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Editörden

Doç. Dr. SÜLEYMAN ÇAYLI
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Bülten Editörü

‘Do¤a, bize atalar›m›zdan kalma bir miras de¤il, çocuklar›m›za
b›rakaca¤›m›z bir emanettir’
Seattle, K›z›lderili Duwanish kabile reisi

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i de¤erli üyeleri,
Bültenimizin 22. say›s› ile yine beraberiz. Bu say›m›zda Türk
Nöroﬂirürji Derne¤inin Kurullar›n›, yönergelerini ve bu kurullarda
görev

alan

derne¤imiz

üyelerinin

tan›t›m›n›

bulacaks›n›z.

Yaﬂad›¤›m›z ülkeye sahip ç›kman›n yollar›ndan biriside, gelecek
nesillere daha güzel topraklar b›rakmak bilinci ile çevremize sahip
ç›kmakt›r. Türk Nöroﬂirürji Derne¤i yönetim kurulu bu sosyal
sorumlulu¤u yerine getirmek için kendi ad›na orman oluﬂturmaya
karar verdi ve bu konuda önemli ad›mlar att›. ‹lerleyen sayfalarda
bu konu ile ayr›nt›l› bilgileri bulabileceksiniz.
Ülkemizde yaﬂan›lan sa¤l›kta dönüﬂüm sürecinden hem sa¤l›k
hizmeti alan ve hem de veren taraflar etkilenmektedir. Bu hizmeti
veren taraf olarak haklar›m›z›n neler oldu¤unu derleyen bir
dosyam›z var. Umudumuz bu tip dosyalar›n ço¤almas› ile
haklar›m›z›n

bilincinde

olmam›z

ve

birlikte

hareket

edebilmemizdir.
Yine biz nöroﬂirürjiyenlerin yak›ndan ilgilendiren, meslek riski
olarak kabul edebilece¤imiz radyasyon güvenli¤i ile ilgili bir
dosyam›z var. Üyelerimizde gelen yaz›lar ve emekli olan, meslekte
40. y›l›n› dolduran ve doçentlik ünvan› alan üyelerimizin tan›t›m› ile
bültenimizde yer al›yor. Her zamanki gibi derne¤imizin duyurular›
ve toplant›lar›n duyurular› ile bültenimizi bitiriyoruz.
Üyelerimizin de¤erli katk›lar› ile mesleki sorunlar›m›za daha fazla
de¤inen bir bültende buluﬂmak umuduyla hoﬂçakal›n.
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TND Kurulları, Yönerge ve Üyeleri

TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
KURULLARI, YÖNERGE VE ÜYELER‹
(2009 ve 2010)

1- Ö⁄RET‹M ve E⁄‹T‹M KURULU

Yönergesi
Üyeleri Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan ve Üniversite Nöroﬂirürji Anabilim Dallar›
baﬂkanlar› veya onlar›n görevlendirece¤i Profesör veya Doçent, Sa¤l›k Bakanl›¤› E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastaneleri Nöroﬂirürji klinikleri ﬁef veya ﬁef Yard›mc›lar›ndan oluﬂur. Bu ünvanlara
sahip kiﬂilerin yer almad›¤› Anabilim Dal›/Kliniklerde en yetkili kiﬂi kurulun üyesidir. Bu kiﬂiler
ayn› zamanda "Ö¤retim ve E¤itim Kurulu Kurultay›" üyesidir.
Baﬂkan› Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Baﬂkan›'d›r.
Anabilimdal›/klinikte yetkin görevinden ayr›lan kiﬂi yerine atanan kiﬂi görev al›r. Görevleri;
Yap›lacak Ö¤retim ve E¤itim Kurultaylar›nda Nöroﬂirürji Ö¤retim ve E¤itimi konusunda
planlamalar, çal›ﬂmalar yapmak ve görüﬂ bildirmektir.
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Nöroﬂirürji Ö¤retmenli¤i tan›m›; Nöroﬂirürji ö¤retmenli¤i; Profesör,
Doçent, Klinik ﬁefleri, ﬁef Yard›mc›s›n› kapsar. Bu kiﬂiler Türk Nöroﬂirürji Derne¤i'nin düzenledi¤i
ö¤retim ve e¤itim programlar›nda (kongre, kurs, sempozyum) ö¤retici olarak görev al›rlar.
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2- TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹ YAYIN KURULLARI

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Bilimsel Dergiler Yay›n Kurulu Yönergesi
•

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i yay›nlar›na yön verir.

•

Amac› “Türk Nöroﬂirürji Dergisi” ve “Turkish Neurosurgery” Dergilerini düzenli olarak ve bilim
dünyas›ndaki sayg›n yerini koruyarak ç›karmakt›r.

•

Üyeleri Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri ve Türk Nöroﬂirürji Dergileri Editör ve yard›mc›lar›d›r.
Önceki editörler Editöre dan›ﬂman olarak görev yaparlar.

•

Y›lda en az 2 toplant› yapar.

•

Baﬂkan› Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Dergileri Editörü'dür.

a) Türk Nöroﬂirürji Derne¤i "Türk Nöroﬂirürji Dergisi" ve "Turkish Neurosurgery" Yay›n Kurulu
Editör: Hakan Caner
Editör Yard›mc›lar›: Burçak Bilginer, Bülent Düz, Hakan Seçkin, Sait ﬁirin, Salih Gülﬂen
b) Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Editör Dan›ﬂma Kurulu
(Baﬂkan-Editör): Hakan Caner
Önceki Editörler: Nur Alt›nörs, Zafer Kars, Tunçalp Özgen, Kaya Aksoy, Yücel Kanpolat
Murad Bavbek , Osman E. Özcan, Erdener Timurkaynak, Selçuk Palao¤lu, Kemal Benli
c) Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Bülteni Yay›n Kurulu
Editör: Süleyman R. Çayl›
Editör Yard›mc›lar›: ‹hsan Solaro¤lu, Özkan Ateﬂ
d) Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Web Sayfas› Yay›n Kurulu

Tuncer Süzer, A¤ahan Ünlü, ‹hsan Solaro¤lu
e) Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Temel Nöroﬂirürji Kitab› Yay›n Kurulu
Editörler: Ender Korfal›, Mehmet Zileli
Editör Yard›mc›lar›: A¤ahan Ünlü, ‹brahim Ziyal
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3- TEMEL NÖROﬁ‹RÜRJ‹ KURSLARI ÇALIﬁMA GRUBU

Yönergesi
1- Kurul
Amac›; Nöroﬂirürji ö¤renim ve e¤itimi temel bilgilerinde standardizasyon getirmek için
Nöroﬂirürji asistanlar› ve genç Nöroﬂirürji uzmanlar› için ö¤renim ve e¤itim kurslar›
düzenlemektir.
Üyeleri Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan seçilir. Ancak bu üyelerin aktif Nöroﬂirürji
ö¤retim ve e¤itimi yap›yor olmas› gerekmektedir. ‹leri Nöroﬂirürji Ö¤retim ve E¤itim gruplar›
dan›ﬂman olarak grupta yer al›r.
Kurs düzenleyicileri, kursun yeri, tarihi, duyurusu ve teknik konular konusunda çal›ﬂmalar
yapar.
Görev süresi 4 y›ld›r.
2- Kurslar;
Kurslar›n amac› farkl› e¤itim kurumlar›nda (Üniversite ve Sa¤l›k Bakanl›¤› E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanelerinde) nöroﬂirürji ihtisas› yapmakta olan, tercihen e¤itiminin 2 ile 4. y›llar› aras›ndaki
asistanlar ve genç Nöroﬂirürji uzmanlar›na Nöroﬂirürji ö¤renim ve e¤itimi temel bilgilerinde
standardizasyon getirmektir. Amaç, e¤itim almakta olan asistanlara Nöroﬂirürji ö¤retmek, gerekli
tüm teorik ve pratik bilgileri sa¤lamak de¤ildir. Bu görev ve sorumluluk, ö¤rencinin e¤itim ald›¤›
kurumudur. Bu kurslar›n ö¤renim ve e¤itim hedefleri bir nöroﬂirürji uzman›n bu alanda yapmas›
gereken asgari konular› kapsar ve hiçbir zaman ileri Nöroﬂirürji ö¤retim ve e¤itim gruplar›n›n
kendi alan›ndaki hedeflerini içermez. Dolay›s› ile kurs program› çok dikkatlice haz›rlan›r ve
program temel Nöroﬂirürjiyi yans›t›r.
Kurslar her y›l 3-4 günlük devreler halinde 1 kurs ve 4 y›lda 1 dönem bitecek biçimde
düzenlenir. Kurslarda görev alacak ö¤retmenleri ana liste olarak Türk Nöroﬂirürji Derne¤i kurs
yöneticilerine verir. Ö¤retmenler Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi olan, Üniversite, ve Sa¤l›k
Bakanl›¤› E¤itim Hastanelerinde e¤itim kadrosunda bulunan; Profesör, Doçent, ﬁef ve ﬁef
yard›mc›lar› ve genç ö¤retmen adaylar›d›r. Her kurs için bu gruptan ö¤retmenlere görev verir.
Kurslarda ö¤retmen olarak görev alacak kiﬂiler daha önceden belirlenmiﬂ konusu ile ilgili olarak;
konu metni, konunun ö¤renim hedeflerini, konu ile ilgili en az 10 soru ve yan›t (referans ile
birlikte), (Soru format› Yeterlilik belgesi - Board kurulundan al›n›r) kurula iletir. Kursun ana
hedefine ve kurs gelene¤ine uygun olmas› aç›s›ndan ö¤reticilerin ö¤rencilerle bu 3-4 gün
boyunca birlikte olmas› istenir.
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Kursun hedefi:
Nöroﬂirürji kapsam›na giren, temel ve standart bir Nöroﬂirürji e¤itiminde yer almas› gereken
ana baﬂl›klar› sunmak, Ö¤rencinin, e¤itimi s›ras›nda çeﬂitli nedenlerle eksikli¤ini hissedece¤i
temel konular› hat›rlatarak, kendini geliﬂtirebilmesi için anahtar bilgileri vermek, Farkl›
kurumlardan gelen ö¤renci ve ö¤retmenlerin ayn› ortam içerisinde birbirini tan›malar›n›
sa¤lamak,
Ö¤rencilerin kendi kurumlar›nda e¤itimlerindeki düzenlemeler için geri bildirimde
bulunmalar›n› sa¤lamak,
Özellikle tart›ﬂma gruplar› ile, temel hastal›klara yaklaﬂ›mda farkl› kurumlardan gelen
ö¤retmen ve ö¤rencilerin temel patolojilere yaklaﬂ›mlar›ndaki algoritmalar› aktarmakt›r.
Kursun modeli:
Kurs, her biri temel bir konuya ayr›lm›ﬂ dört dönemden (Nöroonkoloji, Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi, Nörovasküler hastal›klar, Nörotravma/ fonksiyonel nöroﬂirürji) oluﬂmaktad›r. Her
dönemdeki 3 günlük kurs format›; sabahlar› ana konular›n aktar›ld›¤› teorik dersler, ö¤leden
sonralar› ise ö¤rencilerin daha küçük gruplar halinde, iki ö¤retmenden oluﬂan kadro ile
belirlenmiﬂ konular üzerinde tan› ve tedavi algoritmalar›n karﬂ›l›kl› olarak tart›ﬂ›ld›¤› tart›ﬂma
gruplar›ndan oluﬂmaktad›r. Teorik dersler; daha önceden saptanm›ﬂ, o dönemin konusunu
kapsayan, temel nöroﬂirürji e¤itiminde ö¤rencinin bilmesi gereken teorik konular› kapsar.

Teorik derslerde, konunun kiﬂisel deneyim, gözlem ve hasta serilerinden çok temel bilgi
olarak aktar›lmas› beklenmektedir. Ö¤retmen teorik bilgiyi aktarmada do¤al olarak kendi tecrübe
ve birikiminden faydalanacakt›r. Ancak bu dersin kongre tebli¤inden çok, temel bir ö¤renci dersi
oldu¤u göz önüne al›nmal›d›r. Bu nedenle, ö¤retmenin konuyu haz›rlarken, o konu ile ilgili 3 ya
da 4 tane ö¤renim hedefi belirlemesi ve konuyu bu hedefler üzerinden aktarmas› uygun olacakt›r.
Tart›ﬂma gruplar›; belli say›da ö¤renci ve iki ö¤retmenden oluﬂur. Temelde teorik dersler
üzerinde pratik bilgiler sunmak ya da teorik derslerde de¤inilmemiﬂ, daha nadir patolojilere ait
olgu sunumlar› üzerinde, tan› ve tedavi algoritmas›n› ders süresince tart›ﬂmaya dayan›r. Mümkün
oldu¤u kadar, farkl› ve nadir patolojileri bir bilmece gibi sormaktan çok, ö¤rencilerin kat›l›m› ve
önerileri ile temel patolojilerde standart tedavi prensiplerinin tart›ﬂ›lmas› amaç edinilmelidir. Bu
nedenle, ö¤retmenlerin tart›ﬂacaklar› konu üzerinde önceden bir araya gelerek tart›ﬂ›lacak olgu
ya da konuyu de¤erlendirmeleri ve bir tart›ﬂma süresi boyunca özellikli iki veya üç olguyu
haz›rlamalar› tavsiye edilir. Tart›ﬂma gruplar›nda; ayn› teorik derslerde oldu¤u gibi, kiﬂisel
görüﬂlerin bir tebli¤ gibi sunulmas› yanl›ﬂ›na düﬂülmemelidir. Amaç, ö¤renciye sunum yapmak
de¤il, ö¤rencilere belirli bilgileri verip, aﬂama aﬂama tan› ve tedavi algoritmas›n› karﬂ›l›kl› soru ve
cevaplarla onlar›n oluﬂturmas›n› sa¤lamakt›r.
Temel Nöroﬂirürji Kursu Çal›ﬂma Grubu Üyeleri (1.1.2009-31.12.2012)

Selçuk Palao¤lu, Talat K›r›ﬂ
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4- NÖROﬁ‹RÜRJ‹ YETERL‹K KURULU

TNYK Tüzü¤üne göre bu grubun çal›ﬂmas› yönlendirilir ve TNYK Tüzü¤üne göre de¤iﬂmesi
gereken üyeleri 21 Mart 2009'da Kuﬂadas›’nda yap›lacak 2. TNYK Genel Kurulunca
belirlenecektir. Halen Görev yapan üyeleri:

Ender Korfal›, A¤ahan Ünlü, Hakan Caner, Murad Bavbek, ‹brahim Ziyal, Engin Gönül
Ali Savaﬂ, Fahrettin Çelik, Mehmet Zileli, Kemali Baykaner, Talat K›r›ﬂ, Mustafa Berker
Ayhan Koçak, Ethem Beﬂkonakl›, M. Yaﬂar Kaynar

5- E⁄‹T‹C‹LER‹N E⁄‹T‹M‹ PROGRAMLARI ÇALIﬁMA GRUBU

Yönergesi
•

Derne¤imiz ö¤retici ve e¤itici kadrosunda bulunan ve derne¤imizin düzenledi¤i kongre, kurs,
sempozyum ve benzeri bilimsel toplant›larda görev alan üyelerimizin, geliﬂen ve de¤iﬂen
koﬂullara göre haz›rlanmas› için gerekli e¤itim programlar›n› haz›rlar ve önerilerini dernek
yönetimine sunar.

•

Y›lda en az 1 defa e¤iticilerin e¤itimi kursunu düzenler.

•

Üyeleri Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan dernek yönetim kurulunca seçilir. Bu üyeler
ö¤retim ve e¤itim kadrosunda halen aktif olarak çal›ﬂan Profesör, Doçent, ﬁef ve ﬁef
yard›mc›lar› aras›ndan seçilir.

•

Görev süresi 2 y›ld›r.

•

Y›lda en az 2 toplant› yaparlar ve toplant› tutana¤›n› dernek yönetimine sunarlar.

•

2 toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düﬂer ve yerine yeni üye seçilir.
E¤iticilerin E¤itimi Programlar› Çal›ﬂma Grubu Üyeleri (1.1.2009 - 31.12.2010)

Selçuk Palao¤lu, Mehmet Zileli, Nur Alt›nörs, Bektaﬂ Aç›kgöz, Memet Özek, A¤ahan Ünlü
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6- TIBB‹ F‹RMA ÇALIﬁANLARI Ö⁄RET‹M VE E⁄‹T‹M PROGRAMLARI
ÇALIﬁMA GRUBU

Yönergesi
•

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i ve üyelerinin yak›n iliﬂkide oldu¤u T›bbi Firmalar ve çal›ﬂanlar›n›,
mesle¤imizin uygulanmas› s›ras›nda kullan›lan t›bbi teknik ve t›bbi dil konusunda e¤itmek ve
bilgilendirme amaçl› e¤itim programlar› haz›rlar ve önerilerini dernek yönetimine sunar.

•

Bu amaçla de¤iﬂik ﬂehir ve bölümlerde, kurslar, ameliyathane çal›ﬂtaylar› ve t›bbi dil
e¤itimleri düzenler.

•

Üyeleri, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan dernek yönetim kurulunca seçilir.

•

Görev süresi 2 y›ld›r.

•

Y›lda en az 2 toplant› yaparlar ve toplant› tutana¤›n› dernek yönetimine sunarlar.

•

2 toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düﬂer ve yerine yeni üye seçilir.
T›bbi Firma Çal›ﬂanlar› Ö¤retim ve E¤itim Programlar› Çal›ﬂma Grubu Üyeleri
(1.1.2009 - 31.12.2010)

M. Yaﬂar Kaynar, ‹lhan Elmac›, Bayram Ç›rak, Ali Arslantaﬂ, Sedat Ça¤l›,
Ahmet Menkü, Ergün Da¤l›o¤lu
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7- ARAﬁTIRMA ÇALIﬁMA GRUBU

Yönergesi
• Nöroﬂirürji alan›nda klinik ve deneysel araﬂt›rmalar› yönlendirir, genç araﬂt›rmac› ve
Nöroﬂirürji ö¤retmen adaylar›na yönelik çal›ﬂmalar yapar. Bu amaçla düzenli ve s›n›rl› say›daki
kat›l›mc›ya yönelik toplant› düzenler.
• Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Araﬂt›rma ödülü verir.
• Üyeleri Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan dernek yönetim kurulunca seçilir.
• Görev süresi 2 y›ld›r.
• Y›lda en az 2 toplant› yapar.
• 2 kez üst üste toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düﬂer. Yerine yeni üye seçilir.
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Araﬂt›rma Çal›ﬂma Grubu Üyeleri (1.1.2009-31.12.2010)

Yücel Kanpolat, Ender Korfal›, Mehmet Zileli, Ali Savaﬂ, Baﬂar Atalay, ‹hsan Solaro¤lu
Yusuf ‹zci, Melike Mut
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8- ARAﬁTIRMA VE GEL‹ﬁT‹RME (AR-GE) ÇALIﬁMA GRUBU

Yönergesi
• AR-GE çal›ﬂmalar›n› ve Türk Nöroﬂirürji Derne¤i - TÜB‹TAK- Üniversite - Sanayi aras›ndaki
iliﬂkileri düzenler. Nöroﬂirürji alan›nda AR-GE çal›ﬂmalar›n›n geliﬂmesi için çal›ﬂ›r.
• Üyeleri Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan dernek yönetim kurulunca seçilir.
• Görev süresi 2 y›ld›r.
• Y›lda en az 2 toplant› yapar.
• 2 kez üst üste toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düﬂer. Yerine yeni üye seçilir.
Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme (Ar-Ge) Çal›ﬂma Grubu Üyeleri (1.1.2009-31.12.2010)

Engin Gönül, Ahmet Bekar, Hakan Bozkuﬂ, Serkan ﬁimﬂek, Mahmut Akyüz, Cengiz Çokluk
Cumhur K›l›nçer, Evren Keleﬂ, Hakan Tuna

9- B‹BL‹O‹NDEKS ÇALIﬁMA GRUBU

Yönergesi
•

Türk Nöroﬂirürji yaz›lar›n›n bir kaynakta toplanmas› ve kolay ulaﬂ›labilir veri taban› yap›lmas›
için çal›ﬂ›r.

•

Üyeleri Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan dernek yönetim kurulunca seçilir.

•

Görev süresi 2 y›ld›r.

•

Y›lda en az 2 toplant› yapar.

•

2 kez üst üste toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düﬂer. Yerine yeni üye seçilir.
Biiblioindeks Çal›ﬂma Grubu Üyeleri (1.1.2009-31.12.2010)
Özerk Okutan, Hakan Yakupo¤lu, Oktay Gürcan, Melih ‹zdeﬂ
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10- TOPLUM SA⁄LI⁄I, HASTA VE YAKINLARINI B‹LG‹LEND‹RME
PROGRAMLARI ÇALIﬁMA GRUBU
Yönergesi
•

Toplumun, hasta ve yak›nlar›n›n nöroﬂirürji ile ilgili hastal›klar konusunda bilgilenmesi,
mesle¤imizin tan›t›m› ve bas›n-yay›n kuruluﬂlar›nda yer alan yanl›ﬂ bilgilerin önlenmesidüzeltilmesi için gerekli e¤itim ve bilgilendirme programlar› haz›rlar. Önerilerini dernek
yönetimine sunar.

•

Bu amaçla gerekli broﬂür, kitapç›k, ilan ve benzeri gereçleri haz›rlar.

•

Üyeleri, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan dernek yönetim kurulunca seçilir.

•

Görev süresi 2 y›ld›r.

•

Y›lda en az 2 toplant› yaparlar ve toplant› tutana¤›n› dernek yönetimine sunarlar.

•

2 toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düﬂer ve yerine yeni üye seçilir.
Toplum Sa¤l›¤›, Hasta Ve Yak›nlar›n› Bilgilendirme Programlar› Çal›ﬂma Grubu Üyeleri
(1.1.2009-31.12.2010)

Kemal Koç, Süleyman Çayl›, Selim Karabekir, Galip Zihni Sanus, Deniz Belen, Özkan Ateﬂ
Habibullah Dolgun
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11- TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ TAR‹H‹ ÇALIﬁMA GRUBU

Yönergesi
•

Amac›; Türk Nöroﬂirürji Derne¤i ve Türk Nöroﬂirürji tarihi (kiﬂi, kurum, ülke baz›nda)
konusunda çal›ﬂmalar yapmakt›r. Yap›lan çal›ﬂmalar Türk Nöroﬂirürji Derne¤i taraf›ndan
yay›nlan›r.

•

Üyeleri Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan dernek yönetim kurulunca seçilir.

•

Görev süresi 2 y›ld›r.

•

Y›lda en az 2 toplant› yapar.

•

2 kez üst üste toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düﬂer. Yerine yeni üye seçilir.
Türk Nöroﬂirürji Tarihi Çal›ﬂma Grubu Üyeleri (1.1.2009-31.12.2010)

Aykut Erbengi, Hamit Ziya Gökalp, Erdem Tunçbay, Ertekin Aras›l, ﬁevket Tektaﬂ,
Osman Ekin Özcan, Sait Naderi, ‹lhan Elmac›, Zafer Kars
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12- NÖROﬁ‹RÜRJ‹ SÖZCÜKLER‹ ÇALIﬁMA GRUBU

Yönergesi
•

Kurulun amac›; Nöroﬂirürji konuﬂma ve yazma alan›nda kullan›lan sözcüklerin anlaﬂ›l›r, ortak
dilde ve mümkünse tek sözcükle ve Türkçe anlat›labilir olmas›n› sa¤lamak amac› ile
çal›ﬂmalar yapmakt›r.

•

TÜB‹TAK, TÜBA. Türk Dil Kurumu gibi bu alanda çal›ﬂma yapan kuruluﬂlara istenmesi halinde
temsilci verir gere¤inde bu kurumlar ile ortak çal›ﬂmalar yapar.

•

Üyeleri Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan dernek yönetim kurulunca seçilir.

•

Görev süresi 2 y›ld›r.

•

2 kez üst üste toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düﬂer. Yerine yeni üye seçilir.
Nöroﬂirürji Sözcükleri Çal›ﬂma Grubu Üyeleri (1.1.2009-31.12.2010)
Grup kendisi gönüllü üye kabul etmektedir.

Murat Döﬂo¤lu, Mehmet Zileli, Sait Naderi, Cüneyt Temiz, Ça¤atay Önal, Ethem Beﬂkonakl›
Selim Karabekir, Tufan Hiçdönmez
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13- ET‹K KURUL

Yönergesi
• Etik Kurul dernek üyeleri aras›nda, üyelerin mesleki uygulamalar›nda ve kamuoyunda
Nöroﬂirürji ile ilgili konularda etik de¤erlere uymayan sorunlar› inceler, rapor haz›rlar. Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri ile ilgili ﬂikayetleri de¤erlendirir ve sonuçland›r›r.
• Üyeleri, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeli¤inde 10 y›l›n› doldurmuﬂ üyeler aras›ndan Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i yönetim kurulu taraf›ndan seçilir. Etik Kurul 15 kiﬂiden oluﬂur. Seçilecek
üyelerin daha önceden etik bir ceza almamas› gerekir. En k›demli kurul üyesi baﬂkanl›k yapar.
• Kurul Baﬂkan›, dernek yönetim kurulu taraf›ndan kendisine iletilen dosya içeri¤ini bütün
üyelere gönderir. Gerekirse kurul üyelerini toplant›ya ça¤›r›r. Her bir dosya için en az 5 üyenin
görüﬂlerinin oldu¤u raporu yönetim kuruluna sunar. Etik Kurul Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk Tabipler
Birli¤i ve Yüksek Ö¤renim Kurulu’nun ilgili kurullar› ile de ortak çal›ﬂmalar yapabilir.
• Görev süresi 2 y›ld›r.
• 2 kez üst üste toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düﬂer. Yerine yeni üye seçilir.
Etik Kurul Üyeleri (1.1.2009-31.12.2010)

Nuri Arda, Turgay Bilge, Fahir Özer, Atilla Erdem, Celal ‹plikçio¤lu, Yusuf Erﬂahin
Hüseyin Ba¤dato¤lu, Nurperi Gazio¤lu, Nezih Özkan, Bekir Gökben, Süleyman Baykal
Zafer Kars, Recai Tuncer, Selçuk Palao¤lu, Mehmet Zileli
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14- DIﬁ ‹L‹ﬁK‹LER KURULU

Yönergesi
•

Baﬂka ülkelerin mesleki dernekleri ile iliﬂkilerin oluﬂturulmas› ve akademik faaliyetler
düzenlenmesi gibi konularla u¤raﬂ›r, öneriler geliﬂtirir. Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin hedefleri
do¤rultusunda uluslararas› alanda çal›ﬂmalar yapar. Dünya Nöroﬂirürji Kongresi ve di¤er
uluslararas› kongrelerin Türkiye’de düzenlenebilmesi için giriﬂimlerde bulunur. Önerilerini
do¤rudan yönetim kuruluna yapar.

•

Üyeleri Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan yönetim kurulu taraf›ndan seçilir.

•

Aralar›nda baﬂkan seçerler.

•

Görev süresi 2 y›ld›r.

•

Y›lda en az 2 toplant› yapar.

•

2 kez üst üste toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düﬂer. Yerine yeni üye seçilir.
D›ﬂ ‹liﬂkiler Kurulu Üyeleri (1.1.2009 - 31.12.2010)

Tunçalp Özgen, Yücel Kanpolat, Mehmet Zileli, Nihat Egemen, Selçuk Palao¤lu, Saffet Mutluer
Nejat Akalan, Talat K›r›ﬂ, U¤ur Türe, Sait Naderi, Murad Bavbek, ﬁükrü Ça¤lar, Emel Avc›
‹hsan Solaro¤lu, Melike Mut
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15- GENÇ NÖROﬁ‹RÜRJ‹YENLER KURULU

Yönergesi
• Genç Nöroﬂirürjiyenler Kurulu, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin bünyesinde ve denetiminde bir
alt kuruldur. Kurul; meslekte genç uzmanlar›n ve uzmanl›k ö¤rencilerinin sorunlar› ile
ilgilenerek düﬂünce ve öneriler yapar.
• Genç Nöroﬂirürjiyenler kurulu, 40 yaﬂ›n› aﬂmam›ﬂ ve Doçentlik akademik derecesini almam›ﬂ
uzmanlar›ndan oluﬂur. Üyeleri Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan yönetim kurulu
taraf›ndan seçilir. Üye say›s› 15’tir. Kurul, kendi içinden baﬂkan, baﬂkan yard›mc›s› ve sekreter
seçer.
• Kurul yap›lan etkinlikleri de¤erlendirmek üzere y›lda 2 kez toplan›r. Kurul baﬂkan›, Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i’ni bu toplant›lar sonras› bilgilendirmekle ve Türk Nöroﬂirürji Derne¤i’nin
istedi¤i toplant›lara kat›lmakla görevlidir.
• 2 kez üst üste toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düﬂer. Yerine yeni üye seçilir.
• Genç Nöroﬂirüjiyenler Kurulu, Türk Nöroﬂirürjisi’nde e¤itim standardizasyonunun sa¤lanmas›
temel amac› çerçevesinde bir program ve çal›ﬂma grubu oluﬂturur. Bu çal›ﬂma grubu güncel
olarak eldeki kaynaklar›n (Nöroﬂirürji e¤itimi veren kuruluﬂlar, kapasiteleri, nitelik ve
nicelikleri, Nöroﬂirürji e¤itiminde doçentlik aﬂamas›na kadar çeﬂitli kademelerde bulunan
ö¤renicilerin nitelik ve nicelikleri, Nöroﬂirürji e¤itimindeki bireylerden gelen eleﬂtiri ve
yorumlar›n de¤erlendirilmesi) dökümantasyonu, teorik ve pratik Nöroﬂirürji e¤itiminin
temelleri üzerinde çal›ﬂmalar yapar. Bu amaçla Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Ö¤retim ve E¤itim
Kurulu ile iﬂbirli¤i yapar ve bu kurulu bilgilendirir. Genç Nöroﬂirürjiyenler Kurulu yurtiçi
bölümler aras›nda asistan ve doçentlik öncesi uzmanlar›n rotasyon ve tezsiz uzmanl›k
programlar›n›n oluﬂturulmas› ve iﬂlerli¤inin sa¤lanmas› için altyap› çal›ﬂmalar› yürütür.
• Genç Nöroﬂirürjiyenler Kurulu, Avrupa Nöroﬂirürji Birli¤i’nin (EANS) bünyesindeki
toplant›lar›n izlenmesi, genç Nöroﬂirürjiyenlerin bu birlikte düzenlenen etkinliklere aktif
kat›l›m› için EANS Türkiye temsilcisi ile ba¤lant› kurar ve yay›n kuruluﬂlar› arac›l›¤› ile
duyurularda bulunur. Genç Nöroﬂirürjiyenlerin proje ve çal›ﬂmalar›n›n EANS’›n prensipleri ile
paralelli¤i ve standardizasyonu için giriﬂimlerde bulunur. Genç Nöroﬂirürjiyenler Kurulu, genç
Nöroﬂirürjiyenlerin yurtd›ﬂ› fellow programlar› ve uluslararas› de¤iﬂim programlar› konusunda
EANS ile ba¤lant›lar› sayesinde bu tür f›rsatlar›n organizasyonunu ve bildirilmesinde görev
alabilir.
* Y›lda 2 kez Genç Nöroﬂirürjiyen Bülteni haz›rlar
Genç Nöroﬂirürjiyenler Kurulu Üyeleri 1.1.2009 - 31.12.2010

Kadir Kotil, Hakan Sabuncuo¤lu, Mehmet Alptekin, Alper Karao¤lan, Kaz›m Yi¤itkanl›
‹lker Solmaz, Hakan Emmez, Cem Atabey, Murat Vural, Soner ﬁahin, Gökmen Kahilo¤ullar›
Derviﬂ Mansuri Y›lmaz, Reza Dasthi, Erkin Özgiray, Baﬂak Caner
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16- SOSYAL ‹ﬁLER ve ‹L‹ﬁK‹LER KURULU

Yönergesi
• Derne¤imiz toplant›lar› ve di¤er konularda sosyal etkinliklerde bulunur. Yabanc› davetlilerin
programlar›n›n planlanmas› ve refakatleri için gerekli düzenlemeleri yapar. Üyelerimiz ile ilgili
do¤um, evlilik, atama, yükseltilme, tayin, vefat ve di¤er mesleki, akademik ve di¤er konularda
gösterdi¤i baﬂar›lar› veya haberleri izler, bu haberleri Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetim
Kurulu’na bildirerek gerekli giriﬂimlerde (ilan, kutlama, çelenk) bulunur.
• Üyeleri Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan yönetim kurulu taraf›ndan seçilir.
• Görev süresi 2 y›ld›r.
• 2 kez üst üste toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düﬂer. Yerine yeni üye seçilir.
Sosyal ‹ﬂler ve ‹liﬂkiler Kurulu Üyeleri 1.1.2009 - 31.12.2010

Uygur Er, ‹hsan Solaro¤lu, Ayﬂe Karataﬂ, Feridun Acar, P›nar Öz›ﬂ›k, Cem Atabey
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17- MESLEK‹ ve ÖZLÜK HAKLARI KURULU

Yönergesi
• Mesleki haklar›m›z› ve kamu ve özel kuruluﬂlar ile iliﬂkilerimizi izler, gözden geçirir.
• Üniversite, devlet, özel sa¤l›k kuruluﬂlar› ile Anadolu’da çal›ﬂan hekimlerin mesleki ve özlük
haklar› konusunda, Türk Tabipleri Birli¤i asgari ücret, özel sigortalar, Sa¤l›k uygulama tebli¤i
(SUT) veya bütçe uygulama tarifeleri gibi konularda çal›ﬂmalar yapar.
• Üyeleri Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan yönetim kurulu taraf›ndan seçilir. Üyelerin
da¤›l›m›; Üniversite temsilcileri (en az 3 kiﬂi), Sa¤l›k Bakanl›¤› temsilcileri (en az 3 kiﬂi), Özel
Sektör temsilcileri (3 kiﬂi), 1-3 Nöroﬂirürji Uzman›n›n çal›ﬂt›¤› il temsilcilerinden (3 kiﬂi) oluﬂur.
• Görev süresi 2 y›ld›r.
• Y›lda en az 2 toplant› yapar.
• 2 kez üst üste toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düﬂer. Yerine yeni üye seçilir.
Mesleki ve Özlük Haklar› Kurulu 1.1.2009 - 31.12.2010

Murad Bavbek, Ali Çetin Sar›o¤lu, Savaﬂ Ceylan, ‹lhan Elmac›, Murat Hanc›, Tuncer Süzer
Çetin Refik Kayao¤lu, Alpaslan ﬁenel, Hakan Seçkin, Kaya K›l›ç, Funda Batay, Sami Türko¤lu
Y›ld›z Alsancak, Ali ‹hsan Ökten, Serdar Iﬂ›k
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18- MALPRAKT‹S, MAL‹YE, S‹GORTA VE HUKUK KURULU

Yönergesi
•

Nöroﬂirürji ile ilgili hukuki, mali ve sigorta konular›nda çal›ﬂmalar yapar. Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i üyelerini mali, hukuki ve sigortalanma konularda bilgilendirir. Bu amaçla ilgili kurum
ve kuruluﬂlarla görüﬂür, toplant›lar düzenler, yay›n yapar ve ayd›nlat›r.

•

Üyeleri Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan yönetim kurulu taraf›ndan seçilir.

•

Görev süresi 2 y›ld›r.

•

Y›lda en az 2 toplant› yapar.

•

2 kez üst üste toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düﬂer. Yerine yeni üye seçilir.
Malpraktis, Maliye, Sigorta ve Hukuk Kurulu 1.1.2009 - 31.12.2010

Halil Toplamao¤lu, Erdal Çetinalp,Yunus Ayd›n, Mehmet Yaﬂar Kaynar, Halil Ak
Ahmet Çolak (Maltepe), Kayhan Kuzeyli, Faruk ‹ldan, Sertaç ‹ﬂlekel, Tayfun Hakan
Erhan Emel, Gökhan Akdemir, M. Akif Bayar, ﬁeref Barut
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19- ÖDÜL ve BURS PROGRAMLARI DE⁄ERLEND‹RME KURULU

Yönergesi
• Türk Nöroﬂirürji Derne¤i, di¤er kuruluﬂlar ve üyelerince verilen ödül, teﬂvik ve burs
programlar› için jüri üyelerini seçer ve aday belgelerinin haz›rlan›p jüri üyelerine iletilmesini
sa¤lar.
• Geliﬂen koﬂullara göre yeni ödül ve burs programlar› ve bunlar›n yönergelerini haz›rlar,
önerilerini dernek yönetimine sunar.
• Üyeleri, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan dernek yönetim kurulu taraf›ndan seçilir.
• Görev süresi 2 y›ld›r.
• Y›lda en az 2 toplant› yaparlar ve toplant› tutana¤›n› dernek yönetimine sunarlar.
• 2 toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düﬂer ve yerine yeni üye seçilir.
Ödül ve Burs Programlar› De¤erlendirme Kurulu Üyeleri (1.1.2009 - 31.12.2010)

Mehmet Yaﬂar Kaynar, A¤ahan Ünlü, Ahmet Bekar, Kadir Kotil
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20- UZUN DÖNEM PLANLAMA KURULU

Yönergesi
•

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i kongre, grup toplant›lar›, kurs ve sempozyum tarihlerinin
çak›ﬂmamas› için gerekli düzenlemeleri yaparlar.

•

Önceden bildirirlerse nöroﬂirürji ile ilgili Üniversite Anabilim Dallar› ve E¤itim klinikleri veya
di¤er baz› kuruluﬂlar›n bilimsel toplant›lar›n›n benzer tarihlere çak›ﬂmamas› için çal›ﬂmalar
yapar.

•

Üyeleri, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i yönetim kurulu üyeleri aras›ndan seçilir.

•

Görev süresi 2 y›ld›r ve gerek görüldükçe toplant› yaparlar.
Uzun Dönem Planlama Kurulu üyeleri 1.1.2009 - 31.12.2010

Murad Bavbek, Tuncer Süzer, A¤ahan Ünlü
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21- SOSYAL GÜVENL‹K KURUMU (SGK) ‹LE ‹L‹ﬁK‹LER KURULU

Sa¤l›k hizmetlerinde yeniden yap›lanma sürecinde kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile
baz› konularda s›k›nt› yaﬂand›¤› bilinmektedir. Bu s›k›nt›lar› ortadan kald›rmak için SGK ile
düzenli bir iliﬂki kurulmas› gerekti¤i aç›kt›r. Bu amaçla SGK ile ‹liﬂkiler Çal›ﬂma Grubu
kurulmuﬂtur.

Yönergesi
•

Kurulun amac›; Sosyal Güvenlik Kurulu ile Türk Nöroﬂirürji Derne¤i aras›nda iliﬂkileri
düzenlemek ve Nöroﬂirürji prati¤i ile ilgili yap›lacak düzenlemelerde Sosyal Güvenlik
Kurulu’na dan›ﬂmanl›k yapmakt›r.

•

Üyeleri Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan yönetim kurulu taraf›ndan seçilir.

•

Grup üyeleri gerektikçe toplant›ya ça¤r›l›r.

•

Görev süresi 2 y›ld›r.

•

‹ki kez üst üste toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düﬂer. Yerine yeni üye seçilir.

SGK ile ‹liﬂkiler Çal›ﬂma Grubu üyeleri: (1.01.2009- 31.12.2010)

Murad Bavbek, A¤ahan Ünlü, Tuncer Süzer, Mustafa Berker, Uygur Er, Fikret Do¤ulu
Sedat Dalbayrak
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22- “ÖNCE DÜﬁÜN” KURULU

Yönerge:
•

Amaç; Türk Nöroﬂirürji Derne¤i ad›na ülkemizde Kafa ve Omurilik Travmalar›n› en aza
indirmek için gerekli e¤itim etkinliklerinde bulunmak, bunun için özellikle ilkokuldan
baﬂlayarak gençlere ve eriﬂkinlere riskli davran›ﬂlardan vazgeçirici programlar haz›rlamak,
önerilerde bulunmak, haz›rlanm›ﬂ programlar› toplant›lar veya bas›n-yay›n yoluyla hedef
gruplara ulaﬂt›rmakt›r.

•

Etkinlikler; Grup, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i hedefleri ve kendi kuruluﬂ hedefleri do¤rultusunda
e¤itim faaliyetleri, bas›l› ve görsel yay›nlarla (belge, kitap ve kitapç›klar) toplum
bilgilendirmeleri, uyar›lar› ve önerilerinde bulunur. Grup ayr›ca genel bilgilendirme
toplant›lar›, aç›k oturumlar, paneller düzenleyebilir veya düzenlenmiﬂ toplant›lara kat›l›mda
bulunur. Bu hedefleri do¤rultusunda özellikle Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve
‹çiﬂleri Bakanl›¤› baﬂta olmak üzere konuyla ilgili bütün resmi kurum ve kuruluﬂlar, uzmanl›k
dernekleri, bas›n yay›n kuruluﬂlar›, sivil toplum örgütleri, YÖK ve Tabip Odalar›yla iliﬂkide
bulunur.

•

Grup üyelerinin görev süresi 2 y›ld›r. Üyeler Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetim Kurulu’nca
yeniden atanabilirler. Grup üyeleri kendi aralar›nda bir baﬂkan ve sekreter seçer.
Toplant›lar›n› y›lda en az 4 kez (ikisi TND kongre ve sempozyumunda olmak üzere) yaparlar.
Mazeretsiz üst üste 2 toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düﬂer. Yerine Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i Yönetim Kurulu’nca yeni üye atan›r.

•

Çal›ﬂma grubu bütün faaliyetlerinde Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Tüzü¤üne uymak zorundad›r.
Grup ayn› zamanda mali ve yasal aç›dan Türk Nöroﬂirürji Derne¤i'ne ba¤l›d›r.

•

Çal›ﬂma Grubu bütün toplant› veya etkinlikleri hakk›nda Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetimini
bilgilendirir ve iznini al›r. Tutanaklar› ve etkinlikleri grup veya dernek bülteninde yay›nlan›r.
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetim Kuruluyla iﬂbirli¤i halinde grup çal›ﬂmalar›n› bildiren bülten
ve di¤er yay›nlar› haz›rlar, bunlar›n bas›m› ve da¤›t›m› Türk Nöroﬂirürji Derne¤i taraf›ndan
yap›l›r.

•

Çal›ﬂma grubu çal›ﬂma amaçlar› do¤rultusunda kendi grup logosu ve Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
ile iliﬂkili olmak üzere kendi Web sayfas›n› yapabilir.
Önce Düﬂün Çal›ﬂma Grubu üyeleri: (1.01.2009- 31.12.2010)

Ethem Beﬂkonakl›, Murad Bavbek, Murat Hanc›, Gökalp Silav, Ayhan Attar, Melike Mut
Cengiz Türkmen, ‹hsan Solaro¤lu, Ali Arslantaﬂ, Baﬂar Atalay
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23. ‹LER‹ NÖROﬁ‹RÜRJ‹ Ö⁄RET‹M VE E⁄‹T‹M GRUPLARI

Derne¤imizin gruplar›, gruplar genel yönergesine ba¤l› olarak kendi yönergelerine göre
görevlerini ve seçimlerini yapmaktad›rlar.
Pediatrik Nöroﬂirürji Ö¤retim ve E¤itim Grubu: Baﬂkan›: Saim Kazan
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu: Baﬂkan›: Kemal Koç
Nöroonkolojik Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu: Baﬂkan›: Zafer Berkman
Nörovasküler Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu: Baﬂkan›: Talat K›r›ﬂ
Nörotravma ve Yo¤un Bak›m Ö¤retim ve E¤itim Grubu: Baﬂkan›: Mustafa Berker
Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroﬂirürji Ö¤retim ve E¤itim Grubu: Baﬂkan›: ﬁükrü Aykol
Cerrahi Nöroanatomi Ö¤retim ve E¤itim Grubu: Baﬂkan›: Necmettin Tanr›över
EANS GÖREVLER‹:
Ethem Beﬂkonakl› (TNDer EANS Executive Committee Delegesi)
Murad Bavbek (TNDer EANS Executive Committee Delegesi)
A¤ahan Ünlü (EANS/UEMS)
Nejat Akalan (EANS/Yönetim Kurulu)
Ali Savaﬂ (EANS/S›nav Komisyonu)
TNDer WFNS TEMS‹LC‹LER‹:

Yücel Kanpolat, Mehmet Zileli, Saffet Mutluer
TNDer TTB-UDEK TEMS‹LC‹LER‹:

Atilla Akbay, Mustafa Berker, Ayhan Attar, Hakan Emmez, G›yas Ayberk, Ergün Da¤l›o¤lu
Kaan Tun, Mehmet Sorar
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Dr. ‹HSAN SOLARO⁄LU
Ankara Atatürk E¤itim ve Araﬂtırma Hastanesi

“Hiç kimse çok az ﬂey yapabilece¤i için, hiçbir ﬂey
yapmamay› ye¤leyen birisi kadar büyük bir hata iﬂleyemez.”

Burke

Orman ve A¤aç Üzerine...
y›llar öncesinde yemyeﬂil bir cennet oldu¤unu ortaya
koymaktad›r. Asl›na bak›l›rsa, sadece birkaç yüzy›l
öncesine kadar Anadolu’nun s›k orman alanlar› ile
kapl› oldu¤u apaç›k bellidir. Bu noktada bir kaç tarihi
bilgiyi hat›rlatmakta fayda var;
Y›l 1402… Osmanl› Padiﬂah› Y›ld›r›m Bayezid ile
Timur aras›nda, Ankara'n›n Çubuk Ovas›'nda yap›lan
savaﬂta, Timur fillerini ormanda sakl›yor.
Y›l 1516… Yavuz Sultan Selim, M›s›r seferine
Ratarura, Yeni Zellanda’nın do¤a harikası bölgelerinden
biridir. Orman ve nehirlerin buluﬂması insanı büyüleyiﬂi

giderken

ormanlar›n

yo¤unlu¤undan

dolay›

Anadolu’da çok yavaﬂl›yor ve bu nedenle orduya yol
aç›lmas›n› sa¤lamak üzere ‘Baltac›lar Birli¤i’ni
kuruyor.
Y›l 1630 ve sonras›… Türk Kültür tarihi ve gezi
edebiyat› aç›s›ndan önemli bir yere sahip Evliya
Çelebi, ünlü eseri “Seyahatname” sinde, Türkiye'nin
ormanlar›yla ilgili olarak, "Kapal›çarﬂ›'dan bir sincap

kaç›p bir a¤aca ç›ksa, aya¤› yere de¤meden Urfa'ya
kadar gider." ﬂeklinde bir benzetme yap›yor. Evliya
Çelebi’nin olaylar› biraz abartt›¤› do¤ru da olsa, bu
benzetme ve yukar›daki bilgiler, bir zamanlar
Adelaide, Güney Avustralya’nın orman bakımından zengin
ﬂehirlerindendir.

yurdumuzun orman zenginli¤i aç›s›ndan ne durumda
oldu¤ununun ipuçlar›n› veriyor.

Vaktiyle ‹ç Anadolu’nun ormanlarla kapl› oldu¤u

Bu bilgiler pekço¤umuzu ﬂaﬂk›na çeviriyor

sadece bir rivayet de¤ildir. Hititler'e ait ortaya

kuﬂkusuz...

ç›kar›lan kültür varl›klar›ndan ve Asur kitabelerinden

koyuldu¤unuzda,

elde edilen veriler, üzerinde yaﬂad›¤›m›z topraklar›n

ilerlerken, Bolu civar› hariç kilometrelerce bir tek

Çünkü

bugün

‹stanbuldan

Anadolu’nun

içlerine

yola
do¤ru
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davran›ﬂlar› –insano¤lu’nun kendisinden baﬂka hiç
bir canl›ya yaﬂam alan› ve ﬂans› tan›mamas›günümüzde vard›¤›m›z noktan›n baﬂl›ca nedenidir.
Orman› sadece biraraya gelmiﬂ a¤aç toplulu¤u olarak
gören zihniyet onu tahrip etmekle kalmam›ﬂ, gelecek
nesillere b›rakmas› gereken bir miras› hoyratça yok
etmeye devam etmiﬂtir. Oysa orman sadece bir a¤aç
toplulu¤u de¤ildir. Orman, bir ekosistemdir. Orman
ekosistemi, a¤açlarla birlikte di¤er bitkiler, hayvanlar
ve mikroorganizmalar gibi canl› varl›klarla; toprak,
hava, su, ›ﬂ›k, s›cakl›k gibi cans›z çevre faktörlerinin
beraberce oluﬂturduklar› karﬂ›l›kl› iliﬂkiler dokusunu
simgeleyen do¤a parças›d›r. Bu nedenledir ki;
orman›n yok edilmesi; yaﬂama ortam›n›n bozulmas›
ve iklimin olumsuz yönde etkilenmesi ve devam›nda
yaﬂam zincirinin kopmas›, en sonunda da tüm
yaﬂam›n yok edilmesi anlam›na gelir...
Ormanlar›n yok edilmesi tüm dünya için bir
sorundur.

Günümüzde

de¤iﬂikliklerinin,

küresel

yaﬂad›¤›m›z
›s›nman›n,

iklim
toprak

erozyonunun, hava kirlili¤inin, temiz tatl› su
kaynaklar›n›n azalmas›n›n temelinde insano¤lunun
orman ile birlikte yaﬂama becerisini gösterememesi
baﬂ rolü oynamaktad›r. Bu bir k›s›r döngüdür ve do¤a
dikili a¤aç göremiyoruz. Anadolu’nun kuraklaﬂt›¤› ve

katliam›n›n durdurulmamas› ve talan edilenin yerine

yeﬂilin bu topraklar› terketti¤i aç›k…

konulamamas› halinde dünyan›n korkunç gelece¤inin
ipuçlar›n› görememek delilikten baﬂka birﬂey

Kuﬂkusuz binlerce y›l içinde, yerkürenin pek çok

de¤ildir. Birleﬂmiﬂ Milletler’e ba¤l› G›da ve Tar›m

co¤rafyas›n›n ﬂekil ve iklim de¤iﬂtirdi¤i, ve üzerinde

Örgütü’nün 2005 y›l›nda yay›mlad›¤› rapora göre,

yaﬂayan pek çok canl› türünün neslinin tükendi¤i

dünyada her y›l 13 milyon hektar orman alan› yok

tart›ﬂ›lmaz ve ﬂaﬂ›rt›c› olmayan bilimsel bir gerçektir.

edilmektedir.

Ancak Anadolu co¤rafyas›nda son yüzy›llarda
gözlenen de¤iﬂim bu tür bir süreçten ziyade h›zl› bir

Biz orman yönünden fakir bir ülkeyiz…

bozulma ﬂeklinde de¤erlendirilebilir. Dolay›s›yla son

Bir ülkenin ormandan zengin say›labilmesi için

500 y›l içinde Anadolu’da h›zla olumsuz yönde

yüzölçümünün en az %30’unun verimli olarak

de¤iﬂen bir tabiattan bahsetmek yanl›ﬂ olmayacakt›r.

nitelendirilen ormanlarla kapl› olmas› gerekmektedir.

Anlaﬂ›lan o ki; uzun y›llar bu co¤rafyada hüküm süren

Günümüzde, Türkiye’nin ülke yüzeyinin sadece %25’i

savaﬂlar, talanlar ve do¤al afetler Anadolu’yu büyük

ormanlarla kapl›d›r ve mevcut ormanlar›m›z›n ancak

oranda ormandan fakir topraklar aras›na soktu.

%44’ü verimli orman türündendir. Rakamlardan

Dahas› belki de en önemlisi, son yüzy›lda geliﬂen

anlaﬂ›laca¤› üzere ülkemiz orman yönünden ileri

teknoloji ve toplumlar›n giderek daha bencil

derecede fakir olarak nitelendirilebilir.
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Arazi, Bayındır Barajı komﬂulu¤unda yer almaktadır.

14 Mart 2009’da Türk Nöroﬂirürji Derne¤i tarafından a¤açlandır›lacak arazi
28
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21 A¤ustos 1929... Atatürk ‹stanbul'dan Bursa'ya
Ülkemiz ormanlar›n›n %50’ si orman yang›nlar›
bak›m›ndan hassas bölgelerde bulunmaktad›r. Bu
gitmek için Ertu¤rul yat›yla yola ç›kar. Marmara
bizim taraf›m›zdan de¤iﬂtirilme olana¤› bulunmayan
Denizi'nde gezinirken Yalova sahillerinde as›rl›k bir
ekolojik koﬂullardan biridir ve koruyucu önlemler
ç›nar a¤ac› gözü çarpan Ulu Önder, ç›nar a¤ac›na
d›ﬂ›nda yapabilecek çok ﬂeyimiz yoktur. Ülkemizde
s›rt›n› dayayarak gölgesinde bir süre dinlenir ve
orman yang›nlar›yla 1950-1989 y›llar› aras›nda
a¤ac›n hemen yak›n›nda bir ev yap›lmas› talimat›n›
kaybedilen orman miktar› 707 000 hektard›r. Pek
verir. Ulu Önder, bir gün köﬂkün inﬂaat›n› ziyaret eder
ço¤umuz san›yoruz ki; ülkemizin ormanlar›n›n
ve ulu Ç›nar a¤ac›n›n dallar›n› budamaya çal›ﬂan bir
baﬂ›ndaki en büyük felaket yang›nlar… ﬁimdi s›k›
bahç›vanla karﬂ›laﬂ›r. Bahç›van› yan›na ça¤›r›r ve
durun, yang›nlarda kaybetti¤imiz bu
miktar, politik nedenlerle yap›lan
yasal düzenlemelerden kaynaklanan
orman kay›plar›n›n yar›s›ndan daha
azd›r. Orman aleyhine yap›lan yasal
düzenlemeler nedeniyle 1950-1989
y›llar› aras›nda tam 1 456 000 hektar
orman arazisi tahrip edilmiﬂtir.
Korkunç gerçekle yüzleﬂmek hiç bir
politikac›n›n cesaret edebilece¤i bir
ﬂey de¤ildir. Yap›lan katliam›
tart›ﬂmaya açman›n zaman› çoktan
geçmiﬂtir. Hangi dünya görüﬂüne
mensup olursa olsun iktidara gelmiﬂ
tüm siyasi kurumlar›n –pek tabi ki
onu seçenlerin- bu katliamda vebali
büyüktür. Oysa bu ülkede hüküm
Köﬂkün kaydırılmasına Ulu Önder bizzat eﬂlik etmiﬂtir.
süren tüm iktidarlar için a¤aç
sevgisine referans verilebilecek bir
dayanak yok mudur? Bak›n Yüce
Önder ne diyor;

“Yurt topra¤›! Sana her ﬂey feda
olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz
senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk
ulusunu sonsuzlu¤a dek yaﬂatmak
için verimli kalacaks›n. Türk topra¤›
sen, seni seven Türk ulusunun
mezar› de¤ilsin. Türk ulusu için
yarat›c›l›¤› göster!”
Hepimizin bildi¤i bir hikayeyi
hat›rlayal›m.

“Yürüyen Köﬂk”ün kaydırılma çalıﬂmalarından bir görüntü.
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bunun nedenini sorar. Görevli bahç›van a¤ac›n

Köﬂk” ad› ile ulaﬂ›r. Nesiller boyu bu hikaye anlat›l›r

dallar›n›n uzayarak binan›n duvarlar›na dayand›¤›n›

ama günümüz önderleri ayn› hassasiyeti gösteririrler

söyler. Atatürk bu cevaptan tatmin olmaz ve

mi bilinmez…

kendisine yak›ﬂan emrini verir; "A¤aç kesilmeyecek,

bina kayd›r›lacak!"

Zaman› çoktan geldi, çok geç olmadan uyanal›m.
Yurt topra¤›na haketti¤i de¤eri katal›m. Bize miras

8 A¤ustos 1930 tarihinde binan›n temeline

b›rak›lanlar› tüketmeye devam etmekten vazgeçelim.

‹stanbul'dan getirilen tramvay raylar› döﬂenir ve 10

Her birimizin bu topraklara dikmiﬂ oldu¤umuz en az

A¤ustos 1930 tarihinde Atatürk ile birlikte kardeﬂi

bir fidan›m›z olsun… Gelin ele ele bu heyecan›

Makbule Atadan, Vali Vekili Muhittin Bey, Emanet

yayal›m. Umut ediyorum; 14 Mart 2009 günü

Fen Müdürü Ziya bey ve Cumhuriyet Gazetesi

baﬂlatacak

Baﬂmuhabiri Yunus Nadi nezaretinde köﬂk 4.80 metre

vatandaﬂlar›na örnek olur…

civar›nda kayd›r›l›r. Ve günümüze bu köﬂk, “Yürüyen

oldu¤umuz

bu

hareket

tüm

Kaynak: Orman bakanlı¤ı web sitesi
Tema Vakfı web sitesi

Sayın üyemiz,
Derneğimizin sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde
hazırlıklarını yürüttüğümüz “Türk Nöroşirürji Derneği Hatıra
Ormanı” fidan dikim töreni Ankara Valiliği ve Çevre-Orman
Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla 14 Mart 2009 Cumartesi
günü saat 14:00’de gerçekleştirilecektir.
Törene katılmak iﬆeyen üyelerimiz için derneğimiz
merkezinden saat 13:00’de otobüs kaldırılacaktır.
Kendi araçları ile ulaşacak üyelerimiz için yanda adres ve
haritalar yer almaktadır.
Derneğimizin topluma yararlı bir sivil toplum örgütü
olduğunu gösteren bu anlamlı törene katılımınızı önemle
bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Doç. Dr. Ethem BEŞKONAKLI
Türk Nöroşirürji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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‹.Ü. Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi
Nöroﬂirürji Anabilim Dal›

HEK‹M HAKKI

Hastalar›m›z›n s›kl›kla kulland›¤› bir tümce ile
söze baﬂlamak istiyorum: Doktor hasta olur mu?
Oluyor elbette, ölenini bile gördük sevgili
meslektaﬂlar›m.
Bilindi¤i üzere hasta haklar› konusu son y›llar›n
popüler ve üzerinde çokça konuﬂulan konular›ndan
bir tanesidir. Buna göre sadece hastaya hak verilip
hekimlere sorumluluk yüklenmesi eﬂitsizlik
oluﬂturmaktad›r, öyle ise “hasta haklar›n›n yan›nda
hekim haklar›ndan da bahsetmek mümkün olmal›d›r"
denmektedir.
Ama iﬂin özü ﬂu: Adaletin temel felsefesine ayk›r›
olarak iki kiﬂi aras›ndaki iliﬂkiye tek tarafl› haklar
tan›mak kabul edilemez. Mutlaka bu haklar›n dengeli
da¤›t›lmas›, ölçüsü olmas› ve ülkenin gerçeklerine
uygun olmas› gerekir. Hasta hakk›ndan söz ediyorsak,
hekim hakk›ndan da söz etmemiz gerekir.
Hekim hasta iliﬂkisi yüzy›llar içerisinde oldukça
de¤iﬂim göstermiﬂ bir iliﬂki türüdür. Binlerce y›ld›r
süre gelen ve neredeyse 50-100 y›l öncesine kadar da
hakim olan iliﬂki; hekimin üstün oldu¤u, hastan›n
seçim hakk›n›n çok az oldu¤u, hekim ne derse

hastan›n onu harfiyen uygulad›¤› bir iliﬂki türü iken
özellikle son 50 y›l içinde geliﬂen toplumsal,
ekonomik, teknolojik önemli de¤iﬂiklikler sonucunda
hasta, hekim karﬂ›s›nda edilgen pozisyondan eﬂit
pozisyona do¤ru ilerlemeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu de¤iﬂim
elbette ki birdenbire olmam›ﬂt›r ve hâlâ devam eden
süreçtir. Bu de¤iﬂim esnas›nda iliﬂkinin zay›f taraf›
olarak hastalar kabul edilirken, ve bu zay›f taraf›n
korunabilmesi ve de¤iﬂimin daha sa¤l›kl› olarak
tamamlanabilmesi için bir tak›m yaz›l› hukuk kurallar›
meydana getirilmiﬂtir.
‹ﬂte hasta haklar›na iliﬂkin yönetmelikler,
uluslararas› anlaﬂmalar, tüzükler gibi yaz›l› hukuk
kurallar›n›n çokça olmas›n›n alt›nda yatan sebep zay›f
olan›n korunmas› ihtiyac›d›r.
Hekimlerin haklar› ile ilgili yaz›l› bir hukuk kural›
olmamas› hekimlerin hiçbir hakka sahip olmad›klar›,
sadece yükümlükler alt›na girdikleri anlam›n›
taﬂ›maz. Sadece Türkiye’deki ve dünyadaki hukuk
sistemleri ﬂimdilik böyle bir yaz›l› belgeye ihtiyaç
duymam›ﬂ ve hekim haklar›n› yaz›l› kurallar bütünü
halinde ele almam›ﬂt›r.
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Son y›llarda yap›lan de¤iﬂikliklerin baz›lar›,
hekimlerin giderek daha da ezilmesine neden
olmaktad›r. Hekimler önlerini görememekte ve
gelecekten endiﬂe etmektedirler.
•

Sürpriz tayin atama genelgeleri ile
karﬂ›laﬂ›lmakta, hekim yar›n nerede ve hangi
ﬂartlarda çal›ﬂaca¤›n› öngörememektedir.
Herkesin en do¤al hakk› olan aile birli¤ini
korumada,
eﬂ
durumunun
lay›k›yla
gözetilmemesi
nedeniyle
ma¤duriyet
oluﬂmaktad›r.

•

Emeklilik döneminde de ne ile karﬂ›laﬂaca¤›n›
bilememektedirler. Alaca¤› maaﬂ hayat›n›
idame ettirmeye yetmedi¤i için ileri yaﬂlarda
bile çal›ﬂmak zorunda kalmaktad›r.

•

Muayenehanesinde çal›ﬂan hekim adeta suçlu
gibi takdim edilmektedir.

•

Yeni Türk Ceza kanunu hekimlere adeta “riskli
müdahaleleri yapmay›n” demektedir.

•

Hasta haklar› uygulamalar› amac›n› aﬂm›ﬂt›r.
Hekim haklar›ndan söz edilmemektedir.

Bu güne kadar Sa¤l›k Hizmetleri hep devletin iﬂi
olarak görülmüﬂ ve bütün yaklaﬂ›mlar bu yönde
olmuﬂtur. ﬁu anda yürütülmekte olan sa¤l›kta
dönüﬂüm program›nda ise sa¤l›k hizmetlerinin
kamu/özel paylaﬂ›m› konusunda netlik yoktur. Var
olan belirsizlik hekimler üzerinde gelecek kayg›s›n›
art›rmaktad›r. Mezuniyet sonras› ve t›pta uzmanl›k
e¤itiminde ciddi bir standard›n olmad›¤›, hekimler
taraf›ndan çok iyi bilinir. Asistanlar›n çal›ﬂma saatleri
Uluslararas› çal›ﬂma örgütünün (‹LO) öngördü¤ü
çal›ﬂma saatlerini aﬂmamal›d›r. T›pta Uzmanl›k
S›nav›nda oluﬂan y›¤›lmalar›n önlenmesi, ülke
genelinde ihtiyaç olan branﬂlar›n belirlenerek
mümkün olan en geniﬂ kadrolar› istihdam edecek ve
spesifik bir alana yönelmeyi kolaylaﬂt›racak
planlaman›n Devlet Planlama Teﬂkilat›, Sa¤l›k
Bakanl›¤› ve di¤er sa¤l›k kuruluﬂlar› ile birlikte
koordineli ﬂekilde çal›ﬂ›larak hayata geçirilmesi
sorunun çözümüne katk›da bulunacakt›r.
Muayenehanesinde çal›ﬂan hekim illegal bir iﬂ
yap›yormuﬂ gibi görülmekte ve sistem d›ﬂ›na
itilmektedir. Yazd›¤› reçeteler ve istedi¤i tetkikler
yok say›lmakta, geri ödeme kurumlar›nca kabul
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edilmemektedir. Halbuki; say›lar› az olan hekimlerin
say›lar›n› bir anda art›rmak mümkün olamayaca¤›na
göre, var olan hekimlerimizden daha fazla istifade
etmek
bir
zorunluluktur.
Bu
zorunluluk
muayenehanelerin sistemle entegre edilmesi
gere¤ini ortaya ç›karmaktad›r. Zira mesle¤ini sadece
muayenehanesinde icra eden hekimlerimiz gibi
kamu kuruluﬂundaki görevi sonras› akﬂam eve gitmek
yerine muayenehanesine giderek sa¤l›k hizmeti
üretmeye devam eden hekimlerimiz de ma¤dur
edilmektedir.
Bu çarp›k tabloda en a¤›r yükü çeken biz hekimler,
sa¤l›k sistemini belirleyen politikalar›n oluﬂturulmas›
sürecinde aktif rol oynamad›¤›m›z takdirde
ma¤duriyetimiz artacak, mesleki sayg›nl›¤›m›z da ise
süregelen erozyon artacakt›r.
Sonuçta ma¤duriyetin yükü bütün sa¤l›k
çal›ﬂanlar›na ve hastal›¤›na çare arayan insanlar›m›za
katlanarak yans›yacakt›r. Kamuda çal›ﬂan hekimlerin
muayenehanesinin kapatt›r›lmas› hekim haklar›na
ayk›r›d›r. Mevcut vergi mevzuat›nda özel kurumlarda
çal›ﬂan hekimler hastane uygulamalar›ndan dolay›
zarara u¤ramaktad›rlar. Yap›lan kesintiler ile tüm
vergi yükü hekimlerin s›rt›na yüklenmektedir.
Meslektaﬂlar›m›z›n bireysel harcamalar›n› vergi
mahsuplaﬂt›rmalar›nda kullanmalar› sa¤lanmal›;
vergilendirilmeleri
net
gelirleri
üzerinden
yap›lmal›d›r. Harcad›¤› paran›n vergisini iki kez
ödememelidir.
Emekli hekimlerimizin ald›klar› maaﬂlar çok
yetersizdir. Emeklilik sonras› geçim derdine düﬂen
hekim yo¤un ve yorucu bir çal›ﬂman›n sonunda
emekli olduktan sonra da çal›ﬂmak zorunda
kalmaktad›r. Emekli maaﬂlar›n›n art›r›lmas› için ek
ödeneklerin de emeklilik maaﬂ›na yans›t›lmas›
sa¤lanmal›d›r. Emekli hekimin sosyal aktivitelere
kat›laca¤›, bilgi ve becerilerini genç kuﬂaklara
aktarabilece¤i
mekanlar
ve
olanaklar
oluﬂturulmal›d›r.
Can güvenli¤i sa¤lanmayan çal›ﬂma ortamlar› ve,
her gün darp edilen bir hekim haberi ile motivasyon
ve moral de¤erlerimizin aﬂ›nmas›n›n önüne geçecek,
etkin hukuksal giriﬂimlerde bulunacak hekim
güvenli¤i fonu oluﬂturulmal›, yapan›n yan›na kâr
kalmad›¤› hukuksal düzenlemelerin yap›lmas›
sa¤lanmal›d›r. Telefon hatlar› ile hekimlerin çok kolay
as›ls›z ﬂikayet edilmelerine dur denilmelidir.
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Bas›n›n görevi halk› do¤ru bilgilendirmek ve
kamuoyu oluﬂturmakt›r. Sa¤l›k hizmetlerinin
sunumunda bas›n›n bilgilendirme görevinin bazen
tam tersi sonuçlara yol açt›¤›, yanl›ﬂ ve yan›lt›c›
kamuoyu oluﬂturdu¤u bir gerçektir. Ülkemizde sa¤l›k
haberleri bilerek ya da bilmeyerek, ya da reklam
amaçl› olarak, sansasyon yaratacak ﬂekilde
çarp›t›larak verilmektedir. Sorumsuz habercilik ve
reklam amaçl› medya, hekimli¤i ve hekimleri
do¤rudan etkilemektedir. Bu durum, hastalarda
hekimlere karﬂ› güvensizli¤e yol açarak, sa¤l›k
hizmetine olan talebi ve sa¤l›k hizmetinin sunumunu
olumsuz yönde etkilemektedir. Sistemdeki
aksakl›klar ve yetersizliklerin sorumlusunun hekimler
olarak gösterilmesinden ve izlenme pay›n› art›r›c›
haberler ile hekimleri aﬂa¤›lay›c› siyasi ﬂovlardan
koruman›n tek yolunun sesimizi birlikte ve gür bir
ﬂekilde ç›karmaktan geçti¤ini biliyoruz.
Hekimlere yap›lan sald›r›lar, hekimler aleyhine
aç›lan tazminat ve ceza davalar›n›n her sene
katlanarak artmas›, hekimlerin çal›ﬂma ﬂartlar›ndaki
a¤›rlaﬂma, mecburi hizmet gibi kanaatimce hukuka
tamamen ayk›r› uygulamalar bu ihtiyac› ister istemez
do¤uracakt›r.
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performans ölçülmesi gibi d›ﬂ etkenler olmadan
özgürce mesle¤ini icra etme hakk›nda sahiptir.
Hekimin sa¤l›¤›n› koruma hakk›:
Hekim çal›ﬂ›rken sa¤l›kl› bir çal›ﬂma ortam›ndan
faydalanabilmeli, sa¤l›kl› kalabilmek için ihtiyac› olan
dinlenme zaman›na sahip olabilmelidir. Ayr›ca bir
kiﬂinin hekim olmas› demek, kendisini koruma alt›na
almaks›z›n bütün hastal›klarla mücadele etmesi
anlam›na gelmez. Bulaﬂabilirlik potansiyeli yüksek
olan hastal›klarda hekimin kendi sa¤l›¤›n› tehlikeye
atmama hakk›n› da tart›ﬂmak gerekir
Hekimin yeterli bir gelir düzeyi talep etme hakk›:
Hekimlere Türkiye’deki ve dünyadaki son t›bbi
geliﬂmeleri takip etme hakk› ve ayn› zamanda
yükümlülü¤ü verilirken, hekimlerin bu geliﬂmelere
ulaﬂabilmeleri için gerekli seyahat, dergi aboneli¤i,

Yaz›l› bir kurala ba¤lanmayan ama Anayasa ve
çeﬂitli kanunlardan derlendi¤i kadar›yla söylenen
hekim haklar›n› k›saca anlamaya çal›ﬂal›m:
Ça¤daﬂ bilimsel t›p olanaklar›n› uygulama hakk› :
Hekimlerin en öncelikli mesleki hakk› “Ça¤daﬂ
bilimsel t›p olanaklar›n› uygulama hakk›”d›r. Bilindi¤i
gibi t›p bilimi teknolojinin de deste¤ini alarak son
derece h›zl› bir ﬂekilde ilerlemektedir bu ilerlemenin
sonucunda yeni cihazlar, ekipmanlar, tedavi
yöntemleri ortaya ç›kmaktad›r. Mesleklerinin do¤as›
gere¤i hekimler bu geliﬂmeleri yak›ndan takip etmek
zorundad›r . Yeni geliﬂmeleri takip etmenin mecburi
olmas›n›n yan› s›ra hekimlerin bu geliﬂmeleri
uygulamak için uygun ortam ve ekipman› devletten
yada ba¤l› bulundu¤u kurumdan talep etme hakk› da
vard›r.
Hekimin bask›
uygulama hakk›:

alt›nda

olmadan

mesle¤ini

Hekim mesle¤ini icra ederken özgür bir ortama
sahip olmal›d›r. Kararlar›n› al›rken tenkit edilme veya
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kitap al›mlar› ve benzeri harcamalar dikkate
al›nmal›d›r. Ayr›ca hekimlerin iﬂlerini yaparken
kulland›klar› yo¤un emek ve bilginin karﬂ›l›¤› da
ödenmelidir. Ayr›ca hekimlerin riskli bir iﬂ yapt›klar›
her an yüksek mebla¤l› tazminat davalar›yla karﬂ›
karﬂ›ya gelme olas›l›klar› da hesap edilmelidir. Bu
konuda son y›llarda SGK ve Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n
tak›nd›¤› tav›r hekimlere haklar› olan ücreti ödemek
bir yana, angarya suretiyle çal›ﬂmaya do¤ru seyreden
bir grafik çizmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Hekimin hastay› reddetme hakk›:
Hasta haklar› yönetmeli¤ine göre hastan›n tedavi
olaca¤› hekimi seçme hakk› vard›r. Hekimlerin de
baz› koﬂullar gerçekleﬂti¤i taktirde kendisine gelen
hastay› kabul etmeme hakk› vard›r. Ancak bu hakk›
hastan›n hekimi seçme hakk› gibi geniﬂ anlamda
de¤erlendirmemek gerekir. Hasta ile hekim aras›nda
bir güven iliﬂkisi oluﬂmam›ﬂsa, hasta hekime yalan
söylemiﬂ ise, ya da hasta hekime karﬂ› tehditkar
ve/veya hakaret içerir sözler sarf etmiﬂse hekim
hastaya bakmak zorunda de¤ildir. Hiçbir yere ba¤l›
olmadan serbest çal›ﬂan bir hekim, sebep
göstermeksizin de hastay› reddedebilir. Ancak yine
de hekimin hastay› reddetme hakk› din, dil ›rk,
cinsiyet gibi sebeplerden kaynaklanmamal›d›r.
Ayr›ca hekimin bulundu¤u bölgede kendisinden
baﬂka bir hekim yoksa hekim hastaya bakmak
zorundad›r. Acil durumlar, ya da resmi makamlar›n
emirleri gibi durumlar söz konusu oldu¤u takdirde
hekimler hastalara bakmama hakk›na sahip
de¤ildirler. Hekim hastaya bakmama hakk›n› tedavi
süreci baﬂlamadan kullanabilir. Hekim bir hastay›
tedaviye baﬂlad›ktan sonra hakl› bir gerekçe
göstermeksizin tedavisini yar›da kesme, hastaya
bakmama hakk›na sahip de¤ildir. Ancak hastan›n
hekimin tavsiyelerine uymamas›, yapmas›n› söyledi¤i
ﬂeyleri hiç yapmamas› ya da yapmamas›n› söyledi¤i
yapmas› gibi durumlarda hekim hastan›n tedavisine
devam etmeyebilir.

iyileﬂmemesi durumunda hekimler bu nedenle
tenkit edilemezler.
Tan›kl›ktan çekilme hakk›:
Ceza Muhakemesi Kanunu 46. maddesine göre
Hekimler, diﬂ hekimleri, eczac›lar, ebeler ve bunlar›n
yard›mc›lar› ve di¤er bütün t›p meslek veya sanatlar›
mensuplar›n›n, bu s›fatlar› dolay›s›yla hastalar› ve
bunlar›n yak›nlar› hakk›nda ö¤rendikleri bilgiler
hakk›nda tan›kl›ktan çekinme haklar› vard›r. Ancak
ilgili kiﬂilerin tan›kl›k etmesine muvafakat etti¤i
durumlarda tan›kl›ktan çekinemezler.
Tedavi yöntemini seçme hakk›:
Bir hastal›¤›n tedavisinde ayn› anda birden fazla
tedavi yöntemi uygulanabilmekte ise, hekim
bunlardan diledi¤ini seçmekte özgürdür. Fakat uzun
zamandan beri bilinen ve genel olarak kabul edilmiﬂ
yöntemlere öncelik vermelidir. Hekim hastas› için
uygun olmad›¤›n› düﬂündü¤ü bir tedavi yöntemini
uygulamaya zorlanamaz. Hastan›n uygun olmayan bir
tedaviyi istemesi ve bu konuda ›srar etmesi
durumunda dahi hekim do¤ru olmad›¤›n› düﬂündü¤ü
bir tedaviyi uygulamaya zorlanamaz
Son olarak ta güncel kavramlar çerçevesinde hasta
haklar›na k›saca de¤inelim:
DOKTOR K‹MD‹R? NE ‹ﬁ YAPAR?
•

E¤er bizi kahve makinesinin baﬂ›nda ya da
sigara molas›nda yakalarsan›z muhakkak
hastal›klar›n›zla ilgili bir soru sorun. Bizim
dünyada zevk ald›¤›m›z tek ﬂey t›pt›r ve
molay› sizin sorular›n›z› yan›tlamak için verdik.

•

Evdeki ilaçlar›n›z iyi gelmiyorsa hemen bizi
telefonla aray›n. Telefondan teﬂhis koymak
gibi müthiﬂ bir yetene¤imiz vard›r.

•

Ayaküstü, merdiven aral›¤›nda, kap› arkas›nda
veya asansörde kars›laﬂt›¤›n›zda hemen
oran›z›n buran›z›n a¤r›d›¤›n› anlatmaya
baﬂlay›n, biz her an sizi düﬂünürüz ve zaten
asansöre de hastalarla karﬂ›laﬂabilmek için
bineriz.

•

Gazete okudu¤unuz asparagas tip haberleri
hakk›nda doktorlar› her f›rsatta s›k›ﬂt›r›n›z,
çünkü gazeteciler her zaman t›p konular›n›

‹yileﬂme garantisi vermeme hakk›:
Hekimler t›p bilimlerinin elverdi¤i ölçüde
hastalar›n hastal›klar›n› teﬂhis ve tedavi etmekle
görevlidir. Ancak hekimlerin hastalar› mutlaka
iyileﬂtirmek gibi bir yükümlükleri yoktur. Hastalar da
hekimlerden böyle bir garanti veya teminat talep
edemezler. Hekimin bir hatas› olmaks›z›n hastan›n
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doktorlardan daha iyi bilirler, güncel takip
ederler ve her yazd›klar› do¤rudur. Böylece
doktorun bilgisizli¤ini ve aç›klar›n› yüzüne
vurma f›rsat›n› yakalam›ﬂ olursunuz.
•

Doktorlar sinirsiz insanlard›r, hatta insan de¤il
robotturlar, yorulmaz, uyumaz, tatil yapmaz ve
sinirlenmezler. ‹stedi¤iniz kadar, hatta sonsuza
kadar soru sorabilirsiniz, hatta sordu¤unuz
sorular›n cevaplar›n› dinlemek bile zorunda
de¤ilsinizdir, doktor önceki soruya cevap
vermekteyken, yeni soru sorabilirsiniz, doktor
buna hiç al›nmaz. ÜSTEL‹K, doktora
sordu¤unuz ve cevab›n› ald›¤›n›z konuda
doktorun dediklerini uygulamak zorunda bile
de¤ilsiniz, ama iyileﬂmedi¤inizde doktorun
dediklerini uygulamad›¤›n›z halde doktora
HESAP SORMA hakk›n›z vard›r.

•

Bize kolay teﬂekkür etmeyin. Nas›l olsa para
veriyorsunuz ve köle sat›n al›yorsunuz.

•

Doktor olurken nas›l olsa H‹POKRAT YEM‹N‹
ettik ya, doktorlar› k›zd›rsan›z bile onlar size
sonsuza kadar köle gibi hizmet etmeye
mecburdurlar. Hakaret edebilirsiniz, üstüne
yürüyebilirsiniz, ﬂikâyet edebilirsiniz, sa¤da
solda aleyhinde konuﬂabilirsiniz, ama iﬂiniz
düﬂtü¤ünde hiç utanmadan yine kendinizi
ellerine teslim edebilirsiniz, ne de olsa
Hipokrat yemini etmiﬂlerdir.

kanser etmeye çal›ﬂmaktad›r. Hamileyseniz
verdi¤iniz ilac›n çocukta bir sakatl›k yap›p
yapmayaca¤›n› doktora sorun, çünkü doktor
sizin
sakat
bir
çocuk
do¤urman›z›
istemektedir.
•

Doktorlar tüm dünya t›bb›n› bilirler,
cildinizdeki kaﬂ›nt›y› beyin cerrah›na rahatça
dan›ﬂabilirsiniz. Sadece karﬂ›laﬂm›ﬂ olman›z
yeterlidir, uzmanl›k alan› diye bir kavram
tamamen palavrad›r.
Doktorun evine telefon ederek, doktor evde
yokken eﬂine hastal›¤›n›zla ilgili soru
sorabilirsiniz, mutlaka bilecektir, doktor eﬂidir
ya, bilir.

•

Doktorlara dan›ﬂmadan kendi kendinize her
türlü tedaviyi yapabilirsiniz, hastal›¤›n›z daha
da kötüye gitti¤inde doktor sizi her durumda
kurtar›r, sorun de¤il...

•

•

‹lac›n ac› oldu¤undan veya i¤nenin yakt›¤›ndan
dolay› doktora k›zmakta serbestsiniz, çünkü
sizi doktor hasta etmiﬂtir ve ilac›n tad›n›
doktor ayarlam›ﬂt›r.

•

Verilen ilaç "kanser yapar m›?" diye sorunuz.
Çünkü Allah›n cezas› doktor sizi kas›tl› olarak

YARARLANILAN KAYNAKLAR
1. Doktor kimdir, ne iﬂ yapar?
Dr. Esat ORHON’DAN
2. Hekim Haklar› Diye Bir Hak Olur Mu?
Av.Habibe YILMAZ KAYAR
3. Hekim Haklar› Av. ‹lkﬂan Urlu
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Dosya

Dr. VOLKAN HARPUT, Dr. BAﬁAR ATALAY
Yeditepe Üniversitesi Nöroﬂirürji Anabilim Dal›

Radyasyon Güvenli¤i
Nöroﬂirürji ameliyatlar›nda etkili ve baﬂar›l›
sonuçlar almak için bugün art›k çok s›k kulland›¤›m›z
floroskopide X-›ﬂ›nlar›n› oluﬂturmak için iyonize eden
radyasyon kullan›l›r. Nöroﬂirürjiyenlerin radyasyona
maruz kalma oran›n› azaltmak için radyasyon fizi¤i ve
biyolojisi hakk›nda temel baz› bilgilere ihtiyaç vard›r.
Floroskopinin ana elemanlar› x-›ﬂ›n tüpü ve
dedektördür. Iﬂ›n oran›n› azaltmak için genellikle x›ﬂ›n› tüpü hasta masas›n›n alt›na yerleﬂtirilir. Buradan
ç›kan ›ﬂ›nlar masa ve hastadan geçtikten sonra
dedektördeki fosfor ile karﬂ›laﬂarak görülür ›ﬂ›¤a
dönüﬂür ve daha sonra digital kamera sinyallerine ya
da monitor veya film yoluyla bizim kulland›¤›m›z
haline dönüﬂür. Kolimatörler x-›ﬂ›n› tüpünden ç›kan
›ﬂ›n›n ﬂekil ve miktar›n› ayarlayabilirler. Lineer veya
dairesel ﬂekilde kolimatörler bulunmaktad›r. C-kolu
x-›ﬂ›n›n farkl› yön ve planlardan gelmesine olanak
sa¤lar.
Radyasyon ›ﬂ›n, dalga ya da partiküller halinde
yay›lan veya iletilen enerjiye verilen add›r. X-›ﬂ›nlar›
madde içinden geçerken madde içindeki
elektronlar›n yörüngelerini de¤iﬂtirecek kadar enerji
verirler (iyonize edici). Bu ﬂekilde serbest kalan
elektronlar biyolojik zararl› olabilecek serbest
radikallerin oluﬂmas›na yol açarlar. ‹yonize edici
radyasyonun biyolojik etkisi maruz kal›nan süre ile
orant›l›d›r. Radyasyona maruz kalma miktar›
radyasyon kayna¤›na olan uzakl›¤›n karesi ile ters

orant›l›d›r. Radyasyona maruz kalma Roentgen ya da
Coulomb/kg
olarak
ifade
edilmektedir.
Radyasyondan dolay› maruz kal›n›p emilen (absorbe
edilen) enerji ise Rad (Radiation absorbed dose) ya
da gray (Gy) olarak adland›r›l›r. De¤iﬂik tipte
radyasyonlar›n farkl› biyolojik etkileri oldu¤u için
maruz kal›nan radyasyon ölçüsü rem (radiation
equivalent in men) olarak ifade edilmektedir (tablo
1).
Farkl› say› ve enerjide x-›ﬂ›nlar› üretilebilmesi için
x-›ﬂ›nlar›n› oluﬂturan tüpe olan elektrik giriﬂi
de¤iﬂtirilebilir. X-›ﬂ›n› tüpüne artt›r›lm›ﬂ ak›m
uygulanmas› (miliamper ya da mA olarak ifade edilir)
daha fazla x-›ﬂ›n› üretir ve imaj koyulaﬂt›r›c›ya (the
image intensifier) ne kadar çok x-›ﬂ›n› çarparsa imaj o
kadar koyu olur. Iﬂ›klama süresini (exposure time,
pozlama süresi) uzatmak da imaj koyulaﬂt›r›c›ya
ulaﬂan x-›ﬂ›n› say›s›n› artt›racakt›r, ak›m ve ›ﬂ›klama
süresindeki bu tip varyasyonlar mAs (mA x saniye)
olarak ifade edilir. X-›ﬂ›n› tüpüne artt›r›lm›ﬂ voltaj
(kilovoltaj piki ya da kVp olarak ifade edilir)
uygulanmas› daha yüksek enerji seviyelerinde
yay›n›ma (emission) neden olur (daha yüksek
penetrasyon kabiliyetiyle). Genel olarak, k›sa
›ﬂ›klama süresi ile birlikte yüksek kVp (75 – 125 aras›
kVp) ve düﬂük mA (50 – 1200 aras› mA) floroskopi için
kullan›l›r. Bu kombinasyon radyasyon maruziyetini en

Tablo 1: Radyasyon Etkilenimini Ve Dozunu Göstermek ‹çin Kullan›lan Birimler
Terim
Geleneksel Birimler
SI Birimler
Etkilenim (Ekspozisyon)
Rontgen
Coulomb/kg (C/kg)
Abrosbe edilen radyasyon
Rad
Gray (Gy)
dozu
‹nsandaki radyasyon eﬂde¤eri Rem
Sievert (Sv)
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Dönüﬂümler
1 R = 2.5 x 10-4 C/kg
100 rad = 1 Gy
100 rem = 1 Sv
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aza indirirken imaj kalitesini en iyi hale getirir.
Yüksek kVp/düﬂük mA kombinasyonu düﬂük
kVp/yüksek mA kombinasyonuna oranla hastay›
belirgin ölçüde daha az radyasyona maruz b›rak›r.
Modern floroskopi birimleri otomatik olarak kVp ve
mA’y› ayarlayarak en iyi parlakl›k ve kontrast sa¤layan
otomatik parlakl›k kontrolünü (ABC) kullan›r.
Floroskopi s›ras›nda üretilen x-›ﬂ›nlar› iyonize
radyasyonun bir formudur ve bariz biyolojik etkiler
meydana getirme potansiyelleri vard›r. ‹yonize
radyasyon y›llar içinde kanseröz dönüﬂümle
kendisini gösterecek olan moleküler de¤iﬂimler
yapabilir. ‹yonize radyasyonun düﬂük dozlar›na
maruz kalmak muhtemelen önemsizdir çünkü normal
hücresel mekanizmalar hasar› onarabilir. Uluslararas›
radyasyon güvenli¤i koruma komitesi (ICRP) çeﬂitli
organlar›n maruz kalabilece¤i müsaade edilebilir
(MPD) y›ll›k en fazla radyasyon dozu tahminlerini
üretti. Bu seviyelerin alt›nda bir maruziyetin herhangi
bir bariz etkisi olmas› ihtimal dahilinde de¤ildir,
ancak yine de ICRP, çal›ﬂanlar›n MPD’nin %10’undan
daha fazlas›na maruz kalmamalar›n› tavsiye
etmektedir (tablo 2).
Floroskopinin giriﬂimsel iﬂlemlerde kullan›lmas›
1980’lerin sonlar›nda h›zla artt›, ve radyasyon
etkilenimi konusundaki endiﬂeler fazlalaﬂt›. 1994’te
Amerikan G›da ve ‹laç Dairesi floroskopik
iﬂlemlerden kaynaklanan radyasyon-iliﬂkili deri

Tablo 2: ‹zin Verilen Maksimum Y›ll›k Radyasyon
Dozlar›

Alan/Organ

‹zin Verilen Maksimum Y›ll›k
Doz

Tiroid

50 rem (500 mSv)

Ekstremiteler

50 rem (500 mSv)

Gözün Lensleri

15 rem (150 mSv)

Gonadlar

50 rem (500 mSv)

Tüm vücut

5 rem (50 mSv)

Hamile bayan

0.5 rem, fetus’a (5 mSv)

Radyasyondan korunma ve Ölçüm Ulusal Konseyi
(NCRP) verilerinden elde edildi.
Rapor numaras›: 116. ‹yonize radyasyona maruziyette
s›n›rlamalar.
Dr. Bethesda: NCRP yay›nlar›; 1993.
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yaralanmalar› konusunda halk sa¤l›¤› bildirisi
yay›nlad›. Bugünün araç ve teknikleri radyasyon
etkilenim riskini dramatik olarak azaltt›. Floroskopi
ile yap›lan tipik bir epidural enjeksiyon s›ras›nda
uygulay›c›n›n x-›ﬂ›n› tüpünden 1 metre uzakta oldu¤u
da varsay›l›rsa maruz kald›¤› radyasyon 0.03 mR gibi
küçük bir de¤er oldu¤u hesapland›. Aksine,
floroskopi s›ras›nda deri giriﬂ yeri radyasyon
etkilenimi dakikada 1 R ile 10 R aras›ndad›r. Tipik
basit bir gö¤üs grafisi 15 mR’lik bir maruziyete yol
açar. Yani dakikada 2 R ile yap›lan 1 dakikal›k devaml›
floroskopi 130 gö¤üs grafisi çekilirkenki etkilenime
denk gelir. Patolojik etkilere yol açan minimum hedef
organ radyasyon dozlar› tablo 2-3’te verilmiﬂtir.
Floroskopistlerde halen bilinmeyen uzun dönem
etkilere ba¤l› olarak radyasyon dermatiti
görülmektedir.

Hastan›n Radyasyon Etkilenimini
En Aza ‹ndirmek
Dozu ve süreyi en aza indirin
‹yonize radyasyon kullanan uygulay›c›lar hasta ve
personel etkilenimi en aza indirmek için en iyi teknik
ve z›rhlamay› (=kalkanlama) kombine eden ALARA
(as low as reasonably achievable = mümkün olacak
en az›n› almak) prensiplerine ba¤l› kalmal›lar. Çünkü
hiçbir radyasyon dozu yoktur ki biyolojik etkileri
olmas›n ve tamamen güvenli addedilsin. Grafiler
sadece gerekti¤inde kullan›lmal› ve doz ile etkilenim
zaman› k›s›tlanmal›. Doz x-›ﬂ›n› say›s› (mA x etkilenim
saniyesi ile orant›l›) ve x-›ﬂ›n› enerjisinin (kVp ile
orant›l›) çarpan›d›r. Modern floroskopi birimleri
parlakl›k ve kontrast› en iyi olacak ﬂekilde ayarlarken
dozu en aza indirmek için mA ve kVp ayarlar›n›
otomatik olarak kontrol eden ABC kullan›rlar. Ancak
floroskopiyi manuel moda kullanmaya karar
verirseniz (örne¤in ﬂiﬂman hastada penetrasyonu
artt›rmak için) mA azalt›l›rken kVp yükseltilmeli.
Etkilenimdeki eﬂde¤er bir art›ﬂ için kVp’nin sadece
%15 artt›r›lmas› yeterli iken mA ikiye katlanmal›. ABC
modunu kullan›rken uygulay›c›n›n kontrolündeki tek
unsur etkilenim zaman›d›r ve bu iﬂlemi tamamlamak
için yetecek en az düzeyde tutulmal›. Yeterli oldu¤u
zamanlarda sürekli ﬂutlama yerine aral›kl› ﬂutlar
kullan›lmal›. Film formundaki sürekli floroskopi k›sa
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Tablo 3: Organa Patolojik Etkiler Oluﬂturan Minimum Hedef Organ Radyasyon Dozlar›

Organ

Doz (rad)

Doz (Gy)

Sonuçlar

Göz lensi

200

2

Katarakt oluﬂum

500

5

Eritem

700

7

Kal›c› alopesi

200-700

2-7

Hematopoetik y›k›m (4-6 hafta)

700-5,000

7-50

Gastrointestinal y›k›m (3-4 gün)

5,000-10,000

50-100

Serebral ödem (1-2 gün)

Cilt
Tüm Vücut

spot imajlara oranla hastay› çok daha yüksek dozlara
maruz b›rak›r. Birçok modern birim sürekli floroskopi
tekni¤i yerine kullan›lmak üzere “pulse mode” olarak
bilinen bir seçene¤e sahiptir: bu mod etkilenimin
olmad›¤› aral›klarla bölünmüﬂ öz, periyodik spot
imajlar kullan›r (örne¤in dakikada bir ya da iki yeni
imaj üretilir). Sürekli floroskopinin yerine bu modun
kullan›lmas› maruz kal›nan toplam dozu dramatik
olarak azalt›r ve sürekli floroskopinin gerekli oldu¤u
klinikler için uygundur.

X-›ﬂ›n› tüpünün pozisyonunu en iyi ﬂekilde ayarlay›n
Hastan›n maruz kald›¤› radyasyon dozu, en iyi
hasta ile x-›ﬂ›n› tüpü aras›ndaki mesafenin en uygun
ﬂekilde ayarlanmas› ile azalt›labilir. X-tüpü hastaya
yak›n konumland›r›ld›¤›nda hastan›n cildinin küçük
bir bölümü radyasyona maruz kalacakt›r ancak x›ﬂ›nlar›n›n yak›nl›¤›ndan dolay› bu daha küçük cilt
bölümünün maruz kalaca¤› doz çok daha yüksektir.
Tüp hastadan daha uza¤a yerleﬂtirildi¤inde daha
geniﬂ bir cilt bölümü daha az doza maruz kalacakt›r.
X-›ﬂ›n› tüpü, görüntülenen alana gereksiz yap›lar›
almadan hastadan mümkün oldu¤u kadar uza¤a
yerleﬂtirilmeli (ﬁekil 1).

Mümkün oldu¤unda kalkan kullan›n
Gümüﬂ kalkan kullan›lmas› görüntülenecek alana
bitiﬂik bölgeleri iyonize radyasyona etkilenimden
koruyabilir. Gonad ya da nadiren de olsa hamile
hastalarda floroskopi kullanmak gerekti¤inde fetusu
korumak için masan›n üzerine hastan›n alt›na,
hastaya nüfuz etmeden önce x-›ﬂ›n›n›n hemen önüne
küçük kurﬂun levhalar yerleﬂtirilebilir. Kurﬂun
levhalar floroskopi odas›nda kolay ulaﬂ›labilir ﬂekilde
haz›r
olmal›
ancak
görüntü-rehberli¤inde
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lumbosakral spinal injeksiyonlar gibi iﬂlemlerde bu
levhalar›n kullan›m› pek de pratik de¤ildir, çünkü
levhalar görüntülenmek istenen yap›lar›n önüne
gelecektir.

Hizalay›n
Floroskopi cihazlar› içinde, yay›lan x-›ﬂ›n›
huzmesini boyutsal ve ﬂekilsel olarak küçültmeye
imkân tan›yan mekanizmalar mevcuttur böylece
hastan›n maruz kalan bölgesi en aza indirilir. Her
birimin hem do¤rusal hem de dairesel hizalamas›
vard›r. Do¤rusal hizalamada iki yandan hareket
ettirilen kapaklar vard›r ve bunlar omurga gibi uzun
ince yap›lar› görüntülemeye yard›mc› olur. Dairesel
ya da “iris” hizalama küçük, dairesel alanlar›
görüntülemede kullan›l›r. Hizalama ayn› zamanda
imaj kalitesini iyileﬂtirmekte de yard›mc›d›r. Çünkü
ABC modu etkilenim alan›n›n tümü için gereken
etkilenimi hesaba katarak imaj kalitesini optimize
etmeye çal›ﬂ›r. Ayn› imaj içerisinde hem radyolusent
hem de radyodense alanlar› görüntülemek
ço¤unlukla zordur. Hizalaman›n yararl› kullan›m› ile
alandaki yo¤unluk aral›¤›n› azaltarak imaj kalitesini
geliﬂtirmek için de¤iﬂken radio-yo¤unluklu alanlar
d›ﬂar›da b›rak›l›r. ‹ki güzel örnekten biri torakal
omurga görüntülemesidir. Burada omurga ve
bitiﬂi¤indeki hava dolu akci¤erler aras›ndaki büyük
yo¤unluk fark› herhangi bir çözünürlükte omurgan›n
kemik yap›lar›n›n görüntülenmesini zorlaﬂt›r›r.
Do¤rusal hizalama ile alan› omurgan›n kendisi ile
s›n›rlamak imaj kalitesini dramatik ölçüde
artt›racakt›r. Buna benzer ﬂekilde boyun omurlar›n›n
görüntülenmesinde de boynun her iki yan›ndaki hava
x-›ﬂ›n› alan›na girdi¤inde ayn› sorunlarla karﬂ›laﬂ›l›r.
Sahan›n ilgilenilen alanla k›s›tlanmas›nda, imaj
kalitesinin artt›r›lmas›nda ve radyasyon etkileniminin
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azalt›lmas›nda do¤rusal ya da dairesel hizalama
kullan›labilir. Modern floro birimleri ilgilenilen alan›
elektronik olarak büyüterek imaj›n büyütülmesine de
(magnification) olanak vermektedir. Büyültme daha
küçük alanlar›n daha iyi görülmesine yard›mc› olur
ancak giriﬂ de¤erindeki kayb› telafi etmek için sistem
ç›k›ﬂ de¤erini yükseltti¤inden artm›ﬂ radyasyon
etkilenimine yol açar. Hastaya ulaﬂan dozu en aza
indirmek için en dar hizalama ile beraber
görüntülenecek en geniﬂ alan kullan›lmal›d›r.

Uygulay›c›n›n Etkilenimini En Aza
‹ndirmek
Uygun kalkan kullan›n
Sadece floroskopiyi yönetecek kiﬂi odada
bulunmal›. Floroskopi kullan›lmaya baﬂlanmadan
önce tüm personel kurﬂun önlükler giymeli.

B ü l t e n i

Floroskopiyi kullanacak olan uygulay›c› baﬂlamak
üzere oldu¤unu odadaki herkese bildirmeli ve
herkesin uygun ﬂekilde kalkanland›¤›ndan emin
olmal›. Tiroid kalkanlar›n›n rutin kullan›m› uzun
dönemde tiroid kanseri riskini en aza indirir.
Koruyucu kurﬂun eldivenler ellerin radyasyona
etkilenimini azaltmas›na karﬂ›n güvende olundu¤una
dair yanl›ﬂ alg› verebilir. Kurﬂun eldivenler
kullan›ld›¤›nda ve uygulay›c›n›n elleri etkilenim
alan›nda oldu¤unda ABC içeren birimler radyo-yo¤un
kurﬂun eldivenleri telafi etmek için ç›k›ﬂ güçlerini
artt›rarak bunlar›n koruyucu etkilerini yok edecektir.
Her zaman uygulay›c›n›n ellerini x-›ﬂ›n› alan›nda direk
etkilenimden uzaklaﬂt›racak teknikler kullan›lmal›.
Floroskopi s›ras›nda göz maruziyetini dramatik
ölçüde azaltan koruyucu gözlükler mevcuttur. Kurﬂun
gözlüklerin kullan›m› yaka dosimetrelerinde 400

ﬁekil 1
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mrem (4 Sv) üzerinde ayl›k ölçümler okunan
uygulay›c›lara tavsiye edilir. Bu ölçüde bir etkilenime
sadece s›k olarak sürekli sine-anjiyografi yap›lan
merkezlerde
rastlan›r
(örne¤in
kardiyak
kateterizasyon ya da nöroradyoloji anjiografi
laboratuar›)

Uygulay›c› pozisyonu
Uygulay›c› mutlaka radyasyonun x-›ﬂ›n› tüpünden
imaj koyulaﬂt›r›c›ya giderkenki izledi¤i yollar›n
geometrisini anlamal› ve floroskopi s›ras›nda kendi
pozisyonunu etkilenimi en aza indirecek ﬂekilde
ayarlamal›. X-›ﬂ›n› kayna¤›ndan uzakl›¤›n karesi ile
orant›l› olarak doz düﬂer. Yani pratik olabildi¤i kadar
x-›ﬂ›n› tüpünden uzak durmak etkilenimi en aza
indirmenin ilk ad›m›d›r. ‹ntravenöz uzatma tüpü
kullanmak ve sürekli ya da canl› floroskopi alt›nda
kontrast madde enjekte edildi¤i zamanlarda
masadan bir ad›m geri gitmek etkilenimi azaltacakt›r.
X-›ﬂ›n› tüpü lateral imaj elde etmek için
döndürüldü¤ünde uygulay›c› x-›ﬂ›n› alt›ndaki
masadan ve x-›ﬂ›n› huzmelerinin yolundan tamamen
uzaklaﬂmal› ya da imaj koyulaﬂt›r›c›n›n bulundu¤u
tarafa geçmeli. Baz› uygulay›c›lar birimin müsaade
etti¤i 45-55 derecelik aç›n›n üzerinde lateral hareket
sa¤lamak için X-›ﬂ›n› tüpünün masan›n üzerinde, imaj
koyulaﬂt›r›c›n›n da masan›n alt›nda kalacak ﬂekilde CKolu çevirirler. Bu uygulama hem hastay› hem de
uygulay›c›y› x-›ﬂ›n› kayna¤›nda yak›nlaﬂt›rarak
etkilenimi dramatik olarak artt›r›r.

‹maj kalitesini en iyi hale getirmek
Modern floroskopi birimleri, mA ve kVp
de¤erlerini otomatik olarak ayarlayarak imaj
parlakl›¤›n› ve kontrast›n› en iyi hale getirirken
radyasyon etkilenimini en aza indiren ABC’yi
kullan›rlar. Bu kontroller ayr› ayr› da ayarlanabilir.
Artt›r›lm›ﬂ kVp zay›flama olmadan nüfuz eden daha
yüksek enerjili x-›ﬂ›nlar› üretir. Böylece sonuçta
oluﬂan imaj daha parlakt›r ve farkl› dokular aras›nda
kontrast daha azd›r. ‹maj detay› azalm›ﬂt›r. Küçük
yap›lar aras›ndaki belirginlik ya da imaj detay› kVP
düﬂürülerek, hasta ve imaj koyulaﬂt›r›c› aras›ndaki
mesafe azalt›larak ve hizalama ile ilgilenilen yap›larla
s›n›rlayacak ﬂekilde alan› daraltarak artt›r›labilir.
“Vignetting” denen olgu nedeni ile floroskopik
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imajlarda parlakl›kta ve uzamsal çözünürlükteki
düﬂmeye ba¤l› olarak imaj›n k›y›s›nda (periferinde)
düﬂük keskinlik mevcuttur. ‹lgilenilen yap›y› imaj›n
merkezine yerleﬂtirmek maksimum imaj detay›n›
sa¤layacakt›r. Son olarak imaj›n k›y›s›na do¤ru
gidildikçe “yast›k biçiminde bozunum” meydana
gelir, çünkü x-›ﬂ›nlar› küresel bir yüzeyden yay›lmakta
iken düz bir yüzeyde alg›lanmaktad›rlar. Bu durum,
imaj›n k›y›s›na do¤ru objelerin d›ﬂ k›sm›n›n
yayvanlaﬂt›¤› bal›k gözü kamera lenslerindekine
benzer bir efekte neden olur. Bu efekt, koaksiyal
teknikle bir i¤neye ulaﬂ›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›nda ve i¤ne
imaj›n k›y›s›na do¤ru oldu¤unda k›smi zorluk
ç›karabilir.

Doz Hesaplamas›
Skopi cihaz› kullan›m› s›ras›nda al›nabilecek
tahmini doz miktar› aﬂa¤›daki örnek ile aç›klanmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Hastanemizde floroskopi kullan›lan Nöroﬂirurji
ameliyatlar›n›n say›s› y›ll›k ortalama 180 olarak
belirlendi¤ini düﬂünelim ve bu ameliyatlar›n
%20’sinde 60’ar, kalanlarda ise 10’ar dakika floroskopi
kullan›ld›¤›n› varsayal›m. Ortopedi ameliyatlar›
s›ras›nda ölçülen dozlar dikkate al›narak Nöroﬂirurji
ameliyatlar›nda doz de¤erlerinin %50 daha fazla
olaca¤› tahmin edilmiﬂtir (görüntülenen bölgenin
nispeten kal›n olmas› nedeniyle). Buna göre
görüntülenen alana en yak›n mesafede bulunan
kiﬂinin maruz kalaca¤› dozlar kurﬂun önlük alt›nda
0,045 μSv/dk, kurﬂun önlüksüz ise 6,3 μSv/dk
olacakt›r.

Y›ll›k toplam floroskopi süresi:
36x60+144x10=3600 dk.
Toplam maruz kal›nacak doz:
0,16 mSv/y›l (Kurﬂun önlük alt›nda)
22,7 mSv/y›l (Kurﬂun önlük kullan›lmadan)
Mesle¤i gere¤i radyasyona maruz kalan kiﬂilerin
doz aﬂ›mlar›n›n engellenebilmesi amac›yla uluslar
aras› kuruluﬂlarca belirlenmiﬂ ve Türkiye atom
enerjisi kurumu (TAEK) taraf›ndan da kabul edilmiﬂ
doz s›n›r› 20 mSv/y›l’d›r. Kurﬂun önlük giyilmemesi
durumunda bu s›n›r aﬂ›labilmektedir. Kurﬂun önlük
kullan›ld›¤› taktirde ameliyatlar esnas›nda al›nmas›
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beklenen y›ll›k doz de¤eri, 1 akci¤er grafisi çekimi
s›ras›nda hastan›n alm›ﬂ olaca¤› dozun 1,5 kat› kadar
olacakt›r.
Sonuç olarak y›ll›k vaka say›s›nda ve floroskopi
süresi kullan›m›nda art›ﬂ olmamas› ve radyasyona
karﬂ› koruyucu önlemlerin al›nmas› durumunda,
radyasyon kullan›m› ameliyat s›ras›nda görevli kiﬂiler
için risk teﬂkil etmemektedir.
Yukar›daki doz hesaplamas›na ek olarak y›ll›k
maruz kal›nan radyasyon miktar› aﬂa¤›daki tablo ile
de pratik olarak hesaplanabilir.
Y›ll›k doz de¤erleri mSv cinsinden, ameliyat say›s›
ve
ameliyat
baﬂ›na
floroskopi
süresiyle
iliﬂkilendirilerek verilmiﬂtir. Tablo 50 çal›ﬂma haftas›
ve 0,5 mm kal›nl›¤›nda kurﬂun önlük alt›nda al›nan
0,05 ?Sv/dk için verilmiﬂtir.
Birden fazla tipte ›ﬂ›nlama durumlar› için toplama
yap›labilir. Örne¤in haftal›k 25 ameliyat›n 5’inde 60
dk; 20’sinde 10 dk floroskopi kullan›lmas› durumunda
y›ll›k doz de¤eri 0,75+0,50=1,25 mSv olacakt›r.
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Tablo 4.
Doz hızı: 0,05uSv/min
Çalışma haftası: 50 hafta/yıl
Ameliyat başına floroskopi süresi (dk)

Haftalık ameliyat sayısı

T ü r k

5

10

20

30

45

60

75

90

5

0.06

0.13

0.25

0.38

0.56

0.75

0.94

1.13

10

0.13

0.25

0.50

0.75

1.13

1.50

1.88

2.25

15

0.19

0.38

0.75

1.13

1.69

2.25

2.81

3.38

20

0.25

0.50

1.00

1.50

2.25

3.00

3.75

4.50

25

0.31

0.63

1.25

1.88

2.81

3.75

4.69

5.63

50

0.63

1.25

2.50

3.75

5.63

7.50

9.38 11.25

75

0.94

1.88

3.75

5.63

8.44 11.25 14.06 16.88

100

1.25

2.50

5.00

7.50 11.25 15.00 18.75

22.5

150

1.88

3.75

7.50 11.25 16.88 22.50 28.13

33.7

Halk için sınır olan 1 mSv/yıl’ın altında
Dozimetre taşıma sınırı olan 6 mSv/yıl’ın altında
Radyasyon çalışanları için doz sınırı olan 20 mSv/yıl’ın altında
Radyasyon çalışanları için doz sınırının üzerinde
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Üyelerimizden

Adana Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi

BALIK - RAKI ve BABAM ÜZER‹NE
GERÇEK B‹R ÖYKÜ
Bal›k deyince akl›ma ne gelir? Önce Halikarnas
Bal›kç›s› gelir. Onun bize kazand›rd›¤› Bodrum-mavi
yolculuk gelir. O yolculuklarda yan›na ald›¤› en
önemli ﬂey rak›d›r. O zamanlar mavi yolculuklarda
kimse yan›na gazete veya radyo almazd›. Bunlar
akl›ma gelince böylesine güzel bir do¤a harikas›n›n
içine nas›l etti¤imiz gelir. Birde akl›ma -b›rak›n
yanlar›na gazete veya radyo almay›- bizi tuvalette
bile rahat ettirmeyen cep telefonlar› gelir. Bunlar
akl›ma geldikçe art›k deniz levre¤i kalmad›¤› için bir
üreme çiftli¤i levre¤i ve bir duble rak› akl›ma gelir.
Bodrum deyince akl›ma birde Neyzen Tevfik gelir.
Hani ﬂu epilepsi hastal›¤›n› doktorunun önerisi olan
neyi üfleyerek yenen büyük ney ve hiciv üstad›m›z.
(Art›k nerede o hastalar›n›n ruhsal derinli¤ine inip t›p
biliminin de bir sanat oldu¤unu hat›rlay›p tedavi
eden doktorlar? Meslektaﬂlar›m›z›n ço¤u art›k hastay›
de¤il de filmleri ameliyat veya tedavi ediyorlar). Hani
ﬂu dörtlü¤ü her dönem için geçerli olan ünlü hiciv
ustam›z ve neyzenimiz?
Kime sordumsa seni do¤ru cevap vermediler.
Kimi h›rs›z, kimi alçak, kimi deyyus dediler,
Künyeni almak için partiye ettim telefon
“Bizdeki kayda göre ﬂimdi o mebus” dediler.
Birde bizler için yazd›¤› ﬂu sat›rlar› meﬂhurdur.
“Bir hazakat (doktor) zedeyim, midemi t›p tepti
benim,
K›rk kat›r tepseydi y›k›lmazd› bu sa¤lam bedenim,
Kaplad› her yan›m› sanc›, elem, a¤r›, bere,
Bir mezar oldu cihan, sanki et›bba (doktorlar)
haﬂere,
Hastane sanarak çok yere girdim ç›kt›m;
‹bret ald›m oralardan da can›mdan b›kt›m.”
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Hayat›nda 40 ton rak› içti¤i hesaplanan Neyzen’in
ayr›ca 5-6 ton esrar çekti¤i bir o kadar da afyon
yuttu¤u zannedilmektedir. Yeni Rak› m›?, Efe mi?
yoksa Tekirda¤ m›? iyi tart›ﬂmas›n› yapan arkadaﬂlar.
Siz yeter ki içmek isteyin.
Üstad Özdemir Asaf bak›n ne diyor Neyzen Tevfik
için;
PORTRE
Bütün metrolar›n ve santimlerin,
Bütün kilolar›n ve gramlar›n,
Bütün rak›lar›n
Ürktü¤ü adam
Adamdan rak›lar bile ürküyor. Biz bir duble
içmekten bahsediyoruz. Rahmetli yaﬂasayd› bize her
taraf›yla gülerdi herhalde.
Neyzen Tevfik, rak› ve hiciv deyince onun da
ustas›n› anmadan olmaz. ﬁair Eﬂref. Hem
kaymakaml›k yap›p hem de o kadar a¤›r hicivlerde
bulunmak her babayi¤idin harc› de¤il. Bu günün kitap
yakan kaymakamlar›n› görseydi iyi bir küfürden sonra
tekrar M›s›r’a gidip orada yaﬂard› herhalde. Ondan da
bir dörtlük alal›m de¤il mi. II. Abdülhamid’in padiﬂah
oluﬂunun y›ldönümünde, hükümet kona¤› avlusuna
toplanan halk, polisin müdahalesine ra¤men tören
mahalline daha fazla sokulunca, pencereden bunu
gören vali, hiddetle: “Bu eﬂek milleti durdurun diye
ba¤›r›r”. Bunu duyan ﬁair Eﬂref, valiye hemen ﬂu
cevab› verir:
Millete erbab-› mans›ptan biri eﬂek demiﬂ,
Reddedilmez böyle bir söz, amma ki pek can
s›kar…
Olsa da millet eﬂek, eﬂﬂek diyen bilmez mi ki:
Sadr-azamlarla valilerde milletten ç›kar!...
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Ben bir de içmek deyince CAN Babay› hat›rlar›m.
Y›llar önce Ankara’da (Numune Hastanesi) ihtisas
yaparken Can Baban›n Yeni Türkü ile olan bir ﬂiir
dinletisine gitmiﬂtim. O zaman ﬂimdiki “Yorum
Fark›”n›n Emre Kongar’› Kültür Bakanl›¤› müsteﬂar›
idi. Can Baba ile iyi arkadaﬂlar. Program 19.00’da
baﬂlayacak. Can Babaya demiﬂler daha müsteﬂar
gelmedi, sahneye ç›kma. Buna k›zan Can Baba elinde
en az 3 ﬂiﬂe ﬂarapla sahneye geldi. Baﬂta Emre
Kongar olmak üzere sunturlu bir küfür savurduktan
sonra ﬂiirlerine Yeni Türkü’de ﬂark›lar›na baﬂlad›. Can
Baba deyince “Ben Hayatta En Çok Babam› Sevdim”
ﬂiiri gelir.
HAYATTA BEN EN ÇOK BABAMI SEVD‹M
Hayatta ben en çok babam› sevdim
Karaçal›lar gibi yerden bitme bir çocuk
Çarp›k bacaklar›yla -ha düﬂtü ha düﬂecek
Nas›l koﬂarsa ard›ndan bir devin
O çapk›n babam› ben öyle sevdim
Bilmezdi ki oturdu¤umuz semti
Geldi mi de gidici - hep, hep acele iﬂi
Ça¤›n en güzel gözlü maarif müfettiﬂi
Atlastan bakard›m nereye gitti
Öyle öyle ezber ettim gurbeti
Sevinçten uçard›m hasta oldum mu,
K›rk› geçerse ateﬂ, ça¤›r›rlar ‹stanbul'a
Bi helallaﬂmak ister elbet , di¤'mi o¤luyla!
Tifoyken baﬂard›m bu aﬂk oy'nunu,
Ohh dedim, gö¤süne gömdüm burnumu,
En son teftiﬂine ç›kana de¤in
Koﬂtururken ard›ndan o uçmaktaki devin,
Daha baﬂka tür aﬂklar, geniﬂ sevdalar için
Aç›ld› nefesim, fikrim, canevim
Hayatta ben en çok babam› sevdim.
Öldükten sonra Datça’ya gidip mezar›na ﬂarap
dökmek k›smet olmad›. Benim babamda rak› içerdi.
Yeni Rak› tiryakisiydi. Çocuklar›yla beraber içmekten
hoﬂlan›rd›. Sigara ise yasak de¤ildi ama kimsede
içmeye cesaret edemezdi. Benim içti¤imde vaki
de¤ildir. Bir gün beyin cerrahi asistanl›¤› (Ankara
Numune) yaparken annem arad›. Baban›n sol
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taraf›nda biraz kuvvetsizlik var. Geçen gün düﬂtü
dedi. Ben hemen Ankara’ya gelin dedim. Baﬂ›n›
çarpt›ysa kronik subdural hematom olabilir diyorum
içimden. Ankara’n›n güzel bir sonbahar›yd›.
Zannedersem kas›m ay›yd›. Babam› çal›ﬂt›¤›m servise
yat›rd›m. BBT, MR, v.s. derken sonuçta intrakranyal
kitle ç›kt›. Her gün yapt›¤›m›z ameliyat ﬂimdi
karﬂ›n›zda. Mutlaka ameliyat olmas› gerekiyor. Yamaç
Hocam ameliyat› biraz erteliyor. Komplikasyon v.s.
düﬂünüyor herhalde. Sonuçta ameliyat oluyor.
Babam daha önce uvula epidermoid karsinomundan
ameliyat olmuﬂtu. Metastaz endiﬂemiz var. Ancak
patologlar tan›y› mixt epandimoma olarak rapor
ediyorlar. Bir sürüde boyama yap›yorlar. Postoperatif
babam ve sonuçlar iyi. Babam radyoterapi+
kemoterapi görüyor. Tarsus’a dönüﬂten 2 gün önce
babamla Sakarya’ya (Ankara’ya gidenlerin mutlaka
yolu düﬂmüﬂtür) iniyoruz. Daha önce geldiklerinde
babamla ara s›ra Sakarya’ya gidip Net Piknik’te veya
yak›n yerlerde bal›k ve ikiﬂer duble rak› içerdik. Bu
sefer babamla göz göze geliyoruz. Bu sefer bir duble
üzerinde anlaﬂ›yoruz. Babam içtikten sonra en iyi
tedavi bu diyor. Yaklaﬂ›k 1 y›l sonra tekrar durumda
kritikleﬂme tekrar tetkik. Rekürrens sapt›yoruz.
Varolan patolojik tan› için çok erken yenileme süreci.
Sonuçlar› al›p Hacettepe - Patolojiye gidiyorum.
ﬁevket Hoca bir tek preparata bak›yor. Malign (GBM)
diyor. Sa¤l›kç›n›n baﬂ›na her ﬂey gelir kaderi.
Yeniden ameliyat. Yeniden düzelme. Yeniden
Sakarya’ya gidiyoruz. Babamla göz göze gelmemeye
çal›ﬂ›yorum. Babam o patoloji sonucuna göre
ortalama sürenin iki kat› yaﬂ›yor. ﬁansl› m› yoksa
ﬂanss›z m› karar veremiyorum. ﬁimdi düﬂünüyorum
da babamla tekrar göz göze gelip birer duble daha
rak› içsemiydik.
Yararlan›lan Kaynaklar:
ﬁair Eﬂref- Hilmi Yücebaﬂ-1978
Neyzen Tevfik- Hilmi Yücebaﬂ
Hiciv Edebiyat› Antolojisi- Hilmi Yücebaﬂ-1961
Mey ve Meyhane ﬁiirleri- Erdal Alova -1998
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Dıﬂkapı Yıldırım Beyazıt E¤itim ve
Araﬂtırma Hastanesi

BEY‹N CERRAH‹S‹ AS‹STANI VE
UZMANI OLMAK..!
Sosyal Yap›:
Sabahlar› iﬂe gitmek çok güzeldir. Güneﬂin ilk
›ﬂ›klar›yla t›raﬂ, kahvalt›, yol. Nöroﬂirürji asistan›yken
asla sabahlar› iﬂe gidemedim. Sabah kargalar
ötmeden hastaneye do¤ru yola koyulmak geceleri iﬂe
gitmek anlam›na geliyordu. Yolda yaln›zca çöpleri
eﬂeleyen köpekler ve erkenci gazete da¤›t›c›lar›
vard›. Asl›nda faydas› da yok de¤il. Erken güne
baﬂlamak trafik kazas› riskini en aza düﬂürerek beyin
cerrahisi asistan›n› koruyan bir durumdur. K›ﬂ›n gün
›ﬂ›¤›n› arada bir hafta sonlar› görmenin, güneﬂli
günlerin de¤erini artt›ran, insana yaﬂam sevinci
getiren bir özelli¤i de var. Asistanl›¤›n›zda asosyal
olmak do¤al gidiﬂtir. Y›llarca günaﬂ›r› nöbette kalmak,
kalan gün aﬂ›r›y› uyumakla geçirmeye sebep olabilir.
Ayr›ca evli olanlar için çoluk çocukla ilgilenememek,
hatta çocuklar›n büyüdü¤ünü göremeden, aniden
onlar› 6-7 yaﬂ›nda kuca¤›nda bulmak, aile içinde
kopuklu¤a neden olur. Asistanl›k süresinde
çocu¤unun do¤umunda bulunabilen arkadaﬂ›m var
m›yd›? Do¤um günlerini hat›rlamak, ç›k›p boﬂ boﬂ
dolaﬂmak ve yaﬂad›¤›ndan daha kaliteli bir hayata
lay›k oldu¤unu düﬂünmek oldukça nadir bulunan
lükslerdendir.
6-7 sene sürede asistanl›kta kazan›lan al›ﬂkanl›klar
tüm ömür boyu devam edebilir ve sonuçta tuhaf bir
beyin cerrah› kal›b› ortaya ç›kabilir. Sabah erken
saatte evden ç›kan, ancak saatler boyu hatta geceler
boyu çal›ﬂmaktan zevk alan, hobilerini kaybedip
hayattaki tüm zevki (?) beyin cerrahisi olan, sanat,
edebiyat, gezi ve di¤er konulara olmas› gerekenden
daha az e¤ilimi olan, beyin cerrahlar› d›ﬂ›nda
arkadaﬂ› olmay›p, onlarla da beraber oldu¤unda
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eskiden yapt›¤› vakalar› veya halen takip etti¤i
hastalar› ne yöntemle ne kadar güzel ameliyat etti¤ini
konuﬂan, eﬂiyle ve çocuklar›yla beraberli¤ini uyku
dahil 8 saate indirgeyen, hastane ve muayenehane
d›ﬂ›nda bir hayat› olmayan bir kal›p. Bu kal›ba
girmemenin yolu asistanl›kta sosyal hayattan
kopmamakla mümkündür. Günaﬂ›r› nöbet tutan
günaﬂ›r› okur veya sinema, tiyatro, konserler, ev
gezileri gibi faaliyetlerde bulunur, bulunmal›d›r.
Üstteki kal›b› yaratmak çok kolayd›r, y›kmak ise
mümkün olmaz.

Bedensel Yap› ve Hastal›klar:
Bedensel çal›ﬂma iﬂin en kolay al›ﬂ›lan k›sm›d›r.
Uykusuzlu¤a, açl›¤a (ya da h›zla at›ﬂt›r›lan ve içinde
ne oldu¤u tam anlaﬂ›lamayan yiyeceklere) ve uzun
süre hareket etmeye veya daha uzun süreler
hareketsiz kalmaya insan k›sa sürede al›ﬂ›yor. Sonra
da uzun süre oturamayan biri haline geliveriyor. Hani
nörolojinin huzursuz ayak sendromu ad›nda bir tan›s›
vard›r. Beyin cerrahisi ihtisas›na baﬂlayan bir asistan
bir süre sonra Charles Darwin’in evrim teoremindeki
gibi evrim geçiriyor ve huzursuz bir kiﬂili¤e
bürünüyor. Örne¤in yemek yemek, özellikle aileyle
akﬂamlar› toplu yemek bir zevktir. Ben halen ö¤ün
yeme¤i için oturdu¤umda taba¤›ma konulmuﬂ olan
g›dalar› süratle yeme al›ﬂkanl›¤›mdan kurtulamad›m.
Eﬂim ‘biraz sakin ol, bak hepsi senin, kimse
taba¤›ndan almayacak’ diye uyar›r. Tabii y›llar›n
al›ﬂkanl›¤›, süratle yemek yer ve acil ç›kacak iﬂlere
haz›r olursun. Esas temel konu labil pozisyondan
süratle stabil pozisyona geçmektir. Açl›k labil bir
pozisyondur, süratle giderir, stabilleﬂir yeni krizlere
haz›rlan›rs›n. Sonuç olarak beyin cerrahlar›n›n büyük
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k›sm› asistanl›¤›ndan kalma al›ﬂkanl›klar›ndan ötürü
mide ﬂikayetleri çekerler. Haz›ms›zl›k, ülser, reflü ve
di¤erleri. Cerrahinin getirdi¤i stres ise buna
eklenerek pek çok beyin cerrah›nda en basiti mide
kanamalar›yla seyreden hastal›klar ola¤and›r.

gereken hijyenik kurallar› bir an ihmal edebilirsiniz.
Sonuç en basitinden hepatit B taﬂ›y›c›s› olman›z. Bu
illet öyle bir illettir ki sinsi yatar yaﬂam›n›z›n herhangi
bir an›nda tak diye karﬂ›n›za ölümcül boyutlarda
ç›kabilir.

Stres beyin cerrahisinin temelidir. Ama iﬂin tad›n›
art›ran etkenler daha çok duygusal. Yani e¤lence
de¤il de, tehlike tad›n›. Yani sürekli bir tedirginlik
duygusu yaﬂamak, her an her ﬂey olabiliri yaﬂamak,
önünü görememek, yaﬂam ve ölüm aras›nda sürekli
gidip gelmek. Her hastay› de¤erlendirmede, her
hastaya karar vermede, her ameliyatta ola¤an
karﬂ›lanan ancak ola¤an olmayan yaﬂamsal sorunlar›
çözmede, her ameliyat›n sonunda ameliyat›n yeterli
olup olmad›¤›na, b›rak›p devam etme karar›nda,
kapatma aﬂamas›n›n her safhas›nda bir tedirginlik, bir
stres, bir obsesyon zaman zaman da minik
paranoyalar stresi besler. Ameliyat›n bitmiﬂ olmas›
sizi kurtarmaz. Diyelim ki ﬂahane bir anevrizma ya da
kafa taban› ameliyat› ya da odontoid k›r›¤› yapt›n›z ve
ne mükemmel bir iﬂ yapt›¤›n›z› düﬂünüyorsunuz,
ameliyat›n sonunda iﬂ bitmiﬂ de¤ildir. Daha
vazospazm› var, akar› var, kokar› var, menenjiti var,
enfeksiyonu var!.. Psikiyatristler stresi yaﬂamsal
ilerleme isteklendirmesi olarak de¤erlendirirler
ancak bu muhtemelen psikiyatri aç›s›ndan böyledir.
Kahveni doldurup hastay› de¤erlendirirsin. E¤er
stresin tam göbe¤inde yaﬂ›yorsan durum farkl›d›r.
Mide ülseriyle ya da kanamayla, hipertansiyonla, ya
da myokard enfarktüsüyle stent ya da by-pass
tedavisi alan meslektaﬂlar›m›z›n oran› di¤er dallardan
oldukça yüksektir.

‹ﬂin bir de nükleer savaﬂ boyutu vard›r. Bizden
önceki hocalar›m›z pnömografi, perkütan anjiyografi,
miyelografi ile haﬂ›r neﬂir bir asistanl›k ve uzmanl›k
geçirmiﬂlerdi, biz ise perkütan anjiografi ve
myelografi ile baﬂlad›k daha sonra bunu radyolojiye
devrettik ﬂimdi ise hemen hemen tümümüz skopi
kullan›m›yla ›ﬂ›l ›ﬂ›l yan›yoruz. Beyin cerrahlar›
aras›nda lösemi ve çeﬂitli kötü huylu tümörlerin s›kça
olmas›n›n acaba radyasyon etkisiyle ilgisi var m›d›r ?
Peki bu etkiyi en az›na indirme konusunda bir
gayretimiz bir çal›ﬂmam›z varm›d›r ? ‹ﬂimizi süratle
bitirelim, daha çok vaka alal›m, gece gündüz vaka
yapal›m telaﬂ› içerisinde skopi kullan›rken gömlek
giy, boynunu koru, uzaklara kaçla kim u¤raﬂacak,
amaaan bize bir ﬂey olmaz anlay›ﬂ› yan›nda titiz
davranan kendini korumaya çal›ﬂan arkadaﬂlar› da
sanki minik bir köpekten korkuyor hissini vererek
küçük sözcükler ve beden hareketleriyle aﬂa¤›lama
da de¤iﬂik bir t›bbi yaklaﬂ›md›r. Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i’nin radyasyondan nas›l korunuyorsunuz
sorusuna
kliniklerden
gelen
yan›tlar
çok
düﬂündürücüdür.

Her türlü bedensel s›v› ve at›kla haﬂ›r neﬂir olmak
da iﬂin al›ﬂ›lmas› çok güç olmayan boyutu. Özellikle
olfaktör sinir antrenman› en s›k yap›lan egzersiz.
Koku en çok da yo¤un bak›mlar›n alameti farikas›.
San›r›m sürekli ve yo¤un bir ﬂekilde nahoﬂ kokuya
maruz kalmak limbik lobu eﬂitsiz bir ﬂekilde
geliﬂtiriyor. Bu da limbik iﬂlevlerde di¤er beyin
iﬂlevlerine göre daha fazla art›ﬂa yol aç›yor. Bir de
(giderek azalsa da) biyolojik ve kimyasal savaﬂ
ortam›nda bulunan bir kobay gibi hissetmek. Hepatit
virüsleri en s›k temas edilen biyolojik dostlar. S›k s›k
iç içe geçme söz konusu. O kadar yo¤un iﬂiniz vard›r
ki, vücut s›v›lar›yla temas ederken dikkat edilmesi

Peki uzun y›llar süren bir t›p e¤itiminin ard›ndan
insanlar bu iﬂi neden yaparlar? Herkesin kendine
göre bir yan›t› vard›r. Ben en genel olanlar›n› ﬂöyle
s›ralayabilirim: en zevkli anatomi sinir sistemi
anatomisidir, en heyecanl› ve zevk verici cerrahi sinir
sistemi cerrahisidir, üstelik beyin cerrahlar› her yerde
daha karizmatiktir. Beyin gibi bir organda cerrahi
yap›p üstüne bir de para almak hiç de fena fikir de¤il.
Meslek hayat›nda güzel çekilmiﬂ bir anjiyografi
sonras›nda anevrizman›n kliplenmesi, dev bir
menenjioman›n kritik bölgelere dokunmadan içini
cusa’yla boﬂalt›p do¤urtulmas› ya da lomber disk
ameliyat›nda irice bir serbest parçan›n yavaﬂça
çekilip bütünüyle ç›kart›lmas› kadar insan› mutlu
eden ne olabilir? Acaba bu mutluluk da patolojik bir
mutluluk mu? Tamam mutluluk anlay›ﬂ›m›z biraz
garip gelebilir ama sonuçta buras› nöroﬂirürji. ‹yi olan
hastalar t›bb›n her dal›nda var ama bizim hastalar
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kadar s›rat köprüsünün yar›s›ndan dönüp de
yaﬂam›n› sürdüren hasta grubu nerede? O
anevrizmay› sen kliplemesen de girdi¤in ameliyatta
ensesinden yakalanan bir suçlu gibi tüm stresi ve
ihtiﬂam›yla birlikte kliplenerek kapat›lmas›na tan›k
olmak adeta bir sanat eserini seyretmek gibidir.

siler.
Ancak
hala
yitirdi¤imiz
hastalar›
kurtard›klar›m›zdan çok hat›rlar›z. Herkes bir hayat
yaﬂ›yor, kay›plar da buna dahil. Yine de her
badireden sonra sa¤ kalman›n verdi¤i o mutluluk
duygusunu en s›k yaﬂayan mesleklerden birisinin
bizimki oldu¤unu düﬂünüyorum.

Bu yaz›y› okuyanlar meslektaﬂlar›m burada
anlatt›klar›ma benzeri ﬂeyleri yaﬂad›lar, yaﬂ›yorlar.
Kiminin asistanl›k günleri çok gerilerde kald›, kiminin
emeklili¤i yaklaﬂt›. Zaman baﬂ›m›za gelen kötülükleri

Sonuç olarak, iyisiyle kötüsüyle, tüm hocalar›mla,
tüm ö¤rencilerimle, tüm meslektaﬂlar›mla, tüm
hastalar›mla, ac›s›yla, sevinciyle ben mesle¤imi
seviyorum, iyi ki beyin cerrah›y›m.
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Üyelerimizden

Doç. Dr. ERDAL KALKAN
Selçuk Üniversitesi, T›p Fakültesi,
Nöroﬂirürji Anabilim dal›

USTAYI MESLEKTEN U⁄URLARKEN
San›yorum bu tür yaz›lar› kaleme almak herkes
için zordur. U¤ur hoca’y› 1987 y›l›nda tan›d›¤›mda alt›
ayl›k asistand›m. O güne kadar yeni kurulmakta olan
bir fakültenin Gö¤üs Hastanesinden bozma eski bir
binas›nda, Anadolu’da bir devlet hastanesi
zihniyetinde çal›ﬂan bir klinikte asistanl›k
yap›yordum. U¤ur Hoca, o sert bak›ﬂl› karaya¤›z
yap›s›yla klini¤e ad›m att›¤›nda bu klinikte ve
fakültede zaman içinde bir ﬂeylerin de¤iﬂece¤ini
hissettim. Evet Ankara Üniversitesi T›p Fakültesinde
rahmetli Nurhan Hoca’n›n yan›nda çok baﬂar›l› bir
uzmanl›k e¤itiminden sonra, ‹zmir’de askerlik görevi
ve Çank›r›’da zorunlu hizmeti takiben Konya ‘da
akademisyenli¤e baﬂlad› ve benim ustam oldu. Ahilik
gelene¤inin anavatan› olan Anadolu'da, hoﬂgörünün
merkezi Konya’da insana sayg›y›, hastaya sayg›y› ve
her ﬂeyden önemlisi cerrahide dokuya sayg›y›
kendisinden ö¤renme f›rsat›n› yakalad›m. Kaybetti¤i
bir hastas› için günlerce üzüldü¤üne defalarca ﬂahit
olmuﬂumdur. Çal›ﬂkanl›¤› ve mesleki vizyonu çok ileri
idi. Daha yard›mc› doçentli¤inin ilk y›l›nda Nöroﬂirürji
camias›na ilk kapsaml› ve çok de¤erli eseri
kazand›rm›ﬂt›(Nöroﬂirürji Ders Kitab›, Mars Matbaas›,
372 sayfa, 1988). Bölüme baﬂlad›ktan k›sa süre sonra
asistan e¤itimiyle u¤raﬂm›ﬂ, ilk klinik ve deneysel
çal›ﬂmalar onunla baﬂlam›ﬂt›. Küçücük 2 m2 odada
zorlukla ald›rd›¤›m›z bir masa mikroskobu ile
mikrocerrahi ve damar anastomozu çal›ﬂmalar›m›z›
unutmak mümkün de¤ildir. K›sa sürede doçent oldu.
Türkiye belki de ilk stroke cerrahisini baﬂlatma

arzular› ne yaz›k ki o dönemde bölüm içi ve idari
engellere tak›ld›. Hep asistanlara ve ö¤rencilere
ö¤retici ufuk gösterici oldu. Hiçbir zaman hastadan
para kazanmay› ve özel çal›ﬂmay› düﬂünmedi. Tipik
bir yurtsever asker çocu¤u idi. Onun devrimci ve
yurtsever kiﬂili¤i, bölümde istediklerini yapamad›kça
bir volkan gibi içini da¤lad› ve 1995 y›l›nda önce
baﬂhekim sonra da T›p Fakültesi Dekan› olarak daha
büyük kitlelere hizmet verdi. Ülkenin en sanc›l›
dönemlerinde kaptan› oldu¤u gemiyi bat›rmadan
yüzdürdü.Tüyü bitmedik yetimlerin tek kuruﬂ hakk›n›
korumak için gece gündüz demeden çal›ﬂt›. Çok
büyük riskleri gözü kapal› ald›. Kamunun ve
cumhuriyetin menfaatlerini en üst düzeyde tuttu.
‹dari görevlerindeki disiplini ve baﬂar›lar› ile T›p
Fakültesini teknolojik ve mali yönden en iyi
seviyelere taﬂ›d›. Bu kadar büyük stres sonunda
kalbine vurdu ve ciddi bir kalp ameliyat› geçirdi. ‹dari
görevleri ve sa¤l›k sorunlar› nedeniyle klinik
çal›ﬂmalar›na ara vermek zorunda kald›. U¤ur Hoca
2003 y›l›nda dekanl›ktan ayr›lmas›n› takiben ülke
sorunlar›, yak›n tarih üzerine çal›ﬂmalarda
bulunmakta ve kitap yazmaktad›r. Hoca 2008
sonunda eﬂine söz verdi¤i üzere meslekten emekliye
ayr›larak ‹zmir’e yerleﬂmiﬂtir. Kendisine eﬂi ve
o¤ullar› ile birlikte sa¤l›kl›, huzurlu, uzun bir ömür
diliyorum.
Güle güle usta…
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Kutlama
EMEKL‹ OLAN ÜYELER ‹M‹Z
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i olarak, emekli olan hocalar›mıza bundan sonraki yaﬂamlarında
sa¤lıklı ve uzun ömürler dileriz.

Dr. YÜCEL KANPOLAT
Prof. Dr. Yücel Kanpolat 1965 y›l›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi’nden
mezun oldu. Ayn› fakültenin Nöroﬂirürji Anabilim Dal›'nda uzmanl›k e¤itimi
gördü. Almanya, ‹sviçre, ‹sveç ve Amerika Birleﬂik Devletleri'nde üniversite
hastanelerinde araﬂt›rmac› ve gözlemci olarak çal›ﬂt›. Akademik kariyerine
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi'nde 1978 y›l›nda Doçent, 1989 y›l›nda
Profesör olarak devam etti ve 26 Aral›k 2008 tarihinde Üniversiteden emekli
oldu. Evli ve bir çocuk babas›d›r.
Prof. Kanpolat, klasik nöroﬂirürji e¤itiminin yan› s›ra özellikle 1969’dan
itibaren Prof. Dr. Nurhan Avman'›n teﬂvikiyle Fonksiyonel Nöroﬂirürji ve
Stereotaksi’ye yöneldi. 1969’dan itibaren a¤r› cerrahisiyle hem deneysel hem
de klinik çal›ﬂmalarda öne ç›kt›. 1986 y›l›ndan itibaren CT-klavuzlu¤unda
stereotaktik a¤r› cerrahisini dünyada ilk kez olarak uygulama alan›na soktu;
1994'de kendi ad›yla an›lan ve bu giriﬂimlerde kullan›lmak üzere haz›rlanm›ﬂ
olan elektrot sistemi Kanpolat Kiti (KCTE) ad›yla Amerika Birleﬂik
Devletleri'nde üretildi. A¤r› cerrahisinde CT-klavuzlu¤unda gerçekleﬂtirdi¤i
yöntemleri A.B.D. baﬂta olmak üzere özellikle bat› ülkelerinde kurslar,
dersler, ameliyatlar ve yay›nlar arac›l›¤›yla yabanc› meslektaﬂlar›na ulaﬂt›rd›.
Ayr›ca çal›ﬂt›¤› bölümde yabanc› meslektaﬂlar›n› e¤itti.
Prof. Kanpolat'›n Index Medicus'da refere edilen dergilerde 156 tane yay›n›
bulunmaktad›r. 1981'de TÜB‹TAK Teﬂvik Ödülü'nü, 1996’da A.Ü. Bilim
Ödülü’nü, 1996’da TÜB‹TAK Hüsamettin Tu¤aç Teknoloji Birincilik Ödülü’nü,
2000 y›l›nda Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Hamit Ziya Gökalp Bilim Hizmet
Ödülü’nü ve 2007 y›l›nda 2006 y›l› Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Üstün Hizmet
Ödülü’nü kazanm›ﬂt›r. 1990 ve 1996’da iki dönem Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Baﬂkanl›¤› yapm›ﬂt›r. 2006 y›l›nda Almanya, Uluslararas› Nörobilim Enstitüsü
taraf›ndan A¤r› Cerrahisi Profesörü ve yine 2006 y›l›nda Amerika, Oregon
Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi taraf›ndan ilk Paxton Uluslararas› Profesörü
olarak seçilmiﬂtir. 2006 y›l›nda Popüler Bilim’in “T›p Bilim Ödülü”nü alm›ﬂt›r.
2008 y›l›nda Ankara Tabip Odas›’n›n “Füsun Sayek Bilim ve Hizmet Ödülü”nü
alm›ﬂt›r.
1995 y›l›nda Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asosiye Üyesi ve 1996 y›l›nda
da Asli Üyesi seçilmiﬂtir. 1998-2006 y›llar› aras›nda TÜBA Konsey Üyesi olarak
görev yapm›ﬂt›r. 2008 y›l›nda TÜBA Baﬂkan› olarak göreve baﬂlam›ﬂt›r.
Surgical Neurology ve Neurosurgery dergilerinin Yay›n Kurulu Üyesi ve
Surgical Neurology dergisi Yard›mc› Editörüdür. TÜB‹TAK Vizyon 2023 Sa¤l›k
ve ‹laç Paneli Baﬂkanl›¤› yapm›ﬂt›r. 1999-2003 y›llar› aras›nda Avrupa Beyin
Cerrahisi Birli¤i (EANS) Araﬂt›rma Komitesi Baﬂkanl›¤› yapm›ﬂ olup 2003
y›l›nda 4 y›l süre için EANS Baﬂkan Yard›mc›s› olarak seçilmiﬂtir. Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i Uluslararas› ‹liﬂkiler ve Araﬂt›rma Komitesi Baﬂkan›’d›r.
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Kutlama
EMEKL‹ OLAN ÜYELER ‹M‹Z
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i olarak, emekli olan hocalar›mıza bundan sonraki yaﬂamlarında
sa¤lıklı ve uzun ömürler dileriz.

Dr. U⁄UR ERONGUN (Emekli)
Edremit’te 20 Eylül 1953’te do¤du. ‹lkokulu bitirdikten sonra orta ve lise
e¤itimini TED Ankara Maarif Koleji’nde tamamlad›. Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi’ne 1972’ de girerek 1978’de mezun oldu. Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji Anabilim Dal›’nda 1979 y›l›nda ihtisas›na baﬂlayarak
1984 y›l›nda Nöroﬂirürji Uzman› oldu. KKK ‹zmir Asker Hastanesi’nde 19841985 y›llar› aras›nda askerlik görevini ifa etti. Sa¤l›k Bakanl›¤› Çank›r› Devlet
Hastanesi’nde Nöroﬂirürji Uzman› olarak mecburi hizmetini 1987 y›l›nda
tamamlad›. Konya Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirürji Anabilim
Dal›’nda yard›mc› doçent olarak 1987’de göreve baﬂlad› ve 1989 y›l›nda
doçent oldu. 1994 y›l›nda Nöroﬂirürji Anabilim Dal› Baﬂkan›, 1995 y›l›nda
Selçuk Üniversitesi E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Baﬂhekimi olmuﬂtur. 1996
y›l›nda profesörlük kadrosuna atanan U¤ur Erongun ayn› y›l Selçuk
Üniversitesi T›p Fakültesi Dekanl›¤› görevine baﬂlayarak, bu görevini 2003
y›l›na kadar sürdürmüﬂtür. Bir telif kitab›, çok say›da yurtd›ﬂ› ve yurtiçi yay›n›
mevcut olan U¤ur Erongun 2008 y›l›nda emekliye ayr›larak ‹zmir’e
yerleﬂmiﬂtir.

40. YILINI DOLDURAN ÜYELER ‹M‹Z
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i olarak, mesleklerinin 40. yılını dolduran hocalar›mızı kutlarız.

Dr. TEOMAN CORDAN
Dr. YUSUF R‹ZEL‹
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Kutlama
YEN‹ DOÇENT OLAN ÜYELER ‹M‹Z
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i olarak, yeni doçent olan hocalaramızı kutlar, bundan sonraki meslek
yaﬂamlarında da baﬂarılarının devamını dileriz.

Dr. ADNAN DA⁄ÇINAR
1963 y›l›nda Ankara’da do¤du. ‹lkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da bitirdi.
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirürji Anabilim Dal›’nda ihtisas e¤itimimi
tamamlad›. 1998-2005 y›llar› aras›nda Marmara Üniversitesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›’nda pediatrik nöroﬂirürji konusunda çal›ﬂt›. Ekim 2005
tarihinden bu yana Samsun Ondokuz May›s Üniversitesi Nöroﬂirürji Anabilim
Dal›’nda Pediatri vakalar›ndan sorumlu uzman olarak çal›ﬂ›yor. Evli ve 2
çocuk babas›d›r.

Dr. NECMETT‹N TANRIÖVER
1969 Mersin do¤umludur. ‹lkö¤retimini Mersin Çankaya ‹lkokulunda
tamamlam›ﬂ olup, 1987 y›l›nda Tarsus Amerikan Lisesinden, 1993 y›l›nda
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesinden mezun olmuﬂtur. 1995-2001 y›llar›
aras›nda Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Nöroﬂirurji Anabilim Dal›nda asistanl›k
e¤itimini tamamlam›ﬂt›r. Eylül 2001 – A¤ustos 2004 tarihleri aras›nda Florida
Üniversitesi Nöroﬂirurji Bölümünde çal›ﬂm›ﬂt›r. 2004 y›l›ndan itibaren
Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Nöroﬂirurji Anabilim Dal›nda çal›ﬂmaktad›r. Ald›¤›
ödüller aras›nda 2002 y›l›nda Türk Nöroﬂirurji Derne¤i ‘Dr. Aysima Alt›nok Tez
Ödülü’, 2003 y›l›nda 53rd Congress of Neurological Surgeons - Denver, Co,
ABD de ‘Golden Ribbon Award’ ve 2006 y›l›nda Türk Nöroﬂirurji Derne¤i
‘Schering – Y›l›n Bildirileri Birincilik Ödülü’ yer almaktad›r. Evli ve bir çocuk
babas›d›r.
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Kutlama

Dr. FER‹DUN ACAR
1974 y›l›nda do¤du. 1998 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesini
bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Nöroﬂirürji Anabilim dal›nda 2003 y›l›nda
nöroﬂirürji ihtisas›n› tamamlad›. Ayn› üniversitede 2004-2005 y›llar› aras›nda
uzman doktor olarak çal›ﬂt›. 2005 y›l›ndan beri Pamukkale Üniversitesi
Nöroﬂirürji Anabilim dal›nda görev yapmaktad›r. 2006-2007 y›llar› aras›nda
Oregon Health and Science Üniversitesi Nöroﬂirürji bölümünde çal›ﬂt›. 2007
y›l›nda CNS toplant›s›nda Ronald R. Tasker ödülünü ald›.

Dr. ‹HSAN SOLARO⁄LU
1971 y›l›nda Eskiﬂehir’de do¤du. Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi’nden
1996 y›l›nda T›p Doktoru olarak mezun oldu. 1996-1998 y›llar› aras›nda
Kütahya ve Eskiﬂehir illerinde pratisyen hekim olarak görev yapt›. 2004
y›l›nda Ankara Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi’nde Beyin ve Sinir
Cerrahisi ihtisas›n› tamamlad› ve 3 ay süre ile Gümüﬂhane Devlet
Hastanesi’nde uzman hekim olarak görev yapt›. Ayn› y›l Ankara Atatürk
E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klini¤ine “Baﬂasistan”
olarak atand›.
2005 y›l›nda, Prof. Dr. John H. Zhang taraf›ndan Loma Linda Üniversitesi, ‹leri
Nörolojik Bilimler Araﬂt›rma Laboratuar›’na (Kaliforniya, ABD) çal›ﬂmalar›n›
devam ettirmek üzere davet edildi. ABD’de 1 y›l süre ile çal›ﬂt›. Halen Ankara
Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 1. Nöroﬂirürji Klini¤i’nde, “Baﬂasistan”
ünvan› ile çal›ﬂmakta olan Dr. Solaro¤lu, ayn› zamanda, Anadolu Üniversitesi,
AÖF, Sa¤l›k Kurumlar› ‹ﬂletmecili¤i önlisans program› ö¤rencisidir.
Uluslararas› bilimsel hakemli dergilerde 40 (bunlara 230 at›fl›), ulusal hakemli
dergilerde 17 olmak üzere toplam 57 adet bilimsel makalesi, uluslararas› ve
ulusal kongrelerde toplam 50 adet kongre bildirisi bulunan Dr. Solaro¤lu’nun
ödül kazanan 7 çal›ﬂmas› vard›r. Bunlar›n d›ﬂ›nda; Türk Tabipleri Birli¤i,
‹stanbul Tabip Odas› 2007 y›l› Bilim Teﬂvik Ödülü’ne, Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i 2005 y›l› Yurtd›ﬂ› E¤itim Bursu’na, AANCS Young Neurosurgeon
Award ve Prof Raja Award for Young Neurosurgeon ödüllerine lay›k
görülmüﬂtür. IBRO, FENS, EANS, TND ve TÜBAS derneklerine üyedir. Çeﬂitli
ulusal ve uluslararas› bilimsel dergilerde (Stroke, Acta Neurochirurgica,
Journal of Neural Regeneration Research, Chin J Physiology, Turkish
Neurosurgery, Türk Nöroﬂirürji Dergisi) hakemlik görevi yapmaktad›r.
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Yeni Doçentler

Dr. YUSUF ‹ZC‹
29.08.1969 tarihinde Ankara’da do¤du. 1975-1980 aras›nda ‹zmir Necati Bey
‹lkokulu’nda, 1980-1984 aras›nda ‹zmir Saint-Joseph Frans›z Koleji’nde
okudu. 1987 y›l›nda Kayseri Fen Lisesi’nden mezun oldu. 1987-1993 y›llar›
aras›nda Gülhane Askeri T›p Akademisi’nde (GATA) T›p Fakültesini okudu.
1993-1994 aras›nda Stajer te¤men olarak GATA’da görev yapt›ktan sonra
1994-1996 aras›nda k›ta hizmetini 4.Komando Tugay Komutan Yard›mc›l›¤›Vize’de yapt›. 1996-2001 y›llar› aras›nda GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi AD’da
Nöroﬂirürji Uzmanl›k E¤itimini ald›. 2001-2004 y›llar› aras›nda Erzurum
Mareﬂal Çakmak Asker Hastanesi’nde Nöroﬂirürji Uzman› olarak çal›ﬂt›. 20042009 y›llar› aras›nda GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi AD’da Yard›mc› Doçent
olarak görev yapt›. Ayr›ca 2004-2006 y›llar› aras›nda Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Dergilerinde Editör Yard›mc›s› olarak görev yapt›. 2006-2007 y›llar› aras›nda
10 ay süreyle Wisconsin Üniversitesi-ABD’de Nöroﬂirürji Departman›nda
research fellow olarak TND bursu ile araﬂt›rmalar yapt›. 09.01.2009 tarihinde
Doçentlik ünvan›n› ald›. Evli ve 2 çocuk babas›d›r.

Dr. GÖKHAN KURT
1972 y›l›nda Yozgat’ta do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara’da
tamamlad›. Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi’nden 1996 y›l›nda ikincilikle
mezun oldu. 1996–2002 y›llar› aras›nda Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Beyin
ve Sinir Cerrahisi bölümünde ihtisas›n› tamamlad›ktan sonra 2002 y›l›nda
ayn› bölümde uzman doktor olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›. 2004 y›l›nda Yard›mc›
Doçent olarak atand›. 2009 y›l›nda Doçent ünvan›n› ald›. Halen Gazi
Üniversitesi T›p Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dal›nda ö¤retim
üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Epilepsi cerrahisi, Nöroonkoloji ve
Gamma Knife radyocerrahi alanlar›nda çal›ﬂmalar›na devam etmektedir. Evli
ve bir çocuk babas›d›r.

Dr. MEL‹KE MUT
1995 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi'ni bitirdi. Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirürji Anabilim Dal›'nda uzmanl›k e¤itimini
2002'de tamamlad›. Uzmanl›k e¤itiminin bir y›l›n› 1999-2000'de bir y›l süreyle
Washington Üniversitesi (Seattle) Nöroﬂirürji Bölümü’nde yapt›. 2003-2005
y›llar›nda Virginia Üniversitesi, Charlottesville’de uzmanl›k sonras› Cerrahi
Nöro-onkoloji konusunda e¤itim ald›. 2007 y›l›nda Nörolojik Bilimler ve
Psikiyatri Enstitüsü’nde ‹leri Nörolojik Bilimler doktora e¤itimini tamamlad›.
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Kutlama

Dr. HASAN ÇA⁄LAR U⁄UR
1972 do¤umlu Hasan Ça¤lar U¤ur ilk, orta ve lise ö¤renimini Hatay’da
tamamlad›. 1988 y›l›nda girdi¤i Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi’nden
1994 y›l›nda mezun oldu. Mecburi hizmetini Ni¤de’nin Bor ilçesinde
tamamlad›ktan sonra 1995 y›l›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroﬂirürji bölümünde ihtisasa baﬂlad› ve 2001 y›l›nda uzman oldu. Ayn›
sene içerisinde Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
bölümünde misafir araﬂt›rmac› olarak beyin tümörleriyle ilgili çal›ﬂmalar
yürüttü. 2002’de Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi’nde uzman olarak göreve
baﬂlad›. Ayn› y›l Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Anatomi Anabilim Dal›’nda
baﬂlad›¤› doktora e¤itimini 2005 y›l›nda tamamlayarak bilim doktoru
ünvan›n› ald›. 2005-2006 y›llar› aras› Brigham Women’s ve Children’s Hospital,
Boston, MA’da Dr. Peter Black’in laboratuvarlar›nda beyin kanserlerinin
geneti¤i ile ilgili projeler üzerinde çal›ﬂt›. 4 Aral›k 2008’de doçent olan Dr.
Hasan Ça¤lar U¤ur’un uluslararas› hakemli dergilerde yay›mlanm›ﬂ 44 adet
makalesi bulunmaktad›r. Evli ve bir çocuk babas›d›r.

Dr. KASIM ZAFER YÜKSEL
1967 y›l›nda ‹zmir’de do¤du. Ankara Fen Lisesinden mezun olduktan sonra
1985 – 1991 y›llar› aras›nda Ege Üniversitesi T›p Fakültesinde okudu. 1992
y›l›nda Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirürji Anabili dal›nda
ihtisasa baﬂlad› ve 1998 y›l›nda uzman oldu. Daha sonra Kahraman Maraﬂ
Sütçü ‹mam Üniversitesinde görev yapmaya baﬂlad›. 2004-2005 y›llar›
aras›nda Phoenix, Barrow Neurological Institute’de research fellow olarak
bulundu. Evli ve 2 çocuk babas›d›r.

Dr. ÜNAL ÖZÜM
1968 y›l›nda Sivas'da do¤du. 1992 y›l›nda Cumhuriyet Üniversitesi T›p
Fakültesinden mezun oldu, 1999 y›l›nda Cumhuriyet Üniversitesi T›p
Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim dal›nda ihtisas›n›, 2006 y›l›nda
Cumhuriyet Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsünde Fizyoloji alan›ndaki
doktoras›n› tamamlad›. 2002-2006 tarihleri aras›nda Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Genç Nöroﬂirürjiyenler Kurulu üyeli¤i yapt›. Ocak 2009 tarihinde Doçent
oldu. Ulusal ve Uluslar aras› dergilerde yay›nlanm›ﬂ ondan fazla makalesi
mevcuttur. Halen Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi Beyin ve Sinir
Cerrahisi Anabilim Dal›'nda görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk
babas›d›r.
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Kutlama

Dr. EVREN KELEﬁ
Dr. Evren Keleﬂ, 1964 y›l›nda Ankara’da do¤du. 1978 y›l›nda Saint - Joseph
Lisesi’nden, 1987 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi’nden mezun
oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirurji Anabilim
Dal›’nda Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanl›k e¤itimini, Seattle’da University of
Washington Nöroﬂirurji Departman›’nda Noro-Onkoloji üst ihtisas›n›
tamamlad›. 1997-2006 y›llar› aras›nda University of California San
Francisco’da ö¤retim üyesi olarak görev yapt›. ‹lgi alanlar›, beyin tümörlerinin
cerrahi ve onkolojik tedavisi, intraoperatif kortikal ve subkortikal fonksiyonel
haritalama, ve beyin tümörleri ile iliﬂkili epilepsinin cerrahi tedavisi olan Dr.
Keleﬂ’in bu konularda yaklaﬂ›k 30 kitap bölümü ve 40’in üzerinde özgün
bilimsel makalesi bulunmaktad›r. Neuro-Oncology ve Journal of NeuroOncology isimli bilimsel yay›nlar›n editörler kurulunda görev alm›ﬂt›r. 2007
y›l›ndan bu yana Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi’nde görev
yapmaktad›r.

Dr. HAKAN TUNA
1969 y›l›nda ‹zmir’de do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini Kayseri’de tamamlad›ktan
sonra 1986 y›l›na ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesine baﬂlad› ve
1994 y›l›nda mezun oldu. Ayn› y›l TUS s›nav› ile Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji ABD’da ihtisas e¤itimime baﬂlad› ve Aral›k 2000
tarihinde ihtisas›n› tamamlayarak ayn› klinikte uzman doktor olarak görevine
devam etti. May›s 2000 tarihinde k›sa dönem olarak askerlik görevini yerine
getirdi. 2004 y›l›nda Türk Nöroﬂirürji Derne¤i e¤itim bursu ile ABD’de
Lousiana State University Health Sciences Center, Shreveport, Lousina’da
Nöroﬂirürji Departman›nda Dr. John Zhang ile serebral vazospazm
konusunda temel bilimlerde Dr. Anil Nanda ile serebrovasküler cerrahi ve
kafa kaidesi cerrahisi konusunda klinik bilimlerde çal›ﬂma imkan› buldu.
Genel anlamda serebrovasküler cerrahi ve kafa kaidesi cerrahisine ilgi
duymaktad›r. Ocak 2008 tarihinde doçent oldu. Evli ve bir çocuk babas›d›r.
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Türk Nöroşirürji Derneği
Bilimsel Toplantıları

Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu
Torakolomber Travmalar Paneli
7 Mart 2009
Anemon Otel, Afyon
http://www.turknorosirurji.org

Türk Nöroşirürji Derneği
Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu
III. Dönem 1. Kurs
Nöroonkolojik Cerrahi “Beyin Tümörleri”
Hidrosefali, Araknoid Kistler, Psödotümör Serebri
17-21 Mart 2009
Pine Bay Holiday Resort
Çamlimanı Mevkii, Kuşadası-Aydın
http://www.turknorosirurji.org
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Türk Nöroşirürji Derneği
Bilimsel Toplantıları

Türk Nöroşirürji Derneği
Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu
Pediatrik Nöroşirürji Kursu 4. Dönem, 3. Kurs
Çocukluk Çağı Travmaları, Vasküler Hastalıklar,
Spastisite ve Kraniosinostozis
2-5 Nisan 2009
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
http://www.turknorosirurji.org

Türk Nöroşirürji Derneği
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu
II. Kurs
25-28 Haziran 2009
Kolin Otel, Çanakkale
http://www.turknorosirurji.org
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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 2009
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
taraf›ndan sözlü görüﬂmeye al›n›r.

kurul

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 2009
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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 2009
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
2009 Y›l› Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i 2009 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir
bilimsel araﬂt›rma ödüllendirilecektir. Seçilen araﬂt›rmac›ya
ödülü ve berat› 2009 y›l› Türk Nöroﬂirürji Derne¤i 23. Bilimsel
Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1000 USD karﬂ›l›¤› Yeni
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 2008 - 31 Aral›k 2008 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.
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Prof. Dr. Mahir Tevruz
Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü - 2009
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i 2009 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› 23. 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 2008 - 31 Aral›k 2008 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.
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Dr. Aysima Alt›nok
Nöroﬂirürji Uzmanl›k Tez Ödülü - 2009
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i 2009 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir uzmanl›k
tezi ödüllendirilecektir. Seçilen uzmanl›k bilimsel tezine, ödülü ve
berat›
23. 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 2008 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.
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp
Genç Nöroﬂirürjiyen Teﬂvik Ödülü - 2009
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 23. 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 2008 - 31 Aral›k 2008 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.
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1 MART 2009

62

T ü r k

N ö r o ﬂ i r ü r j i

D e r n e ¤ i

B ü l t e n i

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Dr. Y›ld›z Yalç›nlar
Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü - 2009
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i 2009 y›l› Bilimsel Kongresi’nde Dr. Y›ld›z
Yalç›nlar Bilimsel Araﬂt›rma Ödülü, seçilecek bir araﬂt›rmac›ya
verilecektir. Seçilen araﬂt›rmac›ya ödülü ve berat› 23. Türk Nöroﬂirürji
Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1000 USD’dir.

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
2008 y›l›nda yay›mlanm›ﬂ veya yay›na kabul edilmiﬂ olmal›d›r.
6. Araﬂt›rma daha önce baﬂka bir ödül almam›ﬂ olmal›d›r.
7. 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.
8. Ödül baﬂvuran araﬂt›rmac›ya verilir. Baﬂvuruda, araﬂt›rmada ad›
geçen di¤er araﬂt›rmac›lar›n yaz›l› onay› ﬂartt›r.
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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,

6. Aday›n yurda dönüﬂünde yapt›¤› e¤itimle ilgili bir
bilgi
ve
nöroﬂirürji

yaz›l› raporu seçici kurula iletilmek üzere dernek
yönetim kuruluna sunmas› gerekir.
Seçici Kurul:

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.

Seçici kurul, Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Yönetim

Burs Miktar› ve kapsam›:

Derne¤i’ne bildirir. Seçici kurul gerekli gördü¤ü

Burs her sene bir kiﬂiye verilmek üzere toplam 5.000
Amerika Birleﬂik Devletleri Dolar›d›r.

takdirde ödülü s›ralamada birinci ve ikinci s›ray› alan

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

adaylar aras›nda paylaﬂt›rabilir. Ödüle müracaat›n
olmad›¤› y›lda ödül miktar›n›n amaçlar do¤rultusunda

Baﬂvuru Koﬂullar›:

nereye aktar›laca¤›na seçici kurul karar verir.
1. T.C. vatandaﬂ› olmak
2. Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi olmak
3. Aday›n 40 yaﬂ alt›nda olmas›

‹lan:

4. Aday›n gidece¤i ülkede bilimsel iletiﬂimini
sa¤layacak seviyede yabanc› dil bildi¤inin seçici
kurul taraf›ndan objektif kriterlere göre kabul
edilmesi.

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i her sene müracatlar için

5. Seçilen aday›n gidece¤i merkezden kabul belgesi
getirmesi (seçici kurulun karar›n›n ilan›ndan sonra
bu belgenin alt› ay içinde sunulmas› gerekir, aksi
takdirde burs s›ralamadaki ikinci adaya verilir.)

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.
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Türk Nöroﬂirürji Derne¤i
Patent Ödülü - 2009

Türk Nöroﬂirürji Derne¤i, üyeleri aras›ndan patent alm›ﬂ kiﬂilere patent
ödülü verecektir. 2008 y›l› içinde patent alm›ﬂ üyelerimiz 1 Nisan 2009
tarihine kadar derne¤imize baﬂvurduklar› takdirde, bu baﬂvurular
oluﬂturulacak bir jüri taraf›ndan de¤erlendirilecektir. Patent sahibi
üyelerimize verilecek ödül miktar› 5000 YTL’dir. Bu ödül birden fazla
baﬂvuruya verilebilir.
BAﬁVURU KOﬁULLARI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Baﬂvuran kiﬂi Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ› olmal›d›r.
Baﬂvuran kiﬂi Türk Nöroﬂirürji Derne¤i üyesi veya Nöroﬂirürji dal›nda
uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.
Patent ödülü baﬂvuran kiﬂiye verilir.
Patent birden fazla kiﬂiye aitse baﬂvuru için di¤er patent sahiplerinin
yaz›l› onay› gereklidir.
Patent Nöroﬂirürji ile ilgili herhangi bir giriﬂimi sa¤lay›c›, kolaylaﬂt›r›c›,
sanayiye uyarlanabilir ve üretilebilir nitelikte olmal›d›r.
Baﬂvuru mektubu ile birlikte resmi patent belgeleri ve patentli ürünü
aç›klay›c› belgelerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir.
Patent ödülü için duyuru Türk Nöroﬂirürji Derne¤i yay›nlar›nda her y›l
için tekrarlan›r.
SON BAﬁVURU TAR‹H‹
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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

ERDAL YAYLA

FAT‹H BAYRAKLI

1975 y›l›nda Amasya’da
do¤muﬂtur. Osmangazi
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r.
Halen Diyarbak›r Devlet
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

1976 y›l›nda ‹stanbul’da
do¤muﬂtur. Marmara
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Evli
ve bir çocuk babas›d›r.

N‹YAZ‹ KALYONCU

OKTAY GÜRCAN

1968 y›l›nda Tonya’da
do¤muﬂtur. Dr. Lütfi
K›rdar Kartal E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi
Nöroﬂirürji Klini¤inden
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
Ordu Devlet
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve iki
çocuk babas›d›r.

1975 y›l›nda Ankara’da
do¤muﬂtur. Ankara
Numune E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi
Nöroﬂirürji Klini¤inden
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
Zonguldak Atatürk
Devlet Hastanesinde
Nöroﬂirürji uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

ÖZGÜR ÇA⁄LAR SAYIN

KAZIM Y‹⁄‹TKANLI

1974 y›l›nda Özalp’de
do¤muﬂtur. Karadeniz
Teknik Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r.

1975 y›l›nda Manisa’da
do¤muﬂtur. D›ﬂkap›
Y›ld›r›m Beyaz›t E¤itim
ve Araﬂt›rma Hastanesi
Nöroﬂirürji Klini¤inden
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
Polatl› Duatepe Devlet
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve
bir çocuk babas›d›r.
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Yeni Üyeler

68

Z‹YA UZUN EYÜPO⁄LU

MAHMUT GÖKDA⁄

1961 y›l›nda Hopa’da
do¤muﬂtur. Çukurova
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
Toros Devlet
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

1975 y›l›nda Mardin’de
do¤muﬂtur. Dr. Lütfi
K›rdar Kartal E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi
Nöroﬂirürji Klini¤inden
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
‹stanbul Özel Özkan
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r. Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

BAﬁAK CANER

VEDAT AÇIK

1976 y›l›nda ‹stanbul’da
do¤muﬂtur. Uluda¤
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
Gümüﬂhane Devlet
Hastanesinde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r.

1974 y›l›nda
Gaziantep’te do¤muﬂtur.
Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›ﬂt›r. Halen
ayn› yerde Nöroﬂirürji
uzman› olarak
çal›ﬂmaktad›r.
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