›n baﬂ›na bir olay geldi. ﬁu anda 700 bin
lira civar›nda bir tazminata mahkum edilme durumu
söz konusu. Ondan da biliyorum onun için avukatlar
hastalarla birlikte, hastalar› avukatlar teﬂvik ediyor.
Yine ald›¤›m bir bilgi var maalesef kendi
arkadaﬂlar›m›zdan da bunlar› teﬂvik edenler varm›ﬂ.
Yani nöroﬂirürjiyenler ve yahut da ortopedist neyse
veya jinekologlar iﬂte bak›n burada dosyada ﬂöyle bir
eksiklik
var
diye.
Belki
okumuﬂsunuzdur
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zannediyorum. Douglas Kondziolka’n›n baﬂ›ndan
geçen bir problem vard›. 17 sayfal›k dosyada, 1
sayfas›nda kendisinin imzas› olmad›¤› için 2 y›l
mahkemelerde süründü. Bu da Türkiye’de ﬂu anda
organize edilmek üzeredir. Avukatlar bu iﬂi organize
ediyor ve maalesef kendi meslektaﬂlar›m›z› da
kullan›yorlar. Onun için bu sigorta konusu çok önemli
mutlaka arkadaﬂlar›m›z›n bu sigorta konusunda ihmal
etmemesi gerekmektedir. Teﬂekkür ederim.
Ethem Beﬂkonakl›: Teﬂekkür ederim. Biz de 4
tane firmayla görüﬂmüﬂtük. Sonra en uygununu
gördü¤ümüz Anadolu Sigorta idi. Onlarla da ilave
anlaﬂmalar yapt›k. Hem ücret olarak yani hem
önünde bir de yaklaﬂ›k 40 bin liral›k 50 bin liral›k da
travmaya karﬂ› da koruma vard› hediye olarak. Çok
güzel bir paketti. Arzu edenler kiﬂisel olarak da
baﬂvurabilirler. Ben geçen seneki kampanyadan
kat›lmak istiyorum derlerse herhalde sorun olmaz.
Murat bey buyurun.
Murat Hanc›: Zorunlu deprem sigortas› bunu
yapt›r›yorsunuz. Küçük bir prim ödüyorsunuz ve ufak
bir miktar tazminat› kaps›yor. Onun d›ﬂ›nda nas›l
evinizi h›rs›zl›¤a, yang›na bilmem ne gibi ek sigorta
yapt›r›yorsan›z mali mesuliyet sigortas›n› da ek
sigorta olarak yapt›rmam›z laz›m. Çünkü hükmü
bulunan tazminatlar git gide büyüyor. Geçen y›l
Ankara’da bir kad›n do¤um klini¤ine 1 milyar liral›k
tazminata hüküm olundu. Pardon 1 trilyonluk
tazminata hüküm olundu.
Ethem Beﬂkonakl›: Eski parayla 1 trilyon ﬂimdiki
parayla 1 milyon.
Murat Hanc›:1 milyon TL. Dolay›s›yla bu emsal
gösterilerek di¤er ﬂeyler de artacakt›r. O yüzden
sigortay› yapt›r›rken primi düﬂük olsun diye küçük
mebla¤lara yapt›rmamam›zda yarar var. Bu da önemli
bir husus.
Ethem Beﬂkonakl›: Teﬂekkür ediyorum. Vaktimiz
giderek daral›yor. Daha çok konumuz var, gruplarda
söz alacak. Biraz baz›lar›n› h›zl› geçece¤im. Web
sayfam›zda aral›klarla baz› duyurular yay›nl›yoruz ve
bunlar› e-posta ile de gönderiyoruz. Lütfen arada bir
web sayfam›za girerseniz bunlardan daha erken
haberiniz olabilir. Mesela geçen sene etik
kurulumuzun tavsiyesi do¤rultusunda üyelerimizin
bas›n yay›n organlar›na konuﬂurken ki söz ve
hareketlerine dikkat edilmesi ile ilgili, bunlar›n takip
edildi¤ini ve bunlar›n gere¤i yap›laca¤› ile ilgili
duyuru yay›nlad›k ve bundan sonrada 2 arkadaﬂ›m›z
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ile ilgili etik kurul soruﬂturmas› açm›ﬂt›k. Uzman ve
uzmanl›k ö¤rencilerine yönelikte duyurularda
bulunduk.
Bunlar›n
konusu
ﬂuydu.
Biz
gerçekleﬂtiremedik
ama
son
slaytlarda
bahsedece¤im, k›rtasiyenin azalt›lmas›na yönelik
olarak. Bundan sonra bütün duyuru ve malzemelerin
elektronik ortamda gelece¤ine dair. O yüzden
herkesin adres bilgilerini, e-posta bilgilerini
düzeltmesini istedik. Etik deklerasyon yay›nlad›k.
Bunu yay›nlarken de t›bbi firmalarla ve onlar›n
merkezi kurum temsilcileriyle bir araya geldik ve bu
deklerasyonla ilgili karﬂ›l›kl› teyitleﬂme yapt›k. Biz ﬂu
ﬂu ﬂekilde davranaca¤›z, siz de bu ﬂekilde davran›n
diye bir deklerasyon yay›nlad›k. Bu deklerasyona biz
sad›¤›z, halen sad›¤›z. Üyelerimizin de sad›k olmas›n›
istiyoruz. Biz dernek olarak sad›¤›z, üyelerimizin
sad›k olmas›n› istiyoruz art› t›bbi firmalar›n sad›k
olmas›n› istiyoruz. Kat›l›mc›lar›n toplant›larda ki
kat›l›m ﬂartlar›n› bu etik deklerasyonumuz
düzenliyor. Biz görevimizi kurumsal olarak yapal›m
kiﬂisel ﬂeyleri tabi ki bilemeyiz, inﬂallah o da düzgün
gidiyordur. Okumam›ﬂ olanlar web sayfam›zda bu var
okurlarsa memnun oluruz. ﬁimdi bu 2 gün önce
gündeme gelen bir konu, sabahleyin etik kurulda
bunu tart›ﬂt›k. ﬁimdi bu tramvay kazas› ile ilgili
maalesef vefat eden genç k›z›m›zla ilgili tart›ﬂmalar.
Burada bir üyemizin davran›ﬂ›, sözleri bize hiç uygun
gelmemiﬂti. Size hemen k›saca birkaç dakika içinde
ayr›nt›lar› anlatmak istiyorum. Bizim buraya
muayeneye gidilirken haberimiz oldu. ﬁöyle bir ﬂey
oluyor; daha ayr›nt›l› bilenler varsa ondan da
dinleyebiliriz. Bu aile bir ﬂekilde beyin ölümü
durumunun teyidini istiyor yani her ac›l› aile
yapabilir. Allah kimseye göstermesin diyoruz. Yani
tabi bir ﬂok halindeyken iﬂte iﬂ belediye baﬂkan›na
uzuyor ondan sonra ya bir görüﬂ daha al›nabilir gibi
duruma geliyor. Birisi, birileri ailenin kula¤›na bu
isimi f›s›ld›yor. Bu isim bu olay› ald›ktan sonra bütün
medya, televizyonlar, bas›n yay›n kurumlar›n›
önceden organize ediyor. Yaz›lmas› gereken ﬂeyler
özgeçmiﬂ dahil haz›rlan›yor, muayeneye gitmeden
önce götürülüyor. Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’ni herkes
yanl›ﬂ yazar burada tam do¤ru bir ﬂekilde gördüm.
Ben o gün bu web internet sayfas›na düﬂtükten sonra,
internet sayfalar›n›n editörlerine e-posta att›m.
Hürriyet gazetesine düﬂmüﬂtü ilk önce akﬂam
vakitlerinde ve gece yar›s› ﬂöyle bir tart›ﬂma yaﬂand›.
Diyorlar ki, biz Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin kurucusu
yazmad›k diyorlar, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i yazd›k
diyorlar. Ne fark› var dedim. Ha öyle ha böyle ama
sizin kurullar›n›z›n bir tanesinde, gruplar›n›z›n bir
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tanesinde bu kurucu olarak görünüyor dedi. Bizim
tabi ki web sitemizde kafa kaidesi grubumuz ve
bunun ﬂu andaki yönetim kurulu, daha önceki
yönetim kurullar› ve kurucular› yaz›yor. Kurucularda
da bu kiﬂi yaz›yor. Yani bu kadar organize bir ﬂey.
Ertesi gün sabahleyin biz yönetim kurulu topland›k
ve bu bildiriyi kaleme ald›k, kabul ettik ve ilgili kiﬂiyi
disiplin kuruluna sevk ettik. Daha sonra bu
deklerasyonu 14:23 saatiyle Anadolu Ajans› girdi ve
daha sonra di¤er radyo televizyon ve gazetelere
buradan yay›ld›. Ben ayr›ca Anadolu Ajans› d›ﬂ›nda
da baﬂka kurumlara da bunu gönderdim. ﬁimdi tabi ki
daha sonraki hem internet sitelerinde hem
gazetelerde bizim bu bildirimiz yer ald›. Ben dün
yaklaﬂ›k 10–15 aras›ndaki gazete ve televizyona
telefonla bir ﬂekilde birkaç küçük de olsa aç›klama
yapmak durumunda kald›m, ama röportaj yapmad›m
aç›kças›. Bizim yani mahalle kavgas›na döndürme gibi
bir niyetimiz yoktur. Biz kurumsal ve ciddi bir grubuz.
‹lan›m›z›, duyurumuzu yapt›k. Bu duyurunun da
arkas›nday›z. Gerekli bilgilerin hepsini web sitesinde
bulabilirsiniz dedik. Nitekim evvelsi günden itibaren
de bizim bu duyurumuz zaten etkisini gösterdi. Dün
ö¤lenden itibaren ben Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n birçok
yetkilisi ile görüﬂtüm. Ve onlar›n talebi
do¤rultusunda bizim bu konuyla ilgili beyin ölümü
konusu, kök hücre konusu veya buna benzer bu
ihtilafl› durumla ilgili ﬂu ana kadar yapm›ﬂ oldu¤umuz
görüﬂme, bakanl›¤a müracaat, YÖK’e müracaat, ne
varsa birkaç senelik süreç içinde yapt›¤›m›z her ﬂeyin
bilgisini tekrar onlara verdim. Dün akﬂam üzeri itibari
ile de Say›n Baﬂbakan’›n böyle bir görevlendirmesi
olmad›¤›na dair de Anadolu Ajans›nda tekrar bir
haber yer ald›. Durum bu merkezde. Yaklaﬂ›k 100
civar›nda internet sitesinin evvelsi gün akﬂam itibari
ile manﬂetinde, birçok günlük gazetenin dünkü ön
sayfalar›nda bizim bu çekincemiz ve disiplin kuruluna
sevkiyle ilgili duyurumuz yer alm›ﬂ durumda. Bu
konuyla ilgili olarak, olay disiplin kuruluna sevk
edilmiﬂtir. Bugün de tesadüf tabi, hepsi ayn›
günlerde oluyor. Zaten etik kurulun toplant›s› vard›.
Etik kurul da buna benzer bir tavsiye karar› ald›. Bekir
A¤abey bir ﬂey söylemek ister misiniz bu konuyla
ilgili? Söylemiyorsunuz. Sizlerin söyleyece¤i bir ﬂey
var m› efendim? Birkaç ﬂey kula¤›m çal›nd›. ‹ﬂte
dernek daha sert bir tav›r alabilirdi diye. Daha sert
bir tavr› ben bilemiyorum, nas›l bir sert tav›r
al›nabilir. Çünkü olay›n baﬂlad›¤› andan itibaren
kelime oyunu dahil her türlü yanl›ﬂl›¤›n düzeltmesi
yap›lm›ﬂt›r. Baﬂka bir sert tav›r bizim almam›z
mümkün de¤ildir. Al›nabilecek en medeni ve güzel
tav›r bizce al›nm›ﬂt›r. Evet, zannedersem baﬂka bir
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görüﬂ, öneri, eleﬂtiri yok. Zaten ﬂu anda art›k resmi
süreç iﬂlemiﬂ vaziyette. ﬁimdi tabi tam gün ile ilgili
süreç geçen sene konuﬂmuﬂtuk. Bu süreç tabi tüm
hekimleri ilgilendiren bir süreçtir. Yaklaﬂ›k %15–20
civar›nda
oldu¤unu
tahmin
etti¤imiz
nöroﬂirürjiyenlerin part time çal›ﬂmas› ile ilgili
etkilenmesi vard›. Biz bununla ilgili de olabilecek
çal›ﬂmalar› ﬂöyle yapt›k. Uzmanl›k dernekleri
platformunun geçen seneki kurultay›ndan sonra 3
May›s’ta topland›k. Bununla ilgili bir gazete ilan›na
hem fikir, hem maddi katk›, hem de kurumsal katk›
sa¤lad›k. Daha sonra Ekim ay›nda bunu baz› bizim
grup postalar›m›zla tart›ﬂt›k. Ekim ay›nda Türk
Tabipler Birli¤i’nin bir ilan› gündeme geldi. ‹lan› ay›n
24’ünde, 24 Eylül’de zannedersem bize bildiriyorlar,
25 Eylülde cevap vermemizi istiyorlar. Haz›r bir
metnin alt›na imzam›z› atmam›z› istiyorlard›. Ben de
cevap verdim; siz anti demokratik buldu¤unuz bir
tavra karﬂ› ayn› anti demokratik tavr› gösteriyorsunuz
ve jakoben bir tarzda kendi üretti¤iniz bir ﬂeye ciddi
bir kurum olan Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin hiçbir
düﬂünsel bir katk›s› olmadan kurumlar›na, kurullar›na
ve yönetim kurulunu bile toplamadan alt›na imzam›z›
atmam›z› bekliyorsunuz diye. Böyle bir ﬂeyi kabul
edemeyece¤imizi bildirdik. Onlarda siz bilirsiniz
dediler, o gazete ilan›na kat›lmad›k. O gazete ilan›na
kat›lmamam›z›n gerekçesi budur. Daha sonra sözel
görüﬂme yapt›k. Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin
kendileri için çok önemli oldu¤unu bildirdiler, illa
kat›lman›z› istiyoruz dediler. O zaman çok
önemliysek, karﬂ›l›kl› kurumsal iliﬂkileri düzgün bir
ﬂekilde yürütecek bir yol izlememiz gerekir diye
konuﬂtuk. Daha sonra yine tesadüf 13 Ocak 2010’da
tekrar topland›k. Toplant›da bulunan 3 kiﬂi burada
yan yana duruyor. Yani 2 saat içinde hepimiz oradan
bir ﬂekilde bizim burada yerimiz yok deyip ayr›lma
ihtiyac› duyduk. Öyle de¤il mi? ﬁöyle bir durum
vard›. Tabip odas› de¤il, Önder bey burada m›s›n?
Tabip odas› de¤il sanki tabip d›ﬂ› sa¤l›k çal›ﬂanlar›
odas› gibi. Her uzmanl›k derne¤i ayr› telden çald›¤›,
uzmanlar›n
ve
pratisyenlerin
ayr›
ayr›
de¤erlendirildi¤i, böyle bir heterojen grup olamaz.
‹ﬂbirli¤i yap›lmas› gereken gruplar› bir duysan›z;
birlikte iﬂ yapabilmemiz mümkün de¤il. ‹leriki
dönemlerde iyi iliﬂkilerde bulunma temennimiz var,
inﬂallah olur. ‹lave olarak tekrar süreç içinde, bu süreç
içinde farkl› ﬂeyleri de duymaya baﬂlad›k. ‹ﬂte bir
suçlama geldi. TTB’nin el alt›ndan tam günü
destekledi¤ine dair görüﬂler oluﬂmaya baﬂlad›. Bu
konuda görüﬂ almak isteyen, bir ﬂey söylemek
isteyen var m›? Önder bey geldiniz buyurun.
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Önder Okay: TTB, tam güne tamamen karﬂ›.
Anayasa mahkemesine bir dava dilekçesi örne¤i
Cumhuriyet Halk Partisi’ne iletilmek üzere verildi.
‹kincisi, tabi bizim derne¤imiz son birkaç y›ld›r,
özellikle yönetime teﬂekkür ederim, böyle bir görüﬂ
ayr›l›¤›m›z var gibi göründü. Ama asl›nda öyle de¤il.
Ben ayn› zamanda TTB uzmanl›k dernekleri eﬂgüdüm
kurulunun yönetim kurulunday›m, yaklaﬂ›k 6 y›ld›r.
ﬁimdi tart›ﬂ›lan bu yeterlilik, rotasyonlar, müfredat,
t›pta uzmanl›k tüzü¤ü ve Türkiye’de uzmanl›k
e¤itiminin nas›l olmas› gerekti¤i, 15 y›ld›r t›pta
uzmanl›k e¤itim kurultaylar›nda biçimlendi. Board
s›navlar›ndan baﬂlayarak, yeterlilik kurullar›ndan
baﬂlayarak bunun düﬂünsel alt yap›s› burada
oluﬂturuldu. O örgüt ad›na bu düﬂünsel alt yap›ya da,
ben bir hekim olarak teﬂekkür etmek istiyorum. Bizim
derne¤imiz de bu t›pta uzmanl›k e¤itim
kurultaylar›nda yer ald›, çal›ﬂmalara aktif kat›ld›.
Tart›ﬂ›lan pek çok sorun asl›nda, 80 derne¤i temsil
eden bu yap›n›n topluca bu 80 dernek ad›na
bakanl›kla ve gerekli kurumlarla görüﬂmelerini temin
etmek ad›na oluﬂturulmuﬂtu. Ama maalesef bakanl›k,
bizim dernek aç›s›ndan iyi bir tesadüf olmuﬂ ama, o
müfredat
komisyonlar›na
giden
pek
çok
meslektaﬂ›m›z, asl›nda bu iﬂlerle hiçbir alakas›
olmadan
bakanl›k
taraf›ndan
derneklere
dan›ﬂ›lmadan seçilmiﬂ. Bu tür sorunlar var olacak.
Tam günle ilgili de pek çok sorunla karﬂ›laﬂaca¤›z.
Sadece mesleki mesuliyet sigortas› aç›s›ndan de¤il.
Onu düzeltmek isterim. El alt›ndan hiçbir ﬂekilde tam
günü desteklemiyor, hani destekler gibi görünüp de.
Onun ötesinde de bunun düzeltilmesine iliﬂkin hala
daha pek çok f›rsat var. Bizim derne¤imiz metni zay›f
buldu¤u için kat›lmad› bildi¤im kadar›yla o gazete
ilan› metnine. Daha öte talepleri vard›. Biz bir ortak
zemin yakalamak ad›na böyle bir metin
oluﬂturmuﬂtuk. Ama tam güne karﬂ› mücadele
samimiyetle yürütülüyor TTB taraf›ndan. Ben onu bir
kere daha vurgulamak isterim. E¤er jakoben
görünüyorsa da asl›nda bu bir karﬂ› jakoben tav›rd›r,
onu da söylemek isterim. Bu arada ilgilenenler için
biz dördüncüsünü düzenliyoruz. E¤itim hastaneleri,
t›pta uzmanl›k e¤itim kurultaylar› yan›nda e¤itim
hastaneleri kurultaylar› da düzenliyoruz. Sadece
e¤itim hastanelerindeki sorunlara yönelik. Bunun
dördüncüsünü bu y›l ‹stanbul’da 10 Nisan’da
yapaca¤›z. ‹lgilenen meslektaﬂlar›m›z› da ﬁiﬂli Etfal
Hastanesi konferans salonunda buraya kat›lmaya
davet ediyorum. Biz karﬂ›y›z hani dernekle ayn›
görüﬂteyiz.
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Ethem Beﬂkonakl›: Tamam teﬂekkür ediyoruz
ö¤renmiﬂ olduk. Bu mesleki bir ﬂey bak›n devam
ediyoruz.
Buyurun
Selçuk
Bey.
Selçuk Palao¤lu: Burada tabi oda ile derne¤i
kar›ﬂt›rmamak laz›m. Oda bütün hepsini kaps›yor,
bütün branﬂlar›. Dolay›s›yla biraz siyasete de
kayabilirler. Görüﬂ politikalar› da eleﬂtirebilirler.
Dernekler tabi bu anlamda k›s›tl› ama bir ﬂey var.
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin yapabilece¤i, bizim
mesle¤imiz aç›s›ndan ne yap›ld›. ﬁimdi ben bunu
sormak istiyorum size. Çünkü bundan önceki tam
günde kardiyovasküler cerrahi ve nöroﬂirürjinin
maaﬂlar›ndaki kat say›lar, yani 78-79 gibi benim
mesle¤e giriﬂimde di¤er t›p branﬂlar›ndan farkl›yd›.
Yani bizi ay›rm›ﬂt› o kanun. Biz farkl›y›z ve o kanun
bizim farkl› oldu¤umuzu vurguluyordu. Dolay›s›yla
onlar bence bütün mesleklere ayn› gözle bakabilirler.
Ama biz onlar›n dümen suyunda gidemeyiz.
Dolay›s›yla burada mesleki olarak madem
vurguluyorsunuz, derne¤imizi sizden böyle bir
çal›ﬂma yap›lmas›n› talep ediyorum. Çünkü bundan
önceki kanunda bizim kat say›m›z maaﬂ kat say›m›z
farkl›yd›, kardiyovasküler cerrahi ve bizim. ﬁu anda
ben bir cildiyeci veya yeni mezun birisiyle
performans için bu kanunda yar›ﬂmak zorunday›m.
Bunu özellikle vurgulamak istiyorum.
Ethem Beﬂkonakl›: Teﬂekkürler. Tabi daha tam
gün yasas› baﬂlamad›. En az›ndan daha dava
süreçlerinin ne olaca¤› belli de¤il. Ancak tam gün
yasas›nda, herhangi bir grubu normal hesaplanm›ﬂ
puanlar performans puanlar› d›ﬂ›nda ﬂu gruptu bu
gruptu diye göze alm›yor. O biraz sonraki, herhalde
e¤er bu yasa iﬂleyecekse daha sonra yap›lmas›
gereken çal›ﬂmalardan bir tanesi. Onunla ilgili de
çal›ﬂmalara devam edece¤iz tabi. ﬁimdi vaktimiz
giderek azal›yor, daha çok grup var.
Mehmet Yaﬂar Kaynar: Toplum karﬂ›s›nda da tam
günü savunmak diye bir ﬂey yok. Tam gün genelde
topluma uygun bir ﬂeydir. Yani sonuçta tart›ﬂ›rsak tam
gün benim aç›mdan da do¤ru bir ﬂey, içeri¤i yanl›ﬂ.
‹çeri¤inde ne yanl›ﬂl›k var? Bizim özlük haklar›m›za
bir zarar geliyor kayg›s›yla biz karﬂ› duruyoruz. Yoksa
tam gün çal›ﬂmak hepimizin istedi¤i bir ﬂey. Ayn›
yerde sabah gel akﬂam evine git diye. Özlük haklar›
desen halka ben 5000 liray› be¤enmiyorum 15000 lira
istiyorum deme ﬂans›m›z da yok. Bunu da kimseye
anlatamazs›n›z. Yani savunurken kendimizi hangi
aç›dan savunacaksak onlar› belirlememiz laz›m.
ﬁimdi dernek olarak biz tam güne karﬂ› m›y›z de¤il
miyiz? Ben kendi ad›ma karﬂ› de¤ilim ama içeri¤ine
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karﬂ›y›m. ‹çeri¤inde benim özlük haklar›m ihlal
edildi¤i için veya gerilettirildi¤i için karﬂ›y›m. Bu
17000 lira laf›n› onlar söyledi. Belki buradan
üzerlerine gidilebilir. Biz 17000 liraya da de¤il yani
daha makul paralara da raz›y›z ama bunun
olabilirlili¤ini göstersinler bize. Ben normal 8 saat
çal›ﬂarak o 17 de¤il ama 12’yi 11’i 10’u nas›l
kazanaca¤›m›n bu rakamlar›n performans puanlar›yla
bakanl›ktan talep edebiliriz. Yani daha mant›kl›
ﬂekilde savunarak özlük haklar›m›z› geliﬂtirmek
d›ﬂ›nda toplumun 500 liraya hakikaten dedi¤i gibi
maaﬂla iﬂ bulamayanlar insanlar varken, sen ç›k›p da
herkese ben tam güne karﬂ›y›m dedi¤in zaman haks›z
duruma düﬂersin, düﬂeriz yani öyle düﬂünüyorum.
Ethem Beﬂkonakl›: Zaten biraz önce Önder Bey’in
söyledi¤i gibi normal bir çal›ﬂma düzenine hiçbir
kimsenin karﬂ› olmas› zaten mümkün de¤il. O
manada alacak olursak mant›k içinde bizim de zaten
karﬂ› olmam›z mümkün de¤il. Ancak bu yasan›n tabii
içeri¤i ile ilgili tart›ﬂmalar var. E¤er karﬂ› duracaksa
zaten herhalde içeri¤i ile ilgili di¤er çal›ﬂmalar›n
yap›lmas› gerekecek. ﬁimdi ö¤retim ve e¤itim
gruplar›n›n faaliyetlerine herhalde geçebiliriz. ‹lk
grubumuz pediatrik nöroﬂirürji. Saim Bey birkaç
kelime söyleyecek. Neler yapt›k son bir senelik süreç
içinde? Hem bilimsel hem ö¤retim ve de e¤itimle
ilgili faaliyetler.
Saim Kazan: Pediatrik Nöroﬂirürji Grubu olarak
art›k
gelenekselleﬂen
ve
de
klasikleﬂen
toplant›lar›m›za her y›l devam ediyoruz. Sizin de
belirtti¤iniz gibi Samsun’da toplant›m›z› 2009 y›l›nda
yapt›k. 2010 y›l› içinde 1–4 Nisan’da yapaca¤›z.
Ço¤umuz biliyoruz herhalde; pediatrik nöroﬂirürji
grubu içerisindeki de¤erli hocalar›m›zdan Saffet
hocam›z Dünya Pediatrik Nöroﬂirürji baﬂkan›,
Mehmet Özek hocam›z da Avrupa Pediatrik
Nöroﬂirürji Grubu baﬂkan›d›r. Bu uluslar aras›
platformda Türk pediatrik nöroﬂirürjisinin geldi¤i yeri
gösteriyor. Buna paralel olarak pek çok pediatrik
nöroﬂirürjiyle
aktif
olarak
u¤raﬂan
üniversitelerimizde,
kliniklerimizde
pediatrik
nöroﬂirürji bilim dal› kurulmas› için YÖK’e
baﬂvuruldu. Ancak YÖK pediatrik nöroﬂirürjiyle ilgili
yap›lanmay› ask›ya ald›. Biz bu konuda Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i’nden yard›m bekliyoruz. Yani
YÖK ile ilgili görüﬂmelerde pediatrik nöroﬂirürjinin
bir bilim dal› olarak kurulmas› için bize yard›mc›
olmas›n› bekliyoruz. Teﬂekkür ederim.
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Ethem Beﬂkonakl›: Saffet Bey buyurun.
Saffet Mutluer: Saim’e konuyu gündeme getirdi¤i
için teﬂekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz
geçti¤imiz sene içerisinde YÖK’ün yapm›ﬂ oldu¤u
yeni düzenlemeyle birtak›m ana bilim dallar› dahil
bilim dallar› ihtisas listelerinden ç›kart›ld›. Yani
üniversitelerde parazitoloji ana bilim dal›, t›p e¤itimi
ana bilim dal›, proktoloji bilim dal›, gastroloji bilim
dal› kald›r›l›rken bu listede olmayanlar say›lmayacak
dedi. 4 üniversitede kurulmuﬂ olan pediatrik
nöroﬂirürji bilim dal› da listelerde olmad›¤› için yok
oldu. Biliyorsunuz Pediatrik Nöroﬂirürji Ö¤retim ve
E¤itim Grubu, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i çat›s›
içerisinde ilk kurulan gruptur. Biz ayr› dernek olmak
yerine Türk nöroﬂirürjisi çat›s› alt›nda, daha güçlü
birlikteli¤imizi korumak için bu dernek içerisinde
faaliyetlerimizi sürdürmeyi Türk nöroﬂirürjisi ad›na
yararl› gördük. Bizim bilim dal›m›z 1992 y›l›nda YÖK
karar›yla Marmara Üniversitesi ile ayn› anda kuruldu.
Önce Marmara’da kuruldu, 2 ay sonra biz kurulduk,
daha sonra Gazi Üniversitesinde kuruldu, sonra da
Erzurum da. YÖK’te bu bilim dallar› ile ilgili
düzenleme yap›l›rken üzülerek söylüyorum, bir
meslektaﬂ›m›z›n gerek yoktur demesi üzerine
pediatrik
nöroﬂirürji
bilim
dal›
mevcut
üniversitelerde de kald›r›ld›. Bildi¤iniz gibi Amerika
Birleﬂik Devletleri’nde ayr› bordu olan ayr› bir
ihtisast›r. 1996’dan beri pediatrik nöroﬂirürji ayr›
ihtisast›r. A¤ahan Ünlü burada, onun da bulundu¤u
bir toplant›da Avrupa Birli¤i Uzmanl›k Kurullar›
UEMS’de pediatrik nöroﬂirürjinin ayr› bir bilim dal›
olaca¤›na dair karar vard›r. Sa¤l›k Bakanl›¤› e¤itim
kurullar›n›n bir tanesinin raporunda da nöroﬂirürji
ihtisas süresi içerisinde 6 ay pediatrik nöroﬂirürji
e¤itimi al›nmas› belirtilmiﬂtir. Buna ra¤men, bütün bu
kriterler gözard› edilerek pediatrik nöroﬂirürji bilim
dal› e¤itim yapan, bu konuda e¤itim veren, uzman
demiyim de yani o konuda yetkin kiﬂi yetiﬂtiren
birçok kliniklerden rotasyonel gelen bu bilim dallar›
ortadan kald›rm›ﬂt›r. Biz bu konuda YÖK nezdinde en
az›ndan giriﬂimde bulunmak için derne¤in katk›s›n›
bekledi¤imizi ifade etmek istiyorum.
Ethem Beﬂkonakl›: Saffet Bey ne yap›lmas›
gerekiyorsa hep beraber yapal›m. Yaln›z bir ﬂeyi
yanl›ﬂ m› duydum, bir meslektaﬂ›m›z m›
nöroﬂirürjiyen mi? Tamam. Buyurun.
Selçuk Palao¤lu: Burada ﬂimdi tabii biz iﬂin tek
taraf›ndan dinliyoruz. Ben de baﬂkanl›¤›m
döneminde ben de dinledim. Bu konuyu araﬂt›rd›m.
Burada ﬂöyle bir sorun var Say›n Mutluer. Sadece
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dinledi¤imi iletece¤im. Birincisi o meslektaﬂ›n›z ben
de¤ilim ama tan›yorum. Sizin tan›d›¤›n›z kadar ben
de tan›yorum. Burada bir malpraktis olay› var.
Herhangi bir kiﬂi burada bunu bugünde konuﬂtuk
yani el cerrahisi bir hastane de varsa bir
nöroﬂirürjiyen ameliyat edebilir mi karpal tüneli
sorusu var. Yani belgeli, sertifikal›, diplomal› bir
cerrah pediatrik nöroﬂirürjiyen var iken, normal
nöroﬂirürjiyenler pediatrik bir vakaya dokunabilirler
mi sorusunun cevab›n› biz o zaman araﬂt›rd›k
bulamad›k. Çünkü ülkedeki bak›n›z kongre duyurular›
da var yani 10 kiﬂiyi geçmiyor asl›nda yönetim
pediatrik nöroﬂirürjide. Yani Türkiye’deki genç
nüfusu düﬂünürseniz bu nüfusa hizmet edecek
pediatrik nöroﬂirürjiyen say›s› asl›nda çok de¤il. Bu
sadece o zaman ki tart›ﬂmayd›. Dolay›s›yla bir ayr›
ihtisas verdi¤iniz zaman normal nöroﬂirürjiyenlerin
yapaca¤› her türlü yanl›ﬂ denecek iﬂlem malpraktise
ve komplikasyona giriyor. Sen niye dokundun bunun
ayr› uzmanl›¤› var gibisinden. Bu sorunun cevab›n›
bulmadan, sorgulamadan bu iﬂi araﬂt›rmay› yapmay›n
lütfen. Bu bütün yan dallar için geçerli. Çünkü siz
birisine ayr›cal›k tan›d›¤›n›z zaman genel nöroﬂirürji
ﬂeyinde herkes s›k›nt›ya girebilir. Hay›r, yanl›ﬂ
meselesi demedim sadece say› ve ﬂey yani hizmet
topluma hizmet aç›s›ndan ben bunu tart›ﬂmak için
de¤il, bu sorunun cevab›n› o zaman bulamad›k. Karﬂ›t
görüﬂler, çünkü herhangi bir kanun ç›karken önce
karﬂ›t görüﬂleri araﬂt›r›rlar, bunun bir aç›¤› var m›,
bunun bir ﬂeyi var m›, bunun bir yan etkisi olur mu,
mahsurlar› olur mu diye. Onun için bu gözle de
bakman›z laz›m.
Ethem Beﬂkonakl›: ﬁu anda hepimizin
diplomas›nda beyin ve sinir cerrahi uzman› yaz›yor.
Bizim önerilerimizde de zaten yan dal önerisi yoktu.
Çok k›sa olmak ﬂart›yla buyurun bu konuyla ilgili ise,
Nihat Egemen: ﬁimdi A¤ahan biliyor, geçen bizim
spinal yapan spinal cerrahi yapan arkadaﬂlardan
omurga cerrahisi ünitesi kurulmas›yla ilgili bir teklif
geldi. Biz akademik kurulumuzla konuﬂtuk. Selçuk’un
söyledi¤i sak›ncalar› biz orada tespit ettik yani
Selçuk’un söyledi¤i malpraktis sak›ncalar›. ﬁimdi siz
oraya, bir tane buras› da spinal cerrahi yap›lan bölüm
diye açarsan›z o zaman ben spinal cerrahi
yapt›¤›mda, yani disk yapt›¤›mda, basit bir disk, bir
komplikasyon oldu¤unda ben zorda kal›r›m. Biz onun
için akademik kurul karar› olarak, birim ad› alt›nda
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin bu e¤itim ve ö¤retim
gruplar›n›n birimlerinin oluﬂturulmas› gibi bir karar
ald›k. Yani üst ihtisas de¤il ama yani bu gruplar
burada vard›r anlam›nda birimler oluﬂturulmas›. Ama
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Selçuk’un söyledi¤i sak›nca var. Yani pediatrik
nöroﬂirürjiyen s›fat›n› ald›n›z m› o zaman hiçbir
nöroﬂirürjiyen çocuk hasta ameliyat edemeyecek
duruma gelir, problem yarat›r. Teﬂekkür ederim.
Ethem Beﬂkonakl›: Teﬂekkürler. Zaten ﬂu anda
bizim diplomam›zda öyle bir konu gündemde yok.
Yeterlilik kurulumuz da o ﬂekilde karar verdi. ﬁimdi
efendim h›zl› gidiyoruz. Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi Grubu’yla ilgili grup baﬂkan› Alparslan Bey.
Faaliyetlerle ilgili Alparslan Bey’in sunusu var.
Alparslan ﬁenel: Öncelikle görevi devrald›¤›m
arkadaﬂ›m Kemal Bey’e çok teﬂekkür ediyorum, çok
baﬂar›l› çal›ﬂmalar› var. Siz de zaten durumu
bildirdiniz çal›ﬂmalarda özetlendi. Bizim göreve
baﬂlama tarihimiz 10 Ekim 2009. Yönetim kurulumuz
bu ﬂekilde. 128 üyemiz var. Bu üyeler aras›nda, bu
üyelerin d›ﬂ›nda 10 üye de adayl›k hakk› kazand›.
Bunlar›n bir sak›ncas› da olmad›¤›na yönetim kurulu
karar›yla karar verildikten sonra atanmalar› yap›lacak.
Bu süre içinde yapt›¤›m›z toplant›lar Ayd›n’da bir
toplant› yapt›k 70 kat›l›mla. Trabzon’da bir toplant›
yapt›k 64 kat›l›mla beraber. Bir bülten ç›kartt›k. 6
yönetim kurulu toplant›s› yapt›k. Tüm kitaplarda grup
yönetim kurulu olarak editör grubu olarak yer
almas›na karar verdik. Spine Türk sayfas› ad› alt›nda
çal›ﬂan ve sadece üyelere aç›k olan grup içi
tart›ﬂmalar›n yap›labilece¤i bir e-posta grubu
oluﬂturduk. Yaz okulunu AO Spine ders kitab›na
uygun formata geçirdik. Sponsorluk iliﬂkilerinde
özellikle toplant› sponsorlu¤unda ﬂu anda
tan›mlanm›ﬂ tek birim olan ORDER yani ortopedik
malzeme temini yapanlar›n kurdu¤u bir dernek olan
ORDER üzerinden yürütmeye karar verdik. Onlara
bildiriyoruz ﬂurada ﬂu toplant›y› yapaca¤›z diye.
Onlar karar veriyorlar dolay›s›yla biz hiçbir firmayla
iletiﬂime girmiﬂ olmuyoruz. Onun d›ﬂ›nda, ald›¤›m›z
bütün yönetim kurulu kararlar›n› s›ras›yla bültenlerde
yer veriyoruz. TOD ile iliﬂkilerle ilgili olarak da
geniﬂletilmiﬂ yönetim kurulu toplant›s› yapt›k.
Burada 20 y›ll›k bir dernektir ve onlarla iliﬂkilerin
geliﬂtirilmesine karar verildi. Çünkü gerginli¤in ﬂu ana
kadar herhangi bir faydas› görülmedi. Teﬂekkür
ediyorum.
Ethem Beﬂkonakl›: Teﬂekkürler. Bu grupla ilgili
herhangi bir görüﬂ almak isteyen, öneride bulunmak
isteyen? Peki.Nöroonkolojik Cerrahi Grubu ad›na
‹brahim Bey, grup baﬂkan›.
‹brahim Ziyal: Sonbahar 2009 sempozyumu
sonras›nda hemen sonras›nda yeni yönetim
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kurulumuzu seçtik. Dr. ‹brahim Ziyal, Dr. Talat K›r›ﬂ,
Dr. Melike Mut, Dr. Gökhan Akdemir, Dr. Zafer
Berkman. Önceki dönem yönetim kurullar›m›za çok
teﬂekkür ediyoruz. Önceki dönem baﬂkanlar›m›z.
2009 y›l› faaliyetleri Dr. Zafer Berkman
baﬂkanl›¤›ndaki yönetim kurulunda birçok ﬂeyi
kaç›rm›ﬂ olabilirim, ancak genel anlamda söylüyorum
ilkbahar multidisipliner nöroonkoloji sempozyumu
yap›ld› ‹stanbul’da. Sonbahar TURNOG sempozyumu
yap›ld›, TURNOG bültenleri ç›kart›ld›. Nöroonkoloji
kitab›n›n haz›rl›¤›na baﬂland› ve gruba üye
kay›tlar›n›n teﬂvik edilip güncelleﬂtirilmesi yap›ld›.
2010 y›l› planlamam›z, 20 ﬁubat 2010 günü yapt›¤›m›z
TURNOG yönetim kurulu toplant›s› sonras›nda
ald›¤›m›z kararlar; 2–3 Nisan multidisipliner
nöroonkoloji sempozyumu ‹stanbul’da yap›lacak. 3
Haziran’da Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’yu
kapsayan bir bölgesel toplant› planlamay›
düﬂünüyoruz
Diyarbak›r’da.
2010
Sonbahar
sempozyumunu
‹stanbul’da
düzenlemeyi
düﬂünüyoruz. Daha kesin karar almad›k ama genel
düﬂüncemiz o ﬂekilde, Kas›m ya da Aral›k ay›nda.
Y›lda en az iki kere TURNOG bültenimizi ç›karmaya
tabi ki devam edece¤iz. Nöroonkoloji kitab›n›n
bas›lmas›yla ilgili haz›rl›klar›m›z› h›zland›rd›k.
Editörler Dr. Berkman, Dr. Ziyal, Dr. K›r›ﬂ, Dr.
Akdemir, Dr Mut. Hasta bilgilendirme formlar›
haz›rlamay› düﬂünüyoruz. Nöroonkolojide Türkçe
terimler k›lavuzu bir föy halinde ç›karmay›
düﬂünüyoruz. Dr. Döﬂo¤lu bunu 2 dönem evvel, Dr.
Palao¤lu döneminde bir kitap ﬂeklinde haz›rlam›ﬂt›
genel anlamda. Biz daha lokal bir ﬂey kendisinden
rica ettik, haz›rlayacak. Skorlamalar› içeren cep
k›lavuzlar› haz›rlamay› düﬂünüyoruz, Dr. Akdemir’in
organizasyonu ile yard›m› ile. 2011 TNDer kongresi
için bir satelit nöroonkoloji kursu planlad›k bu
döneme yetiﬂmeyece¤ini düﬂündük. Bir daha ki
dönem için onu bir sonraki yönetimle tekrar
konuﬂaca¤›z. Bir de Dr. Nezih Oktar’dan rica edece¤iz
ortak hasta takip formlar› haz›rlamas› için. Bunlar›
internetten göndererek e¤er dilerlerse, departmanlar
hasta takiplerini tümör takiplerini bunlardan yaparak
bir ﬂekilde ilerde toplanacak genel Türkiye verilerini
daha kolay bir ﬂekilde tasnif etmek, epidemiyolojik
çal›ﬂma yapmak mümkün olacak. En yak›n
toplant›m›z multidisipliner nöroonkoloji toplant›s› 23 Nisan’da. Bu bir ilaç firmas›n›n yard›m›yla
yap›lmakta. Biz nöroﬂirürjiyenler, nöropatologlar,
medikalonkologlar, nöroradyologlar kat›lmakta,
müsait olursan›z bekleriz. Burada bir ﬂeyi vurgulamak
istiyorum, zaman zaman bu tart›ﬂmalar yap›lmakta.
Ö¤retim ve e¤itim gruplar›na üyelik bu konuyla ilgili
olarak son yönetim kurulunda kendi aram›zda da
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tart›ﬂt›k. Bizim gördü¤ümüz yönergede genel kurallar
TND’nin kurallar›. TND üyesi olmak ve nöroﬂirürji
uzman› olmak, yönetim kuruluna seçilmek için en az
5 sene uzman olmak, üye devaml›l›¤›n›n düﬂmesi ile
ilgili de farkl› kriterler var. ﬁimdi bununla ilgili
kriterleri ben özellikle baﬂkana sormak istiyorum,
standart m›d›r yoksa her grubun kendine özgü
kriterleri var m›d›r? Var ise, bunlar› neticede bunlar
e¤er TND’nin alt›nda çal›ﬂan gruplar ise her üyelik
seçimi ile kriterlerin bütün gruplar için ayn› olmas›
laz›m. Görüﬂünüzü alabilirsem sevinirim.
Ethem Beﬂkonakl›: Evet teﬂekkür ediyorum
çal›ﬂmalar›n›z için. Bu soruya cevap vermek isterim.
Gruplar genel yönergemiz var. Yani gruplar›n kendi
içlerinde ufak tefek grup iﬂleyiﬂine ba¤l›, grubun
çal›ﬂma özelli¤ine ba¤l› küçük farkl› ﬂeyler olabilir.
Birisi der ki; üyelik için 3 toplant›ya gelmesi gerekir
gibi. Gruplar genel yönergesine ayk›r› olmamak
ﬂart›yla grup içi ufak yönerge farkl›l›klar› olabilir.
Zaten nitekim de öyledir, hepsi ayn› de¤ildir. Bunu
bu ﬂekilde cevapland›ray›m. Çok teﬂekkür ediyorum.
Biraz h›zlanmak istiyorum, daha çünkü çok sunumuz
var. Nörovasküler cerrahi ile ilgili Deniz Bey
konuﬂacak.
Deniz Belen: Ben çok k›saca sunay›m, say›n
baﬂkan teﬂekkürler. Sizin öneriniz üzerine biz grup
olarak Anadolu’da yapmak, çeﬂitli illerinde yapmak
istiyoruz toplant›lar›. Bu sene 2009’da Hatay’da
yapt›k. Önümüzdeki dönem 2010 toplant›s› Edirne’de
yap›lacak. Memnuniyetle ifade edeyim ki bu son
dönemde genç arkadaﬂlar özellikle bu vasküler
toplant›lara daha fazla kat›lmaya baﬂlad›lar.
Bilmiyorum ilgiyi art›rabildiysek ne mutlu bize. Buna
çok çabalamaya çal›ﬂ›yoruz. Biz de senede 2 bülten
ç›kart›yoruz. Buna özellikle her yerden kat›l›m
bekliyorum çok fazla olmuyor ve çok fazla çaba sarf
etmemiz gerekiyor. Her bültende de söylüyorum, ne
olur ilginç vakalar›n›z olursa gönderin diye ama onda
bir kat›l›m› sa¤layamad›k. Biz de dedi¤im gibi 2
bülteni rutin olarak ç›karmaya devam edece¤iz,
toplant›lar›m›z› aksatmadan yapmaya devam
edece¤iz. Bir kitap ç›karma haz›rl›¤›nday›z. Bitmek
üzere hemen hemen, yaz›lar gelmeye baﬂlad›. Bir
di¤er konuda, biliyorsunuz giriﬂimsel tedavileri biz
nöroﬂirürjiyenler de yapal›m m›? O konuda da grup
olarak a¤›rl›¤›m›z› bakanl›k nezdinde de koymak
üzereyiz. Bir de 3 tane broﬂür haz›rlad›k. San›yorum
kongreye yetiﬂecek. Buraya getirmek istiyordum ama
olmad›. Anevrizmalar, vasküler malformasyonlar gibi.
Onu da herhalde yetiﬂtirece¤iz. Onu da halka ve
meslektaﬂlar›m›za da¤›tmay› düﬂünüyoruz teﬂekkür
ederim.
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Ethem Beﬂkonakl›: Çok teﬂekkür ediyorum. O
broﬂürlere çok önem veriyoruz. Spinal cerrahi
grubunun bir hayli broﬂürü oldu. Di¤er gruplardan da
bekliyoruz. Buyurun.
Faik Özveren: Endovasküler nöroﬂirürji konusu
çok yeni bir konu. Say›n Selçuk Palao¤lu’nun
bahsetti¤i gibi yan dal olmas› iyi bir ﬂey de¤il. Seçkin
bir grup oluﬂturulacak. Bu konuda yan dal
oluﬂmamas› için derne¤in bakanl›¤a bask› yapmas›n›
istiyorum. Çünkü radyologlar bunun yan dal haline
gelip kendilerinin egemenli¤ine geçmesini istiyorlar.
Biz 2 hafta önce 2 tane hastam›zda baﬂar›l› bir ﬂekilde
intrakraniyal
embolizasyonu
yapt›k.
Fakat
karﬂ›laﬂt›¤›m›z çok ciddi bir problem var. Firmalar
malzeme satm›yorlar. Ayn› hastane içerisinde,
radyologlar geldiklerinde radyolo¤a mikrokoil
veriliyor ama biz mikrokoili satan firmaya temsilcisine
gidip de, telefon edip gelmesini istedi¤imizde
gelmiyorlar. Art› hastaneden faks çekildi¤inde
kesinlikle bunlara cevap verilmiyor. Bu konuda
derne¤in çok daha aktif bir ﬂekilde gayret
göstermesini istiyorum ben. Çünkü bu kadar kuvvetli
bir derne¤in böyle bir konuyu çözememesi mümkün
de¤il. Art› bir noktay› daha söylemek istiyorum bu
yan dal konusunda. Nöroloji ve anestezi yo¤un bak›m
ve algolojiyi ald›lar. Bu konuda umar›m ileride
s›k›nt›larla karﬂ›laﬂmay›z. Teﬂekkür ederim.
Ethem Beﬂkonakl›: Biz tabi ﬂu anda yan dal
istemiyoruz. Yeterlilik kurulumuzun görüﬂü de öyle.
Di¤er endovasküler iﬂlemlerle ilgili derne¤imizin
görüﬂünü burada tekrarlamak istiyorum, ﬂöyle bir
yanl›ﬂ alg›lama oluﬂmas›n diye. Ben nöroﬂirürjiyenim
gittim tek baﬂ›ma her türlü ﬂeyi yapt›m ç›kt›m. Böyle
bir ﬂeyi biz baﬂlang›çta da istememiﬂtik, halen daha
istemiyoruz. Baﬂlang›ç iﬂ emrimizde de bu yoktu. Biz
multidisipliner çal›ﬂma istiyoruz. Daha önce davul
baﬂkas›nda tokmak baﬂkas›nda durumu istemiyoruz.
Biz herkesin görüﬂ takip ve kararlarda hakk› olmas›n›
istiyoruz. O yönden de önümüzdeki hafta pazartesi
günü bakanl›kta böyle bir toplant› yap›lacak. Bir kurul
taraf›ndan imzalanmas› ﬂart›yla SGK ödeme
yap›labilir ve belirli kriterler dahilinde bu iﬂlemler
yap›labilir diye görüﬂümüzü bildirece¤iz. Buyurun
‹hsan Bey çok k›sa.
‹hsan Solaro¤lu: Bu endovasküler iﬂlemlerle ilgili
olarak nörovasküler grubun yapt›¤› bir toplant› vard›.
Burada al›nan kararlar yönetime de iletildi. SGK ile
yap›lan ön görüﬂmelerde bundan sonra endovasküler
iﬂlemleri faturalar›n›n ödenmesi için mutlak surette
nöroﬂirürji uzman›n›n imzas›na ihtiyaç duyulaca¤› ve
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nöroﬂirürji uzman›n›n olmad›¤› bir heyet raporu
oldu¤u takdirde bu iﬂlemin ödenmeyece¤i
konusunda bir mutabakata var›ld›. Tabi bunun
yasallaﬂma süreci ya da yay›nlanma süreci belki 1–2
ay› alabilir ama pazartesi bu toplant› bakanl›kta da
yap›lacak.
Ethem Beﬂkonakl›: Belki daha da fazla alabilir
hemen olmayabilir. Teﬂekkür ediyorum. Nörotravma
grubundan Selim Bey buyurun.
Selim Karabekir: Nörotravma grubumuz 2009
TNDer ulusal kongresi s›ras›nda seçimle yönetim
kurulunu belirleyerek göreve baﬂlad›. O tarihten
itibaren Nörotravma ve Yo¤unbak›m Ö¤retim ve
E¤itim Grubu olarak, toplum içinde herkesin en s›k
olarak karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› ancak bilimsel anlamda
yeteri kadar önem verilmedi¤ini düﬂündü¤ümüz
nörotravma konusunu, yapt›¤›m›z ve bundan da
yapaca¤›m›z etkinliklerle yeniden ön plana
ç›karmaya ve duyurmaya çal›ﬂmak istiyoruz. Bu
amaçla da ilk olarak 2009 Sonbahar›nda 31 Ekim’de
Afyon’da a¤›r kafa travmalar›nda tedavi algoritmalar›
konulu bir sempozyum düzenledik. Kat›l›m›m›z biraz
düﬂüktü ancak bilimsel içerik olarak oldukça
doyurucu ve de zengin bir çal›ﬂma oldu. Bu çok
önemli oldu¤una inand›¤›m›z konuyla ilgili de bir
kitapç›k yay›nlamay› düﬂünüyoruz. Buna yönelik
faaliyetlerimiz devam etmekte. Eﬂ zamanl› olarak
bülten olarak biz spor nörotravmalar›n›n ana konusu
oldu¤u bültenimizi ç›kard›k. Bundan sonraki
bültenimizde
sonbahara
do¤ru
ç›karmay›
düﬂünmekteyiz. Nörotravma grubunun katk›lar›yla
baﬂkanl›¤›n› Dr. Tanju Uçar’›n üstlendi¤i 15. Avrupa
Multidisipliner Nörotravma Akademisi Kongresi’ni 69 May›s 2010 tarihinde Antalya Side’de
gerçekleﬂtirmeyi baﬂaraca¤›z inﬂallah sizlerin de
katk›lar›yla. Bu kongreye hepinizi bekliyoruz teﬂekkür
ederim.
Ethem Beﬂkonakl›: Teﬂekkürler. Nörotravma ve
Yo¤un Bak›m Grubu asl›nda nöroﬂirürjinin çok önemli
bir parças› olmas›na ra¤men bir s›k›nt›m›z var. Siz de
k›saca söylediniz ama biraz da grupla ilgili ﬂey bu. Biz
beyin cerrahlar› olarak her gün yo¤un bak›ma bir
ﬂekilde giriyoruz. Art›, acile gelen hastalar›n
ço¤unlu¤unda kafa travmas› veya omurga travmas›
görülüyor. Neden bütün bunlara ra¤men doyurucu bir
programla geniﬂ bir kat›l›ml› oluﬂmuyor bunu
sorgulamam›z laz›m.
Selim Karabekir: Sonbahar’daki toplant› için ﬂöyle
eﬂ zamanl› birkaç toplant› üst üste geldi. Yani san›r›m
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tarih aç›s›ndan biraz daha dikkat etmekte fayda var.
ﬁöyle söyleyeyim, tarih olarak biraz geç bir tarih
belirleme süreci izlendi. Bu bizim grubumuzun
yönetim kurulumuzun da hatas›.
Ethem Beﬂkonakl›: Ama program› yaparken
ﬂimdiden bilgiyi, program› bildirmeniz laz›m.
Selim Karabekir: Evet, ﬂu tarihlerde önümüzdeki
sonbahar için tarih saptama ﬂeyine girdik. Ama 31
Ekim’de tam 4 günlük bir tatilin 3. gününe gelmiﬂti.
Hem tatil nedeniyle arkadaﬂlar san›yorum pek cazip
görmediler. Eﬂ zamanl› Mersin’de bir toplant› vard›
kafa kaidesi ile ilgili, art› anestezi ekibi TARD
kongresi nedeniyle hiç kat›lamad›lar.
Ethem Beﬂkonakl›: Evet, tüm gruplar nedeniyle
tekrar söylüyorum. Tabi ki bizde de, bizim uzun
dönem yazd›¤›m›z planda da bazen küçükte olsa hata
olabiliyor. Ama bu sizden geliyor. Bak›yorum, gerçi
kurulumuz da bak›yor ama, bir grubumuz geçen sene
Kurban Bayram›’n›n 1. ve 2. gününü sempozyum
tarihi olarak önerdi bize. Bunu grubun baﬂta bütün
projelendirmeyi çok iyi bir ﬂekilde yapmas› gerekir
diye düﬂünüyorum. Sizin için de öyle. Teﬂekkür
ediyorum. Stereotaktik, Fonksiyonel Nöroﬂirürji, A¤r›
ve Epilepsi Cerrahisi Grubu ad›na Feridun Bey
buyurun.
Feridun Acar: ‹smimizden de anlaﬂ›laca¤› gibi
geçen sene ciddi bir re-organizasyon yapt›k. Daha
önceden inaktif olan epilepsi cerrahisi grubu bizim
grupla birleﬂti. Bu arada tabi kat›lmayan 1–2
meslektaﬂ›m›z oldu ama di¤er aktif epilepsi cerrahlar›
grubumuza kat›ld› ve hemen akabinde Ekim 2009’da
da Gazi Üniversitesi’nde Tremor ve Epilepsi konulu
sempozyumu düzenledik. Kat›l›m oldukça iyiydi ve
çok da zevkli geçti toplant›lar. Bültenimizi yay›nlad›k.
Geçen sene bu kurultayda konuﬂulan ve Ekim’deki
toplant›da da konuﬂulan bir a¤r› uygulamalar›n›n
algolijiye kayb› ile ilgili endiﬂeler vard›. Bu noktadan
yola ç›karak 1–2 May›s 2010 tarihleri aras›nda
Pamukkale Üniversitesi’nde uygulamal›, kadavra
uygulamal› perkutan a¤r› cerrahisi uygulamalar› kursu
düzenledik. Burada e¤itece¤imiz 60 arkadaﬂ›m›zla bu
seneden baﬂlayarak bu kurslara düzenli devam
ederek bu a¤r› uygulamalar›n› kurtarma yolunda
ad›mlar atmaya baﬂlad›k. Onun d›ﬂ›nda yine yo¤un
olarak çal›ﬂmam›z devam edecek.
Ethem
Beﬂkonakl›:
Teﬂekkürler.
Nöroanatomi
Grubu’ndan
birkaç
söyleyecekseniz buyurun.
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Mehmet Yaﬂar Kaynar: Geçen sene bir kurs
düzenlediler. Cerrahpaﬂa oditoryumda yap›ld›. 24-25
Eylül tarihlerinde supra, infratentoriyal bölge ve
ventriküllere mikro cerrahi endoskopik yaklaﬂ›mlar.
63 kiﬂi kat›lm›ﬂ 35 klinikten. Bu kurs s›ras›nda 70 sayfa
haz›rlad›klar› bir kitab› sundular kat›l›mc›lara. Cerrahi
yaklaﬂ›mlar, diseksiyon kitabi ad› alt›nda. Bunun yan›
s›ra 3. bültenlerini Haziran 2009’da yay›nlad›lar. 35
sayfal›k bu bültende kadavralarda arteryal ve venöz
yap›lar›n pratik enjeksiyon yöntemleri ve venin
akmadde yollar›, lift diseksiyon tekni¤i yaz›lm›ﬂ. Bu
yönetim bu sene görevini dolduruyor. Kongrede yeni
yönetim kurulu seçilecekmiﬂ. Necmettin Bey yönetim
kuruluna Türk Nöroﬂirürji Derne¤i yönetim kuruluna
desteklerinden dolay› teﬂekkürlerini iletiyor.
Ethem Beﬂkonakl›: Teﬂekkür ederim. Ö¤leden
önce kurullar›m›z toplant› yapt›. Burada isimlerini
görüyorsunuz toplant› yapan kurullar›m›z›. Düne
kadar Sal›yla dün akﬂama kadar burada Temel
Nöroﬂirürji Kursunun 3. dönem 2.kursunu yapt›.
Selçuk Palao¤lu ve Talat K›r›ﬂ’a çok teﬂekkür ediyoruz
düzenleme kuruluyla birlikte. Bu konuda söz almak
isteyen. Buyurun.
Selçuk Palao¤lu: ﬁimdi Temel Nöroﬂirürji Ö¤retim
ve E¤itim Kurslar› bildi¤iniz gibi 3. dönemine
baﬂlad›k biz. 2009 y›l›nda ciddi bir s›ralama var. Bu
sene 2.si yap›ld›. Birincisi, çal›ﬂmaya baﬂlarken hedef
kitle tan›m› yapt›k. Bu yönergede yaz›l›d›r. 2 ile 4.
y›llar› aras›ndaki asistanlarla, genç nöroﬂirürji
uzmanlar› ama maalesef kursa talep biraz daha yaﬂ
ﬂeyini ileriye de götürdü. Bu sene 17–20 y›ll›k
uzmanlar hatta bir ö¤retim üyesi de vard›. Sonuçta bir
sürekli t›p e¤itimi gibi tekrar oluyor. Burada bildi¤iniz
gibi temel, ileri ve master e¤itim gibi e¤itimi
s›n›flam›ﬂt›k. Özellikle bizim hedef ﬂeyimiz asistan
e¤itimidir. Bu miller piramididir. Miller nas›l
yap›laca¤›n› bilir, nas›l yap›ld›¤›n› gösterir yapar.
Asistan e¤itim ﬂeyi. Bu en alttaki 2 sat›r› hedefliyor bu
kurs. Bu Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin mevcut kurs
yap›s›. Burada gördü¤ünüz gibi gruplar asl›nda alt
gruplar› nöroﬂirürjinin tan›ml›yor. Temel nöroﬂirürji
hepsini kapsayan ilk basamak. Ayr›ca pediatri ve
spinal cerrahinin ilave kurslar› var. Cerrahi
nöroanatomi kurslar› var. ﬁimdi duydum ben
nöroonkolojik cerrahi de bir kurs yapacakm›ﬂ. ‹leri
ﬂeylerde sempozyumlar ve çok say›da basamak
basamak toplant›lar. Dolay›s›yla ﬂu ilk basamak yeni
baﬂlayan arkadaﬂlar için son derece önemli. Bunun
için çekirdek müfredat bakanl›kta da yap›l›yor, ama
çekirdek müfredat› yapt›k. Bunun için standart bir
e¤itim olmas› için. Zaten yönergede de ilk
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kurucular›n yapt›¤› toplant› kaynaklar›nda da bu
sözcük vard›. Karar vermeyi ya da yarg›lamay›
sa¤layan kriterler yani standart sözcü¤ünün tan›m› var
t›p e¤itiminde. Bunun için de en baﬂta uluslar aras›
standartlar, bunun etraf›nda ulusal, bunun etraf›nda
kurumsal onun etraf›nda da özel çal›ﬂmalar geliyor.
Asl›nda bu bir dairedir. Çekirdek uluslar aras›
standart, ulusal standart, kurumsal standart ve özel
çal›ﬂma yollar›. ﬁu olmazsa olmaz kural yani burada
yetiﬂen bir adam ald›¤› bilgi dünyan›n her taraf›nda
tart›ﬂmas›z temel bilgi diye kabul ediliyor çekirdek
müfredatta. Bunu tabi sar›y› da içine alacak örne¤in
brusella gibi böyle bir çal›ﬂma yap›ld›. Ondan sonra
problem çözme üzerine kurulu bir metodoloji. E¤er
problem basic education in neurosurgery diye
girerseniz Google’a ben yaklaﬂ›k o y›l 762000 tane
sonuç bulmuﬂtum. Bununla ilgili çok say›da enstitü
var. Acta’daki bu yaz› da son derece önemli klasik bir
yaz›d›r. Ondan sonra interaktif ders sistemini kurduk.
Burada keypad kullan›m›, olgu sunumu sorular›,
interaktif sorular ve ö¤retim üyeleri geri bildirimleri
anl›k derslerde ve bunu cevaplar›n› da al›p, hem geri
bildirim olarak yapt›k hem de kiﬂilerin, yani
ö¤rencilerin verdi¤i cevaplar›n ﬂeysi yani bir ö¤renci
yüzde kaç do¤ru cevap verebiliyor onun da
istatistiklerini alabiliyoruz. Bu arada dersten
kaçanlar› da görebiliyoruz bu sistem içinde. Fakat
ﬂunu belirteyim, son derece memnunlar ald›¤›m›z
geri bildirimlerde. Saat 8–18 aras› hemen hemen yani
son yar›m gün d›ﬂ›nda %100’e yak›n kat›l›mla gitti
kurs. Bütün keypadler kiﬂiye özel veriliyor çünkü. Bir
akademik düzenleme kurulu kuruldu bütün ülkeden.
Bunlar temel çal›ﬂmalar› bir y›l boyunca haz›rl›yorlar
ve ondan sonra da son gün iﬂte burada gelip
uygulamaya geçiyorlar. Fakülte tan›m› var bizim
yönergede. Bu ö¤retim e¤itim kursun bu genel ﬂef,
ﬂef muavini; profesör ve doçent diye tan›mlan›yor,
fakülte temel kurs oldu¤u için. Olmazsa olmaz temel
bilgiyi ö¤renciye sunan ﬂey ve kursu yapt›k. Kursta da
genel olarak eskiden beri ayn› olan dersler ve
tart›ﬂma konular› var. Oturum baﬂkanlar› interaktif.
Bunlar oturumlar›n ak›ﬂ›n› sa¤l›yor, bunlar akademik
düzenleme kurulundan. Bunlar daha önceden de
özel bir kurs gördüler ayr›ca onu da belirtmem
gerekir. Hep ayn› kiﬂiler konuﬂmac›lar ile önceden
ba¤lant› kuruyorlar, süreye uyuyorlar, konulara hakim
oluyor, çekirdek müfredatla ilgili çal›ﬂmalara kat›l›yor,
eksik sunular haz›rlan›yor, sorular› haz›rl›yorlar ve
tart›ﬂmay› yürütüyorlar. ﬁimdi tart›ﬂma tamamen
farkl›. Olgu sunumlar› son derece önemli. Her bir vaka
nedir, burada bu kursta nas›l tedavi edilir en çok,
hastal›k nedir, endikasyon nedir yani temel ﬂeyler.
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Nas›l yap›l›r de¤il nedirin cevab›n› aramaya
çal›ﬂ›yoruz. Onlar daha ileri kurslarda yap›lan ﬂeyler.
Derslerde epidemiyolojik klinik bilgi tarihçesi de var.
Do¤al seyir mesela çok önemli. Yani lomber disk’i
ameliyat etmezsen ne olur. Mutlaka ameliyat etmek
zorunda m›s›n? Düﬂük dereceli glial tümör takip
edilince ne oluyor, hemen ne olursun, hemen ölürsün
gibi konuﬂmalar› s›kça sizde duyuyorsunuz, yar›n felç
olacaks›n. Olmuyor, birço¤u olmuyor bunlar›n
biliyoruz. ‹ﬂte o sorular› tek tek her bir fakülte
üyesine böyle bir listeyle gönderiyoruz, sizin
konuﬂman›za içerik bunlar› bekliyoruz diye.
Tart›ﬂmalarda da oturum baﬂkan› salonda dolaﬂarak
ö¤rencilere soru sorarak bütün tart›ﬂmay› götürüyor.
Ne düﬂünüyorsun, sen olsan ne yapard›n diyip ve de
interaktif yine bu safhada keypadlerle soru
haz›rl›yorlar. Yöntem nas›l yap›l›yor. Burada aç›kças›
bizim konumuz de¤il. Burada temel bilgi tart›ﬂmas›z
bilgi var. Yani bence diye bir ﬂeyin düﬂüncenin bu
kursta yeri yok. Kesinlikle kabul edilmiﬂ standart,
bütün bilim adamlar›nca kabul edilmiﬂ, kan›ta dayal›
birinci derecede tedavileri sunmaya izin veriliyor bu
kursta. Do¤al seyir özellikle vurgulad›m ve de
özellikle oturum baﬂkanlar›n›n ö¤renciler aras›nda
dolaﬂarak sürekli onlara soru sormas› derslerdeki
ilgiyi de art›r›yor ve de dersleri daha dinlenir hale
getiriyor. Zaten k›sa k›sa. Ö¤retim üyelerini ö¤len
yemeklerinde de ö¤rencilerle birlikte oturtup yani
kendi aralar›nda gruplaﬂma de¤il masalara da¤›tarak
sohbet ederek konuﬂturmak istiyoruz. Bu kitab›n
kapa¤›n› koyuyorum ﬂu anda herhalde 40.s› olmuﬂtur.
Temel kurslarda Amerika’da slaytlar art›k haz›r
olmaya baﬂlad›. Kardeﬂim bizim slaytlar›m›z haz›r,
do¤mal›k kalça ç›k›¤› gel ö¤ret diyorlar. Siz hiç slayt
haz›rlam›yorsunuz. Çünkü temel bilgi oldu¤u için özel
slayt falan gibi ﬂeyleri yok. Temel bilgi gel ö¤ret.
Böyle bir yönteme geçmeye baﬂlad› ortopedi. Zarar
vermemek. Bir rakam› da verim bu temel bilgide ki
ﬂeyi, sadece Amerika’da Pittsburg dekan›n›n
konuﬂmas›n›n slayd›d›r, North American Society
yapt›¤› 45.000 ya da 98.000 hasta t›bbi hata nedeni ile
ölüyor. Bu çok ciddi bir istatistiki rakam. Onun için bu
temel ﬂeyi temeli çok sa¤lam yapmam›z gerekti¤ini
düﬂünüyoruz. Onun için böyle bir kursta format
de¤iﬂikli¤i yapt›k. Son 2 kursta geri bildirimler
ö¤rencilerden ald›¤›m›z pozitif. Tabi gerçekte ne
olacak onu zaman gösterecek. Gerçekten kaliteyi
yükseltebilecek miyiz? Ama bir ﬂey var baz›
kliniklerdeki asistan azl›¤› nedeni ile çocuklar
istemelerine ra¤men kat›lam›yorlar. Bunu da ayr›ca
vurgulamakta fayda var. Teﬂekkür ederim.
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Ethem Beﬂkonakl›: Biz teﬂekkür ediyoruz. Baz›
kliniklerde asistan azl›¤› var baz› kliniklerde aﬂ›r›
fazlal›k var; bu da çözülmesi gereken sorunlardan bir
tanesi. Buyurun Kemali Bey.
Kemal Baykaner: Yeterlilik kurulu herhalde Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i’nin en önemli bir yap›lanmas›.
‹leride mesleki k›sm›na tahmin ediyorum dernek
bakacak. E¤itimsel k›sm›na da bu yeterlilik kurulu
bakacak. Herhalde Selçuk’u da o zaman biz ﬂey
yapaca¤›z denetleyece¤iz. Çok önemli bir kurul. Bu
kurulun yap›lanmas› için inan›lmaz Selçuk’un
zaman›nda baﬂkanl›k zaman›nda kurulan bir ﬂey.
Yap›lanmas› da gittikçe hareketleniyor. Bir de tahmin
ederim bu sistem oturacak ve de Avrupa’ya ve ya
Amerika ile mukayese etti¤imiz zaman güzel kriterleri
bu kürsüden konuﬂma ﬂans›m›z olacak. Yeterlilik
dedi¤imiz zaman kiﬂisel yeterlilik var. Yani bir beyin
cerrah› ç›kt›¤› zaman onun sözlü ve de yaz›l› s›nav›n›
içeriyor bu kurul. Yap›lmas›n›, de¤erlendirilmesini ve
sertifika almas›n› sa¤l›yor. Ayn› zamanda kurumsal
yerin yeterlili¤ini denetliyor. Yani kurum olarak
akredite olabiliyor mu? Yani o hizmeti verebilecek
yeterlili¤i var m› yok mu diye. Bunlar› yapacak hadi
dernekte bu imkanlar› bize veriyor, baﬂkanlar da
özgür çal›ﬂmam›z› sa¤l›yor. Web sayfas›nda birkaç
de¤iﬂiklik yapt›k. Bunlar› size güncel olarak iletmek
istiyoruz. Ben bu arada bundan evvel Hakan
Karaba¤’›n güzel bir sorusu vard›. ‹hsan’da
cevapland›rd›. Ama insan hedefe yak›n bir ﬂeye
bak›yor acaba bizim kongremiz yap›lacak ödüllere
müracaat edeyim mi diye. Biz de 1 y›l önce onu
kaç›rm›ﬂt›k. Yani hedefe yak›n baz› ﬂeyleri vurgulama
ve ya insan gönderece¤i ﬂeyleri erkene alma veya
gönderme ﬂans›n› deneyebiliriz. Mesela geçen sene
de klinik bizim hiç birine müracaat edemedi. Bir 2.
cevapta Selçuk dedi ki pediatri ile ilgili yani dünyada
Amerika baﬂta olmak üzere Avrupa ve Japonya’da 30
y›ld›r olan bir ﬂeyi hala olsun mu olmas›n m› diye
tart›ﬂmakta bana çok do¤ru gelmiyor. 91’den beri
Amerika’da pediatrik beyin cerrahisinin bordu var.
Biz hala olsun mu diye tart›ﬂ›yoruz. Çünkü biz de
herkesin her ﬂeyi yapma diye yönlenmesi var ve de
hepimizin hoﬂuna gidiyor. Yani pediatrik olarak
çal›ﬂanlar›n da maalesef hoﬂuna gidiyor ama bu
yap›lanma kurulacak, bunun kaçar› yok. Ama 30 sene
kurulacak ama 10 sene sonra kurulacak. Olan ﬂeyleri
iptal etmek de bize özgü bir ﬂey herhalde. Say›n
Mutluer’in güzel bir yap›lanmas› var. Yeterlilik kurulu
bir sistem içerisinde 15 kiﬂi ama ﬂu an 14 kiﬂi ile
çal›ﬂ›yoruz. TNDer baﬂkan› da baﬂkanl›k ediyor bu
kurula. Ayr›ca kurulunda ayr› bir baﬂkan› var. Bunu
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web sayfas›nda bulabilirsiniz. Kiﬂileri buraya koyduk.
Kiﬂilerin hem CV’sini hem de ondan sonra yay›nlar›
buradan ﬂey yapabiliyoruz baya deneyimli bir grup.
Üyelerin yap›lanmas› kompozisyonu nas›l? ‹ﬂte bir
yönetim kurulu var, bir e¤itim ve s›nav komisyonu
var, akreditasyon komisyonu var. Bu konuda
akreditasyon ile ilgili A¤ahan’›n da çok önemli bir
katk›s› var Türkiye’de onu da vurgulamak istiyoruz.
Bizim klinik akreditasyona müracaat etmiﬂti. Bu sene
2 yabanc›yla birlikte A¤ahan’da geliyor. Biz de çok
onore oluyoruz hiç olmazsa Türkiye’den de çok
deneyimli birisi var. Evet, ne zaman kuruldu. Bunlar
web sayfas›na yeni koydu¤umuz ﬂeyler. 2005 y›l›nda
Say›n Selçuk Palao¤lu baﬂkanl›¤›nda bu kurul
kuruldu. Yap›lanmas›n› 2007 y›l›nda bir yönergeyle
halletti sonra da bu ﬂimdiki tüzü¤üne sahip oldu.
Tüzü¤ü baya kapsaml›. Bu genel kurulda say›n
baﬂkana söyledik. Bize e¤er ﬂans verirse genel
kurulda baz› tüzükte netleﬂtirici ifadeleri de
koyaca¤›z. 2006 tarihinde Türk nöroﬂirürji yeterlilik
kurulunda belli bir ilk kuruldu¤u zaman ﬂeflere, ﬂef
muavinlerine ve doçent ve profesörlere otomatik
verilmiﬂti. Çekirdek müfredat›m›z var onu da koyduk.
Yeterlilik belgesi alanlarda toplam 263 kiﬂiyiz. Daha 2
kiﬂiyi biz s›navl› yeterlilik belgesine sahip ettik. 38
kiﬂi yaz›l› sonras› otomatik oldu, 230 kiﬂi de bizler gibi
hiç s›nava girmeden oldu. A¤ahan’›n takip etti¤i bir
ﬂey biz de, akredite olan klinikleri koyduk. 4 tane
klini¤imiz akredite; Hacettepe, Uluda¤, Cerrahpaﬂa
ve Göztepe. Bunlar da full akredite olan
kliniklerimizde var, ondan sonra geçici akredite olan
kliniklerimiz de var. Onlar› web sayfas›na koyduk. Bir
de Say›n A¤ahan’›n kat›ld›¤› toplant›lar var. UEMS ile
ilgili toplant›lar ve kararlar› da burada yaz›yor. Bunlar›
da görebilirsiniz web sayfas›nda. Web sayfas›ndaki
ba¤lant›lar›m›z var, bu ilgili ﬂeylerde geçiyor. Bu web
sayfas›n› daha derinleﬂtiriyoruz. Tahmin ederim
derne¤in kongresine kadar bunlar›n hepsini
tamamlayaca¤›z. Ben baﬂkana, yönetim kuruluna ve
sizlere çok teﬂekkür ediyorum.
Ethem Beﬂkonakl›: Çok teﬂekkürler. Buyurun.
Nezih Özkan: ﬁimdi gerçekten artan bir
nöroﬂirürjiyen say›m›z var uzman olarak. ﬁimdi genel
kurulu Ankara’da yap›yorsunuz, her arkadaﬂ
gelemiyor buraya. Ya bunu nöroﬂirürji kongresinde
yapal›m ve yahut da bölgesel olarak sand›klar koyup
orada arkadaﬂlar geniﬂ olarak kullans›nlar yani bu
ﬂekilde.
Ethem Beﬂkonakl›: Daha öncede bu gündeme
geldi. Haziran ay›nda Ankara’da yap›l›r, tüzü¤ümüzde
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böyle bir cümle var. Dernek merkezinin oldu¤u yerde
yap›l›r diye bir cümle var.
Nezih Özkan: Bu de¤iﬂtirilemez mi yani çünkü
say›m›z çok artt›.
Ethem Beﬂkonakl›: Birkaç sene önce de bunun
tart›ﬂmas› oldu ama hat›rlayam›yorum onu.
Mehmet Yaﬂar Kaynar: Bu dernekler masas›n›n
de¤il mi? Dernekler tüzü¤üne göre muhtemelen
merkezde yap›lmas› gerekiyor bir tane de komiser
geliyor.
Ethem Beﬂkonakl›: Yok art›k komiser falan
gelmiyor.
Mehmet Yaﬂar Kaynar: Kalkt› m› o? O zaman onu
sorgulayabiliriz. ‹ki bunu aﬂmak için e¤er amaç çok
kat›l›ml› bir seçime gitmekse bunu aﬂman›n bir yolu
da hakikaten kongre zaman› bir oylama yap›l›r, orada
o seçilen aday göstermelik gibi gelir öbür seçimde de
aday olur ve seçilir.
Ethem Beﬂkonakl›: Ceza yiyebiliriz o zaman. Zaten
2 sene önce benim aday oldu¤um zaman baﬂka bir
grup veya aday olmad›¤› için genel kurula kat›l›mc› 83
kiﬂiydi. Ama daha önceki seçimlerde 270 -300 kiﬂi
oldu. Ama 1000 kiﬂi olmas›n› istiyorsan›z tabi ki, ama
bilemiyorum bunu Nezih A¤abey ona bir daha bir
bakmak laz›m. Yani 2–3 sene önce yine böyle bir
konuﬂuldu bir daha kapand›yd›, tekrar ﬂimdi
konuﬂuldu. Bilemiyorum ona bir daha bakal›m. ﬁimdi
bizim görevimiz 3 ay sonra bitiyor yaklaﬂ›k. ﬁimdi
bizim k›rtasiye ile ilgili bir düﬂüncemiz vard›. Bunu
buraya son alarak özellikle bildirece¤im ama
k›rtasiyeyi azaltmak istiyorduk, azaltmam›z›n sosyal
sorumluluk gere¤i diyorduk, çok fazla masraf›m›z
oluyor diyorduk. Üyelerimizde direnç var hala direnç
var. Biz k›rtasiyenin bir ﬂekilde art›k azalt›lmas›
gerekti¤ini düﬂünüyoruz ama hala kurumsal veya
genel gidiﬂata insanlar al›ﬂ›k de¤il. Gruplardan bir
tanesinin bir yöneticisi, biz art›k duyurular› elektronik
ortamda gönderece¤iz dedi¤imiz zaman, paras›n›
ben vereyim o zaman dedi. Bizim derdimiz sadece
para de¤il asl›nda. Yani bu olay sadece oradaki bir
duyurunun 750–1000 lira bas›m masraf› ile ilgili
oldu¤u de¤il, neden oldu¤unu anlayam›yoruz hala.
Lütfen yavaﬂ yavaﬂ bunu aﬂmaya çal›ﬂal›m. Biz
yapamad›k; olabildi¤ince azalt›yoruz, her ﬂeyi
basm›yoruz ama yine de baz› duyurular, bilgiler,
bültenler halen daha bas›l›yor. Bugün olmazsa bu
gelecek zamanlarda olacak, yavaﬂ yavaﬂ al›ﬂmaya
baﬂlasak iyi olur diye düﬂünüyorum. Sosyal
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sorumluluk çal›ﬂmalar›m›z çok iyi gidiyor, baﬂar›yla
gidiyor. Bu bizim beyin cerrahisi alg›lanmam›z› da
yavaﬂ yavaﬂ de¤iﬂtirmeye baﬂlad›. Orman›m›z
büyüyor. Bu geçen kurultaydan sonra resim
yar›ﬂmas›n› yapm›ﬂt›k. 2571 resim kat›lm›ﬂt›. Çok iyi
bir yar›ﬂmayd›, çok da güzel bir sergi açt›k. Bunlara
devam edilmesini tavsiye ediyorum. Bu iﬂte ödül
alan resimler, bunlara aileleriyle birlikte Ankara’da
konaklatt›k. Mukadder Han›m onlar› gezdirdi,
An›tkabir’e götürdü, ö¤le yeme¤i ve akﬂam yeme¤i
yediler. Hediyelerini ald›lar; bilgisayar hediye ettik,
yaz›c› hediye ettik, foto¤raf makinesi hediye ettik
bunlara ve resimlerini sergiledik. Halen elimizde, bu
sergide elimizde haz›rlad›¤›m›z 160 tane resim
depomuzda duruyor. Arzu eden kurumlara ona daha
baﬂlayamad›k arzu eden kurumlara onlar›n sanat
galerilerine veya uygun yerlerinde bu resimler
sergilenebilir. Haberiniz olsun. Bu tür bir bu sergiye
uygun kurum, kuruluﬂ, arkadaﬂ, yer biliyorsan›z veya
böyle bir ﬂeye ihtiyac› olan varsa bize haber
verirseniz, bu resimleri orada yine sergileyebiliriz.
Geçen sene yaz›n Ankara’da baﬂlad›k. Yol duyuru
ilanlar›na baﬂlad›k. ‹ﬂte kimisinde h›zl› araç
kullanmay›n vard›. Emniyet kemeri tak›n, alkollü araç
kullanmay›n, uykusuz araç kullanmay›n diye
duyurular koyduk. Bu da çok iyi pozitif tepkiler ald›.
Birçok web sitelerinde, hem gazetelerde,
televizyonlarda haber oldu. Bizler birçok radyo
program›na ve televizyon program›na kat›ld›k. En
az›ndan kendimizi anlatmaya çal›ﬂt›k. ‹ﬂte biz sadece
beyin ve sinir cerrah› de¤iliz, bu memleketin
ayd›nlar›y›z diye. Bize kadar bu iﬂler gelmeden siz
kendinizi korumaya çal›ﬂ›n diye mesaj› verdik. Bir
ileri
aﬂamada
kasaba
ilkokullar›na
yani
üyelerimizden gelen, üyelerimizden sa¤layaca¤›m›z;
herkesin evinde gereksiz kitap vard›r orada burada
sürünen belki, 20 tane kitab›n› bize vermeleri ve
onlarla birlikte yine buna benzer bir çal›ﬂma
yapmam›z gündeme gelebilir. ﬁöyle bir ﬂey düﬂünen
olursa, birkaç sene sonra onlar›nda de¤iﬂece¤ini
zannediyorum. Önümüzde 3 sene sonraki kurultayda
bunlar›n çok daha fazla konuﬂulaca¤›n› da söylemek
isterim. Lütfen kimse bizim ne iﬂimiz var bunlarla
demesin. Çünkü biz kendi kendimize ne dersek
diyelim, elimizi cebimize sokup biz beyin cerrah›y›z
asar›z keseriz ne dersek diyelim, toplum bizi nas›l
alg›l›yor o önemli. Bu beyin cerrahlar› iyi insanlar,
ondan sonra çok güzel kamuoyuna yönelik yapt›klar›
cerrahi iﬂ t›p iﬂi d›ﬂ›nda da çok güzel iﬂleri var, ayd›n
insanlar, münevver insanlar, yard›mc› insanlar
demeleri
bizim
alg›lamam›z›,
toplumda
kabullenmemizi, sistemde kabullenilip bizim
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söyledi¤imiz ﬂeyleri uymalar›na sa¤layan psikolojik
bir ﬂey. Buna devam edilmesini öneriyorum. Çok
de¤iﬂik bir ﬂey var. Avrupa birli¤i fonlar› ile ilgili
birçok gruplar›n yapt›¤› çal›ﬂmalar var. Özellikle
jinekologlar çok fazla bu iﬂle ilgililer. Bizler de
ilgilenebiliriz. Örne¤in iﬂte biz Türkiye’deki travma
önleme programlar› gibi, b›rak›n onu Afganistan’daki
travma önleme programlar› veya baﬂka yerlerdeki
ﬂeylerle baﬂvurabiliriz. Bu yeni bir fikir ve ileride
geliﬂtirilebilir, öneri olsun diye söylüyorum. Bunlar›n
hepsi “Beyin Cerrah›” marka alg›lama çal›ﬂmalar›. Bu
yönetim olarak daha önce dedi¤im gibi, baz› ﬂeyleri
yapt›k, baz› ﬂeyleri söyledik ama yapamad›k.
Birincisi; bölümler aras› uzman ve asistan de¤iﬂtirme
programlar›na önderlik yapar›z demiﬂtik yapamad›k.
Çok merkezli ve çok klinikli çal›ﬂma programlar›na
önderlik yapar›z demiﬂtik yapamad›k. Dernek
merkezi, arsa iﬂleri ile u¤raﬂ›r›z dedik, baz›
belediyeler
nedeniyle
yapamad›k.
Bas›l›
malzemelerin kald›r›lmas›n› biraz önce söyledi¤im
gibi yapamad›k. Yeni gündeme tekrar tekrar gelen
profesyonel bas›n yay›n iletiﬂim dan›ﬂmanl›¤›
kurulmas› gibi bir ﬂeye ihtiyac›m›z var. Onun da
yap›lmas›n› önümüzdeki yönetimlere tavsiye
ediyorum. Bu arada kurullarda yapt›¤›m›z
çal›ﬂmalardan bir tanesi insan gücü çal›ﬂmas› idi.
Onun broﬂürlerini de haz›rlayaca¤›z. Murad Bavbek,
Önder Okay ve Atilla Bey arkadaﬂlar›m›z bu konuyla
ilgili çal›ﬂmalar yap›yorlard›. Onu unutmadan da k›sa
bir sunusu var Murad Bey’in. Onu da kendisinden
alal›m.
Murad Bavbek: Türk Nöroﬂirürji Derne¤i insan
gücü planlama grubunun bir çal›ﬂmas› var. Bu yeni bir
çal›ﬂma. Türkiye’de ilk defa cerrahi derne¤i yapt› bu
çal›ﬂmay›. Bu insan gücü planlama çal›ﬂmas›nda
Türkiye’deki bütün nöroﬂirürjiyenlerin say›s›, nerede
çal›ﬂ›yorlar, ne kadar çal›ﬂ›yorlar, hangi illerde
çal›ﬂ›yorlar, ne ameliyat› yap›yorlar, kaç tane asistan
var. Bu konuda bir çal›ﬂmay› yapt›k ve veri
kaynaklar›m›z Sa¤l›k Bakanl›¤›. ‹l il ne kadar
uzman›m›z var, hangi e¤itim hastanelerinde ne kadar
asistan›m›z var hepsini biliyoruz. SGK’ya da ulaﬂt›k,
SGK’n›n verilerini henüz alamad›k ama onlar›n
verilerini de elde edece¤iz. Dr. Önder Okay bize
birkaç slaytl›k sunu sunacak burada. Bu arada size
salonun giriﬂinde da¤›t›lan bir form var. Bu formu
doldurup giderken b›rakman›z› rica ederim. Bu
formda da eksik gördü¤ünüz yerler varsa lütfen
oralara da eksikler ﬂunlard›r bunlar› tamamla diye
yazarsan›z kongrede bu formu yeniden da¤›taca¤›z,
bilgilerinizi yeniden toplayaca¤›z.
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Önder Okay: Teﬂekkür ederim. Bu konu asl›nda
bizim çok yeni baﬂlad›¤›m›z bir konu. Çok h›zl› h›zl›
gidece¤im, biraz vakit darald› ama önemini
vurgulamak için ve ilk verileri sizinle paylaﬂmak için.
Ülkemizde yeni alg›lanmaya baﬂlayan bir konu. Daha
önce yap›lan baﬂka çal›ﬂmalar Sa¤l›k Bakanl›¤› ve
YÖK. Sa¤l›k Bakanl›¤› kiﬂi baﬂ›na düﬂen toplam hekim
say›s› ile ilgili primitif bir çal›ﬂma yapm›ﬂt›. YÖK’ün
çal›ﬂmas› çok uzun sürmedi yar›m kald›. TTB ve Türk
Cerrahi Derne¤i en iyi çal›ﬂmay› ﬂu anda Türk Cerrahi
Derne¤i yapt›. Arkas›ndan biz geliyoruz. Biz hemen
baﬂlad›k bu çal›ﬂmalara. Bu nedir, hani asl›nda
uzmanl›k derneklerinin bu alanda mutlaka çok ciddi
bir strateji planlamas› gerekir ve süreklilik göstermesi
gerekir. O uzmanl›k alan›na iliﬂkin bir genel foto¤raf
olmadan ne müfredat, ne e¤itim ö¤retim, ne e¤itimi
planlanmas›, bütün bunlar çok mümkün olmuyor.
Çal›ﬂma grubu olarak ilk 3 ay›m›z›n sonuçlar› bunlar.
Elde edilebilen veriler dedik, baz› verileri elde
etmekte Türkiye’de gerçekten güçlük çekiyoruz ve
hatta baz› verilerin de olmad›¤›ndan ﬂüpheleniyoruz.
Bir de bir çekince, bu çal›ﬂmalar zorunludur ama
hiçbir insan gücü planlanmas› da kesin bir sonuç
vermedi¤ini yaklaﬂ›k 50 y›ll›k dünya deneyimi
gösteriyor. Esas k›yaslamak için kulland›¤›m›z verileri
UEMS’in nöroﬂirürji bölümü 2005-2006’da baﬂlad› ve
bütün ülkeler baz›nda bu çal›ﬂmalar› yapmaya
baﬂlam›ﬂt›. Bu veriler; en üstte ‹ngiltere yani s›ras›yla
bir nöroﬂirürjien baﬂ›na düﬂen nüfus ‹ngiltere’de 1’e
294.000. S›rayla gidiyoruz, burada Türkiye 1’e 79.000
gibi görünüyor ama bizim yeni verilerimizde bu
oranlar de¤iﬂti. Di¤er verilerde nöroﬂirürjiyenlerin 1
nöroﬂirürjiyenin y›lda gerçekleﬂtirdi¤i vaka say›s›
bizde 100 olarak ortalama 150 olarak görülüyor ama o
da tahmin düzeyinde. Herhangi bir k›s›tlama var m›
asistan al›m›nda. Biz de bir k›s›tlama var, TUS’ta ama
normalde bir k›s›tlama yok hani pratikte bir k›s›tlama
yok. Y›ll›k asistan al›m› toplam akredite
nöroﬂirürjiyenlerin yüzde kaç› bu sütunda onu
gösteriyor. Biz orada %30’un asistan oldu¤unu ve
y›ll›k al›m›n %3,4’ü toplam›n 3,4’ü oldu¤unu
söylemiﬂiz ve bütün asistanlar›n oran›. Akredite
olanlara e¤itim alan asistanlar›n oran› %50,6. ﬁimdi bu
veriler çok asl›nda, bu sütun baya bir ﬂey anlat›yor
ama bizim yeni verilerimiz ﬂöyle. Bizim verilerimiz
79.000’e 1 hani tespit etti¤imiz ve toplam asistan
oran›m›z %50,6. Ama hep tahmin olarak göndermiﬂiz
biz. ﬁimdi Türkiye’de 1252, o yeni uzman olanlarla
beraber. SGK’n›n bize gönderdi¤i verilerde 1217
kay›tl› nöroﬂirürjiyen var. Yaklaﬂ›k 59.000 nüfusa 1.
Avrupa
Birli¤i
aç›s›ndan
bu
çal›ﬂman›n
gerçekleﬂtirilmesine neden olan serbest dolaﬂ›m ve
57

T ü r k

N ö r o ﬂ i r ü r j i

uygun say› ﬂöyle tespit edilmiﬂ, 85.000 ile 60.000
s›n›r›. Bunun alt›nda aﬂ›r› nöroﬂirürjiyen var üzerinde
de
az
say›da
nöroﬂirürjiyen
var
olarak
de¤erlendirilmiﬂ. Ayr›ca travmaya ortopedistler
bak›yor veya iﬂte o her alana nöroﬂirürjiyenler
girmiyor gibi bu aral›k o ﬂekilde aç›klanm›ﬂ. Bu oran›
koruyacak bir mesle¤e kat›lma say›s› tutturulmas›
önerilmiﬂ. Meslek terk oran› %3.36 olarak
hesaplanm›ﬂ Avrupa’da. Bu özel bir hesapt›r. Asl›nda
mant›kl› bir hesap ve 3.36 oran› genel hekimler
aç›s›ndan %2,5 iken %3.36 nöroﬂirürjiyenlerin y›ll›k
meslek terk oran› olarak hesaplanm›ﬂ. Yaklaﬂ›k y›ll›k
41 kiﬂinin mesle¤i terk etti¤ini hesaplayabiliyoruz
buradan. Y›ll›k asistan al›m say›s›na bak›yoruz 2009
y›l›nda 129 olmuﬂ al›nan asistan say›s› toplam. Bu
durumun nedenleri tart›ﬂ›labilir ama biz asistanlar›
asl›nda iﬂ gücü olarak al›yoruz. Sadece e¤itim için
de¤il. Bu sadece nöroﬂirürji için de¤il bütün branﬂlar
için geçerli bir ç›kar›m olabilir. Ama sistematik ve
kurumsallaﬂm›ﬂ bir insan gücü planlamas› olmadan
bu durumu da engellemek mümkün de¤il.
Asistanlar›n toplam uzmanlara oran› %30,2 olarak bu
çal›ﬂmada ortalama tespit edilmiﬂ. Y›ll›k yeni asistan
al›m› da ortalama %5,1 oldu¤u Avrupa’da tespit
edilmiﬂ. Bizim için 2009 için y›ll›k 10,1. Ancak bu oran
her y›l de¤iﬂiklik gösterebiliyor biz de TUS’ta talep
edilen kadrolara göre. Ama bir stratejiye göre talep
edilmiyor elbette. Avrupa Birli¤i ülkelerinde %90’lar
civar›nda ihtisas› tamamlama oran›. Bizde de benzer
bir oran›n olmas› beklenebilir. ﬁimdi bütün
nöroﬂirürjiyenlerin verilerini elde etmek mümkün
olmad›. O yüzden sizlerden bu formu doldurman›z›
rica etmiﬂtik çal›ﬂma grubu olarak. E¤itim hastaneleri
ve 2. basamak hastaneleri Sa¤l›k Bakanl›¤›
hastaneleri için bir veri elde etmek mümkün oldu.
Burada 685 uzmana karﬂ›l›k halen 190 asistan var
e¤itim ve araﬂt›rma hastanelerinde. Bu asistan oran›
%28’lik bir orana denk geliyor aﬂa¤› yukar› Avrupa
ortalamas› ama üniversiteler olmad›¤› için çok net bir
foto¤raf olmayabilir. Ayn› zamanda bu y›ll›k al›mla da
uyumlu görülmüyor %10,1 oran›yla. Ama s›n›rda duran
bir nöroﬂirürjiyen say›s›yla y›ll›k %10.1 al›m asl›nda
ileriye yönelik bir alarm sinyali. Toplam 34 e¤itim ve
araﬂt›rma hastanesinde yaln›z 16 tanesinde klinik ﬂefi
veya ﬂef yard›mc›s› oldu¤unu gördük. 33 kiﬂi. Yeni
aç›lan hastanelerle de asistan say›s›n›n artmas›
beklenebilir ve bu y›ll›k al›mlar›n bu oranlar›n çok
üzerine ç›kmas› beklenebilir. E¤itim kalitesi sorunu
ile de karﬂ›laﬂabiliriz, e¤itici say›s›n›n azl›¤›
dolay›s›yla. Y›ll›k vaka say›s› milyonda 1900 ile 2500
aras›nda de¤iﬂiyor ortalama Avrupa Birli¤i ülkeleri
aç›s›ndan. ‹ngiltere’de bu 150 vaka ve nöroﬂirürjiyen
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baﬂ›na 150 vaka bölü y›l düﬂüyor. ‹ngiltere’de bu
400’lere kadar ç›k›yor. Yunanistan gibi veya
Lüksemburg
gibi
ülkelerde
daha
az
nöroﬂirürjiyenlerin oldu¤u ülkelerde daha fazla bu ve
70 civar›nda, 50 civar›na kadar iniyor. Ülkemizde bu
istatistikleri elde etmek mümkün olmad› ama asl›nda
mümkün. Çünkü her cerrahi art›k kayda giriyor ve
bizim y›ll›k vaka yükünü ve y›lda milyonda kaç
nöroﬂirürji vakas› oldu¤unu bilmeden örne¤in
müfredat program›n› planlamam›z, bu müfredat
program›n› kaç asistana uygulayabilece¤imizi
bilmemiz de çok mümkün görülmüyor. Cerrah say›s›
artt›kça bu çal›ﬂmadan da ç›kan ve de¤iﬂik
çal›ﬂmalarda ç›kan bir sonuç, yap›lan vaka say›s›
art›yor. Hani vaka ihtiyac› art›yor ve ya vaka insidans›
art›yor de¤il, yap›lan vaka say›s› art›yor. Bundan 15 y›l
öncesine kadar çok daha fazla spinal cerrahi
yap›yoruz, hani bu da say›m›z›n artt›¤›na bir kan›t.
ﬁimdi endovasküleri düﬂünüyoruz. Yeni alanlara ilgi
duyulmas› çok umut verici, ama insan gücü
planlamas› rehberli¤inde yürüyecek bir geliﬂim
çizgisi ile beklentilere daha uygun bir ortam elde
edebilmemiz mümkün. Y›ll›k vaka say›s› iﬂ yükü
oranlar›n› bilmeden de herhangi bir ﬂekilde asistan
e¤itimi olanaklar›m›z› tespit etmemiz mümkün de¤il.
Bütün bu verilere ek olarak da alt yap› ve mevcut
hekim da¤›l›m›n› bilmemiz gerekiyor. Bir ekip
hizmeti cerrahi hizmet; hem yard›mc› sa¤l›k personeli
ve di¤er hizmetleri yürütecek ekibin de insan
gücünün bilinmesi gerekiyor. Teknoloji, yo¤un bir
alan alt yap›y› bilmemiz gerekiyor. Altyap›
yat›r›mlar›n›n da verimli planlanmas› ve en optimal
biçimde kullan›labilmesi için bir parametre olarak
insan gücü planlamas›n›n bulunmas› gerekiyor
altyap› donan›m›n›n. Birbirimizden habersiz olarak
çeﬂitli altyap› donan›mlar›na sahip olabiliriz, ama
bunu en optimal biçimde kullanma olanaklar›n›
yaratmam›ﬂ olabiliriz. Henüz pek çok eksik veri var
ama bu hem bir süreç hem de süreklilik arz eden bir
çal›ﬂma bizce. Devaml› güncellendi¤i zaman Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i’nin gelece¤i için bir pusula
görevi görecek. Biz bu foto¤raf› çok net çok daha net
görme ﬂans›n› elde edebilece¤iz. Tabi durumu tespit
etmek de kafi de¤il. Durumun gere¤ini yapmakta
gerekiyor.
Ethem Beﬂkonakl›: Teﬂekkür ediyorum. Bu
sunuyla birlikte size da¤›t›lm›ﬂ olan formda istenilen
bilgilerin ne kadar önemli oldu¤u ortaya ç›k›yor.
Bununla ilgili kongreye kadar bir broﬂür hatta
kitapç›¤a da dönüﬂebilir, bir büyük hacimli broﬂür
haz›rlay›p bu bilgileri net bir ﬂekilde tamamlad›ktan
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sonra bunlar› bir üst yaz›yla ilgili kurumlara bakanl›k,
YÖK neresi ilgili ise oraya taﬂ›yaca¤›z. Her ﬂeyden
önce kendimiz sa¤l›kl› bir bilgiye sahip olmuﬂ
olaca¤›z. Buyurun.
Mehmet Zileli: Say›n baﬂkan, gerçekten bu 2
senelik çal›ﬂmalar›n›z› can› yürekten kutluyorum,
gerçekten çok çal›ﬂt›n›z, çok ürettiniz. Özellikle
mesleki ve örgütsel haklar›m›zla ilgili çok geliﬂmeler
oldu bence. Bu dernek gerçekten bir meslek derne¤i
görünümüne kavuﬂmak üzeredir. ﬁimdi ben bu
çal›ﬂmay› çok destekliyorum arkadaﬂ›m›z›n sundu¤u
çal›ﬂmay›. Yani mevcut veri taban›m›z›, kaç tane insan
gücümüz falan oldu¤unu saptamam›z laz›m. Bu arada
gruplar›n ö¤retim ve e¤itim gruplar›n›n, çal›ﬂma
gruplar›n›n baﬂka bir iﬂi daha yapmas› gerekti¤i
kan›s›nday›m. Yani sadece toplant›lar düzenlemek ve
e¤itimle meﬂgul olmamal›lar. Ayn› zamanda çok
merkezli çal›ﬂmalara öncülük etmeliler ve Türkiye’nin
ad›n› bu çal›ﬂmalarla d›ﬂar›da duyulmas›n›
sa¤lamal›lar. Ben spinal gruba bu amaçl› bir mektup
yazd›m yak›n zamanda. Di¤er gruplar›n da bu tip
çal›ﬂmalara öncülük etmesi gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Yoksa biz klinik çal›ﬂma da yapmazsak araﬂt›rmada
hiç yerimiz olmayan bir nöroﬂirürji grubu olmaya
baﬂlayaca¤›z diye düﬂünüyorum. Ne yaz›k ki
araﬂt›rma ivmemizin oldukça düﬂtü¤ünü söylemek
zorunday›m. En az›ndan klinik araﬂt›rmalar› artt›rmak
için bu çabalara gerek var diye düﬂüyorum. Çok
teﬂekkür ediyorum.
Nihat Egemen: Bu insan gücü planlanmas›
çal›ﬂmas›, bence bugünün en önemli ve en k›ymetli
çal›ﬂmas›d›r. Di¤erlerinin de k›ymetini ﬂey
yapm›yorum ama bu gelecek aç›s›ndan çok önemli.
Yani, iﬂte biz belli bir ça¤a geldik belli bir yaﬂa geldik
bizden sonra tufan de¤il. Gelecek nesillerin do¤ru
dürüst nöroﬂirürji yapabilmesi için bu insan gücü
planlamas›n› mutlak mutlak yapmak zorunday›z ve
anlatmak zorunday›z. Yani bu çok önemli bir çal›ﬂma
ben çok heyecanland›m. Mehmet’in dedi¤i çok uluslu
çal›ﬂmalara biz bir teﬂebbüs ettik vasküler grup
olarak, Talat burada. ‹stanbul, ‹zmir, Ankara ama biz
çal›ﬂmaya baﬂlay›ncaya kadar neredeyse çal›ﬂma
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bitecekti. Fakülte etik kurullar›, sa¤l›k bakanl›¤› etik
kurullar›, üstelikte firma bazl› bir takip oldu¤u halde
bize sonunda teﬂekkür ettiler. Sizin çal›ﬂmaya
baﬂlad›k, çok da yol kat ettik siz hala giremediniz
diye. Türkiye aya¤›na teﬂekkür ettiler. O aç›dan
birtak›m zorluklar var etik kurulu geçmek aç›s›ndan.
Teﬂekkür ederim.
Ethem Beﬂkonakl›: Teﬂekkür ediyorum. Biraz
öncede söyledi¤im gibi bu çal›ﬂmaya bütün herkes
ne kadar çok katk›da bulunabilirse, biz birtak›m
görüﬂmelerde bulunurken çok daha aya¤›m›z sa¤lam
yere basarak ve daha kuvvetli bir ﬂekilde
davranabilece¤iz gelecekle ilgili. Son 2–3 slayt›m
kald›. Bunlar art›k yapt›¤›m›z iﬂlerle de¤il kendi
felsefi ve sosyolojik dima¤›mla ilgili ﬂeyler. Y›ld›z
savaﬂlar›n› takip edenler bilirler. Orada gücün
karanl›k taraf› bir de ayd›nl›k taraf› vard›r. ‹ﬂte meﬂhur
Darth Vader önce iyi bir jeday ﬂövalyesi iken, sonra
bir zaman geliyor bir k›r›lmadan sonra gücün karanl›k
taraf›na geçiyor. Orada hep kötü ﬂeyler ve savaﬂlar
vard›r. Savaﬂlar ve gereksiz çat›ﬂmalar. Hepimiz güçlü
insanlar›z, olmasak zaten nöroﬂirürjiyen olmazd›k. O
yüzden biz hep gücün ayd›nl›k taraf›nda olal›m
diyorum. Yani tak›m ruhuyla hep beraber çal›ﬂal›m ki
hep birlikte birbirimizi kalk›nd›ral›m. 3 sene önce
yazd›¤›m bir yaz›y› buraya son slayt olarak al›yorum.
“Yolumuz Uzun”, her zaman gidecek yolumuz var.
Birtak›m ﬂeyleri emek harcayarak ve çal›ﬂarak almak
durumunday›z. Daha önce söyledim. Bizim son 10
sene önceki, 20 sene önceki hedeflerimiz çok
farkl›yd›, ﬂimdi ki hedeflerimiz veya çal›ﬂma
alanlar›m›z çok farkl›. 10 sene önce sanki kötü bir
ﬂeymiﬂ gibi bakt›¤›m›z ﬂeylere ﬂimdi hararetle ve çok
büyük isteklerle bakmak durumunda kal›yoruz.
Sadece ameliyat yapmak yeterli de¤il. Ameliyat›n
seçimi, düzgün yap›lmas› ve bunun karﬂ›l›¤›n›n
al›nmas› da önemli. Tüm kurultay üyelerine çok
teﬂekkür ediyorum kat›ld›¤›n›z ve görüﬂleriniz için.
Sayg›lar sunuyorum. Kurultay› kapat›yorum, herkese
iyi akﬂamlar, gidecek olanlara iyi yolculuklar
diliyorum.
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TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
PED‹ATR‹K NÖROﬁ‹RÜRJ‹
Ö⁄RET‹M VE E⁄‹T‹M GRUBU
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANA⁄I
2 Nisan 2010, Kocaeli

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Pediatrik Nöroﬂirürji Ö¤retim ve E¤itim Grubu Genel Kurulu 2 Nisan 2010 tarihinde
Kocaeli’nde

Prof. Dr. M. Saim Kazan, Baﬂkan
Doç. Dr. Hakan Karaba¤l›, Sekreter
Prof. Dr. Saffet Mutluer
Prof. Dr. Mehmet Selçuki
Prof. Dr. Yusuf Erﬂahin
Prof. Dr. Nejat Akalan

Prof. Dr. Kemali Baykaner
Prof. Dr. Memet Özek
Prof. Dr. Yusuf Tüzün
Prof. Dr. Ahmet Çolak
Prof. Dr. ‹brahim Suat Öktem
Doç. Dr. Ça¤atay Önal

Doç. Dr. Volkan Etuﬂ
Doç.Dr. Tufan Hiçdönmez
Doç. Dr. Adnan Da¤ç›nar
Doç. Dr. Soner Duru
Uz. Dr. Serdar Baﬂ

kat›l›mlar› ile ço¤unluk sa¤lanarak toplant› yap›ld›. Toplant› içeri¤i aﬂa¤›dad›r:
Baﬂkan Dr. Saim Kazan yukardaki 17 üyenin kat›l›m› ile toplant›y› baﬂlatt›.
1. Dr. Saim Kazan 2009’da Samsun’da yap›lan toplant› tutanak maddelerini sekreter Dr. Hakan Karaba¤l›’ya
okutturdu. Daha sonra gündem maddelerine geçildi.
2. Tüzük komitesi, üyelik komitesi, e¤itim ve program komitesi, etik ve disiplin komitesi baﬂkanlar› söz ald›lar.
3. Üyelik komitesi baﬂkan› Dr. ‹. Suat Öktem söz ald›. Üyelerin kabulünde kriterleri tamamlamas› konusunda
gerekli hassasiyeti önem arz etti¤ini ileride bu konuda geriye dönük olarak eleﬂtirilere maruz kal›nmamas›
aç›s›ndan bunun gerekli oldu¤unu söyledi.
4. Dr. Memet Özek söz alarak Dr. Muhittin Belirgen’in gruba üyeli¤i için kabul edilmesini önerdi. Üyelik
komitesi baﬂkan› Dr. ‹. Suat Öktem bu konuda önerilen kiﬂinin bir kursunun eksik oldu¤unu belirtti.
5. Tüzük komitesi baﬂkan› Dr. Saffet Mutluer bu konuda tüzük de¤iﬂikli¤i gerekti¤ini ve bu ﬂekilde ﬂahs›n
gruba dahil edilmesinin uygun olmad›¤›n› bildirdi. Dr. Nejat Akalan bu konuda söz alarak üyelik kriterlerini
tamamlayarak beklemenin ve bu arada pediatrik nöroﬂirürji konusunda çal›ﬂan Dr. Muhittin Belirgen’in
ileride üyeli¤e kabul edilebilece¤ini söyledi. Tüzük de¤iﬂikli¤i yap›lmamas›na karar verildi.
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6. Dr. Memet Özek söz alarak halen komiteler k›sm›nda yer almakta olan “Liazon ve Uzun Dönem Program
Komitesi” nin önemine vurgu yaparak, bununla ilgili olarak grup yönergesinde de¤iﬂiklik yap›lmas›n› ve bu
komitenin iﬂlerli¤inin artt›r›lmas›n› talep etti. Baﬂkan Dr. Saim Kazan bu talebi olumlu bularak grup
üyelerininde üzerinde düﬂünerek gerekli yönerge de¤iﬂikli¤i için bir sonraki toplant›da görüﬂülmesi istedi.
7. Üyelik komitesi baﬂkan› Dr. ‹. Suat Öktem söz alarak Dr. Abidin Murat Geyik ve Dr. Yusuf ‹zci’nin üyelik için
baﬂvurduklar›n› bildirdi. Baﬂvuranlar›n evraklar›n› tamamlamalar› ve üyelik komitesine baﬂvurduktan sonra
aday üyelik için bir sonraki toplant›da görüﬂülmesi ﬂeklinde karara ba¤land›.
8. Önümüzdeki y›l 5. Dönem 2. kursunun evsahipli¤i için, önceden yaz›l› baﬂvuru yapan Konya oybirli¤i ile
kabul edildi.
9. 2012 kursunun evsahipli¤i için Dr. Mehmet Selçuki Manisa’y› teklif etti. 2011 Konya kursu toplant›s›nda
oylanmas›na karar verildi ve yaz›l› baﬂvurusu talep edildi.
10. 21-25 Nisan 2010 Antalya Gloria Resort Oteli’nde yap›lacak olan Avrupa Kongresi’ne ülkemizden kat›l›m›n
artmas› için Dr. Memet Özek söz alarak görüﬂ bildirdi.
11. Dr. Saffet Mutluer YÖK’nun son yapt›¤› düzenlemelerde Pediatrik Nöroﬂirürji Bilim Dal›’na Türkiye’de yer
vermemesi konusunda söz ald›. Kuﬂadas›’nda TNDer Kurultay›’nda bu konuyu TNDer Yönetim Kurulu’na
toplant› esnas›nda bildirdi¤ini ve yard›m istedi¤i söyledi. Bilim Dal›’n›n iptali konusunda gerekli resmi
itirazlar›n gerek YÖK’a gerekse Sa¤l›k Bakanl›¤›’na 2010 içinde mutlaka yap›lmas›n› TNDer Yönetim
Kurulu’ndan istedi¤ini söyledi. Bu görüﬂe tüm üyeler kat›ld›klar›n› bildirdiler ve bu konunun yak›ndan takip
edilmesini ve Dr. Saffet Mutluer ve Dr. Kemali Baykaner gerekli iﬂlemlerin takip ve üyelerin
bilgilendirilmesi konusunda seçildi.
12. Mevcut komitelerin üyelerinin ayn› ﬂekilde görevlerini devam etmeleri karara ba¤land›.
13. Görev süresi dolan Dr. Saim Kazan tüm üyelere teﬂekkür etti.
14. Dr. Saffet Mutluer 2 y›l süre için baﬂkan aday› olarak Dr. Yusuf Tüzün’ü önerdi. Gizli oylama sonucunda oy
birli¤i ile 2010-2012 dönemi için Dr. Yusuf Tüzün seçildi.
15. Dr. Memet Özek 2 y›l için sekreter olarak Dr. Hakan Karaba¤l›’n›n devam etmesini önerdi. Tüm üyelerinde
kabul etmesi üzerine 2010-2012 dönemi için Dr. Hakan Karaba¤l› sekreter olarak tekrar seçildi.
16. Saim Kazan, Baﬂkan, sekreter ve yönetim kurulu olarak kendilerinden bir istekleri olup olmad›¤›n› Genel
Kurul’a sordu. Teﬂekkür ederek Genel Kurul toplant›s›n› bitirdi.

SEKRETER
Doç. Dr. Hakan Karaba¤l›

BAﬁKAN
Prof. Dr. Saim Kazan

61

T ü r k

N ö r o ﬂ i r ü r j i

D e r n e ¤ i

B ü l t e n i

Tutanak

TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
NÖROONKOLOJ‹K CERRAH‹
Ö⁄RET‹M VE E⁄‹T‹M GRUBU
YÖNET‹M KURULU TOPLANTI TUTANA⁄I
20 ﬁubat 2010, Ankara

Tarih:
Saat :
Yer:
Kat›lanlar:
Yazman:
Gündem:

20 ﬁubat 2010
16:00-18:00
Ankara
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Nöronkolojik Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu Yönetim Kurulu:
‹brahim Ziyal, Talat K›r›ﬂ, Melike Mut, Zafer Berkman, Gökhan Akdemir
Melike Mut
Türk Nöroonkolojik Cerrahi Grubu (TURNOG) yönetim kurulunda güncel sorunlar›n tart›ﬂ›lmas› ve
gelecek çal›ﬂma dönemi ile ilgili planlaman›n yap›lmas›

Gündem maddeleri aﬂa¤›daki gibi belirlendi ve karara ba¤land›:
1. TURNOG’a yap›lan yeni üye baﬂvurular› isim baz›nda de¤erlendirildi ve üyelikler kabul edildi. Nisan
2006’da yay›nlanan dernek tüzü¤üne göre Nöroﬂirürji uzman› ve TNDer üyesi olan herkes üye olabilmekte
idi; ancak 5 y›ll›k uzmanl›¤› dolduran aktif üye olarak görev alabilir diye belirtilmiﬂ idi.‹ki y›l önceki
Nöroonkoloji sempozyumunda TURNOG üyesi olmak ve seçmek ve de seçilebilmek için TNDer üyesi
olmak ve nöroﬂirürji uzman› olman›n yeterli oldu¤u genel kurul oylamas› ile kabul edilmiﬂ idi. Bu durumun
gelecek genel kurulda tekrar görüﬂülerek tüzük de¤iﬂikli¤i olarak tekrar karara ba¤lanmas›na karar verildi..
Yeni üyeler TURNOG web sitesinde duyurulacak.
2. TURNOG yahoo grup moderatorlü¤ünün Dr. Ziyal’e verilmesi Dr. Oktar’a önerilecek. Bu gruba yeni tüm
üyelerin eklenmesine karar verildi. Yahoo grupta olgu sunumlar› yap›lacak.
3. 2010 Sonbahar Sempozyumu’nun format›, hedef kitlesi, yeri, misafir davet edilmesi konular› tart›ﬂ›ld›. 1520 dakikal›k konuﬂmalar ﬂeklinde paneller planland›.Toplant›n›n ‹stanbul’da yap›lmas›na ve Dr.
M.G.Yaﬂargil’in konuk konuﬂmac› olarak davet edilmesine karar verildi. Panel konular›na ve konuﬂmac›lara
daha sonra karar verilecek.
4. Bir sonraki, 2010 sonbahar›nda ç›kar›lmas› düﬂünülen, TURNOG Bülteni ile ilgili öneriler tart›ﬂ›ld›. Bir tarihi
yaz› röportaj yap›lacak (Hüsamettin Bey- Dr. K›r›ﬂ, Hamit Ziya Bey-Dr. Berkman); Dr. K›r›ﬂ olgu sunumu, Dr.
Akdemir kitap tan›t›m›, Sanat yaz›s›-Dr. K›r›ﬂ, metastaz algoritmas›,Dr. Mut, Dr. Ziyal, Dr. Ali Kafadar ve Dr.
Cezmi Türk’e görev verimesi, bültene asistan köﬂesi konulmas› ve cerrahi yaklaﬂ›mlar›n tart›ﬂ›lmas›
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5. Hasta bilgilendirme formlar› ç›kart›lmas› ve bunun için TURNOG bünyesinde bir gönüllüye görev verilmesi.
6. Beyin cerrahlar›n›n tümör olgular›n› ayn› dil ve formatla takip edebilmeleri için ortak takip formlar›
oluﬂturulmas› Dr. Oktar’a teklif edilecek
7. Dr. Murat Döﬂo¤lu’ndan tümörlerin Türkçe terimleri ile ilgili bir föy haz›rlamas› istenecek.
8. Nöroonkoloji kitab›n›n en k›sa sürede bitirilmesine, sponsorlardan da destek al›narak ‘hard copy’ ﬂeklinde
ç›kar›lmas›na karar verildi. Kitab›n editörler kurulunun Dr. Z. Berkman, Dr.‹ Ziyal, Dr. T K›r›ﬂ, Dr. G Akdemir
ve Dr. M. Mut’dan oluﬂmas›na karar verildi.
9. Bölgesel toplant›lar ile ilgili görüﬂler al›nd›. 2010 May›s veya Eylül ay› içinde öncelik Diyarbak›r olmak üzere
veya Van’da toplant› yap›lmas›na karar verildi.
10. Daha önceki dönemlerde baﬂlat›lm›ﬂ olan ve son iki dönemdir dondurulmuﬂ olan tümör alt gruplar› ile ilgili
faaliyetlerin tekrar aktive edilmesine gerek olmad›¤›na karar verildi.
11. 2010 TNDer kongresine yetiﬂmesinin oldukça güç olaca¤› göz önünde tutularak, 2011 TNDer kongresinde
Satellit Nöroonkoloji Kursu yap›lmas›na karar verildi.
12. Nisan 2010 Istanbul Multidisipliner Nöroonkoloji toplant›s›n›n bir bölümü olan, TURNOG ara
sempozyumunda Dr Mut, Dr. Keleﬂ ve Dr. Kafadar’›n konuﬂma yapmas›na karar verildi.
13. Asistanlar için skorlamalar içeren cep kataloglar› haz›rlanmas› planland›. Skorlamalar›n posterler halinde bir
firma deste¤i ile bas›l›p bölümlerin asistan odalar›na as›lmas› önerildi.
14. Yönetim kurulu kararlar›n›n düzenli bir defter halinde tutulmas›na karar verildi.

Dr. ‹brahim Ziyal
Dr. Talat K›r›ﬂ
Dr. Melike Mut

Dr. Zafer Berkman
Dr. Gökhan Akdemir
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TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
ET‹K KURUL TOPLANTI TUTANA⁄I
20 Mart 2010, ‹zmir

Kat›lanlar:
Dr. Etem Beﬂkonakl›, Dr. Bekir Gökben, Dr. Nuri Arda, Dr. Mehmet Zileli, Dr. Yusuf Erﬂahin, Dr. Süleyman
Baykal (Yerine Dr. Ertu¤rul Çak›r), Dr. Gökhan Akdemir.

Konuﬂmalar:
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› En k›demli üye ve Etik Kurulu Baﬂkan› olarak Dr. Bekir Gökben yapt›.

Dr. Gökben konuﬂmas›nda:
Spinal cerrahi grubunun iste¤i üzerine bir meslekdaﬂ›m›z›n konusunun araﬂt›r›ld›¤› Dr. Turgay Bilge’den
henüz araﬂt›rma sonucunun gelmedi¤i,
Fonksiyonel cerrahi grubundan bir meslekdaﬂ›m›z›n araﬂt›r›lmas›n›n henüz sonuçlanmad›¤›, Dr. ﬁükrü
Aykol’dan yan›t gelmedi¤i,
Etik Kurul Tüzü¤ünün okunmas› ve kabülü, üyelere yeniden gönderilmesi
Dr. Selçuk Palao¤lu’nun etik kurulda olupta, ayn› zamanda disiplin kurulunda olma kayg›s› konuﬂuldu.
Ancak bunun bir sak›nca oluﬂturmad›¤›na
Dr. Zileli:
Etik kurula baﬂvurunun dernek taraf›ndan, kiﬂisel baﬂvuru veya etik kurulunun kendisinin gündeme
alaca¤›n› belirtti.
Dr. ........... konusu gündeme geldi.
Etik kurulunun yapt›r›m› olmamas›na karﬂ›n en az›ndan “etik ihlali vard›r” diye aç›klama yap›lmas›na karar
verildi
Dr. Beﬂkonakl›:
Dr. .......... ile ilgili Derne¤in medya ve ilgili kuruluﬂlarda yapt›¤› çal›ﬂmalar› anlatt›.
Baﬂbakanl›k görevlendirmesinin olmad›¤›n› belirtti.
Dr. Arda:
Dr. .............’n›n davran›ﬂ›n›n eti¤e ayk›r› oldu¤unu belirtti.
Ayn› zamanda dernek displin kurulunda oldu¤u için savunma istenme süreci konusunda bilgi verdi.

KARARLAR
Etik Kurul Karar› olarak Dr. ........’n›n davran›ﬂ›n›n etik olmad›¤› konusunda karar›n derne¤e iletilmesine karar
verildi.
Tüzük Tasla¤›n›n Derne¤e iletilmesine karar verilerek toplant› sonland›r›ld›.
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TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
YETERL‹K KURULU TOPLANTI TUTANA⁄I
20 Mart 2010, ‹zmir

Tarih:
Saat :
Yer:
Kat›lanlar:
Yazman:
Gündem:

20 Mart 2010
8:30-10:00
TNDer Kurultay› - Kuﬂadas› - ‹zmir
Gökhan Akdemir, Baﬂar Atalay, M. Kemali Baykaner, Deniz Belen, Ethem Beﬂkonakl›,
M. Yaﬂar Kaynar, Kemal Koç, Ayhan Koçak, Kadir Kotil, Melike Mut, Mehmet Zileli
Melike Mut
Görüﬂülen maddeler ve al›nan kararlar.

1. Yeterlik Kurulu önerisi olarak uzmanl›k süresinin uzat›lmas› ile ilgili Dan›ﬂtay’a aç›lmas› planlanan davada
önerilecek sürenin ve rotasyonlar›n detaylar› konuﬂuldu.
2. Türkiye’nin nöroﬂirürjiyen ihtiyac›n›n gere¤inden fazla oldu¤u, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n önerdi¤i süre
k›salt›lmas›n›n gere¤ince mesle¤ini icra edemeyen nöroﬂirürjiyen meslektaﬂlar›m›z›n oldu¤unu bildirmek
ve zorlay›c› tedbirler al›nmas› gerekti¤i önerildi.
3. Yeterlik Belgesi alabilmek için araﬂt›rma görevlisi olarak 3. y›l›n› dolduranlar›n yaz›l› s›nava girmesine
özendirilmesi konuﬂuldu. Doçentlik s›nav› öncesi adaylar›n mutlaka Yeterlik sertifikas› almas› zorunlu hale
getirilmesi önerildi. Özendirmek için poster yap›lmas›na karar verildi. Posterin TNDer Kongresinde
sunulmas› kararlaﬂt›r›ld›.
4. Sözlü s›nava baﬂvuruda kriterlerin tüzük de¤iﬂikli¤i ile de¤iﬂtirilmesi önerildi.
5. Logo önerileri tart›ﬂ›ld›. Hazrlanacak Logolar›n genel kurulda oylanmas› kabul edildi.
6. TNYK Genel Kurulunun, May›s ay›nda - TNDer Kongresi aile toplant›s› öncesi veya sonras› yap›lmas›
TNDer baﬂkan›na önerildi ve onay› al›nd›, bu Genel Kurulda tüzük de¤iﬂikliklerinin karara ba¤lanmas›
önerildi.
7. 2006’da verilen sertifiklar›n 10 y›lda bir yenilenme kriterlerinin , genel kurulda kabul edilecek ﬂekliyle
tüzükte yer alaca¤› vurguland›.
8. Tüm Türkiye’de aktif olarak çal›ﬂan ö¤retim üyesi nöroﬂirürjiyen ve araﬂt›rma görevlilerinin, e¤itim yapan
yerlerin belirlenmesi ve sonras›nda e¤itim planlamas› yap›lmas› ve istatistiklerin ç›kar›lmas› ve gelecek
e¤itim planlamas› yap›lmas›na karar verildi. Deniz Belen’in bu konuda toplanan verileri TNDer
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yönetiminde Murat BAVBEK’e devretmesi kararlaﬂt›r›ld›. Bunlara ait bilgilerin TNYK ait webde
duyurulmas›na karar verildi.
9. Kurumlara giren ve e¤itim alan asistanlar›n say›s›n›n k›s›tlanmas› gerekti¤i önerildi.
10. Yeterlik Sertifikas› olmayan kiﬂilerin akademik atama yap›lmamas› önerildi.
11. Kliniklerin e¤itim programlar› tekrar webde yay›nlanmak üzere gönderilmesi ve duyuru yap›lmas›na karar
verildi.
12. Çekirdek müfredat›n Sa¤l›k Bakanl›¤› ile birlikte koordineli görütülmesine ve kesinleﬂtikçe webde
yay›nlanmas›na karar verildi.
13. EANS Board s›nav› eﬂde¤er yap›lmas› için çal›ﬂ›lmas› tekrarland›.
14. Elektronik logbook önerileri ve yeni asistan karnesi bas›m›na karar verildi.
15. Gündemde görüﬂülen 14 madde oybirli¤i ile kabul edildi.
Bu tutanak 2 (iki) sayfad›r.
Yaﬂ imzal› toplant› tutanak belgesi TNDer sekreterli¤indedir.

Gökhan Akdemir
Baﬂar Atalay
M. Kemali Baykaner (TNYK Baﬂkan›)
Deniz Belen
Ethem Beﬂkonakl› (TNDer Baﬂkan›)
M. Yaﬂar Kaynar

66

Kemal Koç
Ayhan Koçak
Kadir Kotil
Melike Mut
Mehmet Zileli

T ü r k

N ö r o ﬂ i r ü r j i

D e r n e ¤ i

B ü l t e n i

Tutanak

TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
YETERL‹K YÜRÜTME KURULU
TOPLANTI TUTANA⁄I
01 May›s 2010, Ankara

Tarih:
Saat :
Yer:
Kat›lanlar:
Yazman:
Gündem:

1 May›s 2010
10.00-13.30
TNDer Genel Merkezi, Bahçelievler-Ankara
Gökhan Akdemir, Baﬂar Atalay, M. Kemali Baykaner, Mustafa Berker, Ethem Beﬂkonakl›,
M. Yaﬂar Kaynar, Kemal Koç, Ayhan Koçak, Kadir Kotil, Melike Mut,
Melike Mut
Görüﬂülen maddeler ve al›nan kararlar.

1. 15 A¤ustos 2009 ve 20 Mart 2010 da yap›lan toplant› tutana¤› kat›lanlarca imzaland›.
2. UYEK genel kurulunun çal›ﬂtay›na öneriler belirlendi ve toplant›ya Deniz Belen’in kat›lmas› ve e-posta ile
gönderilmesi kararlaﬂt›r›ld›.
3. Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n t›pta uzmanl›k kurulunun haz›rlad›¤› uzmanl›k e¤itimi yönetmeli¤indeki eksikler ile ilgili
önerilerimiz, özellikle süre k›salt›lmas›n›n bakanl›k, uygulama, malpraktis ve UEMS yönünden sak›ncalar›
anlatan detayl› bir rapor haz›rlanacak ve TNDer yönetim kurulu baﬂkanl›¤›na sunulacak.
4. TNYK Genel Kurulunun TNDer kongresinde (15.5.2010 tarihinde 17.45-18.30 aras›) aile toplant›s› icinde
yap›lmas›na karar verildi. Buna ait duyurular›n TNDer yönetimince düzenlenece¤i karara ba¤land›.
5. TNYK Genel Kurulu kat›l›m öncesi imza için genel kurul üye listesinin (263 kiﬂi) TNDer sekreterli¤ince
haz›rlanmas› ve TNDer aidatlar›n›n ödenmiﬂ olmas›na dikkat edilmesi kararlaﬂt›r›ld›.
6. TNYK tüzü¤ündeki yap›lacak de¤iﬂikliklerin oylamaya genel kurulda sunulmas›na karar verildi. Tüzükteki
de¤iﬂecek bu maddeler (27 adet de¤iﬂiklik) s›ras›yla 1.1, 7.2, 8.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.2.10, 11.1.1, 11.2, 11.7, 13.0,
13.2, 13.5, 13.6, 13.7, 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.1.3, 15.1.4, 15.2, 15.4, 15.5, 17.1, 19, 20.0, 20.1 olarak tespit
edildi.
7. Asistan karnesindeki de¤iﬂimlerin yap›lmas›na ve de¤iﬂikliklerin bitiminde elektronik asistan karnesine
geçilmesi kararlaﬂt›r›ld›. Asistan karnesi de¤iﬂikliklerinin Dr. A¤ahan Ünlü’den al›nmas›na karar verildi.
8. T›pta Uzmanl›k tüzü¤ü ve Tam gün Yasas›’n›n TNYK web sayfas› içersine konmas›na karar verildi.
9. TNYK yap›lanmas›n› belirten Posterlerin haz›rlanarak 24. TNDer kongresinde sergilenmesine karar verildi.
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10. TNYK Yürütme Kurulu üyesi Dr. ﬁükrü Aykol’un istifas› kabul edildi.
11. TNYK icin haz›rlanan Logonun genel kurulda hem Türkçe hem ‹ngilizce sinin oylanmas›na karar verildi.
12. Yeni kabul edilecek Logo nun kullan›ld›¤› TNYK Sertifikas› düzenlenmesinin yap›lmas›na ve oylama için
genel kurula yetiﬂtirilmesi kabul edildi.
13. TNYK’n›n tarihçesi ile ilgili bilgilerin Dr. A¤ahan Ünlü’den al›narak düzenlenip TNYK web e konmas›na karar
verildi.
14. 2010 sözlü s›nav›na girecek adaylar›n jüri üyeleri belirlendi.
15. TNDer sekreterli¤ince TNYK sertifikal› adaylar›n dosyalar›n›n gizli tutulmas›n›n tekrar hat›rlat›lmas›na karar
verildi.
16. TNYK karar dosyas›n›n (Yürütme kurulu ve yönetim kurulu kararlar›n› içeren dosyan›n) TNDer
sekreterli¤inde bulundurulmas›na karar verildi.
17. Eﬂyetkilendirme akreditasyon komisyonunun say›s›n›n tüzükte belirlenmesi ve Eﬂyetkilendirme
belgesinin haz›rlanmas› (Madde 11.9). genel kuruldaki toplant›ya kadar her üyenin öneri getirmesi
kararlaﬂt›r›ld›.
Gündemdeki 16 madde oybirli¤i ile kabul edildi.

Gökhan Akdemir
Baﬂar Atalay
M. Kemali Baykaner
Mustafa Berker
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Melike Mut
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TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
YETERL‹K KURULU YÖNET‹M KURULU
TOPLANTI TUTANA⁄I
26 May›s 2010, Ankara

Tarih:
Saat :
Yer:
Kat›lanlar:
Yazman:
Gündem:

26 May›s 2010
18.00 - 19.30
TNDer Genel Merkezi, Bahçelievler-Ankara
TNYK Yönetim Kurulu : Ethem Beﬂkonakl›, M. Kemali Baykaner, Deniz Belen, Mustafa Berker,
Melike Mut
Melike Mut
I. TNYK Sözlü s›nav de¤erlendirmesi
II. TNYK web sayfas› ile ilgili kararlar.

1. 5 Aral›k 2009 tarihli TNYK Yönetim Kurulu toplant›s›nda TNYK Sözlü S›nav›n›n 7 Haziran 2010 tarihinde
Ankara’da yap›lmas›na karar verilmiﬂti. 7 Nisan 2010 tarihine kadar sözlü s›nav duyurusu, TNDer web
sayfas›nda yay›nland›.
2. Bununla ilgili 2010 sözlü s›nav jürisi için 5 Aral›k 2009 tarihindeki (ayn›) toplant›da jüri üyeleri belirlenmiﬂti.
Asil üyeler olarak : Nur Alt›nörs, Nejat Akalan, Hakan Caner ve ‹brahim Ziyal, yedek üyeler olarak da, ﬁükrü
Aykol ve Engin Gönül seçilmiﬂlerdi.
3. Sözlü s›nav için adaylar›n son müracaat tarihi 7 Nisan 2010 idi. Toplam müracaat 10 (on) kiﬂi olarak
belirlendi, Seçilen tek jüri tek s›nav gününde yetersiz kald›. Genel kurulda bu madde ile ilgili tüzük
de¤iﬂikli¤i (15.4) yap›ld›. Her 5 (beﬂ) aday için bir s›nav jürisi seçilmesi karar› verildi.
4. Sözlü jüri üyesi belirleme kriterlerinde de genel kurulda tüzük de¤iﬂikli¤i yap›ld›. (15.2) 5 Aral›k 2009
tarihindeki yönetim kurulu toplant›s›nda belirlenen Jüri üyeleri de¤iﬂtirildi ve on aday için iki jüri TNYK
genel kurulun da seçildi;
Birinci jüride asil üye olarak : Nur Alt›nörs, ‹lhan Elmac›, Ali Savaﬂ, Mehmet Zileli ve ‹brahim Ziyal.
Yedek olarak Murad Bavbek ve Engin Gönül oybirli¤i ile seçildi.
‹kinci jüride asil üye olarak Nejat Akalan, Deniz Belen, Hakan Caner, Mehmet Yaﬂar Kaynar ve A¤ahan Ünlü,
yedek olarak Ersin Erdo¤an ve Ayd›n Paﬂao¤lu oybirli¤i ile seçildi.
5. E¤itim ve s›nav komisyonu sözlü s›nava müracaat eden adaylar›n müracaat›n› de¤erlendirdi ve s›nav
de¤erlendirmesinin 15 May›s 2010 da kabul edilen yeni tüzü¤e göre yap›lmas›na karar verdi (15.1.3). Bu
karar TNYK yönetim kurulunca da onayland›.
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6. Jüri üyelerine sözlü s›nava girecek adaylarla ilgili bilgi 3 May›s 2010 tarihli iletilmiﬂti. Yeni de¤erlendirmenin
ve 26 May›s 2010 tarihli TNYK Yönetim Kurulu karar›n›n jüri üyelerine mail ile ivedi gönderilmesi
kararlaﬂt›r›ld›.
7. 2010 TNYK Sözlü s›nava müracaat eden adaylar›n jürilerinin kura ile tespit edilmesine karar verildi.
8. 7 Haziran’da yap›lacak sözlü s›nav›n Gazi Üniversitesi, T›p Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim
Dal›nda saat 09.30 da yap›lmas›na karar verildi. Jüri ve Sözlü s›nava girecek adaylara TNDer sekreterli¤ince
acil duyurulmas› kararlaﬂt›r›ld›.
9. 7 Haziran da yap›lacak Sözlü s›nava S›nav ve e¤itim komisyonundan Melike Mut ‘ un gözlemci olarak
kat›lmas› kararlaﬂt›r›ld›. (15.2)
10. TNYK Genel kurulunda yap›lan de¤iﬂikliklerin TNDer web sayfas›na aktar›lmas›na karar verildi. (1. Yeterlik
Kurulu üye listesi de¤iﬂikli¤i, 2. Yeterlik Kurulu kompozisyonundaki de¤iﬂiklik (6.0), 3. Yeni TNYK tüzü¤ü 4.
Yeni Logonun web e konmas›)
11. TNYK yeterlik kuruluna seçilen iki yeni üyenin yeterlik kurulu <yeterlik_kurulu@yahoogroups.com>; ilave
edilmesi ne karar verildi.
12. TNYK tüzü¤ünün ve TNYK s›nav duyuru posterinin TNDer bülteninde yay›nlanmas›na karar verildi.

Gündemdeki 12 madde oybirli¤i ile kabul edildi.
Yaﬂ imzal› kopyas› TNDer dosyas›ndad›r.

Ethem Beﬂkonakl›
M. Kemali Baykaner
Deniz Belen
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Türk Nöroşirürji Derneği Yeterlik Kurulu Tüzüğü

TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
YETERL‹K KURULU TÜZÜ⁄Ü
15 May›s 2010

I. KURULUﬁUN TANIMI

yönetmeli¤i içerisinde kalmak kayd›yla tamamen
ba¤›ms›z hareket eder.

Madde 1.0
1.1. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu ( TNYK ) ad›
alt›nda kurulan bu kurul Türkiye’de “Nöroﬂirürji
(=Beyin ve Sinir Cerrahisi) Uzmanl›k E¤itiminin”
kalitesinin yükseltilmesi ve e¤itim birimlerinin kendi
aralar›ndaki
standardizasyonunun
sa¤lanmas›
amac›yla oluﬂturulmuﬂtur.
1.2. Ana faaliyetlerini, belirli niteliklere sahip
olan ve kurul taraf›ndan yap›lan s›navlar› geçen
Nöroﬂirürji Uzmanlar›n›n kurul ad›na sertifikasyonunu
sa¤lamak üzere yönlendirir. Sertifikasyon iﬂlemi ve
di¤er çal›ﬂmalar›yla bu alanda e¤itim programlar›n›n
niteliklerinin yükseltilmesi, genel ilke ve
standartlar›n belirlenmesi ve korunmas›n› temin
eder.
1.3. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu, Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i’nin (TNDer, Ankara) bir yan
kuruluﬂudur. Tüzel kiﬂili¤ini bu dernek ve bu derne¤i,
yaz›ﬂmalar›nda öncelikli muhatap olarak gören
Avrupa Birli¤i’nin (AB) (European Union, Strasbourg)
konuyla ilgili organlar›ndan “Avrupa T›p Uzmanlar›
Birli¤i” (Union Européen des Médecins Spécialistes,
UEMS, Bruxelles) ve “Avrupa Nöroﬂirürji Dernekleri
Birli¤i” (European Association of Neurosurgical
Societies, EANS, Bruxelles) ile olan iliﬂkileri
üzerinden kazan›r. Bu kuruluﬂlar›n Avrupa Birli¤i
düﬂüncesi kapsam›nda, ulusal ve sivil bir Nöroﬂirürji
Yeterlik Kurulu’nun oluﬂturulmas› ve çal›ﬂmas›
yolundaki istekleri, bu kuruluﬂun ortaya ç›kar›lmas›n›
zorlayan önemli faktörlerden biridir.
1.4. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu , TNDer’nin
bir yan kuruluﬂu olmakla birlikte, iﬂlemlerinde kendi

II. AMAÇLARI
Madde 2.0.
Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu’nun amaçlar›:
2.1. Nöroﬂirürji uzmanl›k e¤itiminin düzeyini
mümkün olan en yüksek seviyeye ç›karmak amac› ile
uzmanl›k e¤itiminin ana yap›s›n› oluﬂturmak, bu
amaçla çekirdek e¤itim program›, asistan karnesi, en
az yap›lmas› gerekli uygulamal› e¤itim s›n›rlar›n›
belirlemek yolunda gösterdi¤i çal›ﬂmalarla,
Türkiye’de Nöroﬂirürji alan›nda ulaﬂ›lmas› arzu edilen
standartlar› oluﬂturmak;
2.2. Türkiye’de Nöroﬂirürji e¤itimi veren
kuruluﬂlar›n, bu e¤itimi en üst düzeyde
verebilmelerini
ve
bu
kuruluﬂlar›n
standardizasyonunu sa¤lamak üzere, Nöroﬂirürji
E¤itim ve Müfredat komisyonuyla ortak çal›ﬂmalar
yürütmek suretiyle organize olmak, önerilerde
bulunmak; bu standartlar›n oluﬂmas›n› sa¤lamak
amac›yla Türkiye’de Nöroﬂirürji alan›nda planlama ve
istatistik çal›ﬂmalar› yapmak; bu kuruluﬂlar›n
yap›lar›n› geliﬂtirebilmek amac› ile gönüllülük
temelinde ziyaret etmek ve belirlenmiﬂ standartlara
göre akredite etmek;
2.3. Belirli niteliklere sahip olan ve kurul
taraf›ndan yap›lan s›navlar› geçerek yeterlikleri
saptanan
Nöroﬂirürji Uzmanlar›n›n kurul ad›na
sertifikasyonunu sa¤lamak;
2.4. Ulusal ve uluslararas› düzeyde “Türk
Nöroﬂirürji Uzman›” ünvan›n›, bu ünvana sahip
kiﬂilerin profesyonel statüsünü savunmak ve
güçlendirmek üzere çal›ﬂmalarda bulunmakt›r.
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2.5. Türk
Nöroﬂirürji
Yeterlik
Kurulu
sertifikasyonunun öncelikle, “Avrupa T›p Uzmanlar›
Birli¤i” (Union Européen des Médecins Spécialistes,
UEMS, Bruxelles) ve “Avrupa Nöroﬂirürji Dernekleri
Birli¤i” (European Association of Neurosurgical
Societies, EANS, Bruxelles) “Avrupa Nöroﬂirürji
Board”u (ANB) ve sertifikasyonuna nitelik olarak
paralellik göstermesi; nihai olarak da Türk Nöroﬂirürji
Yeterlik Kurulu
Sertifikas›n›n ANB Sertifikas›yla
eﬂde¤er olarak iﬂlem görebilmesidir.
2.6. Günün de¤iﬂen koﬂullar›n›n ortaya ç›kard›¤›
yeni zorunluluklar do¤rultusunda, Türk Nöroﬂirürji
Yeterlik Kurulu temel amaçlar›n› daha iyi bir ﬂekilde
gerçekleﬂtirmek için yeni hedefler, yeni çal›ﬂma
alanlar› ve yeni alt kurullar›n oluﬂumu için karar alma
yetkisine sahiptir.
2.7. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu’nun amac›
hiçbir ﬂekilde Nöroﬂirürji Uzman› veya hekim olan
kiﬂilerin profesyonel aktivitelerini k›s›tlamak de¤ildir.
Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu sertifikas› herhangi
bir ﬂekilde, yasal bir yeterlik derecesine, imtiyaz
nedenine veya Nöroﬂirürji prati¤i lisans›na karﬂ›l›k
gelmez; bu anlamda Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu
sertifikas› bir lisanstan çok
bir ödül belgesi
niteli¤indedir.

III. KURULUﬁUN ADRES‹
Madde 3.0
3.1. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu
merkez
olarak TNDer’nin “Taﬂkent Caddesi 13/4 Bahçelievler06500 ANKARA” adresli bürosunu kullan›r;

IV. KURULUﬁ ‹ﬁLEM‹ VE KURUMUN
SÜREKL‹L‹⁄‹
Madde 4.0
4.1. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurucu Kurulunun
amac› Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Belgesi sahipleri
taraf›ndan oluﬂturulacak Türk Nöroﬂirürji Yeterlik
Kurulu’nun yap›land›r›lmas› ve bu amaç için gereken
uygulamalar› yapmakt›r.
4.2. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu
kuruluﬂ
kurallar› tasla¤› ve Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurucu
Kurulu’nun kuruluﬂu TNDer’nin yönetim kurulunun
organize etti¤i bir toplant› ile, TNDer Genel Kurulu
onay›na sunulur.
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Bu taslak oy ço¤unlu¤uyla kabul edilir ise, ilk
seçimler, Türkiye’de Üniversite Anabilim Dallar›nda
ve E¤itim Hastanelerinde çal›ﬂan tüm Doçent,
Profesör ünvan›na sahip veya Klinik ﬁefi ve Klinik ﬂef
yard›mc›s› olan (ya da bu görevlerde çal›ﬂm›ﬂ olan)
gönüllü kiﬂilerden oluﬂan adaylar gurubundan 14
tanesinin oy ço¤unlu¤u prensibine göre tek tek
seçilmesiyle gerçekleﬂir ve otonom olarak çal›ﬂmaya
baﬂlar. Bu kiﬂilerin aday olabilmeleri için ayr›ca
uluslararas› t›bbi yay›n indekslerine (SCI, SCI-Exp.)
kabul edilmiﬂ yay›n organlar›nda yay›nlanm›ﬂ
çal›ﬂmalar›ndan en az›ndan üç yay›n›n›n sitasyon
alm›ﬂ olmas› gerekir.
4.2.1. Seçimlerde
bulunmalar› zorunludur.

adaylar›n

da

salonda

4.3. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu kurulduktan
sonra, iﬂleyiﬂinde tümüyle ba¤›ms›z olmakla birlikte
ve bu kay›tla, üyelerin seçimi, kurulun iﬂlemleri veya
toplant›lar›n›n süreklili¤i ile ilgili bir sorun ç›kt›¤› ve
kurul bu sorunu kendi imkanlar›yla çözemedi¤i
taktirde TNDer’nden yard›m ister;
4.3.1. Bu madde çerçevesinde TNDer, Türk
Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu çal›ﬂmalar›n› desteklemek
ve uyum içinde hareket etmekle yükümlüdür.
4.4. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu kurulduktan
sonra, tabi oldu¤u kuruluﬂ kurallar›n› ihtiyaçlara ve
yeni koﬂullara göre de¤iﬂtirmek gerekirse, Türk
Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu
genel kurulunda
de¤iﬂiklik gereken maddeleri, oylanmak üzere sunar;
bu de¤iﬂiklikler s›ras›nda kurulun temel karar alma
prensiplerine (oylama, ço¤unlu¤un sa¤lanmas› ...vb)
uyulur.
4.5.Kuruluﬂ
sonras›ndaki
toplant›lar›n
düzenlenmesi, kuruluﬂ kurallar›na uyma kayd›yla
karar alma, yürütme ve yeni üye seçimleriyle ilgili
tüm organizasyonlar Türk Nöroﬂirürji Yeterlik
Kurulu’nun yetki ve sorumlulu¤undad›r.

V. KURUL ÇALIﬁMALARININ BÜTÇE VE
F‹NANSMANI
Madde 5.0
5.1. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu’nun
çal›ﬂmalar›n›n finansman› TNDer taraf›ndan yap›l›r.
5.1.1. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu’nun
TNDer’ne sa¤lad›¤› gelir ve dernek bütçesinden
yapt›¤› harcamalar›n gelir ve gider kay›tlar› ve resmi
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muhasebe iﬂlemleri TNDer muhasebe birimince
yürütülür; bu muhasebe iﬂlemlerinin mali yönden
sorumlulu¤u TNDer’ne aittir.
5.1.2. TNDer’nin kurulun çal›ﬂmalar›na vermesi
gereken maddi destek en az, kurul taraf›ndan
aç›klanan ihtiyaca göre, istek yap›lan y›l içinde, bir
önceki y›l›n kurul iﬂlemlerinden sa¤lanan toplam gelir
kadar olmal›d›r; gelir ve gider hesaplar› yap›l›rken
y›ll›k resmi enflasyon rakamlar› da gözönüne al›n›r.
5.1.3. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu’nun
çal›ﬂmalar› düzenli bir ﬂekilde iﬂlemeye baﬂlad›ktan
sonra, s›nav ve sertifikasyon ..vb iﬂlemleri için iliﬂkide
bulundu¤u kiﬂi ve kurumlardan, TNDer ad›na ve bu
derne¤in makbuzlar›n› kullanarak, miktarlar› 6 ayda
bir kurul taraf›ndan belirlenmek üzere masraflar›
karﬂ›l›¤›nda para al›n›r; bu gelirlerin tamam›
TNDer’ne aittir.
5.2. Sadece Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nde aktif
üye olanlar ve dernek üye aidatlar›n› düzenli olarak
ödeyen üyeler, Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu
sertifikas›n› kullanabilirler. Ayr›ca, bu kiﬂiler
TNDer’nin çal›ﬂmalar›nda ihtiyaç belirdi¤i taktirde
öncelikli olarak, çal›ﬂma ve organizasyonlarda görev
alma yoluyla destek vermeye ve kat›l›mda
bulunmaya davet edilirler; kabul edilebilir bir
gerekçeleri olmad›¤› sürece TNDer’nin çal›ﬂmalar›na
yard›mlar› beklenir.
5.2.1.Bu sertifikay› profesyonel yaﬂamlar›nda
kulland›klar› sürece sertifikayla ilgili olarak, miktar›
kurul taraf›ndan belirlenmek üzere TNDer’ne özel bir
aidat ödenmesi ileride genel kurul taraf›ndan
gündeme getirilebilir; bu de¤iﬂikli¤in yap›lmas›ndaki
temel faktör, bu sertifikan›n ulusal veya uluslararas›
Nöroﬂirürji alan›nda arzu edilen etkinli¤e ulaﬂmas› ve
sahip olan kiﬂilere belirgin profesyonel avantajlar
sa¤lamaya baﬂlad›¤› kan›s›n›n oluﬂmas›d›r.
5.3. Bu koﬂullar› yerine getirmeyenlerle ilgili
olarak sertifikan›n geçerlili¤iyle ilgili karar almak Türk
Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu
Genel Kurulunun
yetkilerinden biridir.

VI. TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ YETERL‹K
KURULUNUN KOMPOZ‹SYONU
Madde 6.0
6.1. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu , (1) Genel
Kurul, (2) Yönetim Kurulu (3) Yürütme Kurulu, (4)
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Denetleme Kurulu olmak üzere dört ana alt-kuruldan
oluﬂur.
6.2. Günün de¤iﬂen koﬂullar›n›n ortaya ç›kard›¤›
yeni zorunluluklar do¤rultusunda, Genel Kurul
taraf›ndan onayland›ktan sonra, Türk Nöroﬂirürji
Yeterlik Kurulu temel amaçlar›n› daha iyi bir ﬂekilde
gerçekleﬂtirmek için yeni hedefler, yeni çal›ﬂma
alanlar› ve yeni alt kurullar oluﬂturulabilir.

VII. GENEL KURUL
Madde 7.0
7.1. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Belgesine sahip
olanlar Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Genel Kurulu do¤al
üyeleridir.
Çal›ﬂma ve Görevler;
7.2. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu ana karar
organ›d›r. En az iki (2) y›lda bir toplan›r. Genel kurul
üyelerinin en az %25’i ile toplan›r. Toplant› yeri ve
zaman› günün ﬂartlar›na göre Yürütme Kurulu
taraf›ndan belirlenir.
7.3. Madde 6.1 de bulunan alt kurullar› seçmek
gerekirse yeni alt kurullar oluﬂturmak;
7.4. Kurullar›n çal›ﬂma raporlar›n› görüﬂmek,
kurullara önerilerde bulunmakt›r.

VIII. YÖNET‹M KURULU
Madde 8.0
8.1. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu
Yönetim
Kurulu, Genel Kurul içi oylamayla belirlenen Yürütme
Kurulu içerisinden seçilmiﬂ baﬂkan, sekreter ve
muhasip üye ve di¤er üyeler ile birlikte TNDer
Baﬂkan› olmak üzere 5 asil 3 yedek kiﬂiden oluﬂur.
8.1.1.Yönetim Kurulu her ola¤an Genel Kurul
Seçimi sonras›nda (2 y›lda bir) ayn› gün yeniden
oluﬂturulur.
8.2. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu Yönetim
Kurulunun ana görevi, TNYK Genel Kurulunca al›nan
kararlar›n ve Yeterlik Kurulu temel iﬂlevlerinin
icras›n› sa¤lamakt›r. Y›lda en az dört kez toplan›r.
8.2.1.Yönetim Kurulu, Türk Nöroﬂirürji Yeterlik
Kurulu’nun iﬂlemesiyle ilgili sorunlar› çözmeye çal›ﬂ›r
ve icras›n›n kontrolünü yapar.
8.2.3.Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu
bulunan kiﬂilerle yaz›ﬂmalar› sa¤lar.

ile iliﬂkide
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8.2.4.Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu Genel
Kurulunun toplant›lar›nda gündemi belirleyen raporu
önceden haz›rlar.

IX. YÜRÜTME KURULU
Madde 9.0
9.1. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu’nun Yürütme
Kurulu, Genel Kurul içerisinden seçilmiﬂ 14 üye ve
TNDer Baﬂkan› olmak üzere 15 kiﬂiden oluﬂur;
9.1.1.14 seçilmiﬂ üyenin en az sekizi, yeterli say›da
aday varsa, Üniversite Nöroﬂirürji Anabilim
Dallar›nda, Sa¤l›k Bakanl›¤›
Hastanelerinin
Nöroﬂirürji Kliniklerinde, kadrolu olarak, e¤itici
pozisyonunda halen çal›ﬂmakta olan kiﬂilerden
oluﬂur; seçimlerde, adaylar›n hepsinin Nöroﬂirürji
Yeterlik Kurulu Sertifikal› olmalar›, uluslararas› t›bbi
yay›n indekslerine (SCI, SCI-Exp.) kabul edilmiﬂ yay›n
organlar›nda son 10 y›lda yay›mlanm›ﬂ deneysel ve
klinik araﬂt›rmalardan oluﬂan en az üç çal›ﬂmas›n›n
olmas› ve tüm yay›nlar›n›n 25 den fazla sitasyon alm›ﬂ
olmas› gerekir. Aday olabilecek kiﬂilerin, Türkiye’de
hekimlik ve Nöroﬂirürji prati¤i yapmaya yasal bir
engelinin olmamas› gerekir.
Adaylar, nitelikleri uygun oldu¤u taktirde
kendileri Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Genel Kurulu’na
baﬂvurabilirler ya da aday gösterilebilirler.
Seçimlerde yeterli say›da aday›n oylamaya
sunulabilmesi, Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu
Genel Kurulunun ve özellikle de görev süresi
dolmakta
olan
Yürütme
Kurul
üyelerinin
sorumlulu¤undad›r.
9.1.2. Seçilmiﬂ 14 üye ile birlikte TNDer
Baﬂkan›’n›n oluﬂturdu¤u 15 kiﬂilik ekip kurulun
çal›ﬂmalar›n› yürütebilecek asgari say›daki çekirdek
topluluktur. Kurulun iﬂlemlerini yürütmede bu
kiﬂilerin tümünün toplant›lara kat›lmas› arzu edilir;
ancak bu say› oluﬂturulamazsa kararlar en az 8
seçilmiﬂ üye ile al›nabilir. Kararlar oy çoklu¤u
prensibine göre al›n›r ve oylamaya kat›lan üyelerin
tümünün oturumda bulunmalar› zorunludur.
Vekaleten oy kullanma Türk Nöroﬂirürji Yeterlik
Kurulu toplant› ve seçimlerinin hiç biri için geçerli
de¤ildir.
9.1.3. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu Yürütme
Kurulu, Genel Kurulun 15 kiﬂilik çekirdek gurubunun
oluﬂturuldu¤u veya k›smen yenilendi¤i ilk gün
toplanarak 14 seçilmiﬂ üye aras›ndan baﬂkan ve
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kurullar› seçer; çal›ﬂmalarla ilgili olarak ana
programlar belirlenir; bir sonraki toplant›n›n
yap›laca¤› yeri ve zaman› belirler.
9.1.4. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu Yürütme
Kurulu Baﬂkan› kurulun sözcüsü durumundad›r;
toplant›larda gündemi belirler ve toplant›y› yönetir;
baﬂkan her seçim döneminde (iki y›lda bir) yeniden
seçilmelidir. TNYK Yürütme Kurulu y›lda en az 4
(dört) kez toplan›r
9.1.5. Kurul toplant›lar›nda al›nan kararlar her
toplant›da yeniden belirlenen bir yazmanca yaz›l›
hale getirilir ve oy ço¤unlu¤u ile al›nan kararlar
oturuma kat›lan tüm üyelerce imzalan›r.
9.1.6. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu Genel
taraf›ndan kuruluﬂ aﬂamas›nda bir 14 kiﬂi olarak
seçilen Yürütme Kurulu üyelerinden, gönüllü olarak
yada kura ile belirlenen 7 (yedi) tanesinin görev
süresi 2 (iki) y›l sonunda sona erer. Bunlar›n yerine
Genel Kuruldan yeni üyeler seçilir. Bu kiﬂiler
haricinde kalan tüm seçilmiﬂ ve seçilecek üyelerin
do¤al çal›ﬂma süresi 4 (dört) y›ld›r. Böylece her iki
y›lda bir üyelerin sadece yar›s›n›n de¤iﬂimi
sa¤lanarak Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu
çal›ﬂmalar›n›n süreklili¤i korunur.
9.1.7.Toplant›lara devams›zl›¤› nedeniyle kurulun
çal›ﬂmalar›n› aksatt›¤› düﬂünülen üyelerin birbiri
ard›na iki kez toplant›ya kat›lmamalar› halinde bu
kiﬂilerin üyeli¤i düﬂer ve kurulun yeni bir üye seçimi
için Genel Kurul’a baﬂvurma ve oylama yapt›rmaya
hakk› vard›r. Bunun haricinde, herhangi bir nedenle
olan üye eksilmesinde ilk Genel Kurul toplant›s›nda
yeni bir üye seçimi yoluna gidilir. Bir üyenin herhangi
bir nedenle üyeli¤inin düﬂürülebilmesi için oy
ço¤unlu¤u yeterlidir.
Yürütme Kurulu Alt Komisyonlar›;
9.2. E¤itim ve S›nav Komisyonu (Madde X.) ve
Eﬂyetkilendirme (Akreditasyon) Komisyonu (Madde
XI.) Yürütme Kurulu’nun alt komisyonlar› olarak görev
yapar.
9.3. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu
genel
kurulunda veya herhangi bir alt-kurulunda görev
almak gönüllü bir faliyettir ve bu kiﬂiler istemedikleri
taktirde bu görevden ayr›labilirler.
9.4. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu
Yürütme
Kurulu’nun görevleri, Türk Nöroﬂirürji Yeterlik
Kurulu’nun kuruluﬂ amaçlar›n›n öngördü¤ü temel
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hedeflere ulaﬂ›lmas›nda her türlü genel çal›ﬂmay›
sürdürmek; Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu’nun
faliyetlerinin arzu edilen do¤rultuda geliﬂip
geliﬂmedi¤inin kontrolünü yapmak; Türk Nöroﬂirürji
Yeterlik Kurulu
iﬂleyiﬂi ile ilgili olarak yetkileri
çerçevesinde temel kararlar› almak; di¤er Türk
Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu
alt kurullar› ve
komisyonlar›n›n çal›ﬂma raporlar›n› ve önerilerini
de¤erlendirmek; Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu
süreklili¤ini sa¤lamak için, kendi bünyesindeki ve alt
komisyonlardaki üyelerin seçimini düzenlemek;
Genel Kurul toplant›lar›na gündemi haz›rlamak,
çal›ﬂma raporu sunmak ve kuruluﬂun kurallar›nda
gerekli görülen de¤iﬂiklikleri onay›na sunmakt›r.
9.4.1. Tüm bu iﬂlevlerle ilgili olarak gerekli yasal
ve idari düzenlemelerin gerçekleﬂmesi ve Türk
Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu çal›ﬂmalar›n›n Türkiye’de
Nöroﬂirürji alan›nda arzu edilen etkinli¤e
ulaﬂabilmesi için çaba harcamak Yürütme Kurulu’nun
görevidir.
9.4.2. Gerekli yasal ve idari zemini haz›rlad›ktan
sonra, e¤itim programlar›n›n denetlenmesini
sa¤lamak üzere yaz›ﬂmalarda bulunmak, raporlar›
de¤erlendirmek Yürütme Kurulu’nun görevidir.
9.4.3. Bir Türk Nöroﬂirürji Etik Kodu haz›rlanmas›,
güncelleﬂtirilmesi ve bunun etkin hale getirilmesi için
özel alt-kurullar›n geçici olarak oluﬂturulmas›n› sa¤lar.
9.4.4.S›nava giren adaylar› belirgin olarak
baﬂar›s›zl›k gösteren veya arzu edilen standartlar›
sa¤lamam›ﬂ olan e¤itim kurumlar›n› uyar›r ve
geliﬂmeleri takip eder.
9.5. Yürütme Kurul’u, Türk Nöroﬂirürji Yeterlik
Kurulu’nun
yönetmeli¤ini ve y›ll›k çal›ﬂma
raporlar›n›, e¤itim program› yöneticilerine ve iliﬂkili
resmi makamlar›n ana merkezlerine ücretsiz olarak
da¤›t›r; ayr›ca isteyen kiﬂilere ba¤›ﬂ karﬂ›l›¤›nda
TNDer ad›na da¤›t›m›n› sa¤lar. Bu yönetmeli¤e ek
olarak, çal›ﬂma raporlar›, Türk Nöroﬂirürji Yeterlik
Kurulu sertifikasyonuna ait listeler ve haberler, Türk
Nöroﬂirürji Yeterlik Kurul’u sertifikas›n› alan kiﬂilerin
isimleri, görevlilerin listeleri, s›nav tarih ve ücretleri,
S›nav
ve
E¤itim
komisyonun
haz›rlad›¤›
Standardizasyon raporlar› ve genel istatistik
de¤erlendirmeler da¤›t›ma sunulabilir.
9.6. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu’nun d›ﬂ
iliﬂkilerinde kulland›¤› yaz›ﬂma dili ‹ngilizce’dir.
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X. E⁄‹T‹M VE SINAV KOM‹SYONU:
Madde 10.0
10.1. E¤itim ve S›nav Komisyonu, Yürütme Kurulu
ilk toplant›da yap›lan bir seçimle 5 kiﬂi olarak
oluﬂturulur. Bu 5 kiﬂinin kayna¤› Türk Nöroﬂirürji
Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu’nun seçilmiﬂ üyeleri
olabildi¤i gibi, gerekli görüldü¤ü taktirde, TNYK
sertifikas›na sahip herhangi bir kiﬂi de bu kurulun
üyelerinden biri olabilir.
10.1.1. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu’nun ilk
kuruluﬂunda bu sertifikaya sahip herhangi bir kiﬂi
olmad›¤›ndan ötürü, bir defaya mahsus olarak,
d›ﬂar›dan al›nacak kiﬂiler Üniversite Anabilim
Dallar›nda çal›ﬂan Profesör veya Doçent, E¤itim
hastanelerinde ﬁef veya ﬁef yard›mc›lar› olabilir.
10.2. E¤itim ve S›nav Komisyonu’nun görevleri,
Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu
yaz›l› ve sözlü
s›navlar›n› düzenlenmek, s›navlar›n organizasyonuyla
ilgili çal›ﬂmalar yapmak ve Türkiye’de Nöroﬂirürji
alan›ndaki genel e¤itim program› standartlar›n›
belirlemektir.
10.2.1. Türkiye’de Nöroﬂirürji e¤itimi veren
kurumlar›n sahip olmas› gereken asgari nitelikleri
belirler; e¤itim süreleri ve içeri¤inin ne olmas›
gerekti¤i konusunda rapor haz›rlar, bu raporu her iki
y›lda bir yeniler; haz›rlanan bu raporlar›n Avrupa’da
uygulanan genel e¤itim programlar›na paralellik
göstermesi esast›r; bu raporlar, Eﬂyetkilendirme
Komisyonu’nun e¤itim programlar›n› incelerken ele
ald›¤› temel dayanaklard›r. Bu rapor, Türk Nöroﬂirürji
Yeterlik Kurulu Yönetmeli¤ine ek olarak ço¤alt›larak
düzenli olarak e¤itim birimlerine da¤›t›l›r.
10.2.2. Yaz›l› s›navlarda sorulabilecek sorularla
ilgili bir soru bankas› oluﬂturur.
10.2.3. S›nav› Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Yürütme
Kurulu’nun uygun görece¤i kurum yada komisyonlar
yapar. Yaz›l› sorular›n temel kayna¤› Nörolojik
Bilimlerde çal›ﬂan Doçent, Profesor ünvan›na sahip
kiﬂiler ve E¤itim Hastaneleri Klinik ﬁefler veya Klinik
ﬁef yard›mc›lar›d›r. Gerekti¤inde ilgili di¤er branﬂda
çal›ﬂan yukar›daki özellikteki kiﬂilerden de yard›m
istenebilir. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu, bu
kiﬂilerle yaz›ﬂarak kendilerinden, ço¤u zaman ilgi ve
uzmanl›k alanlar›na göre, belli say›da ve ana
bölümleri nöroﬂirürjikal temel bilim/klinik/teknik
olmak üzere soru talep eder.
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10.2.4. Bu soru bankas›ndan seçtikleriyle s›nav
öncesi soru haz›rl›k kitapç›klar›n› haz›rlayabilir. Bu
soru kitapç›klar›n›n, s›nav sonras›nda ilgilenen
kiﬂilere da¤›t›lmas› serbesttir. Ayr›ca daha önce
ç›km›ﬂ olan sorulardan oluﬂan kitapç›klar bas›larak,
TNDer ad›na ba¤›ﬂ karﬂ›l›¤› da¤›tabilir.
10.2.5. Yaz›l› ve sözlü s›navlar s›ras›nda gerekli
olabilecek gözcülük, düzenleme..vb iﬂlevlerde
bulunur.
10.2.6. S›navlar› de¤erlendirir, istatistik analizini
yapar ve sonuçlar›n› (1) yönetim kurulu baﬂkan›na, (2)
yönetim kurulu baﬂkan› imzas›yla adaya ve (3) aday›n
Nöroﬂirürji e¤itimini alm›ﬂ oldu¤u kurum veya
kurumlardaki program direktörlerine bildirir.
10.2.7. S›nava al›nacak adaylardan beklenen
nitelikleri ve koﬂullar› belirler; bu standartlar› bir
rapor haline getirir ve s›navla ilgili kiﬂi ve kurumlara
da¤›t›r.
10.2.8. Baﬂvuran adaylar›n niteliklerini inceler,
yeterli bulursa onaylar ve s›nav program›na al›r.
10.2.9. S›navlarla ilgili her türlü baﬂvuru, Sözlü
s›nav tutana¤›, her türlü yaz›ﬂma ve Ameliyat
Katolo¤u, Hasta De¤erlendirme ve Takip
Baﬂvuru...vb Form ve dökümanlar›n› haz›rlar.
10.2.10. Bir Sertifika Tasla¤› ve Türk Nöroﬂirürji
Yeterlik Kurulu amblemini haz›rlayarak Genel Kurul
onay›na sunar. Kabul edilen TNYK amblemi ve
sertifika örne¤inin, genel kurul karar› olmadan ﬂekli,
rengi degiﬂtirilemez. Orijinal hali bozulamaz.
10.3. S›nav ve E¤itim Komisyonu kendi içinden bir
sözcü seçer ve bu sözcü yönetim kurulu toplant›lar›na
kat›l›r, yap›lan iﬂleri bildirir ve yönetim kurulu
kararlar›n› kendi kuruluna iletir.
10.4. S›nav ve E¤itim Komisyonu ayda en az bir
kez toplan›r; gerekti¤i taktirde çal›ﬂma program›n›
kendisi belirleyerek daha s›k toplanma yoluna
gidebilir.
10.5. Toplant›lara ve çal›ﬂmalara düzenli olarak
kat›lmayarak S›nav ve E¤itim Komisyonu’nun
çal›ﬂmalar›n› aksatan üyenin yerine baﬂkas›n›n
görevlendirilmesiyle ilgili olarak Yönetim Kuruluna
teklifte bulunmak bu kurulun yetkilerinden biridir.

XI. EﬁYETK‹LEND‹RME (AKRED‹TASYON)
KOM‹SYONU
Madde 11.0
11.1. Yeterlik Yürütme Kurulu’nda ve Genel
Kurulda Onaylanm›ﬂ Uzmanl›k E¤itim Program›n›n
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tüm e¤itim birimlerinde uygulanmas› ve sürekli
geliﬂtirilmesi için; E¤itim veren birimlerin
gönüllülü¤üne dayanan ve ziyaret programlar› ana
ilkeleri ile yürütülen bir akreditasyon mekanizmas›
kurar. Aﬂa¤›da belirtilen konularda akreditasyon için
rehber bilgiler, de¤erlendirme formlar›, anketler ve
standartlar oluﬂturur.
11.1.1.
Eﬂyetkilendirme
(Akreditasyon)
Komisyonu, Yürütme Kurulunun ilk toplant›s›nda
yap›lan bir seçimle 5 kiﬂi
olarak oluﬂturulur.
Bu 5 (beﬂ) kiﬂinin kayna¤› Türk Nöroﬂirürji Yeterlik
Kurulu Yürütme Kurulu’nun seçilmiﬂ üyeleri
olabildi¤i gibi, gerekli görüldü¤ü taktirde, TNYK
sertifikas›na sahip herhangi bir kiﬂi de bu kurulun
üyelerinden biri de olabilir.
a. Yeterlik Kurulu taraf›ndan önerilen e¤itim
program› ile uyumlu bir e¤itim program›n›n
(e¤itim program›n›n amaç ve hedefleri ve bunlar›
gerçekleﬂtirmedeki etkinli¤i, uzmanl›k alan›ndaki
hedeflerin -bilgi, beceri, tutum ve davran›ﬂölçülebilir davran›ﬂlar olarak aç›kça tan›mlanmas›,
uzmanl›k ö¤rencisinin kazan›mlar›n›n beklenen
düzeyde olmas› gibi) varl›¤› ve bu program›n
düzenli olarak uygulan›p uygulanmad›¤›,
b. Alt yap›n›n (sa¤l›k hizmeti ve e¤itim aç›lar›ndan)
yeterli¤i ve uygunlu¤u,
c. E¤itici ve t›bbi personelin say›s› ve yetkinli¤i,
d. Hizmetin hacmi ve çeﬂitlili¤i, sa¤l›k hizmeti
sunumunun organize ve sistematik olup olmad›¤›,
e. E¤itim ortam›n›n uygunlu¤u (görev tan›mlar›,
hizmet-e¤itim dengesi, vb. gibi)
f. Araﬂt›rma olanaklar›n›n bulunup bulunmad›¤› ve
e¤itim alanlar›n bu etkinliklere yeterince kat›l›p
kat›lmad›¤›,
11.2. Yukar›da yaz›l› standartlar çerçevesinde,
istek üzerine e¤itim birimlerinin de¤erlendirme
ziyaretlerini düzenler , eksiklikleri belirler ve
giderilmesi için öneriler geliﬂtirir.
11.3. E¤itim ve uygulama etkinliklerinin ayr›nt›l› ve
zaman›nda kaydedilip kaydedilmedi¤ini denetler ve
akreditasyon raporunda belirtir. Asistan karneleri
ve/veya portfolyolar› yoluyla süreç içinde uygulanan
becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve
akreditasyon raporunda de¤erlendirilir.
11.4. Uzmanl›k ö¤rencilerinin, e¤itim s›ras›nda ve
uzmanl›k e¤itimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri

T ü r k

N ö r o ﬂ i r ü r j i

D e r n e ¤ i

ve performanslar›n› ölçmek ve de¤erlendirmek için
yap›lan tüm yaz›l›, sözlü, uygulama s›navlar›n›, süreç
içindeki e¤itici gözlemi-kanaati-de¤erlendirmelerini
ve asistan karneleri gibi süreç de¤erlendirmelerini
denetler. Bu de¤erlendirme sonucunda e¤itim
süreçlerinin düzenlenmesi ve organizasyonunda
s›nav komisyonu ile eﬂgüdüm içinde çal›ﬂ›r ve
Yeterlik Yürütme Kuruluna bilgi verir.
11.5. E¤itim kurumlar›n›n/birimlerinin akreditasyonunu sa¤lamak üzere her bir ziyaret sonras›
Yeterlik Yürütme Kuruluna yukar›da belirtilen
baﬂl›klar› da içeren bir akreditasyon raporu verir.
11.6. Eﬂyetkilendirme Komisyonu kendi içinden
bir sözcü seçer ve bu sözcü yönetim kurulu
toplant›lar›na kat›l›r, yap›lan iﬂleri bildirir ve yönetim
kurulu kararlar›n› kendi kuruluna iletir.
11.7. Dünyaca kabul görmüﬂ eﬂyetkilendirme
organizasyonlar› (EANS gibi) taraf›ndan yap›lan
eﬂyetkilendirmeler Eﬂyetkilendirme Komisyonu
taraf›ndan de¤erlendirilir. Uygun görülürse onaylan›r.
EANS tarf›ndan verilen eﬂyetkilendirmeler Türk
Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu eﬂyetkilendirmesine
eﬂittir. ve bu belge esas al›narak eﬂde¤eri TNYK
eﬂyetkilendirme sertifikas› (belgesi ) verilir.
11.8. Eﬂyetkilendirme belgesinin geçerlik süresi 5
y›ld›r. Bu süre içerisinde E¤itim veren kurumun
program yöneticisinde de¤iﬂiklik olursa 1 y›l
içerisinde belgenin yenilenmesi gerekir.
11.9. Eﬂyetkilendirme belgesinin verilmesi ile
ilgili esaslar Eﬂyetkilendirme Komisyonu taraf›ndan
haz›rlan›r Yürütme Kurulu’nun onay›na sunulur. Bu
esaslar›n
UEMS,
EANS
gibi
kurumlar›n
eﬂyetkilendirme esaslar›na uyumlu olmas›, Türk
Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu Eﬂyetkilendirme
Belgesinin
bu
kuruluﬂlarca
tan›nmas›n›
kolaylaﬂt›racakt›r.

XII. DENETLEME KURULU
Madde 12.0
12.1. Denetleme Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan
iki üyenin görevlendirilmesiyle olarak oluﬂturulur; bu
üyelerin do¤acak ihtilaflardan asgari ölçüde
etkilenebilmesi için tercihan mesleki k›demlerinin
yüksek kiﬂilerden seçilmesine özen gösterilir; Genel
Kurul bu kurulun oluﬂturulmas› için gerekçeyi ortaya
koyar ve iki kiﬂiyi görevlendirir. Bu iki kiﬂinin konu ile
ilgili olarak haz›rlad›klar› ve imzalad›klar› rapor Türk
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Nöroﬂirürji Yeterlik Kurul Baﬂkan›’na sunulur ve
görevleri sona erer.
12.2. Yürütme
Kurulu
kararlar›n›n
ve
uygulamalar›n›n, tüzük, yönetmelik yada yönergelere
uygunlu¤unu denetler.

XIII. TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ YETERL‹K KURULU
(TNYK) SERT‹F‹KASI ‹Ç‹N SINAVLAR
Madde 13.0
TNYK )
13.1. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu (T
Sertifikas› için yap›lan s›navlar yaz›l› ve sözlü olmak
üzere iki aﬂamal›d›r.
13.2. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu S›nav ve
E¤itim Komisyonu, sunulan belgeleri inceledikten
sonra aday›n, kurulun kendi haz›rlay›p duyurdu¤u
standartlara göre, niteliklerinin yeterli olup
olmad›¤›na karar verir. Onaylarsa aday› s›nav
prosedürüne al›r. Tüm s›navlar›n sonuçlar› adaya bir
süre sonra yaz›l› olarak bildirilir. Tüm bu
de¤erlendirmelere karﬂ› yap›lan itirazlar, s›ras›yla
önce Yeterlik Yönetim Kuruluna sonra da gerekirse
Yeterlik Yürütme Kurulu’na getirilerek de¤erlendirilir.
Bu tip özel baﬂvurular›n de¤erlendirilmesinde Türk
Nöroﬂirürji Yeterlik Yürütme Kurulu tam olarak yetkili
ve ba¤›ms›zd›r. Herhangi bir kurum veya Türk
TNYK) yönetmeli¤inde
Nöroﬂirürji Yeterlik Kurul (T
bulunan genel ifadeler bu karar› etkilemez.
13.3. De¤iﬂen koﬂullara göre Yürütme Kurulu’nca
gerekli bulunursa baﬂka bir dilde de yeterlik
belgesinin istenmesi konusu gündeme gelebilir. Bu
durumda hangi dillerde, hangi yabanc› dilde, hangi
sertifikalar›n istenece¤i saptanarak Genel Kurul
onay›na sunulur.
13.4. Nöroﬂirürji Uzmanlar› gerekli ﬂartlar› yerine
getirdiklerinde s›navlara al›n›rlar ve baﬂar›l› olduklar›
taktirde sertifikalar›n› al›rlar.
13.5. Nöroﬂirürji alan›nda çal›ﬂan ve e¤itimleri
süren herkesin Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu’nun
TNYK) genel kurallar›ndan, s›navlardan ve yap›lan
(T
son de¤iﬂikliklerden haberdar olmas› kendi
sorumlulu¤undad›r. Bu konularda bilgi isteyen
TNYK )
herkese Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu (T
taraf›ndan bas›l› kitapç›klar sa¤lan›r. Ayr›ca bu
bilgilerin tümü TNDer ‘ in web sayfas›nda sunulur
13.6. Baﬂvuru belgelerinde yetersiz veya tutars›z
bilgi içerdi¤i saptanan adaylar s›nava al›nmazlar.
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E¤itim ve S›nav Komisyonu taraf›ndan bu bilgilerin
gerçe¤e uygunlu¤unda ciddi ölçüde ayk›r›l›k
saptan›rsa Genel Kurulda aday›n Türk Nöroﬂirürji
TNYK) düzenledi¤i hiçbir s›nava
Yeterlik Kurulu’nun (T
daha sonra da al›nmamas› yönünde karar al›nabilir.
13.7. Aday s›nava girmemeye karar verdi¤i taktirde
bu s›navla ilgili olarak yapt›¤› ödemeler, üç ay
önceden bildirerek kendi yerine ayn› s›nava
girebilecek ve nitelikleri uygun durumda birini
bulmad›kça geri verilmez.

XIV. YAZILI SINAV
Madde 14.0
14.1. Yaz›l› s›nav›n içeri¤i yaklaﬂ›k olarak %70
otuz )
(yyetmiﬂ ) Nöroﬂirürjikal temel bilim, %30 (o
Nöroﬂirürjikal teknik ve klinik sorulard›r. Sorular test
ﬂeklinde ve Genel Kurul yeni geliﬂmelere dayal›
olarak aksi yönde bir karar al›ncaya kadar Türkçe
ÖSYM denetiminde
s›nav ÖSYM
haz›rlan›r,
bünyesinde gerçekleﬂtirilir.
14.1.1. Yaz›l› s›nav geçme notu ; 100 üzerinden 60
(altm›ﬂ) do¤ru yan›t olarak belirlenmiﬂtir.
14.2. Bu s›nava, Türkiye’de veya e¤itim
programlar›nda uzmanl›k e¤itimini en az 3 y›ldan beri
sürdüren ya da Nöroﬂirürji Uzman› ünvan›na sahip
kiﬂiler baﬂvurabilir. S›nava gireceklerin ek olarak
aﬂa¤›daki (14.2.1-2) ﬂu baﬂvuru formu ve belgeleri
bulundurmalar› gerekmektedir:
14.2.1. Halen e¤itim gördü¤ü kurumdaki program
yöneticisinin onay›yla en az 3 y›ldan beri e¤itim
görmekte oldu¤unu ve bu s›nava girmeye haz›r
oldu¤una dair bir belgeyi, asistan karnesini, varsa
Nöroﬂirürji
Uzmanl›k
belgesinin
kopyas›n›
(uzmanlardan s›nava girebilece¤ine dair ayr› bir
muvafakat belgesi istenmez) (asistanlar için sadece
asistan karnesi yeterlidir)içeren bir k›sa özgeçmiﬂini;
14.2.2. S›nava girmek istediklerini ve s›nav
sonuçlar›n›n ﬂimdiki program yöneticisine (ve varsa
daha önce Nöroﬂirürji e¤itimi gördükleri di¤er
kurumlardaki program yöneticisine) ya da Nöroﬂirürji
Uzman›ysa ba¤l› bulundu¤u servis ﬂefine
bildirilebilece¤ini onaylayan belgeyi (bu belgede
e¤itim gördü¤ü ve varsa görmüﬂ oldu¤u kurumlar›n
aç›k adresleri ve ﬂimdiki program yöneticisinin isim
ve ünvanlar› da belirtilir)
E¤itim ve S›nav
Komisyonu’na vermeleri gerekir.
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14.3. Yaz›l› s›nav y›lda en az bir kez yap›l›r. Yaz›l›
S›navlar›n ola¤an zaman›n› TNYK belirler. TNYK
Yürütme Kurul’u karar›yla, gerekli görülürse, ek s›nav
yap›labilir.

XV. SÖZLÜ SINAV
Madde 15.0
15.1. Sözlü S›nava girebilmek için ön koﬂul, Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i’nin aktif üyesi olmak, Türk
Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu taraf›ndan düzenlenen
yaz›l› s›navdan geçerli notu almak , Türkiye’de
geçerlili¤i Sa¤l›k Bakanl›¤›nca resmen onaylanm›ﬂ
Nöroﬂirürji
Uzman› Ünvan›na sahip olmak, en az
iki y›ldan beri aktif Nöroﬂirürji prati¤inin içinde
oldu¤unu ba¤l› bulundu¤u Nöroﬂirürji (B
Beyin ve Sinir
Cerrahisi) Anabilim Dal› Baﬂkan›, Servis ﬁefi veya
bunlar yoksa Baﬂhekim taraf›ndan haz›rlanan
belgeyle göstermektir. Ek olarak:
15.1.1. Sözlü s›nava girebilmek için kiﬂilerin,
s›nava girmek istediklerini ve s›nav sonuçlar›n›n
ﬂimdiki program yöneticisine (ve varsa daha önce
e¤itimi gördükleri di¤er kurumlardaki program
yöneticisine,ve halen ba¤l› bulundu¤u servis ﬂefi)
bildirilebilece¤ini onaylayan belgeyi (bu belgede
e¤itim gördü¤ü ve varsa görmüﬂ oldu¤u kurumlar›n
aç›k adresleri ve ﬂimdiki program yöneticisinin isim
ve ünvanlar› da belirtilir) E¤itim ve S›nav
Komisyonu’na vermeleri gerekir.
15.1.2. Sa¤l›k Bakanl›¤›nca onaylanm›ﬂ Nöroﬂirürji
Uzmanl›k belgesinin kopyas›n›, asistan karnesini,
akademik ve profesyonel geçmiﬂleriyle birlikte yay›n
ve bildirilerini de içeren bir özgeçmiﬂlerini E¤itim ve
S›nav Komisyonu’na vermeleri gerekir.
15.1.3. Sözlü s›nava girecek olan aday uzmanl›k
e¤itimi boyunca ve sonras›nda yapm›ﬂ veya kat›lm›ﬂ
olduklar› ameliyatlar, TNYK S›nav ve E¤itim
Komisyonu’nun
belirledi¤i
standartlar
do¤rultusunda, gruplan›r, say›lar› belirtilir ve bu
belgeler, ameliyatlar›n hangi kurumlarda yap›ld›¤›na
göre da¤›t›larak, e¤itim görmüﬂ oldu¤u kurumun
(veya kurumlar›n) e¤itim direktörü yöneticisi ve
halen çal›ﬂmakta oldu¤u kurumda (veya kurumlarda)
ba¤l› bulundu¤u Servis ﬂefi taraf›ndan onayland›ktan
sonra TNYK - E¤itim ve S›nav Komisyonu’na beyan
edilir. E¤itim ve S›nav komisyonunca de¤erlendirilir.
15.1.4. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulunca
istendi¤i takdirde;uzmanl›k süresince tan› ve
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tedavisini üstlendi¤i hastalar›n her biri için ayr› ayr›
olmak üzere, Protokol No, yaﬂ, cins, tarih, inceleme
yöntemleri, klinik ve histopatolojik tan›, ameliyat,
erken postoperatif dönem, varsa otopsi bulgular› ve 3
ayl›k takibi sonucunun ne oldu¤una dair bir belgeyi
bu çal›ﬂmalar› yapt›¤› klinik ﬂefinin imzal› onay› ile
Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu’na sunar.

ve belgelenerek S›nav Komitesi Üyeleri taraf›ndan
imzalan›r. Bu belge s›navda bulunan S›nav ve E¤itim
Kurulu gözlemcisi taraf›ndan al›narak yönetim
kuruluna iletilir.

15.1.5. Aday, Nöroﬂirürji e¤itimini görmüﬂ oldu¤u
tüm birimleri, ﬂimdiki baﬂkanlar›n›, adres, faks ve
telefonlar›n› bildirmek zorundad›r. Ayr›ca, kendisine
referans olabilecek 3 ayr› kiﬂinin aç›k adres, ünvan,
telefon ve faks›n› aç›klamal›d›r. Bu üç kiﬂinin, en az
ikisi Nöroﬂirürji uzman› ve bunlardan biri TNYK
sertifikal› olmal›d›r. ﬁart olmamakla birlikte, üçüncü
kiﬂi Nöroﬂirürji uzman› de¤ilse ö¤retim üyesi
ünvan›na sahip olmas› tercih edilir.

15.3. Adaylar›n Nöroﬂirürji e¤itimlerinde klinik
nöroﬂirürji e¤itimlerinin
en uzun dönemini
geçirdikleri kurum adaylar›n de¤erlendirilmelerinde
esas al›n›r. Aday›n Klinik Nöroﬂirürji e¤itiminin en az
24 ay›n› tek bir klinikte geçirmesi zorunludur. Ayr›ca,
kiﬂilerin T›p Doktoru ünvan› ald›ktan sonra yapt›¤›
e¤itsel çal›ﬂmalar da (Doktora, Yüksek ‹htisas e¤itimi
...vb) de¤erlendirilir.

Bu aç›klamaya ek olarak tüm bu kiﬂilerden bu
Türk Nöroﬂirürji Yeterlik
s›navla ilgili olarak
Kurulu’nun görevlendirdi¤i herkesin direkt olarak
kendisi hakk›nda bilgi alabilece¤ine dair bir belge
onaylat›l›r.
15.2. Sözlü S›nav›n yeri ve zaman›n›, E¤itim ve
S›nav Komisyonu belirler ve
adaylara duyurur.
Sözlü S›nav Jürisi 5 (beﬂ) asil 2 (iki) yedek üyeden
oluﬂur. Sözlü s›nav Jüri üyesi olabilmek için son 10
(on) y›l içinde 25 (yirmibeﬂ) uluslararas› yay›n ; en az
5 (beﬂ) deneysel veya klinik çal›ﬂma ﬂart› aran›r.
Bu tarihte, s›nav› yapacak olan komitede
Üniversitede Anabilim Dal› Baﬂkan› veya E¤itim
Hastanelerinde Servis ﬁefi olmak kayd›yla,
Nöroﬂirürji Uzmanlar› ve Nörolojik Temel veya Klinik
Bilim Uzmanlar›ndan oluﬂan jüriler belirlenir ve davet
edilirler. Sözlü s›nav› yapacak olan kiﬂileri belirleyen
ve davet eden TNYK Yönetim Kuruludur. Bu kiﬂiler
daveti kabul ettikleri taktirde bu kiﬂilere adayla ilgili
bilgileri bir ay önceden yollar ve hakk›nda bilgi
verebilecek kiﬂilerin ve di¤er komite üyelerinin
adreslerini aç›klar. S›nav Komitesi s›nav öncesi bu
kiﬂi hakk›nda bilgi toplar.
Bu jürilerden oluﬂan komitenin çal›ﬂmalar›na
S›nav ve E¤itim Komisyonu’ndan bir kiﬂi gözlemci
olarak kat›l›r ve gerekirse aday hakk›nda tan›mlay›c›
bilgi verir. S›nav komitesi, s›navdan bir saat kadar
önce toplanarak aday veya adaylar hakk›nda
toplad›klar› bilgileri kendi içinde de¤erlendirir. Bu
s›nav
sonucunda,
aday›n
sertifikay›
al›p
alamayaca¤›na dair karar oy ço¤unlu¤una göre al›n›r

Sözlü s›nav›n detaylar›na iliﬂkin protokol S›nav ve
E¤itim Komisyonu taraf›ndan haz›rlan›p son haline
getirildikten sonra Yürütme Kurulu onay›na sunulur.

Türkiye’de Nöroﬂirürji’de Uzmanl›k e¤itimi veren
kurumlar›n baﬂlang›çta tümü, TNYK Sözlü S›nav›na
aday olacaklar için yeterli referans gücüne sahiptir.
Ancak Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu’nun oluﬂturdu¤u
Nöroﬂirürji’de E¤itim Standartlar›n›n denetleme
mekanizmalar› sa¤l›kl› olarak iﬂlemeye baﬂlad›ktan
sonra, TNYK Yürütme Kurulu bu kurumlar›n
yetiﬂtirdikleri adaylar için s›nava al›nabilmeleri
konusunda ne ölçüde referans teﬂkil edebileceklerini
tart›ﬂmaya açabilir. Bu durumda, Türk Nöroﬂirürji
Yeterlik Genel Kurulu onay›ndan geçtikten sonra,
kurumun aday için oluﬂturdu¤u referans de¤eri S›nav
ve E¤itim Komisyonunun de¤erlendirmesine
aç›labilir. E¤itim ve alt-yap› standartlar› düﬂük
bulunan e¤itim kurumlar› uyar›l›r ve geliﬂmeleri takip
edilir.
Yabanc›
Ülkelerin
e¤itim
birimlerinin
de¤erlendirilmesinde ise o ülkenin genel olarak
Dünya nöroﬂirürjisindeki yeri esas al›n›r. Yürütme
Kurulu bu konudaki kendi gerekçeli karar›n› Genel
Kurul’un onay›na sunduktan sonra uygulayabilir.
15.4. Sözlü s›navlar aday say›s›na göre
belirlenmek üzere y›lda en az bir kez düzenlenir. Her
5 (beﬂ) aday için bir s›nav jürisi oluﬂturulur.
15.4.1 Sözlü s›nav süresi en az 30, en çok 60 dakika
olmal›d›r.
15.5. Yaz›l› s›nav› daha önce geçmiﬂ adaylar bu
yedi y›l içinde sözlü
s›nava girmezlerse yaz›l›
s›nava yeniden girmeleri gerekir. Uzmanl›k e¤itimini
2007 y›l›ndan sonra tamamlayan adaylar sonraki beﬂ
y›l içinde yaz›l› s›nava girmemiﬂlerse, durumlar›
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Yürütme Kurulu’nda tart›ﬂ›ld›ktan sonra gerekçesi
uygun görülmezse Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu
(TNYK) s›navlar›na al›nmazlar.
Sözlü S›nav› geçemeyen adaylar, en az bir y›l en
çok da üç y›l içinde yeniden s›nava al›nmak için
baﬂvurmak zorundad›r. Bu süreyi aﬂan adaylar
yeniden yaz›l› s›nava girmek zorunda kal›rlar. Yaz›l›
S›nava yeniden girme zorunlulu¤u, iki kez üstüste
sözlü s›navdan kalan adaylar için de vard›r.
Doktora yapan veya Nöroﬂirürjinin bir alt
disiplininde ihtisas sonras› e¤itimlerine devam
edenler için uzmanl›k sonras›nda sözlü s›nava girme
süresi sekiz y›la uzat›labilir.

D e r n e ¤ i

B ü l t e n i

XVII. SERT‹F‹KANIN SÜREKL‹L‹⁄‹ VE
YEN‹LENMES‹
Madde 17.0
17.1 Sertifikan›n geçerlik süresi 10 y›ld›r. Birikimin
korunmas›n› ve sürekli performans›n devam›n›
belgelemek ﬂart› ile Sertifika geçerli¤i (Kongre
kat›l›m›, klinik uygulama, bilimsel yaz› gibi) s›navs›z
olarak uzat›l›r. Uzatma için gerekli ﬂartlar ise Sertifika
ald›ktan sonraki 10 (on) y›l içersinde Nöroﬂirürji
alan›nda en az 2 (iki) adet uluslararas› yay›n veya 10
(on) adet ulusal Nöroﬂirürji konusunda toplant›lara
kat›lmas›n› belgelemelidir . Bu koﬂullar› yerine
getiremiyor ise yeniden yaz›l› s›navda baﬂar›l› olmas›
gerekmektedir.

XVI. SERT‹F‹KANIN VER‹LMES‹
XVIII. SERT‹F‹KANIN ‹PTAL‹
Madde 16.0
16.1. Sözlü s›nav› geçen kiﬂiler TNYK sertifikas›n›
almaya hak kazan›rlar. S›nav sonuçlar› TNYK
taraf›ndan ilan edilir ve gerekli imzalardan geçtikten
sonra sertifika aday›n adresine posta ile yollan›r veya
adaya elden teslim edilir.
16.2. Profesör veya Doçent ünvan›na sahip olan
veya di¤er e¤itim hastanelerinde Klinik ﬂefi veya
Klinik ﬂef yard›mc›s› olan kiﬂilere veya bu ünvana ilk
s›nav›n yap›ld›¤› y›l›n sonuna kadar sahip, Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi olanlara TNYK sertifikas›
herhangi bir s›nav yap›lmaks›z›n verilir. Bu kiﬂilerin,
bu durumlar›n› onaylayan bir üst makam taraf›ndan
imzalanm›ﬂ belgeyle birlikte 2 (iki) y›l içerisinde
sertifika talebinde bulunmas› yeterlidir. Bu geçici bir
uygulamad›r.
16.3 Amerikan Nöroﬂirürji Board’u (The American
Board of Neurosurgery, Houston, Texas) veya Avrupa
Nöroﬂirürji Board’u (The European Board of
Neurosurgery, European Association of Neurosurgical
Societies, EANS, Bruxelles) Sertifikas›n› alan kiﬂilere
TNYK sertifikas› s›navs›z olarak verilir. Aday›n TNYK
Sertifikas› alabilmesi için noterden asl› gibi oldu¤u
onaylanm›ﬂ bir yabanc› sertifika kopyas› ile talepte
bulunmas› yeterlidir.
16.4 Geçici Madde, Bir defeya mahsus olmak
üzere ilk yaz›l› s›nav›n yap›laca¤› 16 Kas›m 2006
tarihine kadar Uzmanl›k Belgesine sahip olanlar, bu
yaz›l› s›nav› geçtikleri takdirde sözlü s›nava gerek
olmaks›z›n TNYK Sertifikas› alabilirler.
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Madde 18.0
18.1. TNYK Yürütme Kurulu aﬂa¤›da tan›mlanan
durumlarda, iptal edip etmeme yetkisini tümüyle
elinde bulundurma kayd›yla, verilmiﬂ olan TNYK
sertifikas›n› iptal edilmesi konusunu tart›ﬂmaya açar:
18.1.1. Sertifikan›n uygun olmayan ve genel TNYK
yönetmeli¤inde bulunan kurallara ayk›r› ﬂekilde
kullan›lmas›;
18.1.2. Sertifika ve s›navlar öncesinde aday›n
yanl›ﬂ beyanatta bulundu¤u, sahte veya uygunsuz
belge düzenlendi¤inin ortaya ç›kmas›;
18.1.3. Bu sertifikaya sahip birinin a¤›r cezal›k bir
suç nedeniyle mahkum olmas›;
18.1.4. Türk Tabipler Birli¤i, Sa¤l›k Bakanl›¤› veya
Yurt D›ﬂ›nda çal›ﬂ›yor ise bu kuruluﬂlara denk
kurumlar›n, herhangi bir sebeple sonradan hekimlik
veya Nöroﬂirürji uygulama yetkilerinin kiﬂinin
elinden almas›;
18.1.5. T›bbi veya sosyal aç›dan, ciddi ölçüde
olumsuz etkilerin ortaya ç›kmas›na yol açan çal›ﬂma
bozuklu¤unun saptanmas›.
18.2. Yukar›da tan›mlanan durumlarda, TNYK
Yürütme Kurulu gerekli kan›tlar› elde ettikten sonra
TNYK Sertifikal› hekimi savunmada bulunmak üzere
davet eder. Bu görüﬂmeden sonra al›nan Sertifikan›n
iptali ya da iptal edilmemesi yönündeki gerekçeli
karar›nda TNYK Yürütme Kurulu tümüyle
ba¤›ms›zd›r. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu, iptal
sonras› sertifikan›n Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu’una
geri verilmesini sa¤lar.
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XIX ADAYLARIN VE SERT‹F‹KALI K‹ﬁ‹LER‹N
DOSYALARI
Madde 19.0
19.1. Eski ve yeni adaylar›n ve TNYK Sertifikal›
kiﬂilerin dosyalar›, gizli tutulur ve TNYK Baﬂkan›,
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Nöroﬂirürji Yeterlik
Yürütme Kurulu’nda o s›rada görevli olanlar d›ﬂ›nda
olan kiﬂiler taraf›ndan yasal bir zorunluluk ortaya
ç›kmad›kça aç›lamazlar. Bu dosyalar›n korundu¤u yer
TNDer’dir.

XX. KURALLARDAK‹ DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER VE
TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ YETERL‹K KURULU
(TNYK) ÇALIﬁMALARININ
SONLANDIRILMASI
Madde 20.0
20.1. Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu yönetmelik,
kurallar ve düzenlemelerindeki de¤iﬂiklikler
gerekti¤i taktirde TNYK Genel Kurulu’nun tavsiyesi
üzerine, TNYK Genel Kurulu’nda yap›lan tart›ﬂma ve
oylama üzerine oy ço¤unlu¤u prensibine göre yap›l›r.
Bu de¤iﬂikli¤i onaylayan ve iﬂlemesini sa¤layan
topluluk TNYK Genel Kurulu’dur.
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olarak yürütülmesi esast›r. Ayr›ca yasal yollar›n
zorunlu k›ld›¤› yönetmelik veya düzenlemedeki
de¤iﬂiklikler öncelikle yerine getirilir.
20.3. S›ras›yla Yürütme Kurulun ve Yönetim
Kurulu’nda görüﬂülüp onayland›ktan sonra, Türk
Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu, çal›ﬂmalar›n›n arzulanan
hedeflere ulaﬂamad›¤›, varl›¤› için baﬂlang›çta ortaya
koydu¤u amaçlar›n ve nedenlerin yersizleﬂti¤i ya da
bunlara benzer nedenlerle çal›ﬂmas›n› sona
erdirmeye karar verirse, gerekçeleriyle birlikte ilgili
çal›ﬂmalar›n sonland›r›lmas› ve Türk Nöroﬂirürji
Yeterlik Kurulu’nun da¤›lmas› yönündeki iste¤ini
TNYK Genel Kurulu’na sunar. Bu istek tart›ﬂ›ld›ktan
ve oyland›ktan sonra üçte iki ço¤unlukla olumlu
karﬂ›lan›rsa Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu
çal›ﬂmalar› sona erer ve Türk Nöroﬂirürji Yeterlik
Kurulu da¤›l›r. Bu oylamada üçte iki ço¤unluk
sa¤lanamazsa bir sonraki Genel Kurul toplant›s›nda
tüm Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu
üyeleri yeniden seçilir ve buna uygun yeni bir seçim
ve çal›ﬂma protokolü haz›rlan›r. Türk Nöroﬂirürji
Yeterlik Kurulu’nun çal›ﬂmas›n› sonland›rmay› ve
kurulun da¤›lmas›n› sa¤layacak son karar ancak Genel
Kurul oylamas›yla al›nabilir.

20.2. Türk Nöroﬂirürji Yeterlik Kurulu’nun
çal›ﬂmalar›n›n Türkiye Cumhuriyeti yasalar›na uygun
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Toplantı İzlenimi

Dr. ‹HSAN SOLARO⁄LU
Ankara Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi
1. Beyin ve Sinir Cerrahisi Klini¤i

B‹R‹NC‹ ORTADO⁄U
ÜLKELER‹
NÖROﬁ‹RÜRJ‹
SEMPOZYUMU
8-11 Nisan 2010
lk kez düzenlenen -Birinci Ortado¤u Ülkeleri
Nöroﬂirürji Sempozyumu - “1st Middle East
Neurosurgical Symposia” 8-11 Nisan 2010
tarihleri aras›nda Barbaros Point Otel, ‹stanbul’da
gerçekleﬂtirildi. Kongrenin ev sahipli¤ini üstlenen
‹stanbul, san›r›m ayak bast›klar› ilk andan itibaren
tüm kat›l›mc›lara Türk misafirperverli¤ini ve kültür
baﬂkenti
olmas›n›n
hakl›l›¤›n›
fazlas›yla
hissettirmiﬂtir.

‹
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Sempozyum, 9 Nisan’da TNDer baﬂkan› Dr. Ethem
Beﬂkonakl›’n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas› ile baﬂlad›. Hemen
ard›ndan Dr. Ali ‹hsan Ökten’in “Cerrahhane” adl›
foto¤raf gösterisi daha önce de defalarca izlememe
ra¤men sanki ilk kez izliyormuﬂum kadar heyecan
vericiydi. Dr. Yücel Kanpolat’›n “Importance of
science in the science age”, Dr. Murad Bavbek’in
“Neuroregeneration”

ve

Dr.

Jalal

Najjar’›n
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Nöroﬂirürjisi, s›ras›yla; Dr. Ethem Beﬂkonakl›, Dr.
Hesham Ben Khayal, Dr. Mohamed El-Fiki, Dr.
Abdulghafar Kiwan, Dr. Khalaf Al Moutaery, Dr.
Mahmud Karmi, Dr. Yousef Al-Awadi, Dr.
Abderrahman Sidi Said, Dr. Emile Bouhabib, Dr. Taha
Alderazi, Dr. Amin Alkamali, Dr. Setyo Widi Nugroho
ve Dr. Ali Al Mashani taraf›ndan yap›lan konuﬂmalar
ile tan›t›ld›. Dikkatimi çeken en önemli husus, hemen
her konuﬂmac›n›n yak›n kültürel ve tarihi ba¤lar›m›z›n
oldu¤unu vurgulamas› idi. Gerçektende, Anadolu
topraklar›nda yetiﬂmiﬂ ‹bn-i Sina gibi pek çok bilim
insan›n›n etkileri hemen her konuﬂmac›n›n
yans›lar›nda yerini alm›ﬂt›.
Toplam 11 oturumda, 45 konuﬂman›n ve 90 sözel
bildirinin yerald›¤› sempozyum bilimsel içeri¤i
bak›m›ndan da oldukça zengindi. Nöro-onkoloji,
vasküler, omurga ve periferik sinir cerrahisi,
pediatrik, nöro-anatomi, travma ve fonksiyonel
nöroﬂirürjinin yan› s›ra, e¤itim ve ö¤retim, ve
gelecekteki yaklaﬂ›mlar gibi konular›nda ele al›nd›¤›

“Neurosurgery in the Ancient Islamic World” adl›
konuﬂmalar›n›n ard›ndan, sempozyuma kat›lan
ülkelerin dernek baﬂkanlar›, ülkelerindeki nöroﬂirürji
tarihini ve günümüzde geldikleri seviyeyi anlatan
konuﬂmalar›n› yapt›lar. Türkiye, Libya, M›s›r, Suriye,
Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Cezayir, Lübnan,
Bahreyn, Yemen, Endonezya, Umman, ve Afganistan
83
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Peker ve Dr. ‹hsan Solaro¤lu konuﬂmac› olarak
kat›ld›lar.
Zengin bilimsel içeri¤inin yan› s›ra, “1st Middle
East Neurosurgical Symposia” sosyal olarak da bir
ilke imza att›. Türk Nöroﬂirürji Derne¤inin
öncülü¤ünde, 19 bölge ülkesinden davet edilen
100’ün üzerindeki misafirin konaklama, yemek ve
kay›t giderleri TNDer taraf›ndan eksiksiz olarak
karﬂ›land›.
‹lk günün sonunda ilgi çekici bir aç›l›ﬂ töreni
gerçekleﬂti. Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Dr. Ethem Beﬂkonakl›’n›n konuﬂmas›n›n
ard›ndan, 18 ülke dernek baﬂkanlar›na ve PANS
Baﬂkan› Dr. Muhammed Joharji, MENS Baﬂkan› Dr.
Mohamed Hafez Ramadan’a plaketleri verildi. Toplu
çekilen foto¤raf›n ard›ndan Türk kültürünün önemli
bir parças› olan Mehteran’› tan›tan 10 dakikal›k bir
film gösterisi yap›ld›. Filmin bitimiyle birlikte sürpriz
bir ﬂekilde salona giren ve muhteﬂem bir konser
veren Mehteran Bölü¤ü, kat›l›mc›lar›n ﬂaﬂk›nl›¤›na
neden olurken ve büyük bir ilgi ve be¤eni toplad›.
Hemen ard›ndan, otelin 19. kat›na ç›k›ld›, trio
eﬂli¤inde muhteﬂem ‹stanbul manzaras›nda al›nan
yemeklerle birlikte dostluklar pekiﬂtirildi.
Ertesi gün baﬂkanlar ﬂerefine verilen ö¤len
yeme¤inde tekrar tekrar bölge ülkelerinin ve bu
toplant› vesilesi ile geliﬂtirilen iletiﬂimin önemi
vuguland›. Bir bak›ma sempozyumun slogan› olan
“Birbirimizden haberdar olmal›y›z!”, “We must aware
of each other!” herkesin dilinde kabul görmüﬂtü. O
yemekte, gelecek toplant›lar›n s›ras›yla; M›s›r, Suriye
ve Kuveyt’te yap›lmas› karara ba¤land›. Daha da
önemlisi kat›lan tüm ülke temsilcileri, WFNS 2017
kongresine aday olan ‹stanbul’a ve Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i’ne desteklerinin tam oldu¤unu deklare
ettiler.
oturumlarda, çok say›da ö¤retim üyesi, tecrübelerini
ve bilgilerini kat›l›mc›lara aktard›lar. Toplam 19
ülkeden, yaklaﬂ›k 250 nöroﬂirürjiyenin kat›ld›¤› “1st
Middle East Neurosurgical Symposia”’ya ülkemizden,
Dr. Mehmet Zileli, Dr. Selçuk Palao¤lu, Dr. Yusuf
Erﬂahin, Dr. Nejat Akalan, Dr. Memet Özek, Dr. U¤ur
Türe, Dr. Yunus Ayd›n, Dr. Talat K›r›ﬂ, Dr. Selçuk
84

‹kinci günün akﬂam›nda kat›l›mc›lar› yine
muhteﬂem bir organizasyon bekliyordu. Otobüsler ile
Beﬂiktaﬂ’ta iskeleye inen ve ard›ndan gala yeme¤inin
yap›laca¤› tekneye binen kat›l›mc›lar, ﬂehirlerin ﬂehri
‹stanbul’un akﬂam güneﬂ bat›m›nda keyfini ç›kard›lar.
Gala yeme¤i, fas›l eﬂli¤inde baﬂlad›. Lezzetli Türk
yemeklerini bilmeyen, tad›na yabanc›l›k çeken
hemen hiç kimse yoktu. Bo¤az, kat›l›mc›lar› bir kez
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daha büyülemiﬂti. Tüm baﬂkanlar, s›ras›yla sahneye
ç›k›p, Türk misafirperverli¤ini övdüler ve bu
sempozyumun düzenlenmesinden ve dostluklar›n
geliﬂtirilmesinden duyduklar› memnuniyeti dile
getirdiler.
Kongrenin son gününde bir sürpriz daha yaﬂand›.
‹stanbul’a bir ziyaret vesilesi ile gelen Prof. Dr. M.
Gazi Yaﬂargil sempozyumu duymuﬂ ve önceden
haber vermeden ziyarete gelmiﬂti. Say›n Yaﬂargil tüm
oturumlara kat›ld›, bilgi ve tecrübelerini kat›l›mc›lara
aktard›. Bu sebeple, kahve aras›nda kendisi ile
foto¤raf çektirme ﬂans›n› bulanlar, ülkelerine bir
baﬂka güzel an›y› da götürme f›rsat›n› yakalad›lar.
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Daha anlatacak çok ﬂey var tabi ki... Ancak son
olarak bu sempozyumun organizasyon komitesinde
görev almam nedeni ile elde etti¤im küçük bir bilgiyi
sizlerle paylaﬂmak istiyorum. Sempozyumu tan›tan
web sayfas›n›n hayata girmesi ile birlikte yaklaﬂ›k 4
ayl›k bir süre zarf›nda, www.mens2010.org olan bu
web adresi yaklaﬂ›k 11.000 kez görüntülenmiﬂtir. Bu
ziyaretlerin %28’i ülkemizden gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
‹lginç olan ﬂudur ki; en s›k ziyaretin yap›ld›¤› 2. ülke
ise Amerika Birleﬂik Devletleri olup ziyaretlerin
%26’s›n› oluﬂturmaktad›r. Bu bilgiyi paylaﬂt›¤›m di¤er
ülke baﬂkanlar›n›n da ﬂaﬂk›nl›klar›n›n yerini, biraz
düﬂününce bu buluﬂman›n önemine b›rakt›¤›n›
hat›rlat›yor, hepinize sa¤l›kl› günler diliyorum.
Bu kongrede edindi¤imiz yeni dostlar›m›zla
2011’de M›s›r’da görüﬂme temennisiyle...
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MENS’‹N ARDINDAN TEﬁEKKÜR E-POSTALARI



Dear Ethem,

Thank you very much for your kind invitation to the superbly organised meeting in
Istanbul. You have motivated all of us to adopt this platform to meet and discuss issues that would
promote services, training and research in our part of the world. You have also proven that Turkey
is more than capable and deserves all our efforts to get the opportunity to organise WFNS 2017.
Many thanks again for your generosity and help and I look forward to meeting with you again in the
not too distant future.
Kindest regards, Fatih
El Fatih Bashir El Malik
President, Sudan



Dear Professor Beskonakli
Greetings from Bahrain

I would like to congratulate you for successful organization and scientific program of the first
Middle East Symposia. It was really a success and credit to be added to your society.
Thanks for the warm reception and hospitality. All the memories will remain.
We support your application to host the WFNS Congress in 2017.
Best regards
Taha Al-Derazi
President, Bahrain Neurosciences Association



Dear Colleague,

The meeting was nicely organized, with state of the art scientific content. I would like to
congratulate you and everybody else who worked on making this a successful meeting.
You will have all my support for your bidding to host the 2017 WFNS Meeting; if you would like we
can put an announcement of the bid in our October 2010 Pan Arab Journal of Neurosurgery, free of
charge.
I would like to sincerely thank you very much for the great hospitality that you showed me during
my visit to Istanbul and I hope that we will meet in the not too distant future.
Best regards,
Maj.Gen/Prof. Khalaf Al Moutaery
President, Saudi Arabia
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Dear Ethem

Thank you very much for your hospitality and high quality scientific meeting. Socializing
and getting close to you and your Turkish colleagues socially especially Murad was such an
unforgettable experience only matched to that I had with Mehmet Zileli. We enjoyed every
moment. We wish you will win the WFNS bid and be sure that you have ESNS full support
Mohamed El-Fiki
President,Egypt



Dear Professor Beskonakli,
Thank you very much for your kind invitation and your warm hospitality.

I am sure that this 1st Middle East Neurosurgical Symposia will be the beginning for a new era of
exchange between neurosurgeons from the Northern part of Africa to those in the Easternmost part
of the Middle East.
The organization was perfect, and the Turkish neurosurgeons have shown their high level of
expertise in the neurosurgical field, and they certainly deserve to host the 17th World Congress of
Neurological Surgery, and you can count on our support in this matter.
Sincerely yours.
Professor Abdessamad El Ouahabi
President, Moroccan Society of Neurosurgery



Dear Prof. Ethem

I like to congratulate you and the organizing committee for the excellent organization of
the 1st Middle East Neurosurgical symposia in Istanbul, it was highly successful meeting . I
would like to thank you for the hospitality we felt every body of our colleagues , I hope that
this symposia will be historical onset in the cooperation between our colleagues in this
important region of the world.
Cordially yours
Prof. A. Tamimi
Chairman of Neurosurgical department
Hospital of University of Jordan and Medical School



Dear Ethem, Mehmet,

It was a real pleasure to be with you and your families and realize our close heritage. We
should build this relationship in order for future generations to get together easier. Our viewpoints
are similar in that we have the ability to do our own congresses and not rely on "big names".
Instead we should encourage honest reporting and state of the art procedural description that do
not require imaginary expertise!
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My wife and I are extremely grateful for your kind and exquisite invitation and hope that we can
keep in touch.
Yours truly,
Mohamed Hafez Ramadan



Dear Dr. Ethem
I think we are the one who should thank you, for such a great hospitality and kindness,
which all of us touched during this short stay at your wonderfull country.

I also congratulate for the great success of your conference,you paied attention to every small
details, thanks again and again , and see you soon in kuwait
with my best regards
Dr Hesham Yousri

NEUROSURGERY DEPARTMENT,
IBN SINA HOSPITAL KUWAIT



Dear prof.Ethem,
Thank you for this excellent meeting from all aspects. i hope we will see and the member
of the society soon.

with my best regards
Dr. Ali Al Mashani,MD
President, Oman



Dear Prof. Ethem Beskonakli
Dear friend ,

Back to Algiers, I would like to congratulate you and all turkish neurosurgeons for your successful
meeting “1st Middle East Neurosurgical Symposia’’ and in the name of the Algerian Neurosurgical
Society and mine, I would like to express you our deepest thanks for your warm and friendly
welcome during our stay in Istanbul.
With my warm regards
Abderrahman Sidi Said
President, Algeria
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Dear Dr. Ebeskonakli,

Just a short note to thank you for your kind hospitality and to express my pleasure in
meeting you during the great meeting you had. I look forward to meeting you in the future. Please
also extend my thanks to Dr. Murad as I seem to have misplaced his card. I would appreciate it if
you would be kind enough to send me his email address.
Best Regards
Nasri Khoury
President, Jordan



Dear friend,

it was great time that we had it with all friends, thank you and all your team work
for such efforts
waiting to see you in Syria
Jalal Najjar
secretary, Syrian Society of Neurological Surgeons,
WFNS Education & Training committee



Dear Dr. Ethem,

Thank you for a wonderful meeting and great turkish hospitality, congratulation, I wish on
behalf of our society to see you and Dr. Murad with other freinds from Turkey in our annual
meeting as I told you in Istanbul.
Hani Meniawi
Vice president, syrian Society of Neurological surgery
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Toplantı İzlenimi

Dr. TANJU UÇAR
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroﬂirürji Anabilim Dal›

Euroacademia
Multidisciplinaria
Neurotraumatologica
15. Kongresi
6-9 May›s, 2010

MN (Euroacademia Multidisciplinaria
Neurotraumatologica) 15. Kongresi 6-9
May›s tarihleri aras›nda Antalya Side de
gerçekleﬂtirildi. Avrupan›n de¤iﬂik ülkelerinin yan›
s›ra Rusya, Litvanya gibi di¤er ülkelerden de bilim
adamlar›n›n kat›ld›¤› kongre Baﬂar›yla tamamland›.
Kongrenin ilk kez Türkiye de gerçekleﬂtiriliyor olmas›
ve kongre baﬂkan›n TNDer Nörotravma grup baﬂkan›
Doç. Dr. Tanju Uçar taraf›ndan üstlenilmiﬂ olmas›
kongrenin Türk nöroﬂirurjiyenleri aç›s›ndan di¤er bir

E

güzel yan›yd›.Aç›l›ﬂ Kokteyli Antalya Kale içindeki
tarihi bir mekan olan Marina Hotel de yap›lan
toplant›da Konuklar aras›nda Antalya Büyükﬂehir
belediye baﬂkan› Prof. Dr. Mustafa Akayd›n da vard›
ve misafirlere kongre baﬂkan› Doç. Dr. Tanju Uçar ile
birlikte hoﬂ geldiniz dedi.100 Civar›nda kat›l›mc›n›n
oldu¤u kongrenin bilimsel program› 7ve 8 may›s
tarihleri aras›nda kongre oteli olan Side/Sueno Hotel
de gerçekleﬂtirildi. Oldukça yo¤un bir akademik
takvim ile dolu olan iki gün içinde EMN ad›na uygun
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olarak birçok disiplinden konuﬂmalar yap›ld›. Türkiye
den ve yurtd›ﬂ›ndan çok say›da nöroﬂirurji, anestezi
ve yo¤un bak›m, radyoloji, nöropsikiatr, acil uzman›,
anatomist, nörolog uzman ve asistanlar›n›n kat›ld›¤›
toplant›larda nörotravma birçok yönüyle ele al›nd›.
Nörotravmalardan sonra yaﬂam kalitesinin önemi
üzerinde duran konuﬂmalar ilgi çekti. Kafa travmalar›
oldu¤u kadar omurga ve omurilik yaralanmalar›, kök
hücre tedavileri baﬂl›klar› da ayr›ca ilgi çeken konular
oldu. Poster alan›nda birincilik ödülü verilmesi bu
y›lda uyguland› ve Edirne Trakya üniversitesinden
Dr. Osman ﬁimﬂek ve arkadaﬂlar› “Predicting
outcome of head Injury: A novel computer based
model” baﬂl›kl› çal›ﬂmalar›yla bu ödülü ald›lar. 8
May›s akﬂam› geleneksel “EMN Family Event” sosyal
aktivitesi gerçekleﬂtirldi. Aspendos ve Side antik
ﬂehirlerine yap›lan akﬂam turu kat›l›mc›lar› büyüledi.
Kongrenin son günü yap›lan konuﬂmalarda EMN
onursal Baﬂkan› Prof. Dr. Klaus Von Wild ve ﬂu anki
baﬂkan Prof. Dr. Wolf Ingo Steudel bu y›l Antalya da
düzenlenen kongrenin ﬂimdiye kadar yap›lan ve
bilimsel ve sosyal düzeyi en yüksek toplant› oldu¤u
konusunda vurgulamalar yapt›lar. 2011 y›l›nda
‹spanya/sevilla da buluﬂmak üzere konuklar iyi
dileklerle ülkemizden ayr›ld›lar.

92

D e r n e ¤ i

B ü l t e n i

T ü r k

N ö r o ﬂ i r ü r j i

D e r n e ¤ i

Dr. MURAT HANCI

B ü l t e n i

Üyelerimizden

‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi,
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dal›

Atlar› Vururlar,
De¤il mi?*
Bir hayata mal olan özgürlük özgürlük de¤il;
Özgürlü¤e mal olan hayat da art›k hayat
de¤ildir…

Atlar…
‹nsan›n en yak›n dostlar›, insana hizmet eden
hayvanlar›n en kabiliyetlisi ve k›ymetlisi.. harp
meydanlar›ndaki yard›mc›, yük taﬂ›rken hizmetçi,
yar›ﬂma, cirit atma, çit atlama ve av sporlar›nda neﬂe
ve zevk orta¤›…
Cesur ve at›lgan oldu¤u gibi sahibine de son
derece itaatkard›r atlar. Sahibi dilerse doludizgin,
dörtnala koﬂar, isterse aheste yürür, isterse durur.
Her durumda sahibini memnun etmeye çal›ﬂ›r.
Yoruldu¤unda bile kendisini çatlatmak pahas›na da
olsa bütün gayret ve kuvvetini itaat u¤runa sarf eder.
Atlar aras›nda haset olmaz ama yar›ﬂlarda, hendek ve
çit atlamada daha h›zl› koﬂup öne geçmek isterlerken
nas›l da g›pta ederler birbirlerine…
Tahminen 5500 seneden beri insanlara hizmet
eden atlar› ilk evcilleﬂtiren toplulu¤un ‹skitler oldu¤u
söylenir.
Gerçekten öyle midir? Yoksa bu bir paradigma
m›d›r? Binlerce y›l önce evcilleﬂtirildi¤i söylenen
atlar gerçekten evcilleﬂtirildiler mi? Yoksa insanlar›n

ç›karlar›na hizmet etmek için esarete mi zorland›lar?
Her konuda oldu¤u gibi anlamak istedi¤imiz gibi,
iﬂimize geldi¤i gibi alg›lad›¤›m›z için bu canl›lar da
yeri gelince dost yeri gelince hizmetkar yeri gelince
baﬂ tac› edilen zavall›lar de¤il midir? Kendi içlerinde
de s›n›flar›z onlar›; ‹ngiliz at›, Arap at›, sütçü beygiri
diye…
Kimisi ﬂansl›d›r do¤al yetene¤ini atalar›ndan
ald›¤› gücü daha da geliﬂtirmiﬂtir; daha h›zl› koﬂar,
mücadelecidir, direngendir, yar›ﬂ at› olarak sunulur
bizlere ve en tatl› elmalarla en taze soya filizleriyle
beslenir sahibinin cebini doldurdukça…
Baﬂar›lar› ile güven sundukça en güzel diﬂiler
sunulur ona; yine bizim ç›kar›m›z için yeni nesiller
versin diye… Maalesef gün gelir art›k koﬂamaz hale
gelir; göreceli olarak yaral›d›r art›k.. Hele dam›zl›k
olarak da umudumuzu yitirmiﬂsek perde kapan›r,
üzerindeki süslü örtüler al›n›r ve kaç›n›lmaz son
yaklaﬂ›r. Yine insanlara hizmet edecektir; ülkesine
göre ya kedi-köpek mamas› ya da ucuz sucuklara
katk› olmak üzere mezbahaya do¤ru yol al›r
sessizce…

*Ekonomik sistemin kendi toplumunu sürükledi¤i uçurumun ola¤anüstü bir tablosunu çizen Horace McCoy’un “They Shoot Horses,
Don't They?” adl› roman› Sydney Pollack taraf›ndan ayn› adla sinemaya da uyarlanm›ﬂt›r (1969).
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Her yar›ﬂ at› bu denli ﬂansl› de¤ildir; kazara
baca¤›n› k›rmaya görsün, sonu bellidir ne denli
sevilirse sevilsin “ ac› çekmesin diye “ rasyonalize
edilerek vurulduklar› hepimizin malumudur. Ama bu
ac›kl› tabloyu görmek istemeyiz, bu nedenle de
gözden uzakta gerçekleﬂtirilir infaz.

Atlar› da vururlar…
Kriz dönemiydi, "1929 Bunal›m›" tüm Amerika’y›
derinden sarsm›ﬂt›. Açl›¤›n, sefaletin kavurdu¤u bu
ülkede insanlar yaﬂama tutunabilmek, geçimlerini
sa¤layabilmek, içinde bulunduklar› çukurdan
ç›kabilmek, keﬂfedilebilmek için, en insanl›k d›ﬂ›
yollar› bile deniyorlard›. Fakirlik ve çaresizli¤in
pençesindeki milyonlarca iﬂsizden biri de Gloria
Beatty (Jane Fonda) bir dergide büyük para ödüllü bir
dans yar›ﬂmas›n›n ilan›n› gördü; hiç oturmadan dans
edebilen çiftlere ödül vaat ediliyordu. S›radan bir
yar›ﬂma de¤ildi bu, bir maratondu adeta. Arada
verilen çok k›sa molalar haricinde yar›ﬂma haftalarca
hatta aylarca sürecek, en son ayakta kalan çift
yar›ﬂmay› kazanacakt›. 1500 dolar ödüllü yar›ﬂman›n
koﬂulu, hiç durmadan dans edebilmekti ve 1500 dolar
o y›llar için küçük bir servet say›labilirdi. Yar›ﬂma
tabii ki radyodan da naklen yay›nlanacakt›. Gloria
partneri olarak film yönetmeni olma hayalleri kuran
bir aylak olan Robert Syverton (Michael Sarrazin) 'i
seçmiﬂti.

Polis sordu¤unda nedenini ﬂöyle aç›klam›ﬂt›:
"Atlar› vururlar de¤il mi?"
D›ﬂar›da gösteri hâlâ sürüyordu.

Yar›ﬂma ikinci ay›na girdi¤inde ayakta kalabilen
son çiftlerdendiler. Organizatör, yorgunluktan
çökmek üzere olan gençleri ça¤›rm›ﬂ "Pistte evlenin,
daha çok ilgi çekersiniz" demiﬂti.
Genç k›z "Ya kazan›rsak" diye sorunca ﬂu yan›t›
alm›ﬂt›:
"Bunca y›ld›r bu iﬂin içindeyim, hiç kazanan›
görmedim."
Yar›ﬂmac›lar aras›nda esen kuﬂku, belirsizlik ve
güvensizlik rüzgarlar› olaylar› kontrolden ç›karm›ﬂ,
Gloria'n›n zaten dengesiz olan ruh halini iyice
bozmuﬂtu. Her geçen gün umutsuzlu¤u derinleﬂen
Gloria, partneri Robert 'tan yaﬂad›¤› bu ›zd›raba son
vermesi için kendisini vurmas›n› istiyordu. Ve sefil
halde yar›ﬂmay› terk ettiklerinde, delikanl› "Yard›m
et" diye inleyen genç k›z›n beynine s›km›ﬂt›
kurﬂunu...
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Y›lk› atlar›…
Sahibinin,
bak›m›ndan,
masraf›ndan,
zahmetinden yüksündü¤ü, gocundu¤u, ya da bazen
istemeden de olsa güç yetiremedi¤i bir at›, bir k›ﬂ
vaktinde, -belki sa¤ kal›r e¤er yaﬂamaya müstahaksa
diye… Do¤aya, kaderine, boﬂlu¤a salmas› ile yitik at
olmaya aday mahzun hayvanlar›n ad›d›r bu. Baharda
döner kimi; kimi de dönemez zemheri so¤uklar› çok
uzad›¤›nda…
Bazen
insan
kendisini
bile
sahiplenemedi¤inde, bir y›lk› at› gibi sal›vermek
isteyebilir kendisini, bulmak için müstahakk›n›…
Y›lk› atlar› ürkektir; mesafe koyarlar insano¤luyla
aralar›na; yaklaﬂamazs›n›z. Zira korkup kaçarlar
sürüleriyle birlikte ve arkalar›ndan bakakal›rs›n›z.
Seyrine doyulmaz manzarad›r y›lk› atlar›n›n ‘özgürlük’
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bir ürperti verir insana. Sanki ‘özgürlük’ hissinin ete
kemi¤e bürünmüﬂ halidir y›lk› atlar›n baﬂ› dumanl›
da¤lar›n eteklerinde baﬂ›na buyruk bir hayat
sürmeleri…

Ve Bizler…
Anayasam›z
sosyal
devlet
niteli¤indeki
devletimizin görevlerini tan›mlarken ilgili 56.
Maddesi: “Herkes, sa¤l›kl› ve dengeli bir çevrede
yaﬂama hakk›na sahiptir” der.
Devlet, herkesin hayat›n›, beden ve ruh sa¤l›¤›
içinde sürdürmesini sa¤lamak; insan ve madde
gücünde tasarruf ve verimi art›rarak, iﬂbirli¤ini
gerçekleﬂtirmek amac›yla sa¤l›k kuruluﬂlar›n› tek
elden planlay›p hizmet vermesini düzenler”
Gerçeklere bakal›m bu ne kadar uygulanmaktad›r:

dans›… ‹nsano¤lunun tahrip eden ve tüketen, azaltan
yan›na ra¤men yeniden var olman›n ve var etmenin,
yeni baﬂlang›çlar›n seremonisi gibidir y›lk› atlar›n›n
rüzgârla yar›ﬂan halleri… Da¤lar ve atlar ne çok
yak›ﬂ›r birbirine. Da¤lar›n heybetine atlar›n asaleti
nas›l da denk düﬂer. Arap ya da ‹ngiliz at› gibi asil bir
soydan gelmezler ama y›lk›lar›n asaleti zincirlerini
k›rmalar›ndan gelir ve da¤lar› mesken tutmalar›ndan.
Özgürlü¤e yazg›l› olmalar› da hayranl›k vericidir.
Y›lk› atlar›nda da¤lardaki yaﬂam içinde art›k
insano¤luna de¤il de birbirlerine olan vefa duygusu
hayranl›k uyand›racak derecededir. Bask›n olan
özellikleri ise özgürlü¤e tutkuyla ba¤l› oluﬂlar›d›r. Bu
yüzden bir kez gördü¤ünüz noktada bir daha
bulamazs›n›z y›lk›
atlar›n›. Çünkü sürekli yer
de¤iﬂtirirler. Bütün ba¤lardan azade olduklar›ndan
küçücük haralar de¤il uçsuz bucaks›z da¤lar›n,
ormanlar›n s›n›rlar› kadar geniﬂtir yaﬂam alanlar›.
‹stedikleri yöne koﬂman›n, baﬂ›na buyruk yol alman›n
tad›n› ç›kar›rlar. Hemcinslerinin aksine y›lk› atlar›
yulars›z, eyersiz alabildi¤ine ‘özgür’. Yemyeﬂil
çay›rlarda uçarcas›na süzülürken, onlar› izlemek garip

Mevcut yasalar biz hekimleri “cari tababet
kurallar› çerçevesinde hareket etmekle zorunlu”
k›lar; aksine bir tutum hata ya da suç olarak addedilir.
Fakat bu zorunlulu¤u ne denli uygulayabiliriz, bunu
irdelemeliyiz. Cari – güncel olan her zaman pahal›d›r,
bu demek de¤il ki her pahal› olan nesne iyidir. Ama
di¤er yandan göz ard› edemeyece¤imiz bir gerçek ise
“bir nesne pahal› ve kötü olabilir ama iyi ve ucuz
olamaz” postülat›d›r. Uygulamay› düﬂündü¤ünüz
tedavinin maliyetini bilmeniz günümüzde bir
zorunluluktur, aksi taktirde yapt›¤›n›z iﬂlemden ç›kar
sa¤lamakla
suçlanman›z
kaç›n›lmazd›r.
Uygulamad›¤›m›z ve bir sorunla karﬂ›laﬂt›¤›m›z›
düﬂünün, bu durumdan ç›kar elde etmek için alesta
bekleyenlerin gaz›yla derhal dava edilece¤iz ve en
hafifinden “bilinçli taksir”, ﬂans›m›z yok ise “olas›
kast” kavram›yla suçlanarak y›llar y›llar boyu sürecek
bir yarg›lanma sürecine dahil olaca¤›z. Bu arada
medyaya malzeme olarak “katil doktor”, “ç›karc›
doktor”, vs vs ﬂeklinde itham edilecek ve zihinlerde
o ﬂekilde yer edece¤iz. Sonunda suçsuz oldu¤umuzu
kan›tlasak bile bu durum medyan›n ilgisini
çekmeyece¤i için cevap hakk› çerçevesinde bile yer
almayacakt›r.
Bir de olay›n di¤er yan›na bakal›m; bu denli h›zla
artan bir nüfus, kurallarla aras› da pek iyi olmad›¤›
için s›k s›k kazaya maruz kalan bir genç nüfus, verimli
oldu¤u ça¤›nda hor kullan›ld›¤› için tükenmeye yüz
tutmuﬂ ama ölmemekte direnen yaﬂl› bir topluluk,
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halk›n %12 sine ulaﬂan özürlülük, ne yaps›n bu
devlet!!!
Önlemler belli; “kapitalist dünya düzeni zaten
önerisini getirmiﬂ” getirdi¤inden fazlas›n› götüren
yap› iflasa mahkumdur; direniyorsa bölünüp
yönetilmeli bu da olmuyorsa itlaf edilmelidir” fakat
olay› bu ﬂekilde aç›k edersek ay›p olur bu nedenle
ötenaziye özendirmek, daha kibar bir çözüm olur.
Y›llar önce tetraplejik bir heykelt›raﬂ› canland›rd›¤›
eserde Richard Dreyfus sanatsal bir dille
zihinlerimize kaz›m›ﬂt› bu gerçekleri.
Bu çözümler tarih boyunca defalarca uygulanmad›
m› zaten? Spartal›lar c›l›z çoçuklar› ölüme terk
ederken, Gulliver’in gezileri öyküleriyle tan›¤›m›z
Jonatan Swift’in önerdi¤i gibi ileride ac› çekecek
kuﬂaklar›n peﬂinen ortadan kald›r›lmas› veya III.
Reich’in liderinin önerdi¤i gibi ari toplumu
oluﬂturmak için zorlu seleksiyonlar... Di¤er yandan
yasalar›m›z buna izin vermedi¤i için ölebilmek için
bile yabanc› kaynaklara ba¤›ml› kalmaktay›z.
‹stiareler bazen “Cleveland” diyor ise de baﬂkalar›
için ‹sviçre’deki ötenazi klinikleri iﬂaret
edilmektedir.
Onu bunu yasaklayarak hekimleri ola¤an
ﬂüpheli olarak görerek, “alt›n omurga, “gümüﬂ
kaburga, bronz mesane” gibi sansasyonel
baﬂl›klarla s›rtlanlara (aslanlara de¤il – onlar leﬂ
yemez) atan sistem kendi özrünü daha ne kadar
örtebilir ki…
Ete¤imizdeki taﬂlar› dökelim; “biz sa¤l›¤a bu
kadar pay ay›rabiliriz, ölen ölür kalan sa¤lar bizimdir”
diyelim…
Tedavisi pahal›ya patlayacak olan hastalar,
örne¤in tetraplejik olgular ya da ne kadar tedavi
edilirse edilsin üretken ( ödedi¤i sa¤l›k priminden
fazlas›n› sarf etmeyen birey) olamayacak olan
hastalar uygun bir biçimde (aya¤› k›r›lan yar›ﬂ at›
örne¤inde oldu¤u gibi) sistem d›ﬂ›na al›n›rsa önemli
ölçüde tasarruf sa¤lanabilir. Ne de olsa MKE
K›r›kkale’de
ucuz fiyatla üretmektedir basit
çözümleri… Ne de olsa toplum olarak gözlerimizi
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baﬂka yönlere
al›ﬂt›r›ld›k…

çevirmeye

ya

da

kapatmaya

Sa¤l›k sistemindeki bozuklu¤u hekimlerin s›rt›na
yükleyerek kat etti¤imiz yollarda elde edilen
rantlar›n nerelere kayd›r›ld›¤›n› sarahaten ortaya
koyal›m.
Bu garabete dur diyecek sessiz az›nl›k biziz
arkadaﬂlar ama bizler koyun gibi durdukça daha çok
bayrama kurban olarak sunulaca¤›z…
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Üyelerimizden

Dr. YUSUF ‹ZC‹
GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dal›

Dr. Hüseyin Zinnur Rollas
Fakültesinden mezun olmuﬂtur. Gülhane Askeri T›p
Akademisi (GATA) Nöroloji AD’da nöroloji ihtisas›n›
tamamlam›ﬂt›r. Kore’de görev yapm›ﬂ ve burada
ABD’li cerrahlar›n kranial ve spinal yaralanmalara
müdahalelerini ilgiyle izlemiﬂtir. Bunun üzerine
nöroﬂirürji üst ihtisas› yapmaya karar vermiﬂ,
Türkiye’ye döndü¤ü zaman ilgili makamlara
baﬂvurmuﬂ ve 1954 y›l›nda nöroﬂirürüji üst ihtisas›

Resim 1: Dr. H. Zinnur Rollas

Onu ilk kez asistanl›¤a baﬂlad›¤›m zaman anabilim
dal› baﬂkan›n›n odas›nda resmini gördü¤üm zaman
tan›d›m. Sivil ve yaﬂl› bir resmi vard›. Önce bizim
klini¤imizin kurucusunun sivil ve yabanc› uyruklu
birisi oldu¤unu düﬂündüm. Daha sonra anabilim dal›
baﬂkan›m›za sordu¤um zaman onun da kendisini pek
tan›mad›¤›n› ama hayatta oldu¤unu ö¤rendim. Daha
do¤rusu klinikte çal›ﬂan hiç kimsenin Dr. Rollas
hakk›nda bir bilgisi yoktu. Uzun y›llar bu konu pek
ilgimi çekmedi. 2005 y›l›nda kendisini tan›maya karar
verdim ve o tarihlerde klini¤imizde aste¤men olarak
görev yapan Dr. Feridun Acar ile birlikte telefonunu
ve adresini ö¤renip Dr. Rollas’› ziyarete gittik (Resim
1 ve 2). Kendisi Çankaya’da bir apartman dairesinde
bir bak›c› ile birlikte yaﬂ›yordu. Bizi çok güzel
a¤›rlad›. Uzun bir konuﬂma yapt›k. Foto¤raflar çektik
ve evindeki belgeleri inceledik. Bu yaz›ma kaynak
sa¤layan belgerin hepsini bu konuﬂmada elde ettim.
Dr. Zinnur Hüseyin Rollas (Resim 3) 16.Mart.1923
tarihinde Bal›kesir’de do¤muﬂ. Köklerinin Orta
Asya’dan göç eden bir Türk kavminden geldi¤ini
ifade etmiﬂti. ‹zmir’de Nam›k Kemal Lisesinde
okuduktan sonra, 1946 y›l›nda Ankara Üniversitesi T›p

Resim 2: Dr. Feridun Acar ve Dr. Zinnur Rollas

Resim 3: Tbp.Bnb. H.
Zinnur Rollas
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için ABD’ye gönderilmiﬂtir. 1954-1956 y›llar› aras›nda
Ohio State University’de Nöroﬂirürji üst ihtisas›n›
yapm›ﬂt›r. Burada Dr. Lefever ve Dr. Zollinger gibi
de¤erli cerrahlarla berber çal›ﬂm›ﬂ ve 2 tane makale
yazm›ﬂt›r (1,2). Burada yapt›¤› tüm çal›ﬂma ve
ameliyat kay›tlar›n› saklam›ﬂt›r. Bugün Ohio State
University’nin web sitesi ziyaret edildi¤i zaman Dr.
Rollas’›n da içinde bulundu¤u resim görülmektedir
(Resim 4).
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kadar klinikte Dr. Uygur ve Dr. Gökalp ile beraber
çal›ﬂm›ﬂlar, ancak bu tarihte Dr. Rollas zorunlu olarak
emekliye sevk edildi¤i için nöroﬂirürji klini¤i
kapat›lm›ﬂt›r. Dr. Rollas bunun üzerine tekrar ABD’ye
dönmüﬂ ve Loma Linda Üniversitesinde bir süre
Instructor (Ö¤retim görevlisi) olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. Daha
sonra tekrar Türkiye’ye dönmüﬂ ve baz› sivil
hastanelerin (Ankara Numune ve Türkiye Yüksek
‹htisas Hastaneleri) nöroﬂirürji servislerinde
çal›ﬂt›ktan sonra aktif t›p hayat›n› bitirmiﬂtir. 1960’l›
y›llarda dönemin Cumhurbaﬂkan› Cemal Gürsel’in
hastal›¤› hakk›nda rapor haz›rlayan doktor heyeti
içinde yer alm›ﬂt›r. 1970’li y›llarda nöroﬂirürji’yi
b›rakan Dr. Rollas Ankara’da yaﬂamakta idi. 2.4.2010
günü vefat etmiﬂtir.
Vefat haberini ald›¤›m gün kendisinin vefat
etti¤ini bir hocam›za söyledim ve ald›¤›m cevap “O
yaﬂ›yor muydu?” oldu.
Yine bir arkadaﬂ›m
derne¤imizin yönetim kurulundan bir nöroﬂirürüji

Resim 4: En sa¤da beyaz gömlekli Dr. Zinnur Rollas.(Ohio
State University-ABD)

‹htisas›n› tamamlad›ktan sonra tekrar Türkiye’ye
dönmüﬂ ve 8.Kas›m.1956 tarihinde içinde Dr. Feyyaz
Berkay, Dr. Kamil Sokullu ve Dr. Rasim Adasal gibi
hocalar›n bulundu¤u jüri taraf›ndan nöroﬂirürüji
uzman› ünvan› verilmiﬂtir (Resim 5).
Ard›ndan GATA’da Genel Cerrahi Klini¤i içinde ilk
nöroﬂirürjikal giriﬂimlere baﬂlam›ﬂt›r. Bu giriﬂimler
daha çok pnömoensefalografi, ventrikülografi,
myelografi ve basit cerrahi giriﬂimlerdir. Bu dönemde
kendisine Genel Cerrahi Klini¤inden Dr. Zeki Uygur
(Nejat Uygur’un A¤abey’i) ve Dr. Hamit Ziya Gökalp
gönüllü olarak kat›lm›ﬂt›r. Sadece Gülhane’de de¤il,
di¤er sivil ve özel hastanelerde de çal›ﬂm›ﬂt›r. Dr.
Rollas bu dönemlerde takip ve tedavi etti¤i tüm
hastalar› detaylar› ile birlikte defterine kaydetmiﬂ ve
baz›lar›n›n foto¤raflar›n› çekerek saklam›ﬂt›r. O
tarihlerde bir klini¤in müstakil olarak çal›ﬂmas› için
klini¤in baﬂ›nda bir profesör bulunmas› gerekti¤i için
kendisine dönemin Milli Savunma Bakan› taraf›ndan
Profesör ünvan› verilmiﬂtir. Bu sayede 1957 y›l›nda
GATA’da nöroﬂirürüji klini¤i genel cerrahi servisinden
ayr›larak müstakil bir klinik halini alm›ﬂt›r. 1960 y›l›na
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Resim 5: Dr. Zinnur Rollas’a ait uzmanl›k belgesi. (8.11.1956
tarihli)

T ü r k

N ö r o ﬂ i r ü r j i

D e r n e ¤ i

uzman›na Dr. Rollas’›n vefat etti¤ini söyledi¤i zaman
ald›¤› cevap “O da kim?” olmuﬂtur. Dr. Rollas, Türk
Nöroﬂirürji camias› içinde pek tan›nmazd›.
Derne¤imizin kuruluﬂunda bulunmam›ﬂ ve üye de
olmam›ﬂt›r. Kongre ve toplant›lara da kat›lmazd›.
Gülhane’de ve di¤er hastanelerde yapt›¤› çal›ﬂmalar
ve klinik deneyimleri ile ilgili makale de yazmam›ﬂt›r.
Ama bu sadece onun de¤il di¤er hocalar›m›z›n da bir
kusurudur. Dr. Rollas’dan Dr. Engin Gönül’e kadar
pek çok de¤erli hocam›z GATA Nöroﬂirürji klini¤inde
baﬂkanl›k ve ö¤retim üyeli¤i yapm›ﬂ ancak 1980’li
y›llar›n ortalar›na kadar uluslararas› dergilerde
makale yay›nlamam›ﬂlard›r. Bildi¤imiz gibi GATA
Türk Nöroﬂirürjisinde pek çok geliﬂmelerin öncüsü
olmuﬂtur. 1965’den 2010 y›l›na kadar yap›lan
uzmanl›k ve doçentlik tezleri incelendi¤inde bu
gerçek ortaya ç›kmaktad›r. Ancak maalesef yaz›m
konusunda biraz geri kald›k.

B ü l t e n i

Dr. Rollas’›n açt›¤› yolu daha sonra Dr. Hamit Ziya
Gökalp, Dr. Nusret Ç›nar, Dr. ﬁefik Ünlü, Dr. H›z›r Alp,
Dr. Naci Seber ve Dr. Erdener Timurkaynak gibi
hocalar›m›z devam ettirmiﬂ ve klini¤imiz bugünkü
halini alm›ﬂt›r. Dr. Zeki Uygur ise çal›ﬂmalar›na
ABD’de devam etmiﬂtir. Dr. Rollas Türk
Nöroﬂirürji’sinde önemli bir mihenk taﬂ› olarak
kalacakt›r.

Kaynaklar:
1. Fisher RG, Rollas Z. Postpartum hemiplegia.
JAMA. 1960 Sep 10;174:155-8.
2. Abbott KH, Rollas ZH, Meagher JN. Choroid plexus
papilloma causing spontaneous subarachnoid
hemorrhage; report of case and review of
literature. J Neurosurg. 1957 Sep;14(5):566-70
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Acı Kaybımız

Op. Dr. AYDIN EGE
(05.03.1948-10.03.2010)

05.03.1948 Ankara’da do¤du. ‹lk orta ve Lise ö¤renimi ard›ndan Erzurum
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesine girerek 25.12.1971 de mezun oldu.
Daha sonra Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesinde Nöroﬂirürji ihtisas›n›
yapt› ve 06.01.1978 tarihinde Uzmanl›k alarak Mersin’de serbest uzman
hekim olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›. Bir süre serbest ve daha sonra Mersin SSK
hastanesinde sözleﬂmeli hekim olarak çal›ﬂt›. 15.07.1986 tarihinde Sa¤l›k
Bakanl›¤› kadrosuna geçerek Mersin Devlet Hastanesinde Beyin ve Sinir
Cerrahisi Uzman› olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›.10 Mart 2010 tarihinde vefat
edinceye kadar bu hastanede görevini sürdürdü.
Nuriye EGE ile evliydi. Efe ve Emek EGE ad›nda iki erkek çocuk babas›, 3
tane torunun da dedesiydi.
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YEN‹ DOÇENT OLAN ÜYELER‹M‹Z
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i olarak, yeni doçent olan hocalar›m›z› kutlar, bundan sonraki meslek
yaﬂamlar›nda da baﬂar›lar›n›n devam›n› dileriz.

BÜLENT DÜZ
1969 Malatya do¤umludur. 1987 y›l›nda ‹stanbul Pertevniyal lisesini bitirerek
Gülhane Askeri T›p Akademisine (GATA) girmiﬂtir. 1997-2002 y›llar› aras›nda
Gülhane Askeri T›p Akademisi Beyin ve Sinir Cerrahi Klini¤inde asistanl›k
e¤itimini tamamlad›ktan sonra 2 y›l süre ile ‹zmir Mevki Asker Hastanesinde
Beyin ve Sinir Cerrahi Klini¤i servis ﬂefi olarak görev yapm›ﬂt›r. 2001-2004
y›llar› aras›nda EANS “European Courses in Neurosurgery” kurslar›n›
bitirmiﬂtir. Aral›k 2004- Aral›k 2005 tarihleri aras›nda University of Pittsburgh
Medical Center’da (UPMC) 1 y›l süre ile endoskopik kafa taban› cerrahisi
e¤itimi alm›ﬂt›r. Türk Nöroﬂirürji Derne¤i 2008 yeterlik yaz›l› s›nav›n›, Ocak
2009’da Prag’da yap›lan “EANS Part 1 European neurosurgical examination”
s›nav›n›, Ocak 2010’da ise Almanya’da yap›lan “EANS Part 2 Oral
examination” s›navlar›n› geçmiﬂtir. 2008 Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Hamit Ziya
Gökalp Genç Nöroﬂirürjiyen Teﬂvik Ödülü (üçüncülük), 2009 Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i Dr. Y›ld›z Yalç›nlar Bilimsel Araﬂt›rma ödülünü alm›ﬂt›r. 2006-2010
y›llar› aras›nda GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi klini¤inde yard›mc› doçent
olarak çal›ﬂm›ﬂ 14 Nisan 2010’da girdi¤i doçentlik s›nav›nda baﬂar›l›
bulunarak Doçent ünvan› alm›ﬂt›r. Halen GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi
Klini¤inde çal›ﬂmaya devam etmektedir. Türk Nöroﬂirürji ve Turkish
Neurosurgery dergilerinde editör yard›mc›s›d›r. Evli ve iki çocuk babas›d›r.

KENAN KOÇ
1967 Y›l› Kelkit do¤umludur. ‹stanbul’da ‹lk ve
Orta ö¤renimini
tamamlad›ktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesinden 1992
y›l›nda mezun oldu. 1992 y›l›nda mecburi hizmet için Isparta ili
ﬁarkikaraa¤aç ilçesinde acil hekimi olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›.
Kocaeli
üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirurji anabilim Dal›nda 1995 y›l›nda
baﬂlad›¤› uzmanl›k e¤itimini 2001 y›l›nda bitirdi. 2001 y›l›nda itibaren ayn›
klinikte Uzman ve Yrd. Doçent olarak olarak çal›ﬂt›. 2006 y›l›nda Napoli
Federico II Üniversitesi ve Bologna Bellaria hastanesinde Endoskopik
Transfenoidal Cerrahi için gözlemci olarak bulundu. Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Nöroonkoloji ve Nörovasküler grup üyesidir. Halen Kocaeli Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirurji Anabilim dal›nda çal›ﬂmaktad›r. Evli ve bir çocuk
babas›d›r.
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SEM‹H NAC‹ BALAK
1964 y›l›nda Ankara’da do¤du. ‹lkokulu Eskiﬂehir ve ‹stanbul’ da okudu.
1981’de ‹stanbul Üsküdar Halide Edip Ad›var Lisesi’nden mezun oldu. T›p
e¤itimini ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakultesi’nde tamamlayarak
1987’de mezun oldu. Sinop’ta SSK Dispanseri ve Hastanesi’nde pratisyen
doktor olarak hizmet yapt›. Uzmanl›k e¤itimine Bak›rköy Ruh ve Sinir
Hastal›klar› Hastanesi’nde 1988’de baﬂlad› ve 1994’de nöroﬂirürji uzman›
oldu. Askerlik hizmetini Kayseri’de yapt›. 1995’de Bak›rköy Dr. Sadi Konuk
E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi’nde çal›ﬂmaya baﬂlad›. 1995’de Belçika’da
‘European Board in Neurosurgery' s›nav›n› geçti. 1998-1999’da Avrupa
Stereotaksi ve Fonksiyonel Nöroﬂirürji Derne¤i (ESFN) ‘fellowship’ bursunu
kazan›p ‹sveç’e giderek Stokholm’de Karolinska Enstitüsü’nde Stereotaksi
ve Fonksiyonel Nöroﬂirürji ve özellikle nöropatik a¤r› konusunda klinik ve
laboratuvar çal›ﬂmalar›na kat›ld›. 2005 y›l›nda ‹stanbul Göztepe E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi’nde çal›ﬂmaya baﬂlad›. 2006 senesinde TND Nöroﬂirürji
Yeterlik yaz›l› s›nav›n› geçip ‘TND Nöroﬂirürji Yeterlik Belgesi’ni ald›. Yine
2006’da Viyana’da Avrupa Nöro-Onkoloji Derne¤i (EANO) Kongresi’nde “en
iyi poster” ödülünü kazand›. 2007-2009 y›llar›nda Avrupa Nöroﬂirürji Derne¤i
(EANS) Genç nöroﬂirürjiyenler komitesinde görev ald›. 2009 y›l›nda ‹stanbul
Göztepe E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi nöroﬂirürji klini¤inin JRAAC (UEMSEANS Birleﬂik Komitesi) taraf›ndan verilen “The European Standards of
Excellence for the Education in Neurosurgery” akredite belgesini almas›na
program direktörü olarak katk›da bulundu. ‹stanbul Göztepe E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi ‘2010 Y›l› Bilimsel Yay›n’ ödülünü ald›. 2010 y›l›nda
doçent oldu. 2004 y›l›ndan beri Avrupa Nöroﬂirürji Derne¤i (EANS)
Etikolegal Komite üyesi olarak görev yapmaktad›r. 2006 y›l›ndan beri Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i Cerrahi Nöroanatomi Ö¤retim ve E¤itim Grubu’nda
görev almaktad›r. Halen SCI kapsam›na giren 25 yurt d›ﬂ› makalesi,
uluslararas› kongrelerde sunulmuﬂ ve bildiri kitaplar›nda yer alm›ﬂ 43
bildirisi, 29 ulusal kongre bildirisi, 2 yurt içi makalesi ve 1 kitap bölümü ile
SCI kapsam›ndaki yay›nlar›na 53 at›f mevcuttur. ‹ki uluslararasi dergide ve
bir ulusal dergide hakemlik görevine devam etmekte, bir ulusal dergide
editör yard›mc›l›¤› yapmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca ve ‹sveççe
bilmektedir.

102

T ü r k

N ö r o ﬂ i r ü r j i

D e r n e ¤ i

B ü l t e n i

Kutlama

FÜSUN (DEM‹RÇ‹V‹) ÖZER
1959 Ayd›n do¤umlu,Burdur ve ‹zmir’de ilk ve orta ö¤retimlerinin ard›ndan
girdi¤i Ege Üniversitesi T›p Fakultesindeki e¤itimini 1982 y›l›nda
tamamlad›.‹ki y›l süre ile Çorum’un Alacahöyük Sa¤l›k Oca¤›nda mecburi
hizmetini yapt›.1984 y›l›nda ‹zmir Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesinde
Nöroﬂirurji ihtisas›na baﬂlad›.1990 y›l›nda alt› ay süre ile Zürih
Üniversitesinde mikroﬂirurji e¤itimi ald›.Ayn› y›l uzman olup,ayn› hastanede
baﬂasistanl›k görevine baﬂlad›.1998 y›l›nda ‹zmir Bozyaka E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi nöroﬂirurji klini¤inde ﬁef yard›mc›l›¤› görevine
baﬂlad›.Halen ayn› hastanede yönetici olarak çal›ﬂmaktad›r.Vasküler konular
ilgi alan›na girmekte olup,yurtd›ﬂ› ve yurtiçi dergilerde yay›nlanm›ﬂ 40
makalesi bulunmaktad›r. Evli ve bir çocuk annesidir.

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

AR‹F TARKAN ÇALIﬁANELLER
Dr. Tarkan Çal›ﬂaneller, 1971 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. 1988 y›l›nda ‹stanbul
Vefa Lisesi’nden, 1995 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi’nden
mezun oldu. Ayn› y›l Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirürji Anabilim
Dal›’nda uzmanl›k e¤itimine baﬂlad› ve 2000 y›l›nda uzmanl›k e¤itimini
tamamlad›. 2001-2003 y›llar› aras›nda ABD’de Virginia Üniversitesi
Nöroﬂirürji ve Neuroscience Departmanlar›nda research fellow olarak
subaraknoid kanama ve vazospazm konusunda çal›ﬂt›. 2003 y›l›nda Baﬂkent
Üniversitesi Nöroﬂirürji Anabilim Dal›’nda göreve baﬂlad› ve halen Baﬂkent
Üniversitesi Konya Uygulama ve Araﬂt›rma Hastanesi’nde görev
yapmaktad›r.
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KA⁄AN TUN
1969 tarihinde Ayd›n'da do¤muﬂtur. ‹lk, orta ve lise e¤itimini ‹zmir'de
tamamlad›. Ege Üniversitesi T›p Fakültesi’nden 1993 y›l›nda T›p doktoru
olarak mezun oldu. 1993–1996 y›llar› aras›nda Manisa ve Ankara'da pratisyen
hekim olarak görev yapt›. 1996–2002 y›llar› aras›nda Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji Anabilim Dal›nda ihtisas›n› tamamlad›. TÜB‹TAK ve
Beyin Araﬂt›rmalar› Derne¤i 2001 Seyahat ve E¤itim Bursu Ödülü ile Eylül
2001’de Hopital Lariboisiére - Paris Üniversitesi'nde gözlemci olarak
bulundu. 2002 y›l›ndan itibaren Ankara Numune E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi, 1. Nöroﬂirürji Klini¤i’nde Uzman Doktor olarak göreve baﬂlam›ﬂt›r.
2002–2007 y›llar› aras›nda, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Anatomi
Anabilim Dal›nda Klinik Anatomi Doktora program›n› tamamlam›ﬂt›r. 2008
y›l›nda, Anadolu Üniversitesi Aç›k Ö¤retim Fakültesi Sa¤l›k Kurumlar›
‹ﬂletmecili¤i bölümünde e¤itime baﬂlam›ﬂ ve halen devam etmektedir.
Ald›¤› bilimsel ödüller aras›nda, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i “Y›ld›z Yalç›nlar
Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü 2007”, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i “Prof. Dr. Mahir
Tevruz Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü 2009”, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i “Dr. Y›ld›z
Yalç›nlar Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü 2009” ödülleri bulunmaktad›r. 29 adet
SCI-expanded kapsam›nda yay›nlanm›ﬂ uluslararas› bilimsel makalesi, 24
adet ulusal dergilerde yay›nlanm›ﬂ bilimsel makalesi bulunmaktad›r. Halen,
2002 y›l›nda baﬂlam›ﬂ oldu¤u Ankara Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi,
1. Nöroﬂirürji Klini¤i’ndeki görevine devam etmektedir. 22 Nisan 2010
tarihinde Doçent’lik ünvan›n› alm›ﬂt›r.

HAL‹L ‹BRAH‹M SEÇER
1965 y›l›nda Konya’da do¤du. 1983’de Konya Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 1984
y›l›nda GATA T›p Fakültesi’ne girdi. 1990’da T›p Fakültesinden mezun olup
bir y›l k›ta staj e¤itimi sonras› k›ta hizmetini ‹zmir TCG Peyk Komutanl›¤›’nda
tamamlad›. 1993–1998 y›llar›nda GATA Haydarpaﬂa E¤itim Hastanesi Beyin
ve Sinir Cerrahisi Klini¤i’nde uzmanl›k e¤itimi ald›. 2005 y›l›na kadar s›ras› ile
Kas›mpaﬂa Deniz Hastanesi ve ‹skenderun Deniz Hastanesi’nde beyin ve
sinir cerrahisi uzman› olarak görev yapt›ktan sonra 2005 y›l›nda GATA Beyin
ve Sinir Cerrahisi A.D.’na uzman olarak atand›. 2006 y›l›nda ayn› anabilim
dal›nda yard›mc› doçent oldu. Halen ayn› klinikte doçent olarak görev
yapmaktad›r. Uluslararas› dergilerde 26, ulusal dergilerde 15 yay›nlanm›ﬂ
makalesi vard›r. 8 adet kitap bölüm yazarl›¤› mevcuttur. Evli ve 2 çocuk
babas› olup iyi derecede ‹ngilizce bilmektedir.
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DEN‹Z KONYA
1972 y›l›nda Giresun’da do¤du. 1994 y›l›nda Ege Üniversitesi T›p
Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirürji
AD’nda nöroﬂirürji uzmanl›k e¤itimi tamamlad›ktan sonra, 2002 y›l›nda beri
ayn› klinikte uzman ve yard›mc› doçent kadrosunda görev yapt›. 2004-2005
y›llar›nda spinal cerrahi alan›nda research fellow olarak Harvard Medical
School, Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA, USA ve VA, West
Roxbory Hospital, Spinal Cord Injury Centre, Boston, MA, USA’da bulundu.
2002 y›l›nda TÜB‹TAK-BAD Novartis Proje Destek Ödülü, 2003 y›l›nda Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i “Op. Dr. Aysima Alt›nok Uzmanl›k Tez Ödülü”, 2006
y›l›nda Beyin Araﬂt›rmalar› Derne¤i Yay›n Teﬂvik Ödülü alm›ﬂt›r. Yurt d›ﬂ›
hakemli dergilerde 26, yurt içi hakemli dergilerde 25 yay›nlanm›ﬂ makalesi
vard›r. Uluslar aras› kitaplarda 2, ulusal kitaplarda 2 bölümü vard›r. Evli ve 1
çocuk babas›d›r.

SUAT EROL ÇEL‹K
1964 Malatya do¤umlu, 1987 y›l›nda ‹stanbul T›p Fakültesini bitirdi. Türk
Hava Kuvvetlerinde askerlik görevi ve mecburi hizmet sonras›nda Haziran
1991 de Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesinde nöroﬂirürji ihtisas›na baﬂlad›.
1996 y›l›nda 6 ay süreyle Emory Üniversitesi (Atlanta/USA) nöroﬂirürji
bölümünde gözlemci asistan olarak bulundu. Aral›k 1997 de yeni do¤an
s›çanlarda diffüz kafa travmas› modelinde, hipoterminin ve dizocilpin
maleat (MK-801)’›n nöron koruyucu etkilerinin araﬂt›r›lmas› isimli tezi ile
uzman oldu. 1996-2000 y›llar› aras›nda Avrupa nöroﬂirürji kursunu (EANS)
tamamlayarak yaz›l› s›nav›n› geçti. Ço¤unlu¤u A grubu dergilerde olmak
üzere 15 adet yurtd›ﬂ› yay›n› mevcuttur. TND, EANS ve CNS üyesidir. Evli ve
bir çocuk babas›d›r. Halen Ümraniye E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi
nöroﬂirürji klini¤inde çal›ﬂmaktad›r.

105

T ü r k

N ö r o ﬂ i r ü r j i

D e r n e ¤ i

B ü l t e n i

Kutlama

FEYZA KARAGÖZ GÜZEY
Dr.Feyza Karagöz Güzey 1967'de ‹stanbul'da do¤muﬂtur. ‹stanbul T›p
Fakültesini bitirdikten sonra Nöroﬂirürji uzmanl›k e¤itimini ‹stanbul T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji Anabilim Dal›nda alm›ﬂ ve 1997 y›l›nda Vak›f Gureba
E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesinde uzman doktor olarak çal›ﬂmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Halen ayn› hastanede çal›ﬂmaktad›r. Evli ve iki çocuk annesidir.

TAYFUN HAKAN
1961 Denizli Sarayköy do¤umludur. 1979 y›l›nda Bornova Anadolu
Lisesinden, 1985 y›l›nda Akdeniz Üniversitesi Antalya T›p Fakültesinden
mezun olmuﬂtur. Kahramanmaraﬂ Düzba¤ köyünde iki y›l mecburi hizmet
yapm›ﬂt›r.
Nöroﬂirürji ihtisas›n› 1988–1994 y›llar› aras›nda Haydarpaﬂa Numune E¤itim
ve Araﬂt›rma Hastanesinde yapm›ﬂt›r.
1990 y›l›nda Edinburgh Üniversitesi Western General Hospital Nöroﬂirürji
Klini¤inde 3 ay “ziyaretçi asistan” olarak bulunmuﬂtur. ﬁubat-Mart 1995
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Nöroﬂirürji Anabilim dal›nda “stereotaksi”
konusundaki temel bilgileri ö¤renmiﬂtir.
1997–2000 y›llar› aras›nda Marmara Üniversitesinde “Mikronöroﬂirürji
Doktoras›” teorik derslerini tamamlam›ﬂt›r. 1994–2001 y›llar› aras›nda
Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Beyin Cerrahi
Klini¤inde Baﬂasistan olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. 2001–2003 y›llar› aras›nda Dr. Lütfi
K›rdar Kartal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi 2. Beyin Cerrahisi Klini¤inde ﬁef
Yard›mc›s› olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. 2003 y›l›ndan bu yana Haydarpaﬂa Numune
E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Beyin Cerrahisi Klini¤inde ﬁef Yard›mc›s›
olarak çal›ﬂmaktad›r.
2004 y›l›ndan bu yana ‹stanbul Tabip Odas› Onur Kurulunda görev
yapmaktad›r.
Evli ve iki çocukludur.
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TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹’NE TEﬁEKKÜRLER...
De¤iﬂim, yaﬂam›m›zda de¤iﬂmeyen tek olgudur. T›p ise de¤iﬂimin ve geliﬂimin kaç›n›lmaz
oldu¤u ve insan hayat›n› do¤rudan etkileyen belki de en önemli pozitif bilimdir. T›pta
geliﬂimin temel sürükleyicisi de akademik araﬂt›rmalar ve bu araﬂt›rmalara sunulan
endüstriyel destektir. Bu durum hem yeni teknolojilerin geliﬂtirilmesinde hem de var olan
teknolojinin kullan›m›nda akademi ve endüstrinin sürekli iﬂbirli¤ini zorunlu k›lmaktad›r.
Bilgi, bilginin uygulanabilir teknolojilere dönüﬂtürülmesi ve bu teknolojinin kullan›m›
s›ras›nda bir baﬂka olmazsa olmaz da düzenleyici ve ödeme kurumu olarak “Kamu” yani
Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Geliﬂmiﬂ ekonomilerde oldukça yayg›n olan özel sa¤l›k
sigortas› sistemi ülkemizde henüz %5’lik bir nüfus taraf›ndan kullan›l›r oldu¤u için SGK bütün
ülke nüfusuna hizmet vermek gibi zor ve pahal› bir görevi yürütmektedir. Özellikle son
ekonomik geliﬂmeler bu sa¤l›k hizmetinin sunumunu çok daha zor bir hale getirmiﬂtir. Ülke
vatandaﬂ› olarak, her sa¤l›k çal›ﬂan› ve hizmet sunucusu günlük prati¤inde ülke yarar›n› tabii
ki gözetmek zorundad›r. Fakat kamu yarar› gözetilirken en az kamu yarar› kadar önemli olan
bir baﬂka nokta da kamuyu oluﬂturan tek bireylerin yani vatandaﬂlar›m›z›n, kaliteli ve kabul
edilebilir bir sa¤l›k hizmeti almas›n›n sa¤lanmas›d›r. Bu durum anayasam›zdaki “Sosyal
Devlet” kavram›yla da garantiye al›nm›ﬂt›r. Hasta, ödeme kurumu, uygulay›c› ve tedarikçi
aras›ndaki bu çok önemli denge, sadece ülkemizde de¤il, bütün dünyada en iyi çözümü
bulmak için u¤raﬂ›lan çetrefilli bir sorundur.
Ülkemizde sosyal güvenlik kurumlar› da 1995 y›l›ndan beri çeﬂitli sistemler deneyerek bu
dengeyi sa¤lamaya çal›ﬂmaktad›r. Geçmiﬂte zaman zaman olumlu ad›mlar at›lsa da 1-2 y›ll›k
dönemlerin sonunda hep t›kanmalar ve krizler yaﬂanm›ﬂt›r. Bunun en önemli sebebi de
kurulan sistemlerin t›ptaki geliﬂmelere paralel olarak yenilenmemesi ve ödeme sistemleri
kurulurken hekimlerin tedarikçilerin bu mekanizmalar›n d›ﬂ›nda tutulmas›d›r. Olaya sadece
fiyat düﬂürme perspektifiyle bakan (ki ço¤u zaman bu bak›ﬂ da asl›nda en pahal› maliyetleri
yan›nda getirir) ve denklemin içindeki insan sa¤l›¤›, uygulay›c›n›n sorunlar›, tedarik zincirinin
maliyeti gibi çok önemli unsurlar› göz ard› eden hiçbir sistemin baﬂar›l› olmas› mümkün
de¤ildir. Örne¤in bir firman›n bir üründeki maliyeti sadece o ürünün ham maliyet fiyat›
de¤ildir. Üyelerimizin tamam› satt›klar› ürüne ek olarak ayr›ca çok ciddi bir hizmet
vermektedirler. Bugün Türkiye’nin her yerinde yap›lan ameliyatlara zaman›nda ve eksiksiz
malzeme temin etmek baﬂl› baﬂ›na çok önemli bir maliyet kalemidir. Sadece ürünün fatura
maliyetinden yola ç›k›larak bir fiyatlama yap›lmas› y›llard›r yap›lan en büyük yanl›ﬂlardan
biridir. Y›llarca süren deneme-yan›lmalar›n sonunda nihayet TNDer ve TOTBID’in de
yard›m›yla SGK yeni bir düzenlemeyi 25.03.2010 tarihinde uygulamaya sokmuﬂ
bulunmaktad›r. Bugüne kadar yap›lan çal›ﬂmalar›n tersine bu süreçte SGK, kurumsal olarak
TNDer ve ORDER’i de bu çal›ﬂmalar›n içine dahil etmiﬂ ve sistemdeki bütün taraflar›n
görüﬂlerini alarak yeni bir geri ödeme sistemi düzenlemiﬂtir. Ortaya ç›kan yeni pozitif liste
ve SUT hükümleri tabii ki mükemmel de¤ildir. Düzeltmeye ve netleﬂtirmeye muhtaç birçok
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madde bulunmaktad›r. Dernek olarak zaten bu noktalarda TNDer ile de görüﬂerek itiraz ve
katk›lar›m›z› yapm›ﬂ bulunmaktay›z. Bu eksikliklerin d›ﬂ›nda sistemin ruhuna bakt›¤›m›z
zaman birçok eksikli¤in giderilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› tespit edebiliyoruz. Y›llard›r her platformda
dile getirdi¤imiz FDA benzeri bir kuruluﬂun ülkemizde mutlaka kurulmas› ve sa¤l›k sistemine
kontrolsüz ürün giriﬂinin engellenmesi önerimiz tam anlam›yla olmasa da bu SUT’le bir
nebze karﬂ›lanm›ﬂ olmaktad›r. Asl›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n yapmas› gereken bu düzenleme
SUT’inde istenilen belgelere ve bütün ürünlerin bir bilimsel komisyondan geçirilerek
de¤erlendirilmesi yoluyla SGK taraf›ndan üstlenilmiﬂtir. Bu SUT’ndeki belki en olumlu
geliﬂmedir. Onun d›ﬂ›nda geçmiﬂte SGK ‹l Müdürlükleri taraf›ndan, ço¤u zaman konuyla
yak›ndan ilgisi olmayan hekimler vas›tas›yla yap›lan ve neredeyse her ﬂehirde farkl›l›k
gösteren hatta bazen ayn› ﬂehirde de¤iﬂik klinikler için bile farkl› uygulamalara sebep veren
“endikasyon” nedenli kesintiler de SUT ile bir anlamda netleﬂmiﬂtir. SUT’de yer alan
endikasyon ve hastane k›s›tlamalar›na tam olarak kat›ld›¤›m›z söylenemez. Derne¤imizin
düﬂüncesi bütün ürünler için endikasyonlar›n TNDer taraf›ndan belirlenmesi ve bütün
ürünlerin özel ya da resmi hastane fark› gözetilmeden her yerde kullan›labilmesi
yönündedir. TNDer yönetimiyle yapt›¤›m›z görüﬂmelerde onlar›n da bizden farkl›
düﬂünmedi¤ini fakat geçti¤imiz 2-3 sene içerisinde yaﬂanan kurals›zl›klar sonucunda ortaya
ç›kan geliﬂmeler nedeniyle “ﬂimdilik” ancak bu kadarl›k bir ilerleme sa¤lanabildi¤ini bizlere
bildirdiler. TNDer’in önümüzdeki dönemde de son SUT’nde bulunan eksikliklerin
giderilmesi ve daha da geliﬂtirilmesi için verece¤i katk›ya inanc›m›z tamd›r.
Derne¤imiz son SUT’nin düzeltilmesi gereken eksikliklerine ra¤men son 2-3 y›ld›r
yaﬂanan belirsizlik ortam›ndan daha ileri bir düzenleme oldu¤unu düﬂünmektedir. ﬁu an
itibar› ile en az›ndan geliﬂtirilebilir, düzeltilebilir bir sistem oluﬂmas›na verdikleri katk›dan
dolay› TNDer yönetimine ve oluﬂturduklar› kurullara yönetimimiz ad›na teﬂekkür ediyoruz.
ORDER olarak, TNDer’in bu akut sorunlar çözüldükten sonra, sektör ve Beyin Cerrahi
camias›n› ilgilendiren di¤er konularda da (etik kurallar, t›bbi firma temsilcisi e¤itimleri,
sertifika programlar›, kongre –sempozyum düzenlemeleri vb.) iﬂbirli¤i ve yard›mlaﬂma içinde
olaca¤›n› umut ediyor, ilerideki dönemin hepimize daha huzurlu bir çal›ﬂma ortam›
sa¤lamas›n› diliyoruz…
Sayg›lar›m›zla,
ORDER Yönetim Kurulu
22.05.2010
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TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹ YETERL‹K KURULU
“NÖROﬁ‹RÜRJ‹ YETERL‹K SINAVI”
24 EK‹M 2010
TAR‹H‹NDE ÖSYM TARAFINDAN ANKARA’DA YAPILACAKTIR
S›nava ilk 3 y›l›n› tamamlam›ﬂ Nöroﬂirürji Uzmanl›k Ö¤rencileri ve Türk Nöroﬂirürji Yeterlik belgesi
almak isteyen Nöroﬂirürji uzmanlar› kat›labilecektir.
Baﬂvuru için adaylardan istenen belgeler;
Asistanlar için:
• Anabilim dal› baﬂkan›, ﬂef ya da e¤itim program› direktörünün yazaca¤›, aday›n e¤itimde 3 y›l›n›
doldurdu¤u ve s›nava girmeye haz›r oldu¤unu belirten yaz›,
• Asistan karnesinin asl› veya onayl› bir kopyas›
• Özgeçmiﬂ ve yay›n listesi
• 150 YTL s›nav ücretinin yat›r›ld›¤›na dair belge,
• Adaylar›n son alt› ay içinde çekilmiﬂ, baﬂ› aç›k, aday› kolayl›kla tan›tabilecek nitelikte olan
foto¤raflar›n› T.C. Kimlik Numaralar› ile isimlendirilmiﬂ olarak elektronik ortamda (.jpg uzant›l›
dosyalar halinde),
• Nüfus cüzdan› fotokopisi, kurum adresi, cep telefonu numaras› ve e- posta adresi
Uzmanlar için:
• Uzmanl›k belgesinin kopyas›,
• Özgeçmiﬂ ve yay›n listesi,
• 150 YTL s›nav ücretinin yat›r›ld›¤›na dair belge,
• Adaylar›n son alt› ay içinde çekilmiﬂ, baﬂ› aç›k, aday› kolayl›kla tan›tabilecek nitelikte olan
foto¤raflar›n› T.C. Kimlik Numaralar› ile isimlendirilmiﬂ olarak elektronik ortamda (.jpg uzant›l›
dosyalar halinde),
• Nüfus cüzdan› fotokopisi, kurum adresi, cep telefonu numaras› ve e- posta adresi
• (Uzmanlardan s›nava girebilece¤ine dair ayr› bir muvafakat belgesi istenmeyecektir.

Banka Hesab›:
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i ‹ktisadi ‹ﬂletmesi
Yap› Kredi Bankas› Ankara Maltepe ﬁubesi
ﬁube Kodu:191 IBAN NO: TR 9100 0670 1000 0000 6266 6086
NOT: ÖSYM kay›t kart› ÖSYM taraf›ndan adresinize gönderilecektir. Bu nedenle kurum adresinizle
birlikte aç›k posta adresinizin de derne¤imize bildirilmesi gerekmektedir.
Adaylar›n yukar›daki belgelerle 06 Eylül 2009 tarihine kadar Türk Nöroﬂirürji Derne¤i, Taﬂkent Caddesi
13/4 Bahçelievler, Ankara adresine baﬂvurmalar› gerekmektedir.
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Duyurular

ÖNEML‹!

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Yurtd›ﬂ› Özel Konular
Burs Programlar›

Anabilim Dal›
Baﬂkanlar› ve
Klinik ﬁefleri’nin
dikkatine!

Amaç: Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi genç nöroﬂirürjiyenlerin, yurt d›ﬂ›nda kendisini
kan›tlam›ﬂ bir merkezde, ilgi duyduklar› bir alanda gidip e¤itim ve ö¤renim almalar›
ve gereksinim duyduklar› araﬂt›rma projelerini bu merkezlerde yapmalar›na olanak
sa¤lamak ve Türkiye'ye döndüklerinde kazand›klar› deneyimlerle çal›ﬂt›klar› klini¤e
katk›da bulunmalar›d›r.
TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹ YURTDIﬁI ÖZEL KONULAR BURS PROGRAMI
20 11 BAﬁVURU KOﬁULLARI
1. Burslar Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyelerine verilir.
2. Burs alacak kiﬂi 40 yaﬂ alt›nda olmal›d›r.
3. Baﬂvuran aday›n bir e¤itim hastanesinde çal›ﬂ›yor olmas› gerekmektedir.
4. Aday 3 adet ayr›nt›l› bilimsel özgeçmiﬂini ve çal›ﬂma süresinde planlad›¤›
projelerini Türk Nöroﬂirürji Derne¤i'ne göndermelidir.
5. Burs Alanlar›:
Pediatrik Nöroﬂirürji 3 Kiﬂi
Pediatrik Spinal Cerrahi 2 Kiﬂi
Periferik Sinir Cerrahisi 2 Kiﬂi
Vasküler Cerrahi 2 Kiﬂi
6. Bursa baﬂvuran aday Türk Nöroﬂirürji Derne¤i taraf›ndan oluﬂturulacak kurul
taraf›ndan sözlü görüﬂmeye al›n›r.
7. Aday dönüﬂünde Türk Nöroﬂirürji Derne¤i'ne rapor verir.
8. Burs süresi 6 ayd›r.
9. Burs ücreti ayda 1000 USD'd›r.
10. Son baﬂvuru tarihi: 1 Mart 2011
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Yurtd›ﬂ› E¤itim Bursu Baﬂvuru Koﬂullar›
1. Burslar Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyelerine verilir.
2. Burs alacak kiﬂi 40 yaﬂ alt›nda olmal›d›r.
3. Baﬂvuran aday›n bir e¤itim hastanesinde çal›ﬂ›yor olmas›
gerekmektedir.
4. Aday 3 adet ayr›nt›l› bilimsel özgeçmiﬂini ve çal›ﬂma süresinde
planlad›¤› projelerini Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’ne göndermelidir.
5. Aday›n Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi olan ve e¤itim
hastanelerinde ö¤retim kadrosunda bulunan (Profesör, Doçent,
ﬁef, ﬁef Muavini) en az 2 kiﬂiden referans mektubu almas› gerekir.
6. Gidece¤i ülkenin dili veya ‹ngilizce dilinde TOEFL (en az 500),
KPDS (en az 70) puan alanlar baﬂvuracakt›r.
7. Aday›n Türk Nöroﬂirürjisi’nin geliﬂmesine katk›s› olacak bir alanda
kendisini kan›tlam›ﬂ bir merkeze gitmesi istenir.
8. Aday›n bu merkezden kabul yaz›s› alm›ﬂ olmas› gerekmektedir.
9. Bursa baﬂvuran aday Türk Nöroﬂirürji Derne¤i taraf›ndan
oluﬂturulacak kurul taraf›ndan sözlü görüﬂmeye al›n›r.
10. Aday›n yurda dönüﬂte bir e¤itim kurumunda burs süresinin en az
2 misli daha çal›ﬂmas› istenir.
11. Aday dönüﬂünde Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’ne rapor verir.
12. Burs süresi 3 ay ile 1 y›l aras›nda de¤iﬂebilir.
13.

Burs ücreti ayda 1500 USD d›r.

SON BAﬁVURU TAR‹H‹
1 MART 2011
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
20 11 Y›l› Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i 2011 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir
bilimsel araﬂt›rma ödüllendirilecektir. Seçilen araﬂt›rmac›ya
ödülü ve berat› 2011 y›l› Türk Nöroﬂirürji Derne¤i 25. Bilimsel
Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1000 USD karﬂ›l›¤› Türk
Liras›d›r.

Baﬂvuru Koﬂullar›:
1. Baﬂvuran kiﬂi Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ› olmal›d›r.
2. Baﬂvuran kiﬂi, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi veya Nöroﬂirürji
dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.
3. Araﬂt›rma Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bir merkezde
yap›lm›ﬂ olmal›d›r.
4. Araﬂt›rma, deneysel veya klinik alanda yap›lm›ﬂ olabilir.
5. Araﬂt›rma, SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birisinde
1 Ocak 2010 - 31 Aral›k 2010 tarihleri aras›nda yay›mlanm›ﬂ
veya yay›na kabul edilmiﬂ olmal›d›r.
6. Baﬂvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araﬂt›rma Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i adresine gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baﬂvuru geçerli
de¤ildir.
7. Ödül baﬂvuran araﬂt›rmac›ya verilir. Baﬂvuruda, araﬂt›rmada
ad› geçen di¤er araﬂt›rmac›lar›n yaz›l› onay› ﬂartt›r.

SON BAﬁVURU TAR‹H‹
1 MART 2011
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Prof. Dr. Mahir Tevruz
Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü - 2011
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i 2011 y›l› Bilimsel Kongresi’nde "Prof. Dr.
Mahir Tevruz" Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü, seçilecek bir araﬂt›rmac›ya
verilecektir. Seçilen araﬂt›rmac›ya ödülü ve berat› 25. Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar›
10 Cumhuriyet alt›n›d›r.

Baﬂvuru Koﬂullar›:
1. Baﬂvuran kiﬂi Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ› olmal›d›r.
2. Baﬂvuran kiﬂi, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi doçent, yard›mc›
doçent ya da uzman veya Nöroﬂirürji dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi
olmal›d›r.
3. Araﬂt›rma Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bir merkezde
yap›lm›ﬂ olmal›d›r.
4. Araﬂt›rma, deneysel veya klinik alanda yap›lm›ﬂ olabilir.
5. Araﬂt›rma, SCI ve Index Medicus'a dahil dergilerden birisinde
1 Ocak 2010 - 31 Aral›k 2010 tarihleri aras›nda yay›mlanm›ﬂ veya
yay›na kabul edilmiﬂ olmal›d›r.
6. Baﬂvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araﬂt›rma Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i adresine gönderilmeli yada elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baﬂvuru geçerli
de¤ildir.
7. Ödül baﬂvuran araﬂt›rmac›ya verilir. Baﬂvuruda, araﬂt›rmada ad›
geçen di¤er araﬂt›rmac›lar›n yaz›l› onay› ﬂartt›r.

SON BAﬁVURU TAR‹H‹
1 MART 2011
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Dr. Aysima Alt›nok
Nöroﬂirürji Uzmanl›k Tez Ödülü - 20 11
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i 2011 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir uzmanl›k
tezi ödüllendirilecektir. Seçilen uzmanl›k bilimsel tezine, ödülü ve
berat› 25. Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde
verilecektir. Ödül miktar› 500 USD'd›r.

Baﬂvuru Koﬂullar›:
1. Ödül için baﬂvuran kiﬂi Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ›
olmal›d›r.
2. Ödül için baﬂvuran kiﬂi Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi ve
Nöroﬂirürji Uzman› olmal›d›r.
3. Uzmanl›k tezi çal›ﬂmas› Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bir
merkezde yap›lm›ﬂ olmal›d›r.
4. Uzmanl›k tezi deneysel ve klinik alanda yap›lm›ﬂ olabilir.
5. Uzmanl›k tezi 2010 y›l› içerisinde bas›lm›ﬂ olmal›d›r.
6. Baﬂvuru mektubu ile birlikte dört nüsha tez, Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i adresine gönderilir ya da elden teslim edilir. Faks,
disket veya e-posta ile baﬂvuru geçerli de¤ildir.
7. Ödül baﬂvuran kiﬂiye verilir.

SON BAﬁVURU TAR‹H‹
1 MART 2011
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp
Genç Nöroﬂirürjiyen Teﬂvik Ödülü - 2011
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp Genç
Nöroﬂirürjiyen Teﬂvik Ödülü için üç bilimsel çal›ﬂma ödüllendirilecektir. Seçilen araﬂt›rmac›lar›n ödül ve berat› Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i 25. Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1.ye
2500 USD, 2.ye 1500 USD ve 3.ye 1000 USD'd›r.

Baﬂvuru Koﬂullar›:
1. Ödül için baﬂvuran kiﬂi Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ›
olmal›d›r.
2. Ödül için baﬂvuran kiﬂi Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi veya
Nöroﬂirürji dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.
3. Araﬂt›rma deneysel veya klinik alanda yap›lm›ﬂ olmal›d›r.
4. Araﬂt›rma SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birisinde
1 Ocak 2010 - 31 Aral›k 2010 tarihleri aras›nda yay›mlanm›ﬂ
veya yay›na kabul edilmiﬂ olmal›d›r.
5. Baﬂvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araﬂt›rma Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i adresine gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baﬂvuru geçerli
de¤ildir.
6. Araﬂt›rman›n ayn› y›l Türk Nöroﬂirürji Derne¤i taraf›ndan
verilen baﬂka bir ödüle baﬂvurmam›ﬂ olmas› veya daha önce
herhangi bir ödül kazanmam›ﬂ olmas› gereklidir.
7. Ödül, de¤erlendirme jürisi taraf›ndan lay›k görüldü¤ü takdirde
verilir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri bölünemez,
birer kiﬂiye verilir. Ödül baﬂvuran araﬂt›rmac›ya verilir.
Baﬂvuruda, araﬂt›rmada ad› geçen di¤er araﬂt›rmac›lar›n yaz›l›
onay› ﬂartt›r.
SON BAﬁVURU TAR‹H‹
1 MART 2011
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Prof. Dr. Vural Bertan
Yurtd›ﬂ› Ö¤retim ve E¤itim Bursu
Amaç:
Nöroﬂirürji
alan›nda,
yurtd›ﬂ›nda
deneyimlerinin artmas› için genç
uzmanlar›na maddi destek sa¤lamak,

bilgi
ve
nöroﬂirürji

Sn. Prof. Dr. Vural Bertan’›n arzular› do¤rultusunda, bu
amac›n her sene yurtd›ﬂ›nda bir e¤itim kurumunda
bilgi ve deneyim kazanmak için yaklaﬂ›k üç ay süre ile
inceleme yapmak üzere gidecek bir genç nöroﬂirürji
uzman›na destek vermek üzere gerçekleﬂmesi, eﬂi
Prof. Dr. Münevver Bertan taraf›ndan kal›c› bir sisteme
ba¤lanmas› arzu edilmektedir. Bursun devaml›l›¤›, Sn.
Prof. Dr. Münevver Bertan taraf›ndan hukuki esaslara
göre sa¤lanacakt›r.
Burs Miktar› ve kapsam›:
Burs her sene bir kiﬂiye verilmek üzere toplam 5.000
Amerika Birleﬂik Devletleri Dolar›d›r.
Baﬂvuru Koﬂullar›:

bu belgenin alt› ay içinde sunulmas› gerekir, aksi
takdirde burs s›ralamadaki ikinci adaya verilir.)
6. Aday›n yurda dönüﬂünde yapt›¤› e¤itimle ilgili bir
yaz›l› raporu seçici kurula iletilmek üzere dernek
yönetim kuruluna sunmas› gerekir.
Seçici Kurul:
Seçici kurul, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetim
Kurulu’nun seçece¤i bir kiﬂi, Hacettepe Üniversitesi
Nöroﬂirürji Anabilim Dal› Baﬂkan›, Hacettepe Beyin
Omurilik ve Sinir Cerrahisi Mezunlar› Derne¤i
Yönetim Kurulu’nun seçece¤i bir kiﬂi olmak üzere üç
kiﬂiden oluﬂur. Seçici kurul müracaat eden adaylar›
de¤erlendirerek karar›n› birinci, ikinci ve üçüncü
olmak üzere s›ralama yaparak Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i’ne bildirir. Seçici kurul gerekli gördü¤ü
takdirde ödülü s›ralamada birinci ve ikinci s›ray› alan
adaylar aras›nda paylaﬂt›rabilir. Ödüle müracaat›n
olmad›¤› y›lda ödül miktar›n›n amaçlar do¤rultusunda
nereye aktar›laca¤›na seçici kurul karar verir.

1. T.C. vatandaﬂ› olmak

‹lan:

2. Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi olmak

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i her sene müracatlar için
kendi yay›n organlar›nda seçici kurulun toplanarak
iﬂlemi sonland›rmas› için yeteri zaman sa¤layarak
duyuru yapar. Sonuçlar Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin
Y›ll›k Bilimsel Kongresi’nden önce ilan edilir ve birinci
s›radaki adaya Prof. Dr. Vural Bertan konferans›ndan
önce simgesel bir törenle belgesi verilir.

3. Aday›n 40 yaﬂ alt›nda olmas›
4. Aday›n gidece¤i ülkede bilimsel iletiﬂimini
sa¤layacak seviyede yabanc› dil bildi¤inin seçici
kurul taraf›ndan objektif kriterlere göre kabul
edilmesi.
5. Seçilen aday›n gidece¤i merkezden kabul belgesi
getirmesi (seçici kurulun karar›n›n ilan›ndan sonra

SON BAﬁVURU TAR‹H‹
1 MART 2011
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Patent-Faydal› Model Ödülü - 2011

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i, patent sahibi üyelerine patent/faydal› model
ödülü verecektir. 2010 y›l› içinde patent/faydal› model belgesi alm›ﬂ
üyelerimiz 1 Nisan 2011 tarihine kadar derne¤imize baﬂvurduklar› takdirde,
bu baﬂvurular oluﬂturulacak bir jüri taraf›ndan de¤erlendirilecektir. Patent
sahibi üyelerimize verilecek ödül miktar› 5000 TL'dir. Bu ödül birden fazla
baﬂvuruya verilebilir.
Baﬂvuru Koﬂullar›:
1. Baﬂvuran kiﬂi Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ› olmal›d›r.
2. Baﬂvuran kiﬂi Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi veya Nöroﬂirürji dal›nda
uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.
3. Patent (ya da faydal› model) birden fazla kiﬂiye aitse ya da patent sahibi
buluﬂ sahibinden farkl›ysa, ödül baﬂvuran patent ya da buluﬂ sahibi
kiﬂiye verilir. Bu durumda di¤er patent sahiplerinin yaz›l› onay›
gereklidir.
4. Patent Nöroﬂirürji ile ilgili herhangi bir giriﬂimi sa¤lay›c›, kolaylaﬂt›r›c›,
sanayiye uyarlanabilir ve üretilebilir nitelikte olmal›d›r. Bu kriterler
TND’nin patent jürisi taraf›ndan de¤erlendirilecektir.
5. Baﬂvuru mektubu ile birlikte resmi patent belgeleri ve patentli ürünü
aç›klay›c› belgelerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir.
6. Patent/faydal› model ödülü için duyuru Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
yay›nlar›nda her y›l için tekrarlan›r.

SON BAﬁVURU TAR‹H‹
1 N‹SAN 2011
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Bilimsel Toplant›lar›
Türk Nöroşirürji Derneği
Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu
“ D o ğ u / G ü n e y d o ğ u A n a d o l u B ö l g e T o p l a n t ı s ı”
5 Haziran 2010
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır
http://www.turknorosirurji.org

Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu
“Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu 1. Kurs”
1-4 Temmuz 2010
Anemon Otel, Eskişehir
http://www.spinetr.org
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Ülkemizin bütün
Nöroﬂirürjiyenlerini
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’ne
üye olmaya ça¤›r›yoruz!

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeli¤inin yararlar›:
• Ücretsiz y›lda 6 say› bilimsel dergi,
• Ücretsiz y›lda 4 defa ana bülten,
• Ücretsiz grup bültenleri (6-8 defa),
• Araﬂt›rma ve proje destek burslar›,
• De¤iﬂik ödül programlar›na baﬂvurma hakk›,
• Dernek toplant›lar›na görevli (konuﬂmac›, yönetici, misafir vb),
olarak kat›lma hakk›,
• Y›lda 15 de¤iﬂik bilimsel toplant›ya (kongre, sempozyum ve kurs
ﬂeklinde) kat›labilme ﬂans›,
• Toplant›larda indirimli ücretlerden yararlanma...

Taﬂkent Caddesi 13/4 Bahçelievler-06500 ANKARA
Tel : + 90 312 212 64 08
Faks: + 90 312 215 46 26
Web: www.turknorosirurji.org.tr
E-posta: info@turknorosirurji.org.tr
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Yeni Üyeler

OSMAN ARIKAN NACAR
1977 y›l›nda
Kadirli/Adana’da
do¤muﬂtur. Çukurova
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
Ankara Numune
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve
bir çocuk babas›d›r.
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K. BARAN
ﬁAH‹NBEYO⁄LU
1972 y›l›nda Malatya’da
do¤muﬂtur.
‹nönü Üniversitesi
T›p Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r.
Halen Gaziantep Özel
Primer Hastanesinde
Nöroﬂirürji uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r.
Evli ve iki çocuk
babas›d›r.

SAL‹H SAYHAN

AYDEM‹R KALE

1976 y›l›nda
Alaçam/Samsun’da
do¤muﬂtur. Ege
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
Denizli Devlet
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

1978 y›l›nda
Gülnar/Mersin’de
do¤muﬂtur.
Gazi Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
Zonguldak Atatürk
Devlet Hastanesinde
Nöroﬂirürji uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

RIZA ONUR SARI

SERDAR KAYA

1977 y›l›nda
Afyonkarahisar’da
do¤muﬂtur. Ankara
D›ﬂkap› Y›ld›r›m Beyaz›t
E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesinden ihtisas›n›
alm›ﬂt›r. Halen Muﬂ
Devlet Hastanesinde
Nöroﬂirürji uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

1976 y›l›nda Samsun’da
do¤muﬂtur. GATA T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
ayn› yerde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve iki
çocuk babas›d›r.

T ü r k

N ö r o ﬂ i r ü r j i

D e r n e ¤ i

B ü l t e n i

Yeni Üyeler

MEHMET ERHAN
TÜRKO⁄LU
1977 y›l›nda Kayseri’de
do¤muﬂtur. Erciyes
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
Ankara D›ﬂkap› Y›ld›r›m
Beyaz›t E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesinde
Nöroﬂirürji uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

ERGUN KARAVEL‹O⁄LU
1978 y›l›nda
Kadirli/Osmaniye’de
do¤muﬂtur. Ankara
D›ﬂkap› Y›ld›r›m Beyaz›t
E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesinden ihtisas›n›
alm›ﬂt›r. Halen Bolvadin
Dr. Halil ‹brahim Özsoy
Devlet Hastanesinde
Nöroﬂirürji uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

DERYA BURCU HAZER

SARPER AKTAﬁ

1978 y›l›nda Trabzon’da
do¤muﬂtur. Hacettepe
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
Çank›r› Devlet
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r.

1970 y›l›nda Bayburt’da
do¤muﬂtur. Atatürk
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
Erzurum Bölge E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesinde
Nöroﬂirürji uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve iki
çocuk babas›d›r.

HÜSEY‹N HAYR‹
KERTMEN

AL‹ RIZA ÖZCAN

1977 y›l›nda Trabzon’da
do¤muﬂtur. Ankara
D›ﬂkap› Y›ld›r›m Beyaz›t
E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesinden ihtisas›n›
alm›ﬂt›r.

1979 y›l›nda Gösun’da
do¤muﬂtur. Ankara
Atatürk E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesinden
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
Dr. Münif ‹slamo¤lu
Kastamonu Devlet
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve
bir çocuk babas›d›r.
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122

HAKAN ÖZALP

SERHAT PUSAT

1974 y›l›nda Ankara’da
do¤muﬂtur. Ankara
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
Diyarbak›r Devlet
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r.

1976 y›l›nda Elaz›¤’da
do¤muﬂtur. Ankara GATA
T›p Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
Girne Askeri
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

HÜSEY‹N YAKAR

AHMET ‹LKAY IﬁIKAY

1968 y›l›nda Bak›rköy’de
do¤muﬂtur. F›rat
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
ayn› yerde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve bir
çocuk babas›d›r.

1978 y›l›nda Ankara’da
do¤muﬂtur. Hacettepe
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
Artvin Devlet
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r.

CEM KARABULUT

SEL‹M AYHAN

1976 y›l›nda Palu’da
do¤muﬂtur. Vak›f Gureba
E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesinden ihtisas›n›
alm›ﬂt›r. Halen Bozüyük
Devlet Hastanesinde
Nöroﬂirürji uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

1979 y›l›nda Ankara’da
do¤muﬂtur. Hacettepe
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r.
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OSMAN SAFFET
DO⁄ANAY

FAT‹H KESK‹N

1962 y›l›nda Ankara’da
do¤muﬂtur. Ankara
E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesinden ihtisas›n›
alm›ﬂt›r. Halen Sivas
Numune Hastanesinde
Nöroﬂirürji uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve iki
çocuk babas›d›r.

1976 y›l›nda K›rka¤aç’da
do¤muﬂtur. Selçuk
Üniversitesi Meram T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
Karaman Devlet
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r.

MEHMET EM‹N ANASIZ

AR‹F SUNGU

1972 y›l›nda
Emirda¤/Afyon’da
do¤muﬂtur. Ankara
D›ﬂkap› Y›ld›r›m Beyaz›t
E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesinden ihtisas›n›
alm›ﬂt›r. Halen ﬁanl›urfa
E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve iki
çocuk babas›d›r.

1966 y›l›nda
Diyarbak›r’da
do¤muﬂtur. Ankara GATA
T›p Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
‹zmir Asker
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve üç
çocuk babas›d›r.

MEVC‹ ÖZDEM‹R

ARSAL ACARBAﬁ

1979 y›l›nda Silifke’de
do¤muﬂtur. Ankara
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
Ergani Devlet
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve bir
çocuk babas›d›r.

1975 y›l›nda Eskiﬂehir’de
do¤muﬂtur. Vak›f Gureba
E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesinden ihtisas›n›
alm›ﬂt›r. Halen Antakya
Devlet Hastanesinde
Nöroﬂirürji uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve iki
çocuk babas›d›r
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ÖZGÜR ÇEL‹K

MURAT DA⁄

1975 y›l›nda Ankara’da
do¤muﬂtur. Hacettepe
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r.
Haydarpaﬂa Numune
E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r.

1972 y›l›nda ‹stanbul’da
do¤muﬂtur. Bak›rköy
Ruh ve Sinir Hastal›klar›
Hastanesinden ihtisas›n›
alm›ﬂt›r. Halen Bak›rköy
Sadi Konuk E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesinde
Nöroﬂirürji uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve iki
çocuk babas›d›r.

AHMET HAMD‹
ALBAYRAK

SEVDA U⁄RAﬁ

1970 y›l›nda
Çaml›hemﬂin’de
do¤muﬂtur. Ankara
Baﬂkent Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r.
Halen Trabzon Numune
E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve bir
çocuk babas›d›r.
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1973 y›l›nda Kayseri’de
do¤muﬂtur.
Haseki E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesinden
ihtisas›n› alm›ﬂt›r.
Halen ‹stanbul
Ka¤›thane Devlet
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r.
Evli ve bir çocuk
annesidir.

