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“Bir insanda hep ak›l var ve hiç duygu yoksa, bu, en büyük caninin
özelli¤idir. Hep duygu var ve hiç ak›l yoksa, kendi halinde bir budala
demektir”

Charles Chaplin,

Charles Chaplin, My Auto-Biography

De¤erli üyelerimiz,

K›fl mevsiminin bitmek üzere oldu¤u bugünlerde Türk Nöroflirürji
Derne¤i’nin ola¤an bilimsel toplant›lar› da bafllamaktad›r. ‹leri
Nöroflirürji ö¤retim ve e¤itim gruplar›n›n toplant›lar›, Temel
Nöroflirürji ve Araflt›rma Kurslar›, Yaz Okullar› ve 22. Bilimsel
Kongremiz önümüzdeki aylarda yap›lacakt›r. Bu toplant›lar›n program
çal›flmalar› bitmifl olup duyurular› sizlere gönderilmifltir. Derne¤imiz
asistan ve uzman say›lar›yla ilgili bir mesleki öngörü çal›flmas› yapm›fl
olup, bununla ilgili haz›rlanan dosya, say›n baflkan›n bir mektubuyla
Sa¤l›k Bakanl›¤› ve YÖK’e ulaflt›r›lm›flt›r. Bu mektup ve kaynaklar›n›
Bültende okuyabilirsiniz. Bülten’in bu say›s›nda ilk defa olarak yeni
Doçent olan ve bilgilerini bize ulaflt›ran arkadafllar›m›z›n
kutlamalar›n› yap›yoruz. Derne¤imiz kurucular›ndan Prof. Dr. Hamit
Ziya Gökalp hocam›z›n kendi yaflam ve mesleki an›lar›n› yazd›¤› bir
bölümü de Bültende bulabilirsiniz. Hocam›za çok teflekkür ediyoruz.
Üyelerimizden görüfl ve yorumlar da devam etmektedir. Dr. Ali ‹hsan
Öktem, Dr. Ahmet Y›ld›zhan ve Dr. Emel Avc›’ya görüflleri ve
çal›flmalar› için çok teflekkürler. Bilimsel toplant›lar›n, ödüllerin ve
yeni üyelerimizin duyurular› her zaman oldu¤u gibi devam
etmektedir. Bütün üyelerimize sa¤l›k ve baflar› dileklerimizle…  
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EditördenDoç. Dr. ETEM BEfiKONAKLI
Türk Nöroflirürji Derne¤i 

Bülten Editörü
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Sa¤l›k Bakanl›¤› Sa¤l›k E¤itimi Genel Müdürlü¤ü ‹htisas Daire Baflkanl›¤›na,

Yüksek Ö¤retim Kurulu E¤itim-Ö¤retim Dairesi Baflkanl›¤›na,

Türk Tabipleri Birli¤i Baflkanl›¤›na

Türk Tabipleri Birli¤i Uzmanl›k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu Baflkanl›¤›na

Tarih: 14.1.2008

Konu: Türkiye’de nöroflirürji uzmanlar›n›n say›s›n›n fazlal›¤› ve al›nacak önlemler

Say›: ________

Say›n Baflkan,

Ülkemizde nöroflirürji (beyin ve sinir cerrahisi) uzmanlar›n›n sivil örgütü olarak nöroflirürjiyen

say›s›n›n fazlal›¤›n› vurgulamak ve yeni nöroflirürji uzmanlar› yetifltirmede k›s›tlamalar getirilimesi

gerekti¤ini vurgulamak için bu yaz›y› yaz›yoruz.

Resmi kurumlardan ald›¤›m›z say›lara göre ülkemizde 1250 den fazla nöroflirürji uzman›

bulunmaktad›r. Bunlar›n 961’i Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin üyesidir. Yani Bu rakamlar (nüfusumuz

70 milyon al›nd›¤›nda) 56.000 kifliye bir nöroflirürji uzman› düfltü¤ünü göstermektedir. Oysa (WHO

kriterleri) ideal say› 100.000 kifliye bir uzman düflmesidir. Ek 1 ve 2 deki tablodan da görülece¤i

üzere ülkemizde nöroflirürji uzman› say›s› Avrupa Birli¤i’nden (121.000 kifliye 1 uzman) ve ABD den

(81.000 kifliye 1 uzman) daha fazlad›r. Bizden daha fazla uzman olan tek ülke Japonya’d›r (22.000

kifliye 1 uzman). 1.12 milyar nüfusu olan Hindistan’da toplam 800 nöroflirürji uzman› vard›r

(1.400.000 kifliye 1 uzman). Halen çeflitli e¤itim hastanelerinde (Devlet veya Üniversite) 460

nöroflirürji asistan› bulunmaktad›r. Bu rakamlar 3-4 y›l sonra ülkemizde nöroflirürji uzman› say›s›n›n

1700 lere ç›kaca¤›n› göstermektedir.

Ayr›ca nöroflirürji uzman› yetifltiren e¤itim kliniklerinde (Devlet veya Üniversite) gerekli

standartlara özen gösterilmemektedir. Alt yap› ve kadrolar› yetersiz yeni kurulan çok say›daki

üniversite hastanesine hemen asistan al›nmas› buna çok iyi bir örnektir.

Yeni asistan al›nmas› için istekte bulunan e¤itim klinikleri de bunu birikimlerini yeni uzmanlar

yetifltirmek için kullanmak yerine, rutin ifl yükünü asistans›z yapamamak nedeniyle istekte

bulunmaktad›r. (Bkz. Ek 3: Asistanlar Ne Kadar Çal›flmal›, E¤itime Ne Kadar Zaman Ay›rmal›?,

Dr.Mehmet Zileli, Türk Nöroflirürji Derne¤i Bülteni No:17). Avrupa Birli¤i ülkelerinde nöroflirürji

uzman› say›s›n›n sabit tutulmas› ile ilgili çal›flmalarla ilgili bir rapor Ek 4 ve 5 te verilmifltir.

Türk  Nöroşirürji Derneği’nden
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Say›n›n bu flekilde h›zla artmas› flu olumsuz sonuçlara yol açmaktad›r

1- Sa¤l›k Bakanl›¤› art›k küçük kasaba hastanelerine bile nöroflirürji uzman› atamalar›
yapmaktad›r. Üstelik buradaki alt yap› eksiklerini hiç düflünmeden bu yap›lmaktad›r. Günümüzde
bir nöroflirürji uzman›n›n çal›flmas› için o klinikte mutlaka tam donan›ml› yo¤un bak›m ünitesi,
ameliyathanede operasyon mikroskopu, C-kollu skopi cihaz›, kranyotomi ve spinal cerrahi için
ameliyat setleri olmal›d›r. Ayr›ca nöroanestezi konusunda yetkin bir anestezi uzman›n›n olmas›
gereklidir.

2-Mesle¤ini tam olarak yerine getiremeyen, bu nedenle mutsuz olan uzmanlar yetifltirmekteyiz.
Oysa nöroflirürji uzman› yetifltirmek t›p fakültesinden sonra 6 y›ll›k bir e¤itim, uzun ve yorucu gece
nöbetleri, hem e¤itim alan kifliye hem de devlete büyük bir yük demektir.

Türk Nöroflirürji Derne¤i olarak resmi kurumlar›n yapmas› gerekenleri flu flekilde s›ralamak
isteriz:

1- TUS için aç›lan nöroflirürji asistan› kadrolar› azalt›lmal›d›r.

2- Nöroflirürji asistan e¤itimi “Yeterlik Belgesi” olmayan e¤itim kliniklerinde yap›lmamal›d›r.

Yeni kurulan üniversite kliniklerine belli ameliyat say›lar›na ulaflmadan, alt yap› ve e¤itici kadrolar›
yeterli olmadan asistan alma izni verilmemelidir. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun UEMS
(Avrupa Uzmanl›k Dernekleri Konfederasyonu) ile iflbirli¤i ile haz›rlad›¤› “Nöroflirürji E¤itim
Kliniklerinin Standartlar›” Ek 5 ve Ek 6 da yer almaktad›r. Bu standartlara göre y›lda 300 ameliyat
için bir nöroflirürji asistan› al›nmas› gerekmektedir. 

3- Uzmanl›k e¤itimi için gereken kriterleri sa¤lamayan e¤itim hastaneleri, asistans›z –veya

az say›da asistanla- çal›flmak için organizasyon yapmal›d›r. Bu amaçla serviste pratisyen
hekimlerin istihdam edilmesi, nöbetlerin di¤er uzmanlar ve ö¤retim üyelerince de tutulmas› gibi
önlemler al›nmal›d›r.

Görüfllerimizin dikkate al›naca¤›n› umar, sayg›lar›m› sunar›m.

Prof. Dr. Mehmet Zileli

Türk Nöroflirürji Derne¤i Baflkan›

Ek 1: Tablo 1-Nörosirürji Uzmanlar›n›n Uluslararas› Da¤›l›m›

Ek 2: Neurotrauma and Critical Care News, AANS/CNS Section on Neurotrauma and Critical Care, Fall 2007

Ek 3: Asistanlar Ne Kadar Çal›flmal›, E¤itime Ne Kadar Zaman Ay›rmal›?, Dr.Mehmet Zileli, Türk Nöroflirürji Derne¤i
Bülteni 17

Ek 4: Report Workforce Planning (as of 3.3.07) Task Force Workforce Planning. RAB Hide, M. Bettag, M. Bodosi, M. Cunha
è Sa, H.-J. Reulen

Ek 5: Nöroflirürji E¤itim Kliniklerinin sahip olmas› gereken standartlar: UEMS e¤itim kriterleri: Avrupa Birli¤i’nde T›p
Uzmanl›¤› E¤itimi - Avrupa Birli¤i’nde T›p Uzmanl›¤› E¤itimi Üzerine UEMS (Avrupa T›p Uzmanlar› Birli¤i) Yeni Nöroflirurji
E¤itimi Beyannamesi 

Ek 6: Neurosurgical Training: UEMS charter on training of medical specialists in the EU – the neurosurgical training
charter (as of February 2007) H.-J. Reulen, K. W. Lindsay. Acta Neurochir (Wien) (2007) 149: 843–855
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Türk Nöroflirürji Derne¤i Sitesi ‹letiflim – Öneri

Ben..............da asistan olarak görev yapmaktay›m. fiu an toplam asistan say›s› 7,

benden sonra 2 yeni asistan bulunmaktad›r, biri 1,5 y›ll›k, di¤eri 3 ayl›k. Kadro

istemimize ra¤men asistan al›nmam›flt›r. Anl›yorum ki bu durum sizin

yay›nlad›¤›n›z bildiri sonras› geliflmifltir. Tabii do¤ru ise yaklafl›k 4 y›ld›r çömez

asistan olarak görev yapmaktay›m ve buna devam edecek gibi görünüyorum.

E¤itim anlay›fl›n›z içinde benim nas›l bir e¤itim görece¤imi düflünmektesiniz.

Say›n Türk Nöroflirürji Derne¤i Baflkan›na soruyorum Not: (y›lda ortalama 1700-

1900 ameliyat yap›lmakta, 30 un üzerinde d›fl servis yataklar› ile 40 üzerinde yatak

kullan›m› mevcut, 7 ö¤retim üyesi mevcut) Bana lütfen zaman ay›r›p bir cevap

yazar m›s›n›z?

Say›n Dr. ...............,

Size tabii ki zaman ay›r›yorum. ‹fllerinizin yo¤unlu¤unu ve rutin yükünüzün

çoklu¤unu bana ba¤laman›z do¤rusu beni biraz gülümsetti. Ancak size çok ayr›nt›l›

yan›t vermeyi bir görev biliyorum:

1- E¤er klini¤inizde y›lda 1700 ameliyat yap›l›yorsa 300 ameliyat için 1 asistan

önerimize göre 6 veya 7 asistan sizin klini¤iniz için yeterli olacakt›r. Bu sadece

bizim de¤il UEMS (Avrupa Uzmanl›k Dernekleri Birli¤i) Nöroflirürji biriminin de

görüflüdür. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’da e¤itim kliniklerinin y›lda 300

ameliyat için 1 asistan bulundurmas›n› önermektedir.

2- Sizin durumunuzda –asistanlar›n ifl yükünün fazlal›¤› durumunda- ne

yap›laca¤› konusunda önerilerimiz de vard›r. Lütfen Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin

web sayfas›nda http://www.turknorosirurji.org.tr/haber.php?id=57 adresindeki

mektubumuzu okuyunuz ve en son paragraftaki kelimelere dikkat ediniz.

...e¤itim hastaneleri, asistans›z –veya az say›da asistanla- çal›flmak için

organizasyon yapmal›d›r. Bu amaçla serviste pratisyen hekimlerin istihdam

edilmesi, nöbetlerin di¤er uzmanlar ve ö¤retim üyelerince de tutulmas› gibi

önlemler al›nmal›d›r.

Tabii bu çözüm önerilerini uygulamak, asistanlar› sadece rutin yükü kald›ran

kifliler olarak kabul eden e¤itim kliniklerinin hofluna gitmeyecektir.

Türk Nöroşirürji Derneği’ne ileti



11

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

3- Klini¤inizde asistan say›s›n›n azalt›lmas›n› bizim bültende ve web sayfas›nda
yay›nlad›¤›m›z bildirilere dayand›rman›za çok seviniriz. Keflke resmi kurumlar,
üniversite ve devlet e¤itim hastaneleri ve TUS kadrolar›n› belirleyenler bizim bu
görüfllerimize sizin söyledi¤iniz gibi önem verseler.

Bizim Türk Nörosirürji Derne¤i olarak siz asistanlara karfl›t de¤il yandafl görüfller
içinde oldu¤umuzu fark etmemenize do¤rusu çok flafl›rd›m. E¤er yukar›da verdi¤im
sayfadaki mektubu ve eklerini ayr›nt›l› olarak okursan›z bu görüfllerimizin
asistanlara daha iyi e¤itim vermek, onlar›n rutin içinde bo¤ulmas›n› önlemek,
asistanlar› “sadece angarya iflleri yapanlar” olarak düflünen klasik görüflü y›kmak,
yeterli¤i kan›tlanmayan kliniklerin e¤itim vermesini önlemek demek oldu¤unu
anlayacaks›n›z.

Sayg›lar›mla

Dr. Mehmet Zileli
Türk Nöroflirürji Derne¤i Baflkan›
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Dr. Mehmet Remzi TANDO⁄AN (1952-2008)

1975’de Ankara Üniversitesi T›p Fakültesini bitirdikten sonra
e¤itimini 1982’de Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Beyin Cerrahi
Klini¤inde uzman olarak tamamlayarak  1983’de Diyarbak›r SSK
Hastanesine mecburi  hizmeti için gitti¤inde, ülkemizdeki tüm beyin
cerrahi say›s› 60-70 kadard›. O tam bir öncüydü. Bölgedeki insanlar›n
beyin cerrahisi ile ilgili sorunlar›n›n çözümü için gereken hemen tüm
alt yap›y› kendisi haz›rlad›. Yap›s›nda mevcut insan, do¤a, meslek
sevgisi o kadar yo¤undu ki;  karfl›s›na ç›kan problemlerin hemen
hepsini gö¤üsledi¤i ve çözdü¤ü gibi halk›n kendisine gösterdi¤i yo¤un
ilgi nedeniyle 1993’e kadar Diyarbak›r’da kald›.  Sonra k›zlar›n›n
e¤itimi için geldi¤i SSK Ankara D›flkap› E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesinde çal›flmalar›n› 2003 y›l›na kadar sürdürdü. 

2003 y›l› memleketi olan Kastamonu’nun do¤al güzellikleri ve
daima onu soran hemflerileri ile kucaklaflmas›n›n dönüm noktas›yd›.
Kastamonu’da da beyin  cerrahisinin öncüsü oldu. Tüm sevenlerine ve
dostlar›na kar›fl kar›fl bildi¤i memleketini  bir gönüllü gibi  gezdirdi,
tan›tt› ve sevdirdi hiç durmadan.

Sevgi ile dolu, özverili, esprili ve dürüst bir yaflamd› Mehmet’inki.
Tüm çabalara karfl›n 2 Ocak 2008 günü genç yaflta ve beklemedi¤imiz
bir anda aram›zdan ayr›ld›.  Tedavi ederek sa¤l›¤›na kavuflturdu¤u
binlerce insan ve an›lar›m›z onun son günlerinde  söyledi¤i gibi
bizlere  yadigar olarak kald›. 

Mehmetci¤im  seni daima özlem ve sevgi ile hat›rlayaca¤›z, nur
içinde yat. 

Acı kaybımızDr. M. ENG‹N fiENVEL‹
D›flkap› Y›ld›r›m Beyaz›d E¤itim ve Araflt›rma

Hastanesi Nöroflirürji Klini¤i, Ankara
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Prof. Dr. fiEF‹K ÜNLÜ'NÜN ARDINDAN

De¤erli hocam›z Say›n Prof. Dr. fiefik Ünlü'yü 29 fiubat 2008
tarihinde yitirdik. Ac›m›z çok büyüktür.

Türk Nöroflirürji Ailesinin önderlerinden, sevgili hocam›z
1931 y›l›nda Milas/Mu¤la'da do¤mufl, 1956 y›l›nda Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi'nden askeri ö¤renci olarak mezun
olmufltur. Gülhane Askeri T›p Akademisi'nde Genel Cerrahi
ihtisas›n› tamamlad›ktan sonra o zaman Genel Cerrahi
ihtisas›ndan sonra yap›lan bir üst ihtisas dal› olan Nöroflirürji
uzmanl›¤› için Hacettepe T›p Fakültesi'nde e¤itim görmüfl,
1965 y›l›nda nöroflirürji uzman› olarak Gülhane Askeri T›p
Akademisine atanm›flt›r. 1971 y›l›nda üniversite doçenti olan
sevgili hocam›z, bir y›l sonra Gülhane Askeri T›p Akademisi
Nöroflirürji Klini¤i Direktörlü¤ü'ne atanmifl, ayn› y›l Freiburg -
Almanya'da Hareket Bozukluklar›nda Stereotaksik Cerrahi
E¤itimi görmüfl, kazan›mlar›n› ülkesine dönünce ö¤rencileri ile
paylaflm›fl, sadece bu dalda de¤il nöroflirürjinin di¤er dallar›nda hastalar›na çok baflar›l› cerrahi uygulamalar
yapm›flt›r. Biz ö¤rencilerinin sürekli olarak önünü acm›fl, bilgisini onlardan esirgememifl , onlar›n uluslararas›
platformlarda bulunmalar›n›, bilgi ve görgülerini art›rmalar›n› tüm gücü ile desteklemifltir.

1976 y›l›nda profesör ünvan› alan merhum hocam›z fiefik Ünlü, 1985 y›l›nda  Gülhane Askeri T›p Akademisi
bünyesinde kurulan T›p Fakültesi  Nöroflirürji Anabilim Dal› Baflkanl›¤›na atanm›flt›r.

Sevgili hocam Prof. Dr. fiefik Ünlü'nün 1972 y›l›nda klinik direktörlü¤ü ile bafllayan ve 1985 y›l›nda Gülhane
Askeri T›p Fakültesi'nin kurulmas›ndan sonra Nöroflirürji Anabilim Dal› Baflkanl›¤› ile devam eden, 1990 y›l›nda
kendi iste¤i ile emekli oldu¤u tarihe kadar geçen süreçte, aral›ks›z en yak›n›nda çal›flan bir ö¤rencisi olarak,
çok baflar›l› yaflam hikayesini özetlemekten onur duyuyorum, ancak en az bir o kadar da hüzün doluyum.

Tüm Nöroflirürji ailesinin, sevgili efli say›n Sevin Ünlü'nün ve varl›klar›ndan her zaman onur duydu¤u sevgili
evlatlar› Didem ve Sinem'in bafllar› sa¤ olsun.

Türk Nöroflirürji Ailesi'nin ulu ç›nar›, sevgili hocam sana yüce Tanr›dan rahmet dilerim. Nur içinde yat,
de¤erli hocam. 

Acı kaybımızDr. ERDENER T‹MURKAYNAK

Ufuk Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji AD., Ankara
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Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin 28. 4. 2005 tarihinde
yap›lan XX. Bilimsel Kongresinde ilan edilen
‘’Yurtd›fl› E¤itim Bursu’’ ile  Ekim 2006 ve Aral›k 2007
tarihleri aras›nda Kanada, Toronto Üniversitesi,
Toronto Western Hastanesi, Toronto Western Beyin
ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dal› ve Araflt›rma
Enstitüsünde ‘Omurilik Yaralanmalar›nda
Rejenerasyon’ ve ‘Omurilik Yaralanmalar›n›n
Tedavisinde Santral Sinir Sistemi Kaynakl› Kök
Hücrelerin Yeri ve Önemi’ konusunda  çal›flmalar
yapt›m. 

Toronto Western Hastanesi Beyin ve Sinir
Cerrahisi Anabilim Dal›nda omurilik yaralanmalar› ve
tedavisi konusunda araflt›rmalar yapan Dr. Charles H.
Tator’a ve Anabilim Dal› baflkan› Dr. Michael G.
Fehlings’e ait 2 ayr› araflt›rma merkezi vard›. Prof. Dr.
Charles H. Tator çal›flmalar›mdan sorumlu ö¤retim
üyesidir. Bu merkezler birbirlerinden tamam›yla
farkl› olarak omurilik yaralanmalar›nda rejenerasyona
yönelik prejeler üretmekte ve çal›flmaktad›r.

Toronto’ya ulaflt›ktan sonraki ilk 3 ayl›k
dönemimde Toronto Üniversitesi  taraf›ndan
düzenlenmifl ve gelifltirilmifl kurslara kat›ld›ktan
sonra ‘’University Health Network’’ taraf›ndan yap›lan
s›navlar›  vererek araflt›rma yapabilmem için gerekli
olan sertifikalar› ald›m. Bu sertifakalar deneysel
hayvanlar üzerinde cerrahi uygulamalar, hayvan
bak›m› ve beslenmesi, laboratuvarda en s›kl›kla
karfl›lafl›lafl›lan enfeksiyon hastal›klar› ve korunma
yollar›, uyulmas› gerekli kurallar ve Kanada’da
uygulanan yasalar ve etik konular d›fl›nda,
laboratuvardaki emniyet ile ilgili konular›
içermekteydi. 

Toronto Western Araflt›rma Enstitüsünde Dr.
Charles H. Tator’a ait omurilik yaralanmas› araflt›rma
laboratuvar›ndaki çal›flmalar, daha önce yap›lm›fl
periferik sinir ve kemik ili¤i kaynakl› hücre
transplantasyon çal›flmalar›ndan sonra, eriflkin santral
sinir sistemi kaynakl› (beyin ve omurilik) kök
hücrelerin transplantasyonuna yönelmiflti. Bu
çal›flmalar ekipte yer alan (PhD sahibi olan
scientistler veya PhD ö¤rencileri) kifliler taraf›ndan
gerekti¤inde in vitro ve in vivo olarak ayr› ayr› devam
ettirilmekteydi. Ayn› zamanda Dr.Tator kök hücre
çal›flmalar›nda biyomateryallerden yararlanmak
amac›yla Toronto Üniversitesi Biyomühendislik
Fakültesinden Prof. Dr. Molly Schoichet ve Prof. Dr.
Cindy Morshead’in ekibi ile çal›flmaktayd›. ‹lk 3 ayda
bulundu¤um sure içerisinde çal›flmalar›n
gerçeklefltirilmesinde Dr. Tator’un laboratuvar›nda
biyomühendislik fakültesinden gelen PhD ö¤rencileri
d›fl›nda 2 teknisyen, 1 scientist, 1 PhD ö¤rencisi, 1
ortopedist, 1 Nöroflirurji asistan› bulunmaktayd›.
Ancak bu ekipteki elemanlar›n ço¤u kendilerine ait
çal›flmalar› tamamlam›fl olduklar› için k›sa bir sure
içerisinde ekipten ayr›ld›lar.  Ayr›ca scientist olarak
çal›flan Andrea Mothe, MS’de nöral kaynakl› kök
hücrelerin yeri ile ile ilgili çal›flmalar yapmaktayd›. 

Bafllang›çtaki uyum sürecini de¤iflik omurilik
travma modellerini (özellikle klip kompresyon
modeli) deney hayvanlar›nda uygulayarak
geçirdikten sonra daha önce kullan›lm›fl olan baflka
bir grantten temin edilen mali destek ile 2 çal›flmaya
bafllad›m. Bu çal›flmalar;

1. Klip kompresyon travmas› sonras› gelifltirilen
subakut-kronik dönemdeki omurilik yaralanma

Çalışma raporu

Dr. GÖKHAN BOZKURT’UN 

YURTDIfiI  ÇALIfiMA RAPORU
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modelinde eriflkin omurilik kaynakl› kök hücreler ile
dolu chitosan tüpün (son zamanlarda tercih edilmeye
bafllanan bir biyomateryal) intramedüller olarak
yerlefltirilmesi 

2. Lateral funikulotomi ve klip kompresyon ile
torakal düzeyde gerçeklefltirilen omurilik
travmas›nda lomber ponksiyon ile subaraknoid
mesafeye verilen eriflkin santral sinir sistemi kaynakl›
kök hücrelerin travma alan›na (Homing) göç etmesi
ile ilgilidir.

Bu çal›flmalardan birincisi Journal of Neurotrauma
Dergisinin 2007 y›l›ndaki Kansas City toplant›s›nda
sunulurken, di¤er çal›flma Kanada’dan ayr›lmadan
önce tamamland›¤› için herhangi bir yerde
sunulamad›. Bu iki çal›flma yay›n için haz›rl›k
aflamas›ndad›r. 

Kald›¤›m süreç içerisinde ayn› zamanda
biyomühendislik fakültesinde çal›flan bir scientist’in
(Tasneem Zahir) omurilik yaralanmas›nda HAMC’in
rejenerasyona olan etkisini inceleyen bir çal›flmas›na
katk›da bulundum. Bu arada Dr. Tator’un
laboratuvar›ndaki elde edilen bilgilerin ve
deneyimlerin haricinde Dr. Fehlings’in
laboratuvar›ndaki scientist olan arkadafllar›n omurilik
rejenerasyondaki bilgi birikimi ve deneyimlerinden
de yararlan›lm›flt›r. 

Ayr›ca Toronto Üniversitesinin kontrolü alt›nda
Toronto Western Hastanesinin Araflt›rma Enstitüsü ve
Nöroflirürji Anabilim Dal›n›n düzenlemifl oldu¤u
yurtd›fl›ndan ve yurt içinden konusunda uzman olan
kiflilerin kat›ld›¤› yurtiçi ve yurtd›fl› kat›l›ml› kiflilerin
yer ald›¤› seminerlere kat›ld›m. Bu seminerler daha
s›kl›kla Neuroscience a¤›rl›kl› idi.

Afla¤›da yukar›da ifade etmifl oldu¤um bir tak›m
çal›flmalar ve toplant›larla ilgili detaylar
verilmektedir.

Yurt d›fl›nda kald›¤›m süre içerisinde kat›ld›¤›m

toplant›lar

1. McEwen Centre for Regenerative Medicine,
Scientific Symposium, ‘’Stem Cells in Disease and
Regenerative Medicine’’, Co-Chairs: Dr. Gordon
Keller and Dr. John Dick, 1:00-5:00 pm, October 25,

2006, MARS, Medical and Related Sciences,
Discovery District, 101 College Street

2. Toronto Western Hospital, University of
Toronto, 2006 E. Harry Botterell Lectureship in
Neurosurgery, Visiting Professor Ziya Gokaslan,
(Professor of Neurosurgery, Oncology and Orthopedic
Surgery, John Hopkins University Medical Center,
Baltimore, Maryland), ‘Surgical treatment of spinal
cord ependymomas’ ‘Management of spinal column
neoplasms’, ‘Sacral tumors’, Toronto Western
Hospital, Main Auditorium WW 2-401,  October 30-31,
2006.

3. Clinical Research Presentations for the William
J. Horsey Prize Competition by University of Toronto
Neurosurgical Residents, Research Presentations
Outside William J. Horsey Prize Competition by
Residents and Clinical Fellows, Chairman: Dr.
Michael Fehlings, Toronto Western Hospital, Main
Auditorium, West Wing, 2-401, Monday, October 30,
2006, 1:00-2:00 pm

4. University Health Network, Research Day 2006,
Keynote Speaker: Peggy Farnham, Ph.D. (Associate
Director of Genomics University of California Davis),
‘’Using CHIP Technology to dissect regulatory
Pathways in Normal vs. Tumor cells’’, Monday,
November 20th, MARS Collaboration Centre, 101
College Street, Toronto, ON

5. Department of Surgery University Rounds,
Faculty of Medicine University of Toronto, Special
Lecture, Dr. Clifford Ko ( Associate Professor UCLA
Department of Surgery, Los Angeles, California),
‘’What  are we doing to improve the quality of care in
surgery.... and is it working?’’, Sunnybrook Health
Sciences Centre, Harrison Hall, EG21, Friday,
December 1, 2006 at 07:30 a.m.

6. Toronto Western Research Institute, University
of Toronto, Eileen Lafer, Ph.D. (Professor of
Biochemistry at the University of Texas, Health
Science Center at San Antonio), ‘Molecular
mechanisms of synaptic vesicle endocytosis’,
Toronto Western Hospital, Main Auditorium WW 2-
401, Tuesday, January 16, 2007 at 1 p.m.

7. Toronto Western Research Institute, University
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of Toronto, Linda Mills, Ph.D., (Senior Scientist, TWRI,
Genetics and Development Division), ‘Stress
induced changes in mitochondrial protein import:
Implications for neuronal survival and
neurodegenerative disease’ Toronto Western
Hospital, Main Auditorium WW 2-401, Tuesday,
January 23, 2007 at 1 p.m

8. Toronto Western Research Institute, University
of Toronto, Dr. Yehezkel Ben-Ari (Director, INSERM
(Marseille), ‘’Genes and environment in network
formation: GABA, a pioneer multifaceted signal’’,
Toronto Western Hospital, Main Auditorium WW 2-
401, Monday, February 5, 2007 at 1 p.m.

9. Toronto Western Research Institute, University
of Toronto, Jeffrey A. Stuart Ph.D., (Assistant
Professor, Department of Biological Sciences, Brock
University), ‘Oxygen toxicity and mitochondrial
malfunction’, Toronto Western Hospital, Main
Auditorium WW 2-401, Tuesday, February 13, 2007 at
1 p.m.

10. Toronto Western Research Institute, University
of Toronto, Massimo Avoli, M.D., Ph.D., (Professor,
Departments of Neurology, Neurosurgery &
Physiology, McGill University), ‘Getting out of the
hippocampocentric complex’, Toronto Western
Hospital, Main Auditorium WW 2-401, Tuesday,
February 27, 2007 at 1 p.m.

11. Toronto Western Research Institute, University
of Toronto, Philippe Monnier, Ph.D., (Scientist
Genetics and Development Division Toronto
Western Hospital), ‘RGM protein family: New
activities and new regulation mechanisms’ Toronto
Western Hospital, Main Auditorium WW 2-401,
Tuesday, March 6, 2007 at 1 p.m.

12. Toronto Western Research Institute, University
of Toronto, Kerry Delaney, Professor of Biology,
University of Victoria), ‘Calcium channel-vesicle
colocalization: Attempting to go beyond scribblings
on the back of an envelope’,  Toronto Western
Hospital, Main Auditorium WW 2-401, Tuesday, March
27, 2007 at 1 p.m.

13. Toronto Western Research Institute, University
of Toronto, Damian G. Wheeler, Post-doctoral fellow,

(Stanford University Supervisor: Richard Tsien),

‘Surprising aspects of excitation-transcription

coupling in neurons: Step voltage-dependence of

CREB phosphorylation’, Toronto Western Hospital,

Main Auditorium WW 2-401, Friday, March 30, 2007 at

1 p.m.

14. Toronto Western Hospital, University Health

Network, 2007 William S. Keith, Professorship in

Neurosurgery, Proffessor Andrew Kaye, (Director,

Department of Neurosurgery, The Royal Melbourne

Hospital Professor and Chairman, Department of

Surgery University of Melbourne, Melbourne,

Australia, ‘’Case Presentations by University of

Toronto Neurosurgical Residents’’, ‘’Current Issues in

Neurosurgical Resident Education in Australia’’,

‘’Management of Posterior Skull Base Tumors’’, ‘’The

Management of Low Grade Glioma’’, ‘’Biology of Brain

Tumors and Future Therapies’’, April,  9-10, 2007

15. Research Presentations for the 2007 Thomas P.

Morley Prize Competition by University of Toronto

Neurosurgical Residents, Research Presentations

Outside Competition by University of Toronto

Neurosurgery Residents, Chairman: Dr. Michael

Fehlings, Toronto Western Hospital, Main

Auditorium, West Wing, 2-401, Monday, April 9, 2007,

1:00 pm

16. University of Toronto, Faculty of Medicine,

33rd Annual Gallie Day, Gallie-Bateman Research

Presentations (Session 1 and 2), 2007 Gordon Murray

Lecturer-Dr. Timothy G. Bunchman (Washington

University), Friday May 4th, 2007, MARS Discovery

District, 101 College Street, Toronto, 7:30 am – 4:00

pm

17. Toronto Western Research Institute, University

of Toronto, Samuel David, (Center for Research in

Neuroscience, McGill University Health Center),

‘Rust-proofing the CNS to prevent iron-mediated free

radical injury in aging and spinal cord trauma’

Toronto Western Hospital, Main Auditorium WW 2-

401, Tuesday, May 15, 2007 at 1 p.m.

18. Toronto Western Research Institute, University

of Toronto, Sylvain Williams, Assistant Professor

Psychiatry, Neurology & Neurosurgery, McGill
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University), ‘New insights into septohippocampal
interaction for theta oscillation and learning and
memory’, Toronto Western Hospital, Main Auditorium
WW 2-401, Thursday, May 31, 2007 at 1 p.m.

19. Toronto Western Research Institute, University
of Toronto, John Flannery, Ph.D., (Helen Wills
Neuroscience Institute University of California,
Berkeley), ‘Gene therapies for inherited retinal
dejenerations’, Toronto Western Hospital, Main
Auditorium WW 2-401, Wednesday, June 13, 2007 at 2
p.m.

20. Toronto Western Research Institute, University
of Toronto, Michael Fehlings, MD, Ph.D., FRCSC,
FACS, (Senior Scientist, Genetics and Development
Division, Toronto Western Hospital), ‘Repair and
regeneration of the injured spinal cord: From
molecule to man’, Toronto Western Hospital, Main
Auditorium WW 2-401, Tuesday, June 19, 2007 at 1
p.m.

21. Toronto Western Research Institute, University
of Toronto, Philip Horner, (Associate Professor of
Neurological Surgery, University of Washington),
‘Adult stem cells and spinal cord repair: A role for
inhibitory guidance’ Toronto Western Hospital, Main
Auditorium WW 2-401, Wednesday, August 22, 2007 at
4 p.m.

22. Toronto Western Research Institute, University
of Toronto, Health care and outcomes research
(HCOR) division rounds, J. David Cassidy, PhD,
Dr.Med.Sc., Director, Centre of Research Expertise in
Improved disability Outcomes (CREIDO),
Rehabilitation Solutions, UHN, Senior Scientist,
Division of Health Care and Outcomes Research,
Toronto Western Research Institute, UHN, Professor,
Department of Public Health Sciences and Health
Policy, Management and Evaluation, University of
Toronto, ‘Risk of Vertebrobasilar Stroke and
Chiropractic Care: Results of a Population-Based
Case Control and Case-Crossover Study.’Eleanor
Boyle, PhD, Scientific Associate, Division of Health
Care and Outcomes Research, Toronto Western
Research Institute, UHN, Scientist, Centre of
Research Expertise in Improved disability Outcomes
(CREIDO), Rehabilitation Solutions, UHN, ‘Examining

Vertebrobasilar Artery Stroke in Two Canadian

Provinces’, Toronto Western Hospital, MP 15

Solarium, Wednesday, September 12, 2007,  12:00

noon-1:00 p.m.

23. Toronto Western Research Institute,

GDD&FND Joint Seminar Series Presents .., Shuzo

Sugita, Ph.D., Scientist, Fundamental Neurobiology

Division Toronto Western Hospital, ‘Molecular

mechanisms of dense-core vesicle exocytosis’,

Toronto Western Hospital, Main Auditorium WW 2-

401, Tuesday, September 25, 2007 at 1 p.m.

24. Toronto Western Research Institute, Toronto

Western Research Institute, Presents a special

lecture..., W. Mark Erwin DC, Ph.D., Assistant

professor CCRF Scientist in Disc Biology, Division of

Orthopedic Surgery Spine Program, University of

Toronto, Toronto Western Hospital, ‘ Regenerating

Degeneration: is the notochordal cell the

intervertebral disc’s best friend?’, Toronto Western

Hospital, Main Auditorium WW 2-401, Monday,

Octoberber 15, 2007 at 1 p.m.

25. Toronto Western Research Institute, Visiting

Speaker Series Presents..., Dr. Jon Stoessl, Professor,

Neurology Director, Pacific Parkinson’s Research

Centre and Natonal Parkinson Foundation Centre of

Excellence Canada Research Chair_Parkinson’s

Disease University of British Columbia, ‘Multiple

roles for Dopamine in the Brain’, Toronto Western

Hospital, Main Auditorium WW 2-401, Tuesday,

October 16, 2007 at 1 p.m.

26. Toronto Western Research Institute,

GDD&FND Joint Seminar Series Presents .., Florence

Tsui, Ph.D., Senior Scientist, Genetics and

Development Division Toronto Western Hospital, ‘It’s

mostly in the genes: the Ank story and more’ Toronto

Western Hospital, Main Auditorium WW 2-401,

Tuesday, October 23, 2007 at 1 p.m.

27. Toronto Western Research Institute, Visiting

Speaker Series Presents..., David Eidelberg, M.D.,

Susan and Leonard Feinstein Professor of Neurology

New York University School of Medicine Director,

Center for Neurosciences Feinstein Institute for

Medical Research North Shore-LIJ Health System,
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‘Metabolic networks as biomarkers in

neurodegenerative disease’, Toronto Western

Hospital, Main Auditorium WW 2-401, Tuesday,

November 13, 2007 at 1 p.m.

28. Toronto Western Research Institute,

GDD&FND Joint Seminar Series Presents .., John

Wither, Ph.D., Senior Scientist, Genetics and

Development Division, Toronto Western Hospital,

‘Translation of concepts of lupus pathogenesis from

mouse to man’, Toronto Western Hospital, Main

Auditorium WW 2-401, Tuesday, November 20, 2007

at 1 p.m.

29. University Health Network, Krembil

Neuroscience Centre Spinal Program (6th Annual),

Charles H. Tator – Barbara Turnbull Lectureship

Series in Spinal Cord Injury, Friday, November 23,

2007, 12:30 pm – 5:30 pm, Toronto City Hall Council

Chambers. 

YYuurrtt  dd››flfl››nnddaa  kkaalldd››¤¤››mm  ssüürree  iiççeerriissiinnddee  tteemmiinn  eeddiilleenn

sseerrttiiffiikkaallaarr

1. Research, University Health Network, University

of Toronto, presents Certificate of Completion to

Gokhan Bozkurt for UHN Research Safety Training

2. University Health Network, University of

Toronto, Toronto General Hospital-Toronto Western

Hospital-Princess Margeret Hospital, Certificate of

Course Attendance, This is to certify that Gokhan

Bozkurt completed the UHN Short Course on Animal

Care Rodent Surgery Module. November 17, 2006

Yurt d›fl›nda kald›¤›m süre içerisinde

uluslararas› bilimsel toplant›larda sunulan ve bildiri

kitab›nda bas›lan bildiriler

Bozkurt G, Zahir T,  Mothe A, Shoichet S M,
Morshead MC, Tator HC. Intramedullary Chitosan
Channels Enhance the Survival of Neural
Stem/Progenitor Cells in a Chronic Model of Spinal
Cord Injury. Abstracts from the 25th Annual National
Neurotrauma Symposium, July 29 – August 11, 2007,
Kansas City, MO, USA, Journal of Neurotrauma (July
2007), Volume 24 Number 7

Kanada Toronto’da ki özel yaflam›mda oldu¤u
kadar çal›flmalar›mda da her türlü deste¤ini
gördü¤üm Prof. Dr. Charles Tator’a ve ekibinde
çal›flan arkadafllar›ma, Toronto öncesi süreçte destek
olan ve yard›mlar›n› esirgemeyen de¤erli
meslektafllar›m Dr. Erkan Kaptano¤lu ve Dr. Ayhan
Attar’a, yurtd›fl› deneyim kazanma flans›n› veren ve
yolumu açan Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirurji Anabilim Dal› Bölüm Baflkan› Prof. Dr.
Tunçalp Özgen’e ve de¤erli ö¤retim üyelerine ve
bana bu imkan› sa¤layan Türk Nöroflirürji Derne¤ine
öncelikli olarak meslektafllar›m nezdinde çok
teflekkür ederim. Sayg›lar›mla,

Dr. Gökhan Bozkurt
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim Dal›
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Kutlama

2007’de Doçent oldular...
Türk Nöroflirürji Derne¤i yeni doçent olan arkadafllar›m›z› kutlar, baflar›lar›n›n devam›n› diler.

Dr. KAD‹R KOT‹L

19.01.1966 y›l›nda Rize-Ardeflen’de do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimimi Ardeflen Lisesinde bitirdi(1983). 1989 de
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi’nden mezun oldu. 1989 y›l›nda 5 ay Ordu ili Gölköy sa¤l›k oca¤›nda
çal›flt›ktan sonra, 1990 y›l›nda Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nöroflirürji Klini¤inde asistan olarak
göreve bafllad›. Dr. Ayd›n TU⁄RUL’un yan›nda asistanl›k e¤itimimi bitirdikten sonra 1995’de Nöroflirürji
Uzman› oldu. Temmuz 1995-Ocak 1996  y›llar› aras›nda Rize Devlet hastanesinde 6 ay çal›flt›. Spinal
çal›flmalarla ilgili yurt d›fl›nda de¤iflik yer ve tarihlerde kurslara kat›lm›flt›r. 1996 y›ll›ndan bu yana baflasistan
olarak Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nöroflirürji  Klini¤inde çal›fl›yor. TND’ ne üyeli¤i ve Türk Tabipler
Birli¤i üyeli¤i vard›r. Yabanc› dili ‹ngilizce, evli ve 2 çocuk babas›d›r.
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Dr. ÖZKAN ATEfi

10.02.1970 tarihinde Kelkit/Gümüflhane’de do¤mufltur. 1986 y›l›nda ‹zmir Atatürk Lisesi’ni bitirmifl ve ayn›
y›l Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesini kazanm›flt›r. 1992 y›l›nda Dokuz Eylül Ü. T. F.’inden mezun
olduktan sonra 1 y›l süreyle fi›rnak Milli E¤itim Müdürlü¤ü, Sa¤l›k E¤itim Merkezi’nde  pratisyen hekim olarak
çal›flm›flt›r. T›pta uzmanl›k s›nav› sonras›,  1994 y›l›nda, Haydarpafla Numune Hastanesi Nöroflirürji Klini¤i’nde
asistan doktor olarak göreve bafllam›fl ve 1999 y›l›nda uzmanl›k ünvan› alm›flt›r. 2000 y›l›nda Kocaeli Devlet
Hastanesi Nöroflirürji Klini¤i’nde uzman doktor olarak çal›flmaya bafllam›fl ve ayn› y›l  içerisinde k›sa süreli
askerlik görevini Bal›kesir Askeri Hastenesi’nde yapm›flt›r. 2001 y›l›nda ‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim Dal›’nda ö¤retim görevlisi olarak göreve bafllay›p, 2003 y›l›nda Yard›mc› Doçentlik
kadrosuna atanm›flt›r. Nisan-Ekim 2007 tarihleri aras›nda, Türk Nöroflirürji Derne¤i Bursu ile  gitti¤i University
of  Wisconsin, Department of Neurological Surgery/ABD’de,  Dr. Mustafa Kemal Baflkaya’n›n yan›nda klinik ve
deneysel çal›flmalar yapm›flt›r. 5 adet ulusal ödülü olan Özkan Atefl’in yay›nlanm›fl ve yay›na kabul edilmifl 29
adet uluslararas› yay›n›, 14 ulusal yay›n›, 1 adet kitap bölüm yazarl›¤› mevcuttur. Uluslararas› yay›nlar›na flu ana
kadar 30 at›f yap›lm›flt›r. Dr. Özkan Atefl Doçentlik ünvan›n› 26.12.2007 tarihinde alm›fl olup, evli ve bir çocuk
babas›d›r.
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Dr. AT‹LLA AKBAY

02.01.1962 tarihinde Ankara’da do¤du, ilk, orta e¤itimini Ankara’da tamamlad› ve 1979 y›l›nda Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesine girdi. Mezuniyet sonras› mecburi hizmeti 1985-1988 tarihleri aras›nda Gaziantep
ili, Islahiye ilçesine ba¤l›  Kalayc›k köy sa¤l›k oca¤›nda ve Ankara Numune Hastanesi H›z›r Acil Servislerinde
tamamlayarak 1988 y›l›nda ‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi kadrosunda Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim Dal›nda  uzmanl›k e¤itimine bafllad›. 1995 y›l› Aral›k ay›nda uzmanl›k e¤itimini
tamamlayarak  ‹nönü üniversitesi Nöroflirürji Anabilim Dal›nda  mecburi hizmete bafllad›, ailevi nedenlerle
1997 y›l›nda ‹nönü Üniversitesi’nden ayr›larak,  Ankara fiereflikoçhisar Devlet Hastanesinde çal›flmaya bafllad›.
Ayn› tarihte Hacettepe Üniversitesinde Nöroendokrinflirürji doktora program›na gerekli s›navlar› vererek
kabul edildi. 1988 y›l›nda fiereflikoçhisar Devlet Hastanesi’nden ayr›larak Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim Dal›nda çal›flmaya bafllad›. Kas›m 2003 - Ekim 2004 tarihleri aras›nda Türk Nöroflirürji
Derne¤i Yurtd›fl› E¤itim Bursu ile A.B.D’ de  The Cleveland Clinic Nöroflirürji ve Spine Research Laboratories’
de, Dr. Edward C. Benzel’in yan›nda research fellow olarak çal›flmalar yapt›. fiubat 2005 tarihinde Doktora Tez
savunmas›n› yaparak Ph.D. ünvan› ald›. Dr. Atilla Akbay, 1988 y›l›ndan bu yana Hacettepe Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›nda Uzman, Ö¤retim görevlisi ve Yard›mc› Doçent kadrolar›nda
çal›flmaktad›r.   Dr. Atilla Akbay’›n SCI’de taranan yurtd›fl› dergilerde   yay›nlanm›fl 17 eseri, 1 tanesi uluslararas›
kitap  olmak üzere bas›lm›fl 17 kitap bölümü, ulusal hakemli dergilerde  yay›nlanm›fl  10 makalesi, uluslararas›
kongrelerde sunulan 6, ulusal kongrelerde sunulan 25’den fazla bildirisi bulunmaktad›r. Dr. Atilla Akbay evli ve
bir çocuk babas›d›r.
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Dr. CUMHUR KILINÇER

1966 y›l›nda Amasya'da do¤an Cumhur K›l›nçer ilk ve orta ö¤renimini Mersin'de tamamlad›. 1989 y›l›nda
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi'nden (Çapa) mezun olarak T›p Doktoru ünvan›n› ald›. Lisedeyken
il birincisi olarak bafllad›¤› satranç hobisini ö¤rencili¤i s›ras›nda fakülte flampiyonlu¤u ve çeflitli turnuvalarda
ald›¤› derecelerle devam ettirdi. 1989 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi'nde bafllad›¤›
Nöroflirürji ihtisas›n› 1996 y›l›nda tamamlayarak Nöroflirürji uzman› oldu. 1992 y›l›nda asistanl›¤› s›ras›nda
bafllad›¤› Avrupa Nöroflirürji Birli¤i’nin (EANS) 5 y›ll›k kurs program›n› 1996 y›l›nda tamamlad› ve ayn› y›l girdi¤i
Avrupa yeterlili¤i (Board) yaz›l› s›nav›nda baflar› gösterdi. Askeri görevini 1996-1998 y›llar› aras›nda Erzincan'da
tamamlad›. 1998 y›l›nda Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi’nde ö¤retim görevlisi olarak göreve bafllad› ve ayn›
y›l Yard›mc› Doçent kadrosuna atand›.

2000 y›l›ndan sonra çal›flmalar›n› spinal cerrahi alan›na yönlendiren Dr. Cumhur K›l›nçer, yurtiçi ve yurtd›fl›
fellowship programlar›yla bu konudaki bilgi ve deneyimini artt›rd›. 2000 y›l›nda Ege Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim Dal› (Dr. Mehmet Zileli), 2002-2003 y›llar›nda Amerika Birleflik Devletleri’nde Cleveland
Clinic Foundation Nöroflirürji Klini¤i ve Spine Research Laboratory'de (Dr. Edward Benzel/Dr. Lisa Ferrara),
2005 y›l›nda VKV Amerikan Hastanesi Nöroflirürji ve A¤r› Kliniklerinde (Dr. Fahir Özer/Dr. Ömür Erçelen), 2006
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›'nda (Dr. Faruk Ünal) çal›flt›. Klinik
çal›flmalar›n›n yan›s›ra, 2004 y›l›nda Trakya Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsünde bafllad›¤› ve 2006 y›l›nda
yeterlik s›nav›n› tamamlad›¤› Anatomi Doktoras› program›nda halen 'Kadavrada Lumbar Bölge Arcus
vertebralar›n›n kantitatif anatomisi' adl› tezi yürütmektedir.

2007 y›l›nda Türk Nöroflirürji Yeterlilik S›nav›n› (Board) veren Dr. Cumhur K›l›nçer ayn› y›l Beyin ve Sinir
Cerrahisi dal›nda Üniversite Doçenti ünvan›n› ald›. 24'ü uluslaras› 42 makalesi, 23'ü uluslaras› 102 bildirisi, 14
kitap bölümü yazarl›¤› bulunan; spinal cerrahi ve spinal biyomekanik konusunda 13 ulusal ve uluslaras›
toplant›/seminer/kursta konuflmac›l›k/ e¤itmenlik yapan Dr. Cumhur K›l›nçer 2 uluslararas› dergide hakemlik
yapmaktad›r. Ulusal ve uluslaras› toplam 6 ödülün sahibi Dr. Cumhur K›l›nçer son olarak 2007 y›l›nda Türk
Nöroflirürji Derne¤i 'Medikon' En ‹yi Spinal Çal›flma Ödülünü ald› ve 2007/2008 y›l› AOSpine/EANS Spine
Fellow seçilerek Hollanda/Nijmegen Sint Maartenskliniek'te 3 ay çal›flma deste¤i ald›. Dr. Cumhur K›l›nçer 2006
y›l›nda efli Aysun Han›mla hayat›n› birlefltirmifltir.
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Dr. ERCAN ÖZER 

20.07. 1970 tarihinde Almanya’da do¤du. Çocuklu¤unda bir süre kald›¤› Almanya’dan yurda döndü ve
ilkö¤renimini Bal›kesir ili Kepsut ‹lçesi Durak Köyü ‹lkokulu’nda tamamlad›, ortaö¤renimine ise Bal›kesir
merkezdeki Muharrem Hasbi Lisesinde devam etti. T›p ö¤renimine 1987 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi T›p
Fakültesi ‹ngilizce Bölümü’nde bafllad›, 1994 y›l›nda mezun oldu ve ayn› y›l ‹zmir’ de Dokuz Eylül Üniversitesi
T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›’nda ihtisasa bafllad›. 2000 y›l›nda uzmanl›k e¤itimini tamamlayan Dr.
Özer ayn› klinikte bir süre uzman olarak çal›flt›. Askerli¤ini ayn› y›l Van 100 yatakl› Asker Hastanesi’nde
tamamlad›. Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Klini¤inde bir süre daha uzman olarak çal›flt›ktan
sonra 2002 y›l›nda Yard›mc› Doçent olarak atand›. Dr. Ercan Özer Aral›k 2007’de Doçentlik s›nav›nda baflar›l›
olarak Nöroflirürji Doçenti ünvan›n› ald›. 15 uluslaras›, 21 ulusal yay›n› ve  yurt içi ve d›fl› kongrelerde sunulmufl
çok say›da bildirisi olan Dr. Özer evli ve bir çocuk babas›d›r.
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Dr. ERDAL KALKAN

Konya Ere¤li’de 1962 y›l›nda do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini burada tamamlad›ktan sonra 1985 y›l›nda
Adana Çukurova Üniversitesi’nden mezun oldu. Pratisyenlik zorunlu hizmetini Ankara Etimesgut ve Yeflilevler
Sa¤l›k Ocak’lar›nda yaparak; 1987 y›l›nda Konya Selçuk Üniversitesi Nöroflirürji Anabilim Dal›’nda ihtisas›na
bafllad› ve 1992 y›l›nda Nöroflirürji Uzman› oldu. 1992-1994 y›llar› aras›nda Konya Devlet Hastenesi’nde uzman
olarak çal›flt›. 1992 y›l›nda askerlik hizmetini k›sa dönem olarak Eskiflehir Hava Hastanesi’nde
gerçeklefltirdi.1994-1997 y›llar› aras›nda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi’nin kurulufl
çal›flmalar›na kat›larak Nöroflirürji Anabilim Dal›’n› kurdu ve baflkanl›¤›n› yürüttü. 1997 y›l›nda ‹ngiltere’nin
Liverpool flehrinde Walton Hospital ve Pain Research Institute’de “A¤r› Cerrahisi ve ‹leri Nöroflirürjikal
Giriflimler”  üzerine 4 ay süreyle çal›flmalarda bulundu. 1997 y›l›nda ailevi nedenlerle Üniversiteden ayr›larak
1997-2004 y›llar› aras›nda Konya Numune Hastanesinde Nöroflirürji uzmanl›¤›, klinik sorumlulu¤u, baflhekim
yard›mc›l›¤›, acil servis sorumlulu¤u gibi görevlerde bulundu. 2004 y›l›nda Selçuk Üniversitesi Meram T›p
Fakültesi’nde Nöroflirürji Anabilim Dal›’nda yard›mc› doçent olarak çal›flmaya bafllad›. Ege Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›  Spinal Cerrahi Birimi’nde (Prof. Dr.Mehmet Zileli) 2006 y›l›nda 3 ay süreyle
çal›flt›. Türk Nöroflirürji Derne¤i, Türk Nöroflirürji Derne¤i Spinal Cerrahi Grubu, World Spine Society, Türkiye
Beyin Araflt›rmalar› ve Sinir Bilimleri Derne¤i, Göller Bölgesi Nörolojik Bilimler Derne¤i üyesidir. Yurtd›fl› ve
yurtiçi hakemli dergilerde 60 civar›nda bilimsel makalesi yay›mlanm›flt›r. Mesleki ve idari görevlerinde ödül ve
baflar› belgeleri ald›. Evli ve 2 k›z çocu¤u babas› olup ‹ngilizce bilmektedir. Aral›k 2007 döneminde doçent
ünvan›n› alm›flt›r.  
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Dr. FUNDA BATAY

1964 y›l›nda Illinois-ABD’de do¤du. ‹lk,orta ve lise ö¤renimini Ankara’da tamamlad›. 1987 y›l›nda 19 May›s
Üniversitesi T›p Fakültesinden mezun oldu.  Zorunlu hizmetini Samsun’da yapt›.  1992-1998 y›llar› aras›nda
Ankara Üniversitesi Nöroflirürji Anabilim Dal›nda ihtisas›n› tamamlad›. 1994-1997 y›llar› aras›nda EANS
kurslar›na kat›ld›.  1999-2000 y›llar› aras›nda University of Arkansas for Medical Sciences, Little Rock, AR, USA
da Skull Base research fellow olarak çal›flt›.  2000-2001 y›llar› aras›nda K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesinde
Yard›mc› Doçent olarak görev yapt›. Halen Bay›nd›r Hastanesi Nörolojik Bilimler Merkezi, Nöroflirürji
ünitesinde görev yapmaktad›r.  NASBS (North American Skull Base Society), TND Kafa Taban› ve Nöroonkoloji
üyesidir.  2002-2006 y›llar› aras›nda da TND Dergisi’nde editör yard›mc›s› olarak görev yapm›flt›r.
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Dr. GÜLfiAH BADEMC‹

1970 Ankara do¤umludur. Ankara Mustafa Kemal Lisesi’ni okul birinci derecesi ile, Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi’ni okul dördüncü derecesi ile bitirmifltir. 1993-1994 y›llar› aras›nda Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar›
Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde; 1994-1995 y›llar› aras›nda Ankara Onkoloji Hastanesi Genel Cerrahi
Bölümü’nde araflt›rma görevlili¤i yapm›flt›r. 1995-2001 y›llar› aras›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim Dal›’nda Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisas›n› tamamlam›flt›r. 1999-2000 y›llar› aras›nda
University of Arkansas for Medical Sciences’da Prof. Dr. M. Gazi Yaflargil ve Ossama Al-Mefty’nin yan›nda
research fellow olarak cal›flm›flt›r.  2005 y›l›nda TÜB‹TAK NATO Science-B2 bursunu kazanarak, Yale University
School of Medicine’da Vasküler Nöroflirürji  alan›nda research fellow olarak cal›flm›flt›r. European Association
of Neurosurgical Societies (EANS);  Avrupa Nöroflirürji kursunu tamamlam›flt›r.  2001 y›l›ndan bu yana K›r›kkale
Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›’nda Ö¤retim Üyesi olarak görev yapmaktad›r. Türk
Nöroflirürji Derne¤i üyesidir. Türk Noröflirürji Derne¤i Norovasküler, Cerrahi Nöroanatomi ve Spinal  ve
Periferik Sinir Cerrahisi gruplari üyesidir. Genç Nöroflirürjiyenler Kurulu üyeli¤i ve Türk Nöroflirürji Dergisi
editör yard›mc›l›¤› görevlerinde bulunmufltur.  Türk Nöroflirürji Derne¤i 12. Bilimsel Kongresi Poster ‹kincilik
Ödülü, K›r›kkale Üniversitesi 2005-2006 Y›l› ve 2006-2007 y›l› Akademik Baflar› Ödülleri ald›¤› ödüllerinden
baz›lar›d›r. 32’si SCI’e kay›tl› dergilerde yay›nlanm›fl ve yay›na kabul edilmifl olmak uzere 60’i askin yay›n›
mevcuttur. Karikatür, resim, amblem tasar›m› ve t›bbi çizim üzerine yay›nlanm›fl çal›flmalar› vard›r.  T.B.M.M.
Kültür Sanat Yay›n Kurulu Resim Yar›flmas› Jüri Özel Teflvik Ödülü, Uluslararas› K›br›s Türk Karikatürcüler
Derne¤i ve Akrep Mizah Dergisi Karikatür Yar›flmas› Jüri Özel Ödülü, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk
Cerrahisi Anabilim Dal› Resim yar›flmas› ikincili¤i ald›¤› sanatsal ödüllerden baz›lar›d›r. ‹yi düzeyde ‹ngilizce
bilir. 
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Dr. KAYA KILIÇ

Saint Joseph Frans›z Erkek Lisesi’ni 1975 y›l›nda birincilikle bitirdim. Ayn› y›l Frans›z Yüksek Ö¤retim Devlet
Bursu’nu kazand›m, ÖSYM s›nav›nda ilk 50 aras›na girdim ve ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi’ne bafllad›m (1975).
Mart 1981’de ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi’ni bitirdim.

Hacettepe Üniversitesi Nöroflirürji AD 28.9.1981’de Nöroflirürji ihtisas›na bafllad›m ve 8.12.1982 tarihine
kadar 14 ay ihtisas›ma devam ettim. 1.1.1983’de Fransa’da Nancy Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji
Klini¤i’nde (Prof. Dr. Jean Lepoire) çal›flmaya bafllad›m. Bu klinikte 1.10.1989 tarihine kadar 7 y›l kald›m; 5 y›l
asistan, 2 y›l da uzman olarak çal›flt›m. Bu süre zarf›nda 2 doktora (Ph.D.) ve 1 uzmanl›k program› bitirdim:  

- Frans›z nöroanatomi yüksek ö¤renim sertifikas› (Ph.D.) (Nancy Ü. T›p Fakültesi / Fr. : 1984),
- Frans›z oto-nöro-oftalmolojik radyoloji üniversite  diplomas› (Ph.D.) (Nancy Ü. T›p Fakültesi / Fr. : 1986) -

Frans›z Üniversiteleraras› Nöroflirürji Uzmanl›k Diplomas›’n› alarak 1988’de Nöroflirürji Uzman› oldum. Bu
konularla ilgili 3 adet tez ile  Mikroflirürjikal Kadavra Çal›flmam›,  Oksipital Nevralji tezimi haz›rlad›m.

Nöroflirürji Uzmanl›¤› Eflde¤erlilik S›nav›’n› ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi’nde vererek 24.4.1989 tarihinde
T.C. Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤›’n›n Nöroflirürji Uzmanl›k Diplomas›’n› ald›m. 

1989 y›l›nda Zürich’de Prof. Dr. M. Gazi Yaflargil’in servisinde  2 ay   kald›m, mikroflirürji kursunu bitirdim.
1989 y›l›nda Brüksel’de Prof. Dr. Jacques Brotchi’nin servisinde bulundum.

28. 9.1990 tarihinden itibaren Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nöroflirürji Klini¤i’nde
Uzman Doktor, 15. 6.1993 tarihinden bu yana da Baflasistan olarak görev yapmaktay›m. 

31. 01. 2003’den beri Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nin baflhekim yard›mc›s›y›m.
1997 y›l›nda Marmara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi’nden hastane yöneticili¤i sertifikas›n› ald›m. 
1997-1999 y›llar› aras›nda Türk Nöroflirürji Derne¤i Spinal Cerrahi Grubu yönetim kuruluna, 1999-2007 y›llar›

aras›nda da Türk Nöroflirürji Derne¤i Etik Kurulu üyeli¤ine seçildim. 
29. 4. 2000 - 2004 aras›nda Spina Bifida Derne¤i ‹stanbul fiubesi’nin Kurucu yönetim kurulu üyeli¤i yapt›m,

halen bu derne¤in kurucu üyesiyim.
5.5.2000’den beri Zeynep Kamil Kad›n ve Çocuk Hastal›klar› Hastanesi’nin konsültan nöroflirürjiyeniyim.
Çok iyi Frans›zca (ÜAK: 99/100, KPDS 98/100) ve ‹ngilizce (KPDS: 82/100) bilmekteyim.
Evliyim, iki k›z›m var.  
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Dr. NEB‹ YILMAZ

1967 y›l›nda Kilis’ de do¤du. ‹lkokulu Kilis fiehit Sak›p ‹lkokulu’ nda,  ortaokulu Kilis Atatürk Ortaokulu’ nda
ve liseyi Kilis Lisesi’ nde tamamlad›. Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi’nden 1991 y›l›nda mezun oldu.  Ankara
Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 2. Nöroflirürji Klini¤inden 2001 y›l›nda uzmanl›¤›n› ald›. Yüzüncü Y›l
Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Klini¤inde 2002-2007 y›llar› aras›nda Yard. Doç. Dr. olarak çal›flt›.
Doçentlik s›nav›n› 2007- Ekim ay›nda kazanarak doçent oldu.  
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13. Dünya Nöroflirürji Dernekleri Federasyonu K›fl
Toplant›s› ve 12. Asya-Avustralya Beyin Cerrahi
Derne¤i Kongresi (13th World Federation of

Neurosurgical Societies Interim Meeting / 12th

Asian-Australasian Society of Neurological

Surgeons) Japonya’n›n Nagoya flehrinde 18-21 Kas›m
2007 tarihleri aras›nda düzenlendi. 

Kongrenin ev sahipli¤ini üstlenen Nagoya flehri,
Japonya’n›n Pasifik sahilinde, Chubu bölgesinde
kurulmufl ve 2 milyonun üzerinde nüfusa sahip bir
endüstri merkezidir. Her yönüyle ça¤dafl bir flehir
görüntüsü veren Nagoya’ya ayak bast›¤›m›z ilk andan
itibaren Japon misafirperverli¤ini hissetti¤imizi
belirtmek isterim. Havaliman›n›n ç›k›fl›nda kurulmufl
olan dan›flma masas›, kongre merkezi ve konaklama
ile ilgili bilgileri vermenin yan› s›ra, davetli

kat›l›mc›lar›n, flehre yaklafl›k 1 saatlik mesafede olan
havaliman›ndan otellerine kadar transferlerini de
büyük bir özenle sa¤lad›.

Kongre, 18 Kas›m’da WFNS baflkan› Prof. Dr.
Jacques Brothchi’nin ve kongre baflkan› Prof. Dr.
Tetsuo Kanno’nun aç›l›fl konuflmalar› ile bafllad›.
Kongrenin bilimsel içeri¤i son derece zengindi.
Sabah 07.00’de bafllayan 23 adet sabah semineri ve
akflam 18.30-20.30 saatleri aras›nda düzenlenen 25
adet akflam video semineri ANA Hotels Grand Court
Nagoya Otelinin salonlar›nda düzenlendi. 24 adet
ana oturum, 37 adet ö¤le semineri ve 11 çal›fltay ise
flehre yaklafl›k 10 dakika mesafede olan Nagoya
Kongre Merkezi’nde (Nagoya Congress Center)
gerçeklefltirildi. Tümör, vasküler, omurga, periferik
sinir, pediatrik, nöro-anatomi, travma ve fonksiyonel

Toplantı izlenimi

JAPONYA’DAN KONGRE ‹ZLEN‹MLER‹

Dr. ‹HSAN SOLARO⁄LU

Dr. MEHMET Z‹LEL‹
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nöroflirürjinin yan› s›ra nöro-görüntüleme, e¤itim ve
ö¤retim,  robotik cerrahi ve gelecekteki yaklafl›mlar
gibi konular›nda ele al›nd›¤› oturumlarda, her biri
alan›nda lider çok say›da ö¤retim üyesi, tecrübelerini
ve bilgilerini kat›l›mc›lara aktard›lar. Madjid Samii,
Vinko V. Dolenc, Rudolf Fahlbusch, Takeshi Kawase,
Laligam N. Sekhar, Adrew H. Kaye, Atul Goel, Albert
L. Rhoton ve Peter M. Black kongreye kat›lan bu
konuflmac›lardan sadece baz›lar›d›r. Ancak çok say›da
salonda gerçeklefltirilen oturumlar› takip etmek
gerçekten güçtü. Bunun yan› s›ra, sözlü sunumlar ve
e-poster tart›flmalar› da efl zamanl› olarak farkl›
salonlarda gerçeklefltirildi. 

Zengin bilimsel içeri¤inin yan› s›ra, 13. Dünya
Nöroflirürji Dernekleri Federasyonu K›fl Toplant›s› ve
12. Asya-Avustralya Beyin Cerrahi Derne¤i Kongresi
sosyal olarak da bir ilke imza att›. Dr. Tetsuo
Kanno’nun öncülü¤ünde, dünyan›n pek çok
ülkesinden seçilen 240’› aflk›n genç nöroflirürjiyenin
konaklama, kay›t ve ulafl›m giderleri AANS taraf›ndan
eksiksiz olarak karfl›land›, bunlar›n yan› s›ra otel,
kongre merkezi ve havaliman›na ücretsiz transferleri
sa¤land›. 

Tüm dünyadan yaklafl›k 2000 nöroflirürjiyenin
kat›ld›¤› 13. Dünya Nöroflirürji Dernekleri
Federasyonu K›fl Toplant›s› ve 12. Asya-Avustralya
Beyin Cerrahi Derne¤i Kongresi’ne ülkemizden, Dr.
Yücel Kanpolat, Dr. Mehmet Zileli, Dr. U¤ur Türe ve
Dr. Necmettin Pamir konuflmac› olarak kat›ld›lar.
Ülkemizden yaklafl›k 20 kat›l›mc›n›n oldu¤u

kongre’de, Dr. Hamit Ziya Gökalp’in WFNS

Onur Madalyas›n›, Dr. ‹hsan Solaro¤lu’nun
AACNS Genç Nöroflirürjiyen Ödülü ve Prof.

Raja Genç Nöroflirürjiyen Ödülü’nü almas›
ülkemiz nöroflirürjisi aç›s›ndan önemli bir
baflar›yd›.

Bu kongre s›ras›nda çok say›da yönetim
toplant›s› oldu. Bunlardan birisi “World
Federation of Neurological Surgeons” ›n 180
civar›nda delegesinin kat›ld›¤› yönetim
kurulu toplant›s› idi. Bu toplant›da WFNS ye
üye tüm ülke derneklerinden 2 fler delege
kat›ld›. 2013 te yap›lacak WFNS kongresine
aday ülkeler (Japonya, Güney Kore, Çin,
Malezya, Singapur ve Ürdün) bir sunum

yapt›lar ve ard›ndan oylama yap›ld›. Güney Kore’nin
Seul kenti 80 oy alarak seçimi kazand› ve 2013
kongresinin ev sahipli¤ini yapmaya aday oldu.
Ülkemizi seçimlerde Dr.Yücel Kanpolat ve Dr.Saffet
Mutluer delege olarak temsil ettiler. Ayr›ca
Dr.Mehmet Zileli EANS delegesi olarak temsil etti. 

Sonuç olarak WFNS in düzenledi¤i ve 4 y›lda bir
yap›lan Dünya Nöroflirürji Kongresi 2009 da daha
önce tespit edilen Boston, ABD de, 2013 kongresi ise
Seul, Güney Kore’de yap›lacak. 

Ayr›ca ACNS (Asian Congress of Neurological
Surgery) nin 2011 de yap›lacak kongresi için de seçim
yap›ld›. Malezya, Hindistan ve Avustralya’n›n
kat›ld›¤› bu seçime biz de Türkiye, ‹stanbul olarak
aday olduk. ‹lk oylama neticesi Malezya ve
Türkiye’nin eflit (8) oy almas› ile sonuçland›. Bunun
üzerine sadece bu iki ülke tekrar oyland› ve 14 er oy
alarak yine berabere kald›lar. Üçüncü kez yinelenen
oylamada Türkiye 13, Malezya 15 oy ald› ve Malezya
seçilmifl oldu. Ülkemizin 2011 ACNS Kongresini
böylesi talihsiz bir flekilde kaybetmesi bizleri üzdü.

Bu seçimlere kat›lmak ve delegeleri etkilemek
için ülkelerin ne kadar büyük bir çaba içinde
oldu¤una tan›k oluyoruz. WFNS 2013 kongresine
Ürdün’ün adayl›¤›n› tan›tmak için düzenledi¤i bir
akflam yeme¤inde Ürdün Prensesi’nin bulunmas› ve
bir konuflma yapmas› buna örnek olarak verilebilir.
Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin bu tip bir adayl›k
sürecine daha profesyonel kadrolarla ve uzun vadeli
programlarla gitmesi gerekti¤ine inan›yoruz.
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ADAM G‹B‹ ADAM DERLER YA.

‹K‹NC‹ BABAM’A

S
aat gecenin 00.35’i. Nas›l yazacakt›m

duygular›m›. Kolay de¤il Eflref Tel’i

kelimelere dökmek. Onunla çal›flanlar bilir

ne demek istedi¤imi. Kelimelere s›¤amayacak kadar

büyük bir insand›. Tunçalp Özgen, Cengiz Kuday,

Ender Kofral›, Necmettin Pamir, Yamaç Taflk›n hocalar

onu kelimelere dökerken ne kadar zorlanm›flt›

ölümünün birinci y›ldönümünde. 1990 y›l›n›n may›s

ay›nda Eskiflehir’e ihtisasa bafllamak üzere

geldi¤imde  Ege’nin o haflmetli hastanesinden sonra

mütevazi Anadolu Üniversitesi T›p Fakültesi

Hastanesi’nin koridorunda karfl›laflt›¤›m bir tan›d›k

“burada Eflref Tel var, çok zor  bir hoca can›na ot t›kar,

be¤enmesi çok güçtür” diyerek içine bir ürperti

sokmufltu. Hakikaten ilk gördü¤ümde gözlü¤ünün

üstündeki sert bak›fllar›ndan vizite gelirken ki

ad›mlar›yla koridorlar›n› inletecek bir heybeti

hissetmifltim. Acaba yol k›sa iken ufaktan buradan

uzaklaflsam m› diye düflünmedim dersem yalan olur.

‹htisas›n ilerleyen zamanlar›nda her gün yeni bir

fleyler ö¤reten hayata dair çok önemli mesajlar veren

bu adam yüzünden, içimdeki tedirginlik hayranl›¤a,

sevgiye benim için ikinci babam dedirtecek

mertebelere ulaflm›flt›. Çünkü o sadece nöroflirürjiyi

de¤il, yaflam›, yürüyüflü, duruflu adam gibi adam

olmay› ö¤reten ayakl› bir kütüphane gibiydi. Tabii ki

okumas›n› bilene. O hiçbir zaman yumuflak adam

olmad›. Dik oldu. Sa¤lam durdu. Sevgisini de

nefretini de hiç gizlemedi. Yo¤un bak›mda yatan

flehrin ileri gelenlerinden bir hasta için flehrin tüm

mülkü erkan› gelmifl yo¤un bak›mda ziyaret etmek

istemiflti. Yo¤un bak›ma almak istemeyen asistana

sert ç›kan ziyaretçilere telefonla “onlara söyleyin içeri

girmesinler niye diye sorarlarsa Eflref öyle istiyor

deyin” diye mesaj göndermiflti. Hiç kimseye hesap

vermem  dercesine bir durufluna çok flahit olmufltum.

Buna karfl›n hastanenin girifl koridorundaki elleri

sakat ayakkab› boyac›s›n›n, hastane taksi dura¤›ndaki

de¤nekcinin Eflref amcas›yd›. Bayram arifelerinde

yada y›lbafl› öncesi mutlaka poliklinikte, hocan›n

kap›s›n›n önünde görürdüm onlar›. Bayram

tebriklerini yapar bayram› kurtaracak kadar

harçl›klar›n› al›r giderlerdi. Fakülte yönetim kurulu

toplant›s› yapt›¤›m›z bir perflembe günü gündem

maddelerinden biri ö¤renci harçlar›n› yat›rmayan

fakülte ö¤rencilerinin durumu idi. Kanun çok aç›kt›.

Harçlar›n› yat›rmayanlar›n kay›tlar› silinir. Biz yönetim

kurulu üyeleri ne yapaca¤›z diye düflünürken fakülte

sekreteri birkaç dakikal›¤›na d›flar› ç›kt› ve

döndü¤ünde dekan beye bakt› ve dekan›m›z bu

maddeyi geçebilece¤imizi söyledi. Kimse ne

oldu¤unu anlayamam›flt›. Tabii ki bende. Toplant›

sonras› poliklini¤e döndü¤ümde hocaya bu olaya

anlatt›m ve anlam veremedi¤imi söyledim O da olur

böyle fleyler dedi ve geçti. Olay›n asl›n› hocan›n

vefat›ndan sonraki törende dekan aç›klam›flt›.

Fakülte sekreteri d›flar› ç›kt›¤›nda hocay› aray›p

harçlar›n› yat›ramayan ö¤rencilerin durumunu

anlatt›¤›nda hoca kimseye söylememesi kofluluyla

hepsinin harc›n› yat›rabilece¤ini belirtmiflti. Hocan›n

bu kadar yak›n›nda olup ta nas›lda tahmin

edememifltim. Bu büyük insana bu yak›fl›rd› zaten.

ÜyelerimizdenDr. AL‹ ARSLANTAfi

Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, 

Nöroflirürji AD., Eskiflehir
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Güç kelimesinin anlam›n› san›r›m ondan
ö¤rendim. Tan›s›n›n kondu¤u o pazartesi sabah›
karaci¤er lojunda a¤r›s› nedeniyle ultrason çektirmesi
konusunda ›srar etmifltim. Ultrason probunun
konulmas›yla gastroenterolojideki hocalar›n yüzünde
korkunç bir ifade belirdi. Ortal›k birden kar›flt›.
Herkes flaflk›n, panik ama tek sakin bir kifli vard›. O da
hoca. Ultrasonu yapan profesöre “Ne oldu niye
paniklediniz. San›r›m tümör gördünüz. Lütfen sakin
olun bu yaflta suçiçe¤i ç›karacak halim yok ya” dedi.
fiaflk›n, çaresiz etrafa bakarken gözümdeki
umutsuzluk, yüre¤imdeki ac› ve o büyük insan›n
cesaretine olan hayranl›k her fley birbirine girdi o an.
O ölüm karfl›s›nda bile dim dikti, sapasa¤lamd›.
Çünkü o Eflref Tel’di.

San Francisco’daki CNS toplant›s› nedeniyle
yetiflemedi¤im cenaze hayat›mdaki eyvahlardan
biridir. O görkemli törende arka s›radaki ezik büzük
duran ayakkab› boyac›s› ile de¤nekci Eflref amcalar›n›
yine yaln›z b›rakmad›klar›n› da sonradan ö¤rendim.

Hoca bana “veren elin alan elden üstünlü¤ünü”
ö¤retmiflti. O bir glial tümörün s›n›r›ndan dönerken
yada servikal disk cerrahisinde küreti kullan›rken

bilek ve parmak hareketlerinin sanatsall›¤›
ö¤retirken, kap›c›ya, bak›c›ya yan›nda çal›flanlara
nas›l kol kanat gerilmesi gereklili¤ini ö¤retmiflti.

Cengiz Kuday hocam›n dedi¤i “çocu¤umun
bo¤az›ndan geçen her lokmada Eflref a¤abeyimin
hakk› var” sözü birçok fleyi anlat›yor galiba.
Çocu¤umun bo¤az›ndan geçen her lokma,
makalelerimdeki her harf, konuflmalar›mdaki her
slayt, herhangi bir yerdeki herhangi bir görevimin her
saniyesi onun eseridir.

Hoca Eskiflehir için de¤il Türkiye için bir de¤erdi.
O derleyici toplay›c› idi. Onun hastal›¤›ndan vefat›na
kadar ve sonrada devam eden baz› olaylar belki bunu
kan›t›m›d›r acaba?

Minnettar›m tanr›ya onunla 14 y›l çal›flt›¤›m için.

Minnetar›m  bana bunlar› yazd›racak bir insan›
tan›d›¤›m için.

Onu tan›yamayanlar için ne büyük kay›p

Sen yerinde rahat uyu hocam….
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‹
nsan bazen durup da arkas›na bak›nca “Bugüne

nas›l geldim ?” diye düflünüyor. Üniversiteden

emekli olal› on buçuk y›l› geçti¤i halde, bir türlü

b›rakamad›¤›m Beyin cerrahisine neden bafllad›m,

nas›l beyin cerrah› oldum diye kendime soruyorum:

Ben doktor olmak istemiyordum ki… Benim emelim

mühendis olmakt›. Fen derslerim çok iyi idi, Elaz›¤’da

liseyi bitirince mühendis mektebinin imtihan›na

girmek üzere ‹stanbul’a gittim. Y›l 1946, üçüncü

mevkii tren, yar›s› ayakta, yar›s› tahta bavula oturarak

2,5 günlük bir yolculuktan sonra nihayet ‹stanbul.

Ucuz bir pansiyon odas›na yerlefltim.  ‹lk defa deniz

ve büyük bir flehir görüyorum, fakat umurumda de¤il.

Har›l har›l çal›fl›yorum imtihanda yüksek not al›p,

Leyl-i Meccani ( Paras›z Yat›l›) okuyabilmek için. Ne

yaz›k ki; imtihana bir hafta kala imtihan la¤v edildi.

Ö¤renciler lise bitirme derecesine göre okula

al›nacakm›fl ve maalesef benim bitirme derecem

ancak makine mühendisli¤ine girmeye yetti ve

paras›z okuma puan›na yetmedi. Ortada

kalakalm›flt›m.

Babam az maafll› bir memur, burs imkanlar›

arad›m; yok. Derecem t›bba tutuyor, ancak yine para

meselesi; tek seçenek sa¤l›k muayenesini

kazanabilirsem Askeri T›bbiye… Sonuçta Askeri

T›bbiye’ye büyük bir moral çöküntüsü ve üzüntü

içinde girdim. Evvela berbere üç numara kafa trafl›,

70-80 kiflilik ko¤ufl, ranzal› yatakhane, zil çal›nca tek

s›ra yemekhane için s›raya giriliyor, yer kapmaca,

karavana, izdiham, askeri hava, yabanc›l›k… Bizler bu

duygularla bu düzene al›flmaya çal›fl›rken bir emir

geldi, birinci s›n›f Ankara’ya nakledilecek diye. Alt›nc›

s›n›flar zaten Ankara’da idi. Ankara’ya hareketimizden

önce Okul komutan› Tabip Albay okul bahçesine bizi
üç grup haline dizdi; ilki yetmifl dört kiflilik bizim
grup, ikincisi on iki kiflilik birden ikiye geçemeyen
ö¤renciler, üçüncü grup ise iki sene üst üste s›n›fta
kalanlar ki, bu gruptakiler okuldan at›l›yor ve
do¤rudan er olarak askere gidiyorlar. ‹kinci grup
bizimle beraber Ankara’ya geliyor. Komutan bize
hitaben: “E¤er çal›flmazsan›z (ikinci grubu göstererek)
böyle olursunuz, e¤er yine de çal›flmazsan›z (üçüncü
grubu göstererek) böyle olursunuz, ona göre aya¤›n›z›
denk al›n” diyerek bizi Ankara’ya yolcu etti. 

Ankara’da alt›nc› s›n›f a¤abeyler bizi karfl›lad›.
Cebeci’de Gülhane’ye, flimdi Hemflire okulu olarak
kullan›lan binaya götürdüler ve bizi do¤ru
yemekhaneye ald›lar; alt› kiflilik masalar, porselen
tabak, cam bardak, çatal, b›çak, hizmet eden
garsonlar ve etrafta bize flefkatle bakan a¤abeyler.
Kendimizi çok mutlu hissettik. Kald›¤›m›z bina lüks
de¤ildi ve bütün s›n›f yine ayn› ranzal› yatakhanede
kal›yorduk, ancak s›k› bir askeri disiplin yoktu;
rahatt›k.

Ankara T›p Fakültesi kuruluflunun ikinci
y›l›ndayd›. Gülhane’nin içinde kurulmufltu. Hastaneyi
müflterek kullan›yorlard›. Hocalar›n ço¤u asker
kökenliydi bir k›sm› da Alman idi. Fakültenin ayr› bir
binas› yoktu. Ö¤renciler H›fs›s›ha Enstitüsü, Gazi
Terbiye Enstitüsü, Ziraat Fakültesi, Numune
Hastanesi, Do¤umevi gibi kurulufllarda ders
görüyordu. Esas a¤›rl›kl› e¤itim ve klinikler Cebeci’de
Gülhane’de idi. Ö¤rencili¤im çok iyi geçti. T›bbiye’yi
sevmifltim, hele klinik derslere bafllay›p da beyaz
gömle¤i giyinince kendimizi bir fley zannetmeye
bafllam›flt›k. 

ÜyelerimizdenDr. HAM‹T Z‹YA GÖKALP
Türk Nöroflirürji Derne¤i Kurucu Üyesi

NASIL BEY‹N CERRAHI OLUNUR?
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Peki bu cerrah olma fikri nereden ç›kt›?..

Hele hele Beyin cerrah› olmak… Bir atasözü

vard›r: “Atlar›n aptal› rahvan (koflar ad›m giden at)

insan›n aptal› pehlivan olur” diye.  Ben de diyorum

ki; “‹nsan›n aptal› doktor, doktorun aptal› cerrah

olur.” Bunu da bir ad›m ileri götürerek “Cerrah›n

aptal› Beyin Cerrah› olur” diyece¤im. Ameliyatlar› çok

merak ediyordum her f›rsatta ameliyat izlemeye

giderdim. Gülhane’de iki cerrahi klini¤i vard›: Birinci

Cerrahi fakültenin klini¤i, Hocas› Kamil Sokulu. ‹kinci

Cerrahi Gülhane’nin klini¤i, Hocas› Recai Ergüder.

Ayr›ca bafl›nda Prof. Melhior’un bulundu¤u

Fakültenin üçüncü cerrahi klini¤i Numune

hastanesinde idi. Ben f›rsat buldukça Recai Ergüder

hocan›n servisine giderdim. Asker oldu¤um ve ileride

ihtisas yapabilece¤im klinik oldu¤u için ‹kinci Cerrahi

tercihimdi. Son s›n›ftayken ço¤u geceler sedye

üstünde yatar, gece acil ameliyatlara hizmet ederdim. 

1952’de mezun oldum, te¤men olarak. Askeri

doktorlar k›talar’a gitmeden bir y›l Gülhane’de staj

görürler; ileride ihtisas yapmay› düflündükleri

klinikte stajyer doktor olarak bafllar, asistan gibi

çal›fl›r, di¤er branfllar›n da derslerini takip ederler.
Ben tabii ikinci hariciyeye otomatikman kabul
edildim. R›dvan Ege’de ayn› klinikte asistan, hemen
yan›na yamand›m. Recai Ergüder direktör, Naci Ayral
doçent, Kenan Kay›r Baflasistan. Klinikte her türlü
vaka yap›l›yor, Nöroflirürji dahil. Naci Ayral
Amerika’dan yeni dönmüfl, orada bir miktar
Nöroflirürji e¤itimi görmüfl ve kraniyal vakalara
müdahale ediyordu. O s›rada klinikte Kore’de
yaralanm›fl erler yat›yordu. Birkaç hastan›n
kafas›ndan flarapnel parças› ç›kard›¤›m› hat›rl›yorum.
Recai Ergüder her türlü vakan›n yan›nda
Nöroflirürjikal vakalar› da yap›yor; nitekim 1954
y›l›nda Nükleus Pulposus ameliyat› vakalar›n› R›dvan
Ege ile birlikte neflrettiler. ‹kinci Hariciyede cerrahi
ile iyice içli d›fll› olduktan sonra staj bitti, imtihana
girdik; kazanan üç sene k›ta hizmeti yapt›ktan sonra
ihtisas’a geliyor. ‹mtihan› kazand›m, ihtisas garanti.
Havac› oldu¤um için Diyarbak›r Hava Üssüne
Üste¤men olarak tayin oldum. Göreve bafllad›ktan
k›sa bir süre sonra beni Eskiflehir Hava Hastanesine
uçufl hekimli¤i kursuna yollad›lar. Kursta da cerrahl›k
hastal›¤› bulaflm›fl oldu¤u için oradaki cerraha
yard›mc› gibi çal›flt›m. Kurs sonucu uçufl hekimi
olarak Diyarbak›r’a döndüm. Üs’de otuz yatakl› revir
var. Ufak tefek cerrahi müdahale yapabiliyorum. Bir
gün, genç bir pilot uçak bafl›na giderken araçtan
düfltü, kafas›n› betona vurdu beni ça¤›rd›lar. Çocu¤un
fluuru aç›kt› ancak “Bafl›m çok a¤r›yor, sa¤ taraf›m
uyufluyor” diyor, bir yandan da “Hamit a¤abey ben
fenalafl›yorum beni ne olur kurtar” diye yalvar›yordu.
Yavafl yavafl fluuru bulanmaya bafllad›, sa¤ taraf›nda
zay›fl›k vard›, kafa içi bir kanama ihtimalini
düflündüm. Gülhane’de benzerini görmüfltüm.
Ambulans ile Askeri Hastaneye götürdüm, orada da
müdahale imkan› yoktu. Zavall› delikanl›n›n fluuru
kayboldu, sol pupil geniflledi; bu bir subdural veya
epidural hematomdu. Bir burr hole aç›larak hayat›
kurtar›labilirdi. Ve bu gence biz bir fley yapamad›k.
Kuca¤›mda öldü. Hiçbir zaman unutamad›¤›m bu
olay, beni Beyin cerrahisine iten en büyük etken
oldu. 

1957’de Gülhane’de ikinci cerrahi klini¤inde
ihtisas’a bafllad›m. Hocam›z Recai Ergüder harika bir
cerrah, çok maharetli, sihirbaz gibi… Her cins
ameliyat› yap›yor, eli çabuk, üç ameliyathane var, pefl
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pefle birini bitirip öbürüne girerek ö¤lene kadar üç

dört vaka yap›yor. Kafa travmalar›, subdural,

epidural, hematom laminektomi yap›l›yor. Hatta bir

seferinde Hoca, bir albaydan kafa d›fl›na da büyümüfl

bir konveksite meningiomu ç›kard›. Albay yürüyerek

taburcu oldu. 

Bu s›ralarda Türkiye’de Nöroloji uzman› olup

Amerika’da bir süre Nöroflirürji e¤itimi görmüfl olan

Doktor Zinnur Rollas klini¤e baflasistan olarak geldi.

Bizler, rotasyon ile onun ile beraber çal›flmaya

bafllad›k. Bir süre sonra Zinnur Rollas ve onun gibi

baflasistanl›k yapm›fl birkaç kifliye Gülhane’de

bulunmayan branfllarda klinik açmak üzere kanunla

profesörlük verdiler ve Gülhane’de Nöroflirürji Klini¤i

aç›ld›.  Ben ikinci cerrahi klini¤inde üçüncü sene

asistan›y›m, elim yatk›n, seviliyorum. Rahmetli

Baflasistan Yusuf Yaz›c› - nam-› di¤er Kanl› Yusuf -

bana çok vaka yapt›r›rd› (Gülhane Cerrahi Klini¤inde

buna “Kemik atmak” denir), bu nedenle prati¤im de

iyi ve klinikte be¤eniliyorum ancak akl›m

Nöroflirürjide. Silahl› Kuvvetler’de Nöroflirürji yok.

Hava Kuvvetleri beni bunun için yurtd›fl›na

gönderebilir. Ben de bir oda, bir hemflire, bir erkek

hademeden ibaret olan bu klini¤e ileride Amerika’ya

gönderilme vaadini alarak kat›ld›m. ‹mkans›zl›klar

nedeniyle fazla bir fley yapamad›k. Alet yok, yatak

yok; anjiyografi, ventrikülografi ve birkaç total

laminektomi d›fl›nda bir fleyler yapamad›k. Yaln›z

anjiografi çok sükse yapm›flt›. Birkaç kez Numune

hastanesine anjio yapmak için ça¤r›ld›m birçok kifli

seyretti, baya¤› itibar gördüm. Nöroflirürji yürümedi

ve Dr. Zinnur Rollas bir ifl bularak Amerika’ya döndü.

Recai hoca Zinnur Rollas’›n yan›na gitti¤im için bana

k›zm›flt›. O dönemde Türkiyede Nöroflirürji ihtisas›

veren Nöroflirürji Klini¤i yoktu ve ben ortada

kalm›flt›m. Genel Cerrahi’ye dönmek istemiyordum.

Beyin cerrah› olmak istiyordum. Diyarbak›rda uçufl

hekimli¤i yapt›¤›m dönemde o hava üssünde

bulunan ve uçufl muayenelerini yapt›¤›m müflavir

Amerikan pilotlar›yla dostluk kurmufltum. Onlar

vas›tas›yla Amerika’daki baz› klinikler ile

yaz›fl›yordum. 

Havac›lar birbirlerine ba¤l›, sevecen insanlard›r.

Hele pilotlar kendileriyle kader birli¤i yapan uçufl

hekimlerini çok severler. Bütün yaflant›m›z iç içe

geçerdi.  Mesai d›fl›nda beraber yer içer, beraber
e¤lenirdik. Ancak, ertesi gün uçufltan önce her pilotun
muayenesini yapard›m ve benim “Olur” paraf›m
olmadan, rütbesi ne olursa olsun, kimse uçamazd›.
Hatta birgün o zaman›n Hava Kuvvetleri Kumandan›
Orgeneral Tekin Ar›burun teftifl sonras› Ankara’ya
uçmaya haz›rlan›rken, muayenesinde kulak zar›n›
çökük buldum; kendisine “Uçman›z uygun de¤il”
dedim, itiraz etmedi ve birgün bekledi. Benim
disiplinimi çok takdir etmiflti. Havac›larla olan
dostlu¤umun mürüvvetini gördüm. Müflkül durumda
kald›¤›m› duyan Havac›lar harekete geçtiler, Tekin
paflaya ilettiler ve benim Amerikada Beyin Cerrahisi
ihtisas› yapmam için emir ç›kartt›. 

Amerika’ya 1959 sonbahar›nda vard›m ve
Washington D.C’de ki Türk Hava Atefleli¤ine teslim
oldum. As›l macera bundan sonra bafll›yor: Evvela
yaflamak için yer ve ifl bulmak sonra da e¤itim
yapacak bir hastaneye girmek gerekiyordu.
Amerika’n›n meflhur Walter Reed Askeri E¤itim
Hastanesine Volenter asistanl›k için müracaat edildi
ancak s›ra beklemem laz›m. Ateflelikte rastlad›¤›m
‹stanbul’da yaflam›fl Ermeni bir doktor bana
zencilerin oturdu¤u bölgede büyük bir hastanede
cerrahi asistanl›¤› buldu. Yeme, içe, yatma art› yüz
dolar ayl›k. Hemen kabul ettim. Zira cebimdeki para
ile ancak bir hafta yaflayabilirdim. Hastane yo¤un bir
hastane, d›flar›dan doktorlar, üniversiteden baz›
hocalar da burada özel ameliyatlar›n› yap›yorlar. ‹ki
de Nöroflirürji proesörü var. Ben daha çok onlar›n
hastalar›na bak›yorum. Ayr›ca her türlü cerrahi vakay›
asiste ediyorum. Nöbetler çok s›k, üstelik orada
baflasistanl›k yapan bir Türk doktor a¤abeyin de baz›
nöbetlerini ben tutuyorum. Ben hastanede yaflad›¤›m
için gidecek yerim yok. Kar›m ve çocuklar›m
Türkiye’de. Onun için Virginia’da a¤abeyimizin
sevgilisi var nöbetini bana b›rak›p kaç›yor. Ama bana
da torpil yap›p Nöroflirürji vakalar›na beni yaz›yor.
Lisan güçlü¤ü var. Nöbetlerde sabaha kadar uyku yok
Zenci bölgesi oldu¤u için olay çok; içip içip
birbirlerini b›çaklarlar, sabahlara kadar yara dikeriz.
Ben tecrübeli oldu¤um için iflleri çabuk temizlerdim.
Bu yüzden hemflireler beni çok severlerdi. Afl›r›
gayretkefllik göstererek lisan defektimi kapatmaya
çal›fl›rd›m. Bir nöbetimde gece yar›s› sarhofl bir zenci
kad›n getirdiler. Kolunda ve kalças›ndaki ustura
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kesiklerini diktim. Kad›n giderken bana “Doc, don’t
go back to bed, I’m gonna send you two more
wounded” dedi. Hakikaten yar›m saat geçmedi, bu
kad›n taraf›ndan b›çaklanm›fl bir zenci kad›n ve erkek
getirdiler, onlar› da diktim. Yine bu hastanede bir
olay bana büyük bir sayg›nl›k sa¤lad›: Bir nöbetimde,
hemflireler telafl içinde beni ça¤›rd›lar. Hastan›n atefli
42°C. Hasta sara nöbeti geçirir gibi titriyor, son
derece ajite ve fluursuz hareketler yap›yor. ‹ki günde
bir bu durum tekrarl›yormufl. Bir sürü doktor konsülte
etmifl ancak ne oldu¤u anlafl›lamam›fl. Hasta Güney
Amerikada görev yaparken hastalanm›fl ve
Washington’a getirmifller. Hastay› görür görmez
hastal›¤› tan›d›m: Bu bir s›tma nöbetiydi. Çünkü ben
de çok çekmifltim bu s›tmadan. Bizim zaman›m›zda
Anadolu’da bunu çekmeyen yoktu. Hastadan hemen
bir kan al›p Gymza ile boyad›m. Yüzük tafl› gibi
eritrositler görünüyordu. Ertesi gün hastan›n
doktoruna preparat› ve kitaptaki resmi gösterdim.
Hayret içinde kald›lar. ‹lac›n› ço¤u kimse bilmiyordu.
Hastanede de yok. D›flar›dan kinin bulundu,  hastaya
verildi ve nöbetler durdu. Bu haber etrafta duyulunca
ben de epey bir sükse yapm›fl oldum. 

Walter Reed Hastanesinden hala Volenter
asistanl›k için emir bekliyorum. Kar›m ve çocuklar›m
hala Türkiye’de. Akl›m onlarda. O s›rada Türk
Jandarma Genel Komutan› Orgeneral Tahsin
Çelebican ‘›n emir subay› kurmay Yarbay
Washington’da ç›ld›rd›. Hastaneye yat›rm›fllar.
Ankara’dan emir geldi, Tabip yüzbafl› hastay›
Türkiye’ye getirsin diye… Hasta ajite. Homicide ve
suicide temayülü var. Hastay› imza mukabili
hastaneden ç›kard›m. Geceyi askeri ateflenin evinde
geçirdik, ertesi gün uça¤›yla Türkiye’ye gidece¤iz.
Hasta uzun boylu, yak›fl›kl›, efendi yüzlü.
Zehirleyecekler diye hiçbir fley yemiyor, herkesten
flüpheleniyor. Bir Türk ailesinin evine girince biraz
sakinleflti. Ara s›ra flüpheli bak›fllarla beni inceliyor,
ilaçlar›n› yutar gibi yap›p yutmuyor. Neyse, uça¤a
bindik. NATO’yla ilgili bir programla geldi¤i için
pilotlar ve hosteler haberli. Hasta Türkiye’ye
dönüyorum diye sakinleflti. Fakat bu sefer de
uçaktaki özel ilgiden tekrar flüphelendi. Hosteslere
uzaktan izleyin dedim. Uçak o dönemde pervaneli.
Atlantik okyanusunu 14 saatte geçiyor. Yemek servisi
bafllad›, taba¤›n bir yan›nda üç b›çak, di¤er yan›nda

üç çatal. Uçak havaland› Türkiye’ye dönüyoruz diye
hasta memnun, yaln›z uçak New York’tan havalan›p
Long Island üzerinden geçerken çok sars›l›nca bunu
kendisine yap›lm›fl bir komplo addederek
flüphelendi. B›çaklardan sivri olan› elinle kavrad› ve
gözlerini bana dikti. Ben fark etmemifl gibi davrand›m
fakat tetikte bekledim. Bir hareket yapsam veya
etrafa belli etsem sald›racak. Adam günlerdir aç
oldu¤undan ve uça¤›n sars›nt›s›ndan bir süre sonra
sersemledi ve uyudu. Frankfurt’a indik iki görevli bizi
karfl›lad›, onlara “Bizi uzaktan takip edin
flüphelenmesin” dedim zira kaçma e¤ilimi vard›, fakat
yabanc› oldu¤u için buna cesaret edemedi. Nihayet
‹stanbul’a indik, uça¤›n kap›lar› aç›l›nca hasta
merdivenlerden inip kaçmaya bafllad›. Peflinden
üstüne atlad›m beraber yere düfltük. Halk etraf›m›za
toplan›nca, aya¤a kalk›p,”Bu yüzbafl› bana sald›rd›
ben yarbay›m” dedi. Adam efendi k›l›kl›, temiz yüzlü,
soluk renkli, masum görünüfllü. Ben üniformal›, yaka
paça aç›k, adam› tartakl›yor görünümündeyim. Halk,
onu korumaya ald›; beni yaklaflt›rm›yorlar. Hemen
oradaki polise durumu anlatt›m, “Kenardan takip et,
kaçmas›n” dedim.  Yarbay bir türlü uça¤a binmek
istemiyor. Oradaki gördü¤üm ak sakall› yafll› bir
amcaya “Seni sayar, bu adam› uça¤a binmeye raz› et”
dedim. Bütün bu çabalar›n sonunda, pilotlar›n da
anlay›fl› ile hastay› bir saat gecikmeyle uça¤a
bindirdik ve Ankara’ya geldik. Hastay› Ankara’da aile
ve arkadafllara teslim ederek olay› bitirdim ve ben de
aileme kavufltum. Bu arada Ankara çok kar›fl›k, 1960
ihtilalinin hemen öncesi. ‹ki gün içinde iflleri
ayarlay›p çocuklar› ve eflimi de alarak Washington’a
döndüm.   

1960 bafl›nda Washington’a giderek Amerikan›n
meflhur Walter Reed Askeri E¤itim Hastanesine
Volenter Nöroflirürji Asistan› olarak bafllad›m. Klinik
direktörü Prof. Albay George Hayes, yard›mc›s› Prof
Yarbay Ludwig Kempe (Nöroflirürji Cerrahi Atlas›n›
yapan kifli). George Hayes, Walter Dandy’nin
ö¤rencisi, iyi bir cerrah, Kore harbinde Türk birli¤i ile
çok yak›nlaflm›fl ve Türkleri çok seviyor. Dolay›s›yla
bana sempatisi var. ‹ltimas yap›p ameliyatlar›na
asistan olarak al›yor.  Ludwig Kempe Alman as›ll› iyi
bir cerrah, iyi bir teknisyen ve ressam. Ameliyat notu
yazmaz, resimler çizerek ameliyat› dosyaya not eder.
Burada e¤itim çok iyi ancak burada alt› ay
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kalabiliyorum. Üniversitede bir Resident’lik bulmam
gerek. Yaz›flmalar›m Türkiye’den beri devam ediyor.
Üç yerden Interview için ça¤›rd›lar. Önce
Baltimore’dan Earl Walker’e gittim. Bana “Gel ama
maafl veremem” dedi. ‹kinci olarak New Hampshire’a
Mary Hictcock klini¤inde Dr Robert. Fischer’e gittim.
1959 Noel tatiliydi. Evine ça¤›rd›, Nurhan Avman da
orada çal›flm›flt›. Bana “Haziran’da gel baflla” dedi.
Sonra Connecticut’ta Dr. B. Scoville’in yan›na gittim.
Bana klini¤i ve research laboratuar›n› gezdirdi ve
“Gel alt› ay research yap sonra klini¤e bafllars›n”
dedi. Ben Washington’a Walter Reed’e geri döndüm.
O s›rada Amerika d›fl›ndaki T›p Fakültelerinden
mezun olanlar için Educational Counsil For Foreign
Medical Graduate (E.C.F.M.G) sertifikas› mecburiyeti
koydular. Bu olmadan üniversiteye asistan
olunam›yordu. Ancak fellow olarak çal›fl›labiliyor ama
adama b›çak vermiyorlar. ECFMG imtihan› lisan ve
bilim bölümü olan zor bir imtihan.

George Hayes üniversitede bir yandan bana
asistanl›k bulmak için gayret ediyor bir yandan da
E.C.F.M.G imtihan›na haz›rlanmam için beni teflvik
ediyor. Ameliyatlar bitince “Haydi kütüphaneye,
imtihana çal›fl” derdi. Walter Reed’ de ihtisas yapan
askeri doktorlardan t›p fakültesini Avrupada bitimifl
olanlar da bu imtihan› geçmek zorundayd›lar. Fakat
onlar Amerikal› olduklar› için bu imtihan›
önemsemiyorlard›. Nitekim Walter Reed’den
imtihana girenlerin yar›s› baflaramad›. Çok flükür, ben
oldukça zor olan E.C.F.M.G imtihan›n›n lisan ve bilim
bölümlerini kazand›m ve sertifikam› ald›m. O zaman
General Hayes “Bak›n benim adam›m nas›l kazand›”
diye böbürlenmiflti.  fiimdi s›ra üniversitede
rezidentlik bulmaya geldi… Walter Reed harika bir
yer ancak alt› ay›m dolmak üzere. George Washington
Üniversitesi’nin hocas› James Watts ayda birkaç kez
Walter Reed’e gelir, Dr. Hayes de George
Washington’a giderdi. Dr. Hayes beni Dr. Watts ile
tan›flt›rd› ve methetti. Asistan olmak istedi¤imi
söyledi. Ancak Dr. Watts yan›na kolay kolay asistan
almazd›. Hele yabanc›larda çok seçiciydi. Benden
önce e¤itti¤i birkaç asistan›n hepsi Amerikan
Board’›n› kazanm›fl ve gittikleri memleketlerin
üniversitelerinde itibarl› hocalar olmufllard›. George
Washington Üniversitesi kütüphanesinde büyük ya¤l›
boya tabloda onlar›n resimleri görünüyor, ben de

içindeyim. Dr. Watts beni uzun süre tetkike ald›, bir
seferinde beni futbol maç›na götürdü beraber maç
seyrettik. Birkaç gün sonra eflimle beni evine yeme¤e
ça¤›rd›, ailesiyle tan›flt›k. Efli, benim han›m› çok
sevdi. Sonra birgün “Sizin eve gelmek istiyoruz” dedi.
Ben de ucuz bir semtte, k›r›k dökük bir evde
oturuyorum. Eve yeme¤e ça¤›rd›k. Ateflelikteki subay
ailelerden sofra tak›m›, örtüler falan al›p eve flekil
verdik. Ve eflim çeflitli Türk yemekleri yapt›. Geldiler,
çocuklar› ve yemekleri çok sevdiler; sonuçta beni
residentli¤e kabul etti.  Dr. Watts bir baba gibiydi.
Çok iyi bir insan ve müthifl bir hocayd›. Herkes
taraf›ndan sevilirdi. Allah rahmet eylesin, beni de çok
severdi. Çok ciddi bir ameliyat geçirdi¤inde,
hastanede efli ve o¤ullar›n› de¤il de benim refakatçi
olarak kalmam› istemiflti. G.W. Üniversitesinde uzun
ve meflakkatli ama ayn› zamanda zevkli residentlik ve
Chief residentlik yaflad›m. Hayat›m›n ço¤u hastanede
geçiyordu. S›k s›k nöbet var, nöbetçi olmad›¤›m hafta
sonlar› da daha önce çal›flt›¤›m Sibley Hastanesinde
acil servis nöbeti tutuyorum ve üniversiteden ald›¤›m
maafl›n yar›s› kadar para kazan›yorum. Üç çocuk, bir
efl; k›sacas› geçim için çok çal›flmam laz›m…
Çocuklar›m› seyrek görüyorum, eve gitti¤im günler
vakit geç oldu¤undan çocuklar uyumufl oluyorlar,
onlar› uyurken görüyordum. Birgün eve gitti¤imde
çocuklar ‹ngilizce kavga ediyorlard›. Televizyondan
lisan ö¤renmifllerdi...

Üniversite merkez binas›ndaki Nöroflirürji servisi
d›fl›nda Çocuk Hastanesi, Veteran Hastanesi ve D.C
General hastanesinde de birer Nöroflirürji servisimiz
vard›. Sonuncusu bizim Numune Hastanesi gibi çok
büyük bir Devlet Hastanesi ve zencilerin yo¤un
olarak yaflad›¤› bir bölgede hizmet veriyor. Özel
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hasta yok, ücretsiz, bütün vakalar› biz yap›yoruz. Vaka

pek çok, sabahlara kadar ameliyat yap›yoruz, bafl›m›z

s›k›fl›nca sorumlu ö¤retim üyesini ça¤›r›yoruz. O

dönemde tan› metodu olarak Perkütan Anjiografi,

Pneumo Ancephalografi, Ventrikülografi ve

Miyelografi var. Eko Ancephalografi ilk ç›kt›¤›nda,

Washington’a, bizim üniversiteye geldi. Japon firma

denememiz için bize bir alet b›rakt› ve bu iflle ben

görevlendirildim. Alet orta hat ekosunu gösteriyordu

ve hasta yata¤› bafl›nda uygulan›yordu. Orta hatta

shift görülünce kitle flüphesi düflünülüp, anjio

yap›yorduk. Bu alet flehirde hemen duyuldu, bas›n

hastaneye üflüfltü, hatta Washington Post gazetesinde

hastalara uygularken benim resmim ç›kt›. Bana

telefonlar, mektuplar geliyor ve televizyona ç›kmam›

istiyorlar. Dr. Watts’a sordum; “Sak›n ha bunlar

televizyonda insan› madara ederler” dedi. Tabii

ç›kmad›m. Daha sonra bu alet yayg›nlaflt›, eko-

ancephalogram›n geliflmifl BT Scanner ç›kt›. Bilindi¤i

gibi sonradan pek ifle yaramad› ve terk edildi. Yine

asistanl›¤›m›n üçüncü y›l›nda beyin sintigrafisi ç›kt›.

Yine ilk GW Üniversitesine al›nd›.  ‹lk kez bir tümör

vakas›nda denendi. Hepimiz heyecanla bekledik.

Hakikaten hastan›n sa¤ frontal lobunda mandalina

büyüklü¤ünde bir hiperaktivite görüldü. Hepimiz, Dr.

Watts dahil mucize görmüfl gibi heyecanland›k. Tabii,

bu görüntüler t›bbi toplant›larda da takdim edildi.

Residentlik zevkli ve heyecanl› geçiyor, her hocayla

ayr› ayr› ameliyata giriyor, de¤iflik fleyler

ö¤reniyorum. Baz›lar› özel vakalar›n› bile bana

yapt›r›yorlar. Ameliyat›n kritik yeri bitince hocalar

ameliyattan ç›kar, ben ve k›demsiz bir asistan

ameliyat› bitiririz. Hoca gittikten sonra di¤er

ameliyatlardaki hemflireler ve anestezisyenler benim

bafl›ma birikirler ve müstehcen f›kra anlat diye ›srar

ederlerdi. Her seferinde ameliyathane sorumlusu flef
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gelir bunlar› yakalar, hepsini ba¤›rarak kovalar, sonra
ayn› fleyleri bana  bafltan anlatt›r›rd›. 

Ancak bu yo¤un tempo, afl›r› yorgunluk ve stresten

midem kanad›. Dr. Watts beni stresten uzaklaflt›rmak

için bana bir haftal›¤›na Boston’daki klinikleri gezip

rapor haz›rlama görevi verdi. Dr. Poppen, Dr. Sweet

ve Dr Mattson’a verilmek üzere birer mektup yazd›.

Vaktiyle Dr. Watts’›n hocas› (DR. Frazier) kendisine

de ayn› fleyi yapm›fl. Kalk›p Boston’a gittim. Önce,

Poppen’in klini¤ine (Lohey Clinic) gittim, mektubu

verdim çok iyi karfl›lad›. Bana bak dedi, “Afla¤›da

anjio yapan bir Türk var seni tan›flt›ray›m” dedi. Gittik

ki genç bir delikanl› fliflman bir Amerikal›n›n boynuna

Poppen i¤nesini sokmaya çal›fl›yor. Bu bizim Aykut.

Fakültede benden bir s›n›f geride, flahsen

tan›fl›yoruz. Popen Aykut’a iflin bitince sana izin, git

arkadafl›nla ilgilen” dedi. Aykut ifli bitince büyük bir

›srarla “haydi bizim eve gidiyoruz” dedi, benim

direniflime ald›rmadan çantam› kapt› ve evlerine

gittik. Evde nur yüzlü bir han›m. Bizim Günayd›n,

üstelik de Elaz›¤’l› imifl. Bir de sevimli bir o¤lan

çocu¤u, Ahmet. Beni çok s›cak karfl›lad›lar. Ahmet,

arkadafl geldi diye çok sevindi. Benim mide çok kötü,

devaml› ilaç al›yorum. Günayd›n; “Hiç merak etme

ben sana Elaz›¤ usulü bir Yo¤urt çorbas› yapay›m bir

fleyin kalmaz” dedi. Dedi¤i gibi de oldu; çorba,  s›cak

ilgi, stressiz bir ortam ve Ahmet’le güreflerek bir iki

günde düzeldim. Bir hafta Aykut’larda kald›m. Bu

arada F. Ingraham, D. Mattson, J White, W. Sweet’i

kliniklerinde ameliyathanelerde seyretmek imkan›

buldum. Ve Washington’a sa¤l›kl› olarak döndüm. 

Çok uzun bir Residentlik ve Chief residentlik

dönemini tamamlad›m ve American Board of

Neurosurgery imtihan›na girme hakk› kazand›m. Dr.

Watts kendisinden yetiflenlerin hepsinin Nöroflirürji

Board Sertifikas›n› almas›n› isterdi. Dosyalar›m

(e¤itim ve ameliyat say›lar›)   Watts’›n kuvvetli bir

referans mektubu ile Board’a gönderildi ve ben

imtihana kabul edildim. 25 Nisan 1965 tarihinde

Chicago’da imtihana girdim. ‹mtihan bütün bir gün

devam ediyor, zor bir imtihan, ayr› ayr› alt› dalda

imtihan ediyorlar. ‹mtihan› yapanlar meflhur adamlar:

E. Gurtjian, L. Pool, D. Mattson, P. Bailey, G. Odon, F.

Murphy. O y›llarda Amerikal› nöroflirürjiyenlerin

sadece yüzde 18’inde board sertifikas› var. Çok flükür

kazand›m, Washington’a döndüm ve Türkiye’ye

dönüfl tarihim olan 20 May›s 1965’e kadar Clinical

Instructor olarak çal›flt›m.

Board sertifikas›n› alarak büyük bir mutluluk ile

Türkiye’ye döndüm. Amerika’da kald›¤›m alt› y›l›n üç

buçuk y›l› nöbet tutmuflum; çocuklar›m›n

büyüdü¤ünü fark edememiflim; art›k rahat edece¤im

günler bafllayacakt›, aldanm›fl›m; as›l mücadele flimdi

bafll›yordu...

Gülhane’ye döndüm. ‹kinci Hariciye’ye ba¤l›

Nöroflirürji Baflasistan› gibi çal›flmaya bafllad›m. Recai

Ergüder hoca emekli olmufl, Prof Nihat Artunkal klinik

direktörü. Bana çok kibar davran›yor, yard›mc›

olmaya çal›fl›yor ama klinikte s›¤›nt› gibiyim, personel

yok, yard›mc› yok. Acil hastay› anjiyo yapmak için iki

kat afla¤›da röntgene indirirken asansör

olmad›¤›ndan ço¤u kez sedyenin bir ucunu ben

tutuyorum, vaka çok. ‹stanbul’da nöroflirurji oturmufl;

Feyyaz Berkay, Bülent Tarcan, Hami Dilek,

Hüsamettin Gökay hocalar var.  Ankara’da sadece

Nurhan Avman var, Aykut Erbengi Amerika’da.

Anadolu’da baflka Nöroflirürjiyen yok. ‹zmir’de Erdem

Tunçbay Nörolojinin bünyesinde Nöroflirürji kurmaya

çal›fl›yor. Silahl› Kuvvetlerde tek uzman›m, her yere

beni koflturuyorlar.  Tek yard›mc›m çok yak›nda

kaybetti¤imiz Demir At›lgan. Gülhane staj›n› yeni

bitirmifl, çiçe¤i burnunda Üste¤men. Nur içinde

yats›n, bir canavar gibi. Her fleye koflan, çabuk

ö¤renen, becerikli ve çal›flkan… Beraber

bo¤ufluyoruz. Genel cerrahiden bir asistan rotasyonla

geliyor. Bütün günüm ve ço¤u geceler hastanede

geçiyor, çal›fl›yoruz, mutluyuz. Bir süre sonra 12 yatak

ve bir ameliyathanesi olan bir klinik verildi. O

dönemde Nöroflirürji uzman› olmak için Genel

Cerrahiden sonra iki y›l Nöroflirürji yap›l›rd›.

Hacettepe’de ihtisas yapmakta olan fiefik Ünlü

ihtisas›n› tamamlamak için bize kat›ld›. Nusret Ç›nar

baflasistan olarak,  Bedii fiahin, H›z›r Alp, Turhan

Daltaban, Naci Seber asistan olarak geldiler. Güçlü

bir kadro olufltu. Daha sonraki y›llarda yeni

Gülhane’ye tafl›n›nca modern bir klinik haline geldik. 

Nöroflirürjinin bugünkü durumuna birdenbire

gelmedik. Tan›da yöntemlerimiz k›s›tl›yd› ama
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hastalar› çok s›k› muayene ederdik. Perkütan
anjiografi pnömoansefalografi ventrikülografi ve
miyelografi. Bunlar hep invaziv yöntemler. Hasta ve
hekim için zor. Perkütan vertebral anjiografiyi herkes
beceremez, deneyim ister. Gülhane’de vertebral
anjiografi için brakiyal arterel perkütan olarak girer
kontrast madde pistonu manivelal› bir kolla bas›lan
çelik bir enjektörle verilirdi. Manivelal› kolu güçlü
oldu¤u için rahmetli Demir basard›. Anjio yaparken
venöz faz› yakalamak için eli çabuk birisi kaseti
de¤ifltirirdi. Miyelografi için, miyodil kullan›rd›k.
Spinal kord tümörlerinde tümörün üst hududunu
anlamak için sisternal ponksiyon ile konstrast madde
verilir bu oldukça riskli olup tecrübe gerektirirdi.
Staz-papillerli hastaya pnömo yapamayaca¤›m›zdan
ventrikülografi yap›l›rd›. Birgün önce burr hole aç›l›r,
ameliyat günü hastan›n ventrikülüne hava verildikten
sonra dördüncü ventrikülü doldurmak için hastaya
insan gücüyle somersault pozisyonu verilir, film
çekilerek hemen bitiflik ameliyathaneye al›n›rd›.
Gülhane’de her türlü ameliyat› yap›yorduk. Gülhane,

alet ve malzeme isteklerimizi karfl›l›yor, bir k›s›m

aletleri de sanayi de yapt›r›yorduk. Yurt d›fl›na s›k s›k

gönderiliyordum. Gülhane’de bulundu¤um süre

içinde bir ayl›¤›na Freiburg’a Rickel ve Mundinger’in

klini¤ine stereotaksi cerrahisi ö¤renmek için gittim.

Dönüflte ayn› cihazlar› Gülhane’ye al›p stereotaksik

cerrahi yapmaya bafllad›k. Bir süre de, Dr. Macit

Sami’nin yan›na Mines’a giderek Interfasiküler

Neurografi ö¤rendim. Tabii ki her Avrupaya

gidiflimde Zürih’e u¤ray›p Gazi hocan›n ameliyatlar›n›

izliyor, mikroflirürji ö¤reniyordum.

1972’de Ankara T›p Fakültesine geçtim.  Burada

röntgenimiz hemen ameliyathanenin yan›nda oldu¤u

için daha pratikti. Ameliyathanede kulland›¤›m›z

malzememeleri teminde zorluk çekiyorduk. ‹pek

sütur için Bursa’dan çile halinde ipek al›r, bizim

hemflireler k›rm›z› lastik drenlere birer ameliyatl›k

sarar, sterile verirlerdi. Ethicon Bonewax elimize

geçmezdi. Ben sebze halinin Posta caddesindeki girifl

kap›s›n›n sa¤›ndaki dükkandan bal mumu al›rd›m.
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Penisilin fliflelerine parça parça koyup sterile verirdik.
Sümerbank’tan beyaz pazen al›rd›m hemflireler onlar›
boy boy keser ucuna ipek tak›p (Tabii radiopaks›z)
paketleyip sete koyarlard›. Tabii Cusa, Otomatik Drill
yoktu. Surgicell’i çok idareli kullan›r artan›n› yine
penisilin fliflelerine koyar saklard›k. fiimdiki gençlere

bak›yorum da bu malzemeleri o kadar rahat

harc›yorlar ki, benim içim gidiyor. Mevcut imkanlar

içerisinde her türlü ameliyat› yapard›k. Spinal

stabilizasyon için çivi plak yerine hastadan ald›¤›m›z

kot ve iliyak kemik ve tel kullan›rd›k. Kraniyoservikal

stabilizasyon için hastadan al›nan iki kot iki tarafl›
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oksipital kemi¤e ve iki üç servikal laminaya tel ile
ba¤lan›rd›. Odantoid k›r›¤› için atlas ve eksen
laminalar› tel ile ba¤lan›r füzyon olmas› için laminalar
aras›na iliyak kemikten bir parça koyard›k. Hard disk
ve anteriör epinler için anterior girer, ridgeleri
temizler, mesafeye iliyak greft koyard›k.

1974’te mikroskop ve bipolar kullanmaya
bafllad›k. 1976’da BBT ilk olarak Hacettepe’de
kuruldu. Sadece kraniyal çekiyordu bizde istifade
ediyorduk. Daha sonra Ankara’da tüm vücut
tomografisi kuruldu. Seriogram, digital anjio bafllad›
1990’l› y›llarda Lazer ve Ultrasonik Aspiratör
kullanmaya bafllad›k. DSA kullan›m›na bafllad›ktan
sonra çok rahatlad›k. Perkütan anjio unutuldu. Genç
nesil yapmas›n› bile bilmez. Disk hernileri için
kemonukleoisis yapmaya bafllad›k bir süre sonra
bunu terk ettik. Bir ara, moda olan nükleotomi ile
disk tedavisi yapt›k ve bunun Amerika’da kursuna da
kat›ld›m. Bu teknik hem pahal› hem de verimli
olmad›, bundan da vazgeçtik. Bir k›sm›m›z
mikrodiskektomiye bafllad› hala ço¤unluk ise
mikroskop kullan›yor. MR kullan›ma girince her fley
de¤iflti. Miyelografi tarihe kar›flt›. Ventrikülografi

yap›lmaz oldu. MR da geliflim gösterdi
0.2 Tesla cihazlardan sonra 1.0 Tesla,
2.0 Tesla ve 3.0 Teslal›k cihazlar
kullan›lmaya bafllad›. Bunlar
yetmiyormufl gibi fonksiyonel MR, MR
spektroskopi, difüzyon MR, MR anjio
ve PET ilave oldu. 70’ li y›llar›n bafl›nda
Nöroflirürji sadece ‹stanbul, Ankara ve
‹zmirde vard›. O dönemde Nöroflirürji
jürisi kurmak için Genel Cerrahi ve
Nörologlar›n ifltiraki gerekirdi.
Günümüzde birçok Nöroflirürji
merkezi, 1200’ü aflk›n Nöroflirürjiyen
var. Türk Nöroflirüji Derne¤i zorluklar
içinde kuruldu, büyük aflamalar
kaydetti. Bugün Türk Nöroflirürjisi
dünyada kendini kan›tlam›flt›r. 

Ankara T›p Fakültesinde 24 y›l
çal›fl›p 1996 Temmuz ay›nda emekli oldum. Ama bu
hikaye burada bitmedi. Hala Nöroflirürjiye devam
ediyorum. Halen, Ufuk Üniversitesi’nde hocal›k
yapmaktay›m. Acaba neden?...

Ya bundan baflka bir fley bilmiyorum, ya da bu
kronik bir hastal›k; beni b›rakm›yor. Ne kadar stresli
bir meslek. Teflhis koymak, ameliyat› planlamak,
ameliyat sonras› tetikte uyumak… Her telefon
sesinde insan›n yüre¤i a¤z›na geliyor. Hele eski
dönemlerde teflhis; anjio ve pnömoensefalogram ve
miyelogram ile yap›l›rd›. Bunlar›n hepsini bir sihirli
LP i¤nesi ile yapar, filme saatlerce bakar çözmeye
çal›fl›rd›k. fiimdi her fley çok kolaym›fl gibi görünüyor,
B.B.T, D.S.A, MR, Nöronavigasyon gibi kolayl›klar var.
MR ‘da tatmin etmez ise Spektroskopik veya
Fonksiyonel MR, PET istiyoruz. Ama sonuçta her fleyi
çözemiyoruz. Daima izah edemedi¤imiz noktalar var.
Beyin esrarengiz bir organ; herhalde bizi çeken
beynin hala tam çözümlenememifl gizemi…

Ben beyin cerrah› oldu¤um için piflman olmad›m,
inflallah siz de olmazs›n›z. Yeniden dünyaya gelsem,
yine beyin cerrah› olurdum.
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Üyelerimizden

Y‹T‹RD‹⁄‹M‹Z DE⁄ER: KAPILAR

Kap› foto¤raflar› ile insan foto¤raflar›n›
birbirlerine çok benzetiyorum ben. ‹kisi de bir
insan›n hayat›na aç›l›yor sanki. Ve bu beni
düflüncelere itiyor.... Bu yafll› efli¤i afl›nm›fl kap›dan
kimler geldi kimler geçti acaba...... Hangi
mutluluklarla aç›l›p hangi hüzünlerle kapand›.

Ya bu kap› tokma¤› ve kap› kolu. Hangi haberi
sevinçle vermek için çal›nd› veya hangi üzüntülü
durumu haber vermemek için uzun süre tutuldu.

Gitti¤im yerlerde flehrin eski dokusunun oldu¤u
yerleri gezmek oralar›n foto¤raf›n› çekmek isterim.
Özellikle kap›lar çeker ilgimi. fiimdinin ayn› atölyeden
ç›km›fl, hiçbir estetik yan› bulunmayan, demir
do¤ramadan yap›lm›fl, ruhsuz kap›lar› de¤ildir
arad›¤›m. Arad›¤›m o üzerlerinde eski zaman›n izleri,
bezemeleri, tokma¤›, y›llar›n eskitemedi¤i hatta
üzerlerini tutmaktan parlayan metal kolu olan, bir
taraflar› k›r›k, bir taraflar› örümcek a¤lar› ile kaplanm›fl
olsa da eski ahflap kap›lar›d›r. 

Dr. AL‹ ‹HSAN ÖKTEN
Adana Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

Beyin Cerrahi Klini¤i



44

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

"Kap› önü" deyip geçmeyin. Kap›n›n önü bizim
evden ç›k›p dünyaya aç›ld›¤›m›z ilk ad›md›r. Bizi
flehre, okula, ifle götüren ilk basamak. Kap›n›n önünde
neler yoktur ki. Komflular, sokaklar, sokak sat›c›lar›,
çöpçüler, bekçiler, sucular, tüpçüler, çocuklar, kap›lar,
merdivenler, geceler, gündüzler, sabahlar, akflamlar,
arabalar, hayvanlar, dostlar, düflmanlar, bakkal,
manav, di¤er binalar, gökyüzü, insanlar, vs. vs. ve
tekrar vs.

Kap›lar çocuklu¤umuzun hem özgürlük, hem
de eve kapat›lma nesneleri. Kap› önü oyun alan›,
kap› arkas› dayak veya k›zma alanlar›. Galiba
çocuklu¤umuzda daha çok önem verdi¤imiz,
büyüdükçe bizim için önemi yitiren ilgimizi
çekmeyen k›sa sohbet alanlar›m›z. 

Kap›lar, ne kadar gizemli yerler. Arkalar›nda
nas›l hayatlar sakl›yorlar acaba? Mesela bu kap›
acaba içerdekini d›flardakinden mi yoksa
d›flardakini içerdekinden mi koruyor?
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Pencereler evlerin gözüyse, kap›lar kulaklar›d›r.

Hayat kap›larla doludur. Her karar
vermekli¤imizin belirlenmesinde bir kaç kap›
ç›kar karfl›m›za. Ve girmek zorunday›zd›r
birinden. Gireriz kap›dan ve sürükleniriz bizi
götürdü¤ü hayata. Ve her kap›n›n sonunda bir
kap› daha vard›r. ‹flte orada seçme flans›
yoktur. Herkes geçer ve gider o kap›dan. O
kap›n›n ard›ndan gelen yoktur, bir haber de
yoktur gidenlerin ard›ndan......
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Resmi yapan Harran Üniversitesi T›p Fakültesi 5.
s›n›f stajyer ö¤rencisi Nazif. Tabloya da ismini yine
kendisi vermifl: “Gözler-‹zler-Hisler”. Nöroflirürji
staj›n› al›rken resme merakl› oldu¤unu ö¤rendi¤imiz
Urfa’l› ö¤rencimize “Beyin Cerrahisinin kendisinde
neler ça¤r›flt›rd›¤›n›” sordu¤umuzda cevab›n› bize bu
tabloyu çizerek verdi. Resim 70x50 cm. tual üzerine
ya¤l›boya ile yap›lm›fl. Tablonun etraf›ndaki k›rm›z›-
siyah kareler satranç tahtas›n› ifade ediyor. Tabana
da büyük bir b›çak çizmifl. Beyin Cerrahisini ise “b›çak
s›rt›nda oynan bir satranç oyunu” olarak yorumluyor.
Kaybedenler tablonun sar› taraf›na yani ölüme,

kazananlar ise yeflil bölüme yani hayata merhaba
diyorlar. U¤ur böcekleri ise ölümü hayatlar›nda en az
bir kez olsun içlerinde hisseden hastalar› yaflama
tafl›maya çal›flan beyin cerrahlar›n› ifade ediyor.
Resimde de çizdi¤i gibi yap›lan hamleler her zaman
kazand›rm›yor ve u¤ur böcekleri de kaybedebiliyor...

Tablonun sa¤ alt›na ise “(KL‹VUS) NAZ‹F”
fleklinde imza atm›fl. Nazif’in Nöroflirürji sözlü
s›nav›nda kranial sagital MRI’da “klivusun yerini
göster” fleklindeki soruya verdi¤i cevab›n minik bir
hat›ras›.

ÜyelerimizdenDr. EMEL AVCI
Dr. HAMZA KARABA⁄

Harran Üniversitesi T›p Fakültesi

Nöroflirürji Anabilim Dal›

Gözler-‹zler-Hisler
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T
ürk Nöroflirürji Derne¤i Bülteni’nin 16.say›s›nda
de¤erli Japon bilim adam› Masaru Emoto’nun
fikirlerini yans›tan “Suyun Haf›zas› Var!” bafll›kl›

yaz›y› okuyunca oradaki önemli tespitleri herkesle
paylaflmak ve baz› katk›larda bulunmak istedim. 

Masaru Emoto “‹çinde su olan fliflenin üstüne
yaz›lm›fl veya sözel söylenmifl olan sözcükler,
düflünceler, suya çal›nm›fl olan müzik veya oynat›lm›fl
film ile suyun yap›sal özelli¤i de¤iflir” diyor. Yapt›¤›
bilimsel çal›flmalarla da insan›n titreflimsel
enerjisinin, düflüncesinin, kelimelerin, fikir ve
müzi¤in hatta suya oynat›lan filmlerin dahi suyun
moleküler yap›s›n› etkiledi¤ini ortaya koyuyor. Bunun
için su damlac›klar›n› dondurup bir karanl›k alan
mikroskobu alt›nda inceliyor ve foto¤raflar›n› çekiyor.
Yap›lan çal›flmalarda çevresel etkilerin su molekülü
üzerinde oluflturdu¤u de¤iflim foto¤raflarla
belgeleniyor.

Araflt›rmada, dünyan›n de¤iflik yerlerinden al›nan
farkl› durumdaki suyun kristalize flekillerinde insan›
hayrete düflüren farkl›l›klar oldu¤u görülüyor. Temiz
akarsu ve kaynaklardan al›nan su örnekleri çok güzel
geometrik yap›da kristaller gösterirken, sanayi
bölgelerinden ve yo¤un yerleflim alanlar›ndan gelen
kirli ve toksik su örneklerinde flekil bozukluklar› ve
rastgele oluflmufl kristaller ortaya ç›k›yor. Su
borular›nda, depolarda bekletilen durgun su
dam›t›lm›fl olsa bile benzer flekil bozukluklar›
görülüyor.

Sular dondurulmadan önce ya sözel olarak veya
fliflenin üstüne yaz›lar yaz›larak de¤iflik kelimeler

yüklenmifl ve sonuç araflt›r›lm›flt›r. Çekilen foto¤raflar
incelendi¤inde, suyun adeta bir canl› gibi davran›fl
gösterdi¤i, duygu, düflünce, söz ve dualara karfl› tepki
verdi¤i, çevredeki titreflim ve enerjiden kolayca
etkilendi¤i anlafl›lm›flt›r.

Söz ve düflüncenin etkisini somut olarak
gözlemleyebildi¤imiz bir baflka deneyi de yine
Japonya’da iki ilkokul ö¤rencisi gerçeklefltirmifl. Yan
yana duran iki flifleye piflmifl pirinç koyup fliflelerden
birinin üzerine “Teflekkür ederim!” di¤erine “Seni
aptal!” diye yazm›fllar. Bir ay sonra “Teflekkür
ederim!” yaz›lan pirincin renginin sar› ve kokusunun
helmelenmifl pirinç gibi oldu¤unu, “Seni aptal!”
yaz›lan pirincin ise karard›¤›n› ve kötü kokulu bir hal
ald›¤›n› görmüfller. Bu deney dünyan›n birçok
yerinde de¤iflik insanlar taraf›ndan tekrarland›¤›nda
yine ayn› sonuç elde edilmifl. 

Yap›lan bu deneylerde suyun, kelimelerin
enerjisini kopyalad›¤› ve görüntü olarak flafl›rt›c› bir
flekilde kelimenin manas›n› yans›tt›¤›, kelimelere ait
enerji yüklü frekanslar›n suyun moleküler yap›s›n›
de¤ifltirdi¤i, söz ve düflüncenin cisimler üzerine
somut etkisinin oldu¤u ileri sürülüyor. Beyinden ise
hiç söz edilmiyor.

Suyun haf›zas›n›n olup olmad›¤› ayr› bir konudur.
Ancak bütün bu deneylerde muhteflem beynimiz
devreye girmekte ve evrene yayd›¤› frekanslarla
çevresini infla etmektedir. Yaz›lan veya söylenen
kelimeleri beynimiz anlamland›rmakta ve ona uygun
olan frekanslar› çevreye yaymaktad›r. Sonuçta su
molekülleri de ona göre flekillenmektedir.

Üyelerimizden

SUYUN HAFIZASI MI?  
YOKSA BEYN‹N GÜCÜ MÜ?

Dr. AHMET YILDIZHAN
Nöroflirürji Uzman›, ‹stanbul
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Yap›lan araflt›rmada ayr›ca suya müzik çal›nm›fl,

film oynat›lm›fl ve etkileri gözlenmifl. Korku

filmlerinin ve fliddet içeren filmlerin kötü bir etki

yapt›¤›, flekil bozukluklar› yaratt›¤› aç›kça görülmüfl.

Burada da yine beynimiz devreye girmektedir.

Beyin muazzam bir organd›r. Enerji ve

fonksiyonlar› ak›l almaz düzeydedir. Yaklafl›k iki yüz

milyar esas hücrenin (nöron) her biri sahip oldu¤u

onbinlerce sinaps sayesinde di¤er yüz milyarlarca

hücreyle iletiflim kurar. Ayr›ca bunlar› destekleyen,

besleyen,  temizleyen glia dedi¤imiz trilyonlarca

hücre ve di¤er yap›lar vard›r.

Bu ayg›t çal›flt›¤›nda harikalar yarat›r. Amerika

Birleflik Devletleri’nde Rochester Üniversitesi’nde

gelifltirilen bir bilgisayar sayesinde, beyin

dalgalar›yla televizyona uzaktan kumanda

edilebilmektedir. Yaln›zca beyin dalgalar›yla çeflitli

cihazlar› kullanmak için yap›lan bilimsel çal›flmalar

tüm dünyada son h›zla sürüp gitmektedir. 

Beyin, çevresine belirli frekanslarda dalgalar

yayar ve çevreden gelen dalgalar› al›r. Bir fleyi

düflünüp hayal etti¤imizde beyin ona uygun olan

dalgalar› evrene salar. Kuantum fizi¤i aç›s›ndan

bakt›¤›m›zda çevremizdeki tüm cisimlerin atomlar,

atom alt› parçac›klar ve en nihayetinde dalgalardan

olufltu¤unu görürüz. Bütün evreni bir enerji, dalgalar

okyanusu gibi düflünebiliriz. Neticede hepimiz ve her

fley dalgalardan ibaretiz. Beynimizin evrene sald›¤›

dalgalarla çevremizi, öncelikle de kendimizi infla

etmeye bafllar›z. Sonuçta biz bir fleylere sahip oluruz

veya kendimiz bir fleyler oluruz. Yaklafl›k 2500 y›l

kadar önce yaflam›fl olan Buda diyor ki: “Oldu¤unuz

her fley, düflünmüfl olduklar›n›z›n sonucudur.” Ne

kadar hakl›. 

Su hayat demektir. Çeflitli dokulara ve yafla göre

de¤iflmekle birlikte vücut a¤›rl›¤›m›z›n ortalama % 60’›

sudur. Yani hücrelerimiz ve hücre içindeki mikro

düzeydeki yap›lar adeta kendine özgü birer su

okyanusu içinde yüzerler. Hücreler aras› bilgi ve

madde al›flverifli, metabolizmaya ait olaylarda hep su
vard›r. Yaflam boyunca oluflturdu¤umuz düflünceler
ve söyledi¤imiz fleylerse muhteflem beynimizden
köken al›rlar. Beynimizden ç›kan belirli frekanstaki
dalgalar su dahil çevrede bulunan tüm nesneleri
etkilerler ve flekillendirirler. ‹yi ve güzel düflünürsek
sonuç da iyi ve güzel olur. Negatif düflüncelerin ise
çevreye etkisi olumsuzdur. Dolay›s›yla çevremiz ve
bizler bir bak›ma düflündü¤ümüz ve konufltu¤umuz
fleyler oluruz. Onun için pozitif düflünceli, tatl› sözlü
ve a¤z› dual› insanlar›n aras›nda yaflamak çok
önemlidir. 

Çocuklar›ma ve çevremdeki insanlara hiç kimse
hakk›nda kötü konuflmamalar›n› ve kötü
düflünmemelerini, beyinleriyle evrene iyilik dolu
mesajlar göndermelerini öneriyorum. Çünkü
beyinlerimiz de birbiriyle iletiflim içerisindedir.
Öyleyse çevremizdeki insanlarla iyi iliflkiler
içerisinde bulunmal›, pozitif enerji veren konuflmalar
yapmal›y›z. Düflüncelerimize bile hakim olmal›, hiç
kimse hakk›nda mümkün mertebe kötü
düflünmemeliyiz. Aile bireylerimizi ve çocuklar›m›z›
hep iyi yerlerde ve iyi pozisyonlarda hayal etmeliyiz.
Herhangi birisi hakk›ndaki konuflmalar›m›z gibi
düflüncelerimiz de dua ve temenni hükmüne
geçebilmektedir. 

“Ben hep hastay›m” diyen insanlar kendileri bir
yana çevrelerini de olumsuz etkilerler. “Sa¤l›kl›y›m”
deyip flükür içinde bulunan insanlarsa etraflar›na
sa¤l›k ve mutluluk saçarlar. “Beni hasta ediyorsun,
seni öldürece¤im!” cümlesi yüklenmifl olan su
kristalinin görünümü çok kötü ve düzensiz iken
“Teflekkür ederim!” dendi¤inde veya dua
edildi¤inde suyun ald›¤› flekil ne kadar hofl ve
mükemmeldir. ‹flte yaflant›m›z da böyledir.
Düflündüklerimizi dillendirir ve onlar›n kalitesinde
yaflar›z. Bu yüzden ben bir cerrah olarak hastalar›ma
uygulad›¤›m bilimsel tedavilerin yan›nda onlardan
öncelikle iyileflmeyi istemelerini, buna samimiyetle
inanmalar›n›, sa¤l›klar› için flükretmelerini ve çokça
gülmelerini öneriyorum.
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E
ski toplumlarda yaflam›fl hastalarla hekimler

aras›ndaki iliflki daha çok hastan›n parasal gücü

oran›nda hastan›n hekimden sa¤l›k hizmetini

sat›n almas› fleklindeydi. Bu iliflkinin niteli¤i kimseyi

ilgilendirmezdi. Sa¤l›kl› veya hasta olmak bireyin bir

özel durumu olarak de¤erlendirilirdi. Devlet bu

iliflkide taraf olmazd› ve ilgilenmezdi. Yani

günümüzdeki gibi sa¤l›k ticari bir olayd›. Hastalar

müflteri konumunda olup sa¤l›k hizmetini sat›n

al›rlard›. Epidemiler do¤al k›r›mlar olarak kabul

edilir, insanlar ölebilir veya kurtulabilirdi. Devleti

yönetenlerin genel e¤ilimi bireysel ifllere

olabildi¤ince az kar›flmakt›. O dönemlerde devletin

as›l görevi, yönetimini sürdürmek ve ülkeyi

yabanc›lardan korumakt›. E¤er bir kifli devlete karfl›

sayg›l› ve vergilerini de zaman›nda ödemiflse devlete

karfl› görevlerini yapm›fl say›l›rd›. Bireyler, meslekleri

ile ilgili olarak mesleki kurulufllar›n koydu¤u baz›

kurallara uyarlard›. Ancak bu kurallar› devlet

koymazd›.

Frans›z devrimi insan haklar›n› belirlemifl, ancak

insanlar›n toplum içindeki sosyal görevlerinin neler

oldu¤una de¤inmemiflti. Giderek nüfusun art›fl›, yeni

kentler oluflmas› ve endüstrileflme   sonucu yepyeni

yaflam koflullar› toplumun daha karmafl›k bir

organizmaya dönüflmesine neden oldu. ‹nsanlar›n

eskiden oldu¤u gibi her istediklerini yapma

özgürlükleri daha da güçleflti. Yaflamsal ve yönetsel

olarak ifllerin daha da kar›fl›k hale gelmesi sonucunda

pek çok ifl ve görev yasa-kanun anlam›nda devlet

yönetiminin görevleri aras›na girdi. Eskiden daha

özgür hareket eden insano¤lu art›k bir tak›m kurallara

uymak zorunda kald›. Örne¤in eskiden istedi¤i yere

istedi¤i biçimde ev yapabilen bir kifli art›k bunu belli

kurallara ve yasalara, yasaklara uymak zorunda

kalarak yapt›. Böylece toplum, di¤er üyelerinin

haklar›n› korumak için bireysel özgürlükleri k›s›tlad›.

Toplumdaki insanlar aras›nda birbirlerine olan sayg›

ve sorumlulu¤u artt›rd›. Çünkü ça¤dafl toplumlarda

herkes birbirine ba¤›ml›d›r. Nas›l ki bir kimsenin

yaflam›, di¤er insanlar›n da çal›flmas›na ba¤l› oldu¤u

gibi.

Hekimlik uygulamalar› da bu geliflmenin

paralelinde seyretmifltir. Toplumda sa¤l›k alan›ndaki

ilk geliflme “halk sa¤l›¤› uygulamalar›”n›n

bafllamas›d›r. Halk sa¤l›¤› uygulamalar›n›n

bafllamas›n›n nedeni bireyin sa¤l›¤›n›n ayn› zamanda

toplum sa¤l›¤›n›n göstergesi olmas›ndand›r. Halk

sa¤l›¤› uygulamas›n› bafllatan  ve bu görüflün

oluflmas›na neden olan durum baz› hastal›klar›n

hasta insandan sa¤lam insanlara bulaflabilece¤inin

anlafl›lmas›d›r. ‹nsanlar bulaflma konusunda bilgi

sahibi olduktan sonra epidemiler art›k tanr›n›n öfkesi

veya  do¤al y›k›mlar  olmaktan ç›km›flt›r. Epidemiler

art›k bilimsel olarak incelenmesi gereken bir durum

haline gelmifltir. Ancak epidemilerden korunmak

bireyin yapaca¤› ifller de¤ildi. Böyle bir görevin

üstesinden devlet, toplum veya topluluklar

gelebilirdi. Böyle durumlarda eskiden oldu¤unu gibi

hekim-hasta iliflkisini de¤ifltiren bir durum ortaya

ç›km›flt›r. Bu durumda devlet olaya el koyup

hekimlere epidemilerle savaflma görevini vermifltir.

Birey ve oluflturdu¤u toplulu¤un çevresi ancak

hekimin yard›m› ile daha temiz ve daha sa¤l›kl›

Üyelerimizden

SOSYALLEfiT‹R‹LM‹fi HEK‹ML‹KTEN 

ÖZELLEfiT‹R‹LMEYE ÇALIfiILAN HEK‹ML‹⁄‹N ÖYKÜSÜ

Dr. AL‹ ‹HSAN ÖKTEN
Adana Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

Beyin Cerrahi Klini¤i
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k›l›nabildi. Böylece hem hekimlik hem t›p geliflti.

Bulafl›c› hastal›klar konusundaki bilgilerin de

artmas›yla bu hastal›klarla nas›l savafl›laca¤›

konusunda bilgimiz artt›. Örne¤in insanlar› afl›layarak

baz› hastal›klara karfl› ba¤›fl›klama, çok önemli bir

bulufltu. Bunun zorunlu hale getirilmesi ile o

hastal›¤a karfl› toplumsal sa¤l›k yarat›lm›fl oldu.  19.

yüzy›lda ba¤›fl›klama ile ilgili yasalar›n ç›kmas› ile

art›k kiflilerin “Hasta olup olmamak benim kiflisel

hakk›md›r” düflüncesi de ortadan kalk›yordu. Böylece

“sen hasta olursan komflunu da hastaland›r›rs›n, buna

hakk›n yoktur” görüflü a¤›rl›k kazanmas› ile bireyin

sa¤l›¤› korunarak toplum sa¤l›¤› da korunmufl oldu. 

Ayn› de¤ifliklik hukuk alan›nda da ortaya ç›kt›.

Hekimlik uygulamalar›nda baflka bir geliflme Avrupa

ülkelerinin sanayileflme sürecini takiben ekonomik

kalk›nmalar›n› sa¤lamalar› ile birlikte zorunlu sa¤l›k

sigortas› uygulamalar›n›n   ortaya ç›kmas›d›r.

Ço¤unlu¤u iflçi olan genifl halk kitleleri için sa¤l›k

hizmetini almak o zamanlar için olanaks›zd›.  Ancak

ekonomik geliflme için o dönemde kol gücüne

dayanan iflçili¤in de sa¤lam insanlardan oluflmas›

gerekiyordu. Böylece iflveren taraf›ndan çal›flanlara

ve daha sonradan ailelerine zorunlu sa¤l›k sigortas›

yap›lmaya baflland›. Toplum yoksullara ve iflçilere

uygulad›¤› zorunlu sa¤l›k sigortas› ile toplumun

bozulan sa¤l›¤›n› eski durumuna getirmifl olmakla

kalm›yor ayn› zamanda onlar›n t›bbi bak›m ihtiyac›n›

da gideriyordu. Bu düflüncenin geliflmesi ile birlikte

temelde sa¤l›¤›n de¤erinin anlafl›lmas› ve herkese

t›bbi bak›m›n sa¤lanmas› inanc› yat›yordu. Böylece

sosyal devletin en önemli görevlerinden biri olan

halk sa¤l›¤›n› koruma ve iyilefltirme fikri halk

sa¤l›¤›n›n do¤mas›na yol açacakt›r. Bu uygulamada da

hasta ile hekim aras›ndaki iliflki özel ve kiflisel bir

iliflki olacakt›. Hekim ve hasta birer birey olduklar›

için kuracaklar› iliflki de bireysel iliflki olacakt›r. Her

ikisi de toplumun üyesidirler. Hekim, toplumun

temsilcisi ve görevlendirdi¤i bir kifli olarak hastay›

iyilefltirmekle görevlidir. Bu nedenlerle ça¤dafl

toplumlarda halk sa¤l›¤›n› koruma ve sürdürmek

devletin birinci görevi olarak kabul edilmifltir. Ancak

son  y›llarda küreselleflmenin getirdi¤i her fleyi

özellefltirme   programlar› sa¤l›¤›n da art›k bir hak

olmaktan ç›kt›¤›n› bize göstermektedir. Yani

küreselleflme sosyal devlet koflullar›n› ortadan

kald›rm›flt›r. Özellikle halk sa¤l›¤› ve toplum sa¤l›¤›

geri plana at›lm›fl, kiflisel sa¤l›k ön plana ç›kar›lm›flt›r.

Kifli ekonomik aç›dan ne kadar güçlüyse veya gücü

sigorta sistemine ne kadar pirim ödemeye yetiyorsa

o oranda sa¤l›k hizmeti almaya bafllam›flt›r. Bunun

sonucu olarak toplum sa¤l›¤› korunamad›¤› için

tüberküloz, s›tma, kolera, v.s gibi salg›n hastal›klar

yine toplumu tehdit etmeye bafllam›flt›r. Süreç

tersine ifllemeye bafllam›flt›r. Devlet giderek toplum

sa¤l›¤›ndan elini çekmekte, hastalar ve hastal›klar

bireysellefltirilmekte, sa¤l›k ticaretlefltirilmektedir.

Yüzy›llarca sosyallefltirilmeye çal›fl›lan hekimlik,

özellefltirilmeye çal›fl›lan  hekimlik uygulamas›na

dönüfltürülmeye bafllanm›flt›r.
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Türk ve Japon flirketleri aras›nda bir kürek yar›fl›
düzenlenmesine karar verildi. Her iki tak›mda,
performanslar›n›n en üst düzeyine varabilmek için
uzun ve zorlu bir haz›rl›k döneminden geçti. Büyük
gün geldi ve iki tak›mda, kendini haz›r hissediyordu.
Japonlar yar›fl› bir kilometre farkla kazand›lar... 

Yar›fl sonras› Türk tak›m› çok sars›lm›flt›. Türk
fiirket yönetimi yar›fl›n aç›k farkla kaybedilmesinin
nedeninin bulunmas›na karar verdi. Yap›lan
araflt›rmalar, analizler ve uzun çal›flmalar sonucu hata
bulundu ve çözüm önerisi getirildi. 

Japonlar›n tak›m›nda 8 kifli kürek çekiyor, 1 kifli
dümencilik yap›yordu.

Türk Tak›m›nda ise 1 kifli kürek çekiyor, 8 kifli
dümeni kullan›yordu.

9 kiflilik Türk tak›m› Japonlarla bir yar›fl yapmak
üzere yeniden yap›land›. 

Yeni yap›lanma flekli flöyleydi;

- 4 dümen müdürü,

- 3 bölgesel dümen müdürü,

- Kürek çekmekle görevli kiflinin performans›ndan
sorumlu 1 dümen yöneticisi,

- ve 1 kürek çekme eleman›. 

‹kinci yar›fl› Japonlar iki kilometre arayla
kazand›lar. Tepesi atan Türk flirketi yönetim kurulu
hemen harekete geçti. Yar›fl›n kaybedilmesinden
sorumlu tutulan kürekçi kovuldu ve müdürlere
sorunun çözümüne olan katk›lar›ndan dolay› ikramiye
verildi.

Sanal ortamdan

TÜRK YÖNET‹M 

FELSEFES‹
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Türk Nöroflirürji Derne¤i Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi 

Ö¤retim ve E¤itim Grubu

“Servikal Disk Hernileri Paneli”

1 Mart 2008, Bursa

www. spineturk.org

Türk Nöroflirürji Derne¤i Temel Nöroflirürji Ö¤retim ve 

E¤itim Kursu

“Kafa Travmalar›, A¤r› ve Fonksiyonel Nöroflirürji

2. Dönem 4. Kurs”

11-14 Mart 2008 Çeflme-‹zmir

www. turknorosirurji.org.tr

Türk Nöroflirürji Derne¤i Pediatrik Nöroflirürji 

Ö¤retim ve E¤itim Kursu

“Tümörler ve Epilepsi”

3-6 Nisan 2008, ‹stanbul

www. turknorosirurji.org.tr
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Türk Nöroflirürji Derne¤i Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi 

Ö¤retim ve E¤itim Grubu Yaz Okulu

“Tümörler ve Epilepsi”

26-29 Haziran 2008, Pamukkale, Denizli

www. spineturk.org

Türk Nöroflirürji Derne¤i 22. Bilimsel Kongresi

18-22 Nisan 2008, Kremlin Palas Otel

www. turknorosirurji.org.tr

Türk Nöroflirürji Derne¤i Ö¤retim ve E¤itim Kurulu

3. Araflt›rma Kursu

“Etikten Araflt›rmaya, Araflt›rmadan Yay›na”

22-25 May›s 2008, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak

www. turknorosirurji.org.tr
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ÖNEML‹!

Anabilim Dal›
Baflkanlar› ve

Klinik fiefleri’nin
dikkatine!

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  

NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  BB‹‹LL‹‹MMSSEELL  AARRAAfifiTTIIRRMMAA  

DDEESSTTEEKK  BBUURRSSLLAARRII

2005 y›l›nda yönetim kurulu taraf›ndan kabul edilen bu burslar›n amac›
bilimsel araflt›rmalar› desteklemektir.

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  BB‹‹LL‹‹MMSSEELL  AARRAAfifiTTIIRRMMAA  DDEESSTTEEKK
BBUURRSSLLAARRII  22000088  BBAAfifiVVUURRUU  KKOOfifiUULLLLAARRII

Türk Nöroflirürji Derne¤i Ö¤retim ve E¤itim Kurulu Araflt›rma Çal›flma Grubu
2008 y›l›nda bilimsel araflt›rmalar›  desteklemek amac› ile 10 kifliye burs
verecektir.

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 tasarlanm›fl ve
yap›lacak olmal›d›r.

4. Araflt›rma  laboratuvar veya klinik alanda olabilir.

5. Son baflvuru tarihleri:

1 Haziran 2008

1 Eylül 2008

1 Aral›k 2008 

6. Baflvuruda, araflt›rmada ad› geçen di¤er araflt›rmac›lar›n yaz›l› onay› ve
anabilim dal› baflkan› / klinik flefi onay yaz›s› flartt›r.

7. Baflvuru mektubu ile birlikte 4 nüsha araflt›rma Türk Nöroflirürji Derne¤i
adresine gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir.  Faks, disket veya e-
posta ile baflvuru geçerli de¤ildir.

8. Burs, baflvuran araflt›rmac›ya araflt›rmada kullan›lacak faturalar karfl›l›¤›nda
verilir. 

9. Burs miktar› araflt›rma bafl› en çok 5000 YTL d›r.
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ÖNEML‹!

Anabilim Dal›
Baflkanlar› ve

Klinik fiefleri’nin
dikkatine!

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  

YYUURRTTDDIIfifiII  ÖÖZZEELL  KKOONNUULLAARR  BBUURRSS  PPRROOGGRRAAMMLLAARRII

Amaç: Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi genç nöroflirürjiyenlerin, yurt d›fl›nda kendisini
kan›tlam›fl bir merkezde, ilgi duyduklar› bir alanda gidip e¤itim ve ö¤renim almalar›
ve gereksinim duyduklar› araflt›rma projelerini bu merkezlerde yapmalar›na olanak
sa¤lamak ve Türkiye'ye döndüklerinde kazand›klar› deneyimlerle çal›flt›klar› klini¤e
katk›da bulunmalar›d›r.

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  YYUURRTTDDIIfifiII  ÖÖZZEELL  KKOONNUULLAARR  BBUURRSS  PPRROOGGRRAAMMII  22000077
BBAAfifiVVUURRUU  KKOOfifiUULLLLAARRII

1. Burslar Türk Nöroflirürji Derne¤i üyelerine verilir.

2. Burs alacak kifli 40 yafl alt›nda olmal›d›r.

3. Baflvuran aday›n  bir e¤itim hastanesinde çal›fl›yor olmas› gerekmektedir.

4. Aday 3 adet  ayr›nt›l› bilimsel özgeçmiflini  ve çal›flma süresinde  planlad›¤› 
projelerini Türk Nöroflirürji Derne¤i'ne göndermelidir.

5. Burs Alanlar›:

Pediatrik Nöroflirürji 3 Kifli
Pediatrik Spinal Cerrahi 2 Kifli
Periferik Sinir Cerrahisi 2 Kifli
Vasküler Cerrahi 2 Kifli

6. Bursa baflvuran aday Türk Nöroflirürji Derne¤i taraf›ndan oluflturulacak  kurul
taraf›ndan sözlü görüflmeye al›n›r.

7. Aday dönüflünde Türk Nöroflirürji Derne¤i'ne rapor verir.

8. Burs süresi 6 ayd›r.

9. Burs ücreti ayda 1000 USD'd›r.

10. Son baflvuru tarihi: 1 Mart 2008
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1. Burslar Türk Nöroflirürji Derne¤i üyelerine verilir.

2. Burs alacak kifli 40 yafl alt›nda olmal›d›r.

3. Baflvuran aday›n bir e¤itim hastanesinde çal›fl›yor olmas›
gerekmektedir.

4. Aday 3 adet ayr›nt›l› bilimsel özgeçmiflini ve çal›flma süresinde
planlad›¤› projelerini Türk Nöroflirürji Derne¤i’ne göndermelidir.

5. Aday›n Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi olan ve e¤itim
hastanelerinde ö¤retim kadrosunda bulunan (Profesör, Doçent,
fief, fief Muavini) en az 2 kifliden referans mektubu almas› gerekir.

6. Gidece¤i ülkenin dili veya ‹ngilizce dilinde TOEFL (en az 500),
KPDS (en az 70) puan alanlar baflvuracakt›r.

7. Aday›n Türk Nöroflirürjisi’nin geliflmesine katk›s› olacak bir alanda
kendisini kan›tlam›fl bir merkeze gitmesi istenir.

8. Aday›n bu merkezden kabul yaz›s› alm›fl olmas› gerekmektedir.

9. Bursa baflvuran aday Türk Nöroflirürji Derne¤i taraf›ndan
oluflturulacak kurul taraf›ndan sözlü görüflmeye al›n›r.

10. Aday›n yurda dönüflte bir e¤itim kurumunda burs süresinin en az
2 misli daha çal›flmas› istenir.

11. Aday dönüflünde Türk Nöroflirürji Derne¤i’ne rapor verir.

12. Burs süresi 3 ay  ile 1 y›l aras›nda de¤iflebilir.

13. Burs ücreti ayda 1500 USD d›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2008

Türk Nöroflirürji Derne¤i

Yurtd›fl› E¤itim Bursu Baflvuru Koflullar›
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2008 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir
bilimsel araflt›rma ödüllendirilecektir. Seçilen araflt›rmac›ya
ödülü ve berat› 2008 y›l› Türk Nöroflirürji Derne¤i 22. Bilimsel
Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1000 USD karfl›l›¤› Yeni
Türk Liras›d›r.

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmal›d›r.

2. Baflvuran kifli, Türk Nöroflirürji Derne¤i (TND) 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 2007 - 31 Aral›k 2007 tarihleri aras›nda yay›mlanm›fl
veya yay›na kabul edilmifl olmal›d›r.

6. Baflvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araflt›rma Türk
Nöroflirürji Derne¤i adresine gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baflvuru geçerli
de¤ildir.

7. Ödül baflvuran araflt›rmac›ya verilir. Baflvuruda, araflt›rmada
ad› geçen di¤er araflt›rmac›lar›n yaz›l› onay› flartt›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2008

Türk Nöroflirürji Derne¤i

2008 Y›l› Bilimsel Araflt›rma Ödülü
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2008 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› 22. Türk
Nöroflirürji Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar›
10 Cumhuriyet alt›n›d›r. 

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmal›d›r.

2. Baflvuran kifli, Türk Nöroflirürji Derne¤i (TND) 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 2007 - 31 Aral›k 2007  tarihleri aras›nda  yay›mlanm›fl veya
yay›na kabul edilmifl olmal›d›r. 

6. Baflvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araflt›rma Türk
Nöroflirürji Derne¤i adresine gönderilmeli yada elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baflvuru geçerli
de¤ildir. 

7. Ödül baflvuran araflt›rmac›ya verilir. Baflvuruda, araflt›rmada ad›
geçen di¤er araflt›rmac›lar›n yaz›l› onay› flartt›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2008

Türk Nöroflirürji Derne¤i

Prof. Dr. Mahir Tevruz 

Bilimsel Araflt›rma Ödülü - 2008
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2008 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir uzmanl›k
tezi ödüllendirilecektir. Seçilen uzmanl›k bilimsel tezine, ödülü ve
berat›  22. Türk Nöroflirürji Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde
verilecektir.  Ödül miktar› 500 USD'd›r. 

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Ödül için baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti  vatandafl›
olmal›d›r.

2. Ödül için baflvuran kifli  Türk Nöroflirürji Derne¤i (TND) 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 2007 y›l› içerisinde bas›lm›fl olmal›d›r. 

6. Baflvuru mektubu ile birlikte dört nüsha tez, Türk Nöroflirürji
Derne¤i adresine  gönderilir ya da elden teslim edilir. Faks,
disket veya e-posta ile  baflvuru geçerli de¤ildir. 

7. Ödül baflvuran kifliye verilir. 

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2008

Türk Nöroflirürji Derne¤i

Dr. Aysima Alt›nok 

Nöroflirürji Uzmanl›k Tez Ödülü - 2008
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Türk Nöroflirürji Derne¤i

Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp 

Genç Nöroflirürjiyen Teflvik Ödülü - 2008

Türk Nöroflirürji Derne¤i Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp  Genç
Nöroflirürjiyen Teflvik  Ödülü için  üç bilimsel çal›flma  ödüllen-
dirilecektir. Seçilen araflt›rmac›lar›n ödül ve berat›  Türk Nöroflirürji
Derne¤i 22. Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1.ye
2500 USD, 2.ye 1500 USD ve 3.ye 1000 USD'd›r.

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Ödül için baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti  vatandafl›
olmal›d›r.

2. Ödül için baflvuran kifli TND 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 2007 - 31 Aral›k 2007 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 TND taraf›ndan verilen baflka bir ödüle
baflvurmam›fl olmas› veya daha önce herhangi bir ödül
kazanmam›fl olmas› gereklidir.

7. Ödül, de¤erlendirme jürisi taraf›ndan lay›k görüldü¤ü takdirde
verilir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri bölünemez,
birer kifliye verilir. Ödül baflvuran araflt›rmac›ya verilir.
Baflvuruda, araflt›rmada ad› geçen di¤er araflt›rmac›lar›n yaz›l›
onay› flartt›r. 

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2008
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2008 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› 22. Türk Nöroflirürji
Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1000 USD’dir. 

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmal›d›r.

2. Baflvuran kifli, Türk Nöroflirürji Derne¤i (TND) 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
2007 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.

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2008 

Türk Nöroflirürji Derne¤i

Dr. Y›ld›z Yalç›nlar 

Bilimsel Araflt›rma Ödülü - 2008
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BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmal›d›r.

2. Baflvuran kifli Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi olmal›d›r.

3. Baflvuran aday›n 45 yafl ve alt›nda olmas› gerekmektedir.

4. Baflvuran kiflinin üniversite Anabilim Dal›nda veya e¤itim hastaneleri
Nöroflirürji kliniklerinde çal›fl›yor olmas› gerekmektedir.

5. Baflvuran aday›n gidece¤i ülkenin dili veya ‹ngilizce dilinde KPDS'den 
enaz 70, TOEFL'den enaz 500 puan almas› gerekmektedir.

6. Aday›n gidece¤i merkezden kabul yaz›s› almas› gerekmektedir.

7. Aday›n dönüflünde Türk Nöroflirürji Derne¤i'ne çal›flmas›yla ilgili rapor vermesi  
gerekmektedir.

8. Aday›n 3 adet ayr›nt›l› bilimsel özgeçmiflini ve planlad›¤›  projelerini 
Türk Nöroflirürji Derne¤i'ne göndermesi gerekmektedir.

9. Burs ücreti y›ll›k 5000 USD'dir.

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2008

Türk Nöroflirürji Derne¤i

Prof. Dr. Vural Bertan 

Yurtd›fl› Ö¤retim ve E¤itim Bursu 2008
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Türk Nöroflirürji Derne¤i, üyeleri aras›ndan patent alm›fl kiflilere patent
ödülü verecektir.  2007 y›l› içinde patent alm›fl üyelerimiz 1 Nisan 2008
tarihine kadar derne¤imize baflvurduklar› takdirde, bu baflvurular
oluflturulacak bir jüri taraf›ndan de¤erlendirilecektir. Patent sahibi
üyelerimize verilecek ödül miktar› 5000 YTL’dir. Bu ödül birden fazla
baflvuruya verilebilir.

BAfiVURU KOfiULLARI:

1. Baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmal›d›r.
2. Baflvuran kifli Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi veya Nöroflirürji dal›nda

uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.
3. Patent ödülü baflvuran kifliye verilir.
4. Patent birden fazla kifliye aitse baflvuru için di¤er patent sahiplerinin

yaz›l› onay› gereklidir.
5. Patent Nöroflirürji ile ilgili herhangi bir giriflimi sa¤lay›c›, kolaylaflt›r›c›,

sanayiye uyarlanabilir ve üretilebilir nitelikte olmal›d›r.
6. Baflvuru mektubu ile birlikte resmi patent belgeleri ve patentli ürünü

aç›klay›c› belgelerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir.
7. Patent ödülü için duyuru Türk Nöroflirürji Derne¤i yay›nlar›nda her y›l

için tekrarlan›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹
1 N‹SAN 2008 

Türk Nöroflirürji Derne¤i

Patent  Ödülü - 2008
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TÜRK NÖROfi‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹ 
‹STANBUL SP‹NAL CERRAH‹ GÜNLER‹

2008 TOPLANTI PROGRAMI

TTaarriihh KKoonnuu KKoonnuuflflmmaacc››

09 Ocak 2008 Brakial pleksus yaralanmas› ve cerrahi yaklafl›m Dr. Murat Kutluay

13 fiubat 2008 Spinal cerrahide yenilikler Dr. Ali Arslantafl

12 Mart 2008 Torakal ön kolona posteriordan yaklafl›m Dr.Tuncer Süzer

09 Nisan 2008 Spinal navigasyon Dr. fiükrü Ça¤lar

14 May›s 2008 Siringomiyeli Dr. Feyza Karagöz Güzey

TTooppllaanntt››nn››nn  YYeerrii::

Sonomed Plaza/Kad›köy

PPrrooggrraamm::

18:00 - 18:30 Buluflma Kokteyli

18:30 - 19:00 Konfreans

19:00 - 20:30 Olgu Tart›flmalar›

20:30 - 23:00 Yemek

MMooddeerraattöörrlleerr

Dr.Mesut Y›lmaz

Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 

1.Nöroflirürji Klini¤i

GSM: 0505-5249372

Dr.Sedat Dalbayrak

Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 

1.Nöroflirürji Klini¤i

GSM: 0505-5249307

sedalbayrak@yahoo.com

sedalbayrak@hotmail.com

‹‹rrttiibbaatt  vvee  sseekkrreetteerryyaa

Olcay Sunay

GSM: 0533-2852395

olcay@medikon.net
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TÜRK NÖROfi‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
‹ZM‹R NÖROfi‹RÜRJ‹ GÜNLER‹

2008 TOPLANTI PROGRAMI

TTaarriihh KKoonnuu KKoonnuuflflmmaacc›› MMooddeerraattöörr

10 Ocak 2008 Kranyal Metastazlar Dr. Erdem Göker Dr. Nezih Oktar
Dr. Yavuz Anacak

7 fiubat 2008 Serebral Vazospazm ve Tedavisi Dr. Talat K›r›fl Dr. ‹zzet Övül

6 Mart 2008 Kranyoserebral Malinitelerde 
Radyoterapi Dr. Fadime Akman Dr. Nuri Arda

3 Nisan 2008 Düflük Grade'li Glial Tümörlere 
Yaklafl›m Dr. Nezih Oktar Dr. Mehmet Selçuki

TTooppllaanntt››  YYeerrii::

18:00             Kahve ve içki ikram›

18:30 - 19:15 Konferans ve tart›flma

19:15 - 20:00 Olgu sunumu ve tart›flma

Olgu sunumu yapmak isteyenlerin Hsucu@yahoo.com adresine en geç 3 gün öncesinden sunmak

istedikleri olgu ile ilgili k›sa bir not bildirmesini rica ederiz. 

PPrrooggrraamm  KKoommiitteessii

Prof. Dr. Mehmet Zileli, EgeT›p Nöroflirürji Anabilim Dal›

Doç. Dr.  Serhat Erbayraktar, Dokuz Eylül T›p Nöroflirürji Anabilim Dal›

Uzm. Dr. Kamil Sucu, Atatürk Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klini¤i

Uzm. Dr. Füsun Demirçivi Özer, Bozyaka Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klini¤i

Uzm. Dr. Özcan Binatl›, Tepecik Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klini¤i



66

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 NÖROfi‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹

‹ZM‹R SP‹NAL CERRAH‹ GÜNLER‹

2008 TOPLANTI PROGRAMI

TTaarriihh KKoonnuu KKoonnuuflflmmaacc›› MMooddeerraattöörr

25 Ocak 2008 ‹ntradiskal Giriflimler Dr. Yusuf Duransoy Dr. Sedat Ça¤l›

22 fiubat 2008 Postoperatif Omurga Enfeksiyonlar› Dr. Kamil Sucu Dr. Altay Bedük

21 Mart 2008 Baflar›s›z Bel Cerrahisi Sendromu Dr. Murat Coflar Dr. Mehmet Zileli

25 Nisan 2008 Metastatik Omurga Tümörleri Dr. Ozan Gani Usmen Dr. Kemal Yücesoy

09 May›s 2008 Çocuklarda Omurga Travmalar› Dr. Cüneyt Temiz Dr. Kami Sucu

TTooppllaanntt››  YYeerrii:: Ege Üniversitesi Nöroflirürji Anabilim Dal›, Erdem Tunçbay Toplant› Salonu

18:00 Kahve ve içki ikram›

18:30 - 19:15 Konferans ve tart›flma

19:15 - 20:00 Olgu sunumu ve tart›flma

Olgu sunumu yapmak isteyenlerin mehmet.zileli@ege.edu.tr adresine en geç 3 gün öncesinden sunmak

istedikleri olgu ile ilgili k›sa bir not bildirmesini rica ederiz. 

PPrrooggrraamm  KKoommiitteessii

Prof. Dr. Mehmet Zileli, EgeT›p Nöroflirürji Anabilim Dal›

Doç. Dr. Kemal Yücesoy, Dokuz Eylül T›p Nöroflirürji Anabilim Dal›

Doç. Dr. Sedat Ça¤l›, EgeT›p Nöroflirürji Anabilim Dal›

Doç. Dr. Cüneyt Temiz, Celal Bayar Üniversitesi T›p Nöroflirürji Anabilim Dal›

Uzm. Dr. Kamil Sucu, Atatürk Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klini¤i

Uzm. Dr. Yusuf Duransoy, Bozyaka Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klini¤i
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TÜRK NÖROfi‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹

MALATYA SP‹NAL CERRAH‹ TOPLANTILARI 

4. DÖNEM PROGRAMI

11 Ocak 2008 Dr. Bülent Tucer Perkütan uygulamalar

08 fiubat 2008 Dr. Fatih Erol Alt servikal travmalara yaklafl›m

07 Mart 2008 Dr. Tuncer Süzer Üst servikal travmalara yaklafl›m

04 Nisan 2008 Dr. Erkan Kaptano¤lu Torakolomber anterior yaklafl›mlar

10 May›s 2008 Dr. fiükrü Ça¤lar Spinal navigasyon

Moderatör:

Doç. Dr. Süleyman Çayl›

0532 3414283

0422 3410660/3210

srcayli@inonu.edu.tr
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  BBiilliimmsseell  TTooppllaanntt››llaarr  LLiisstteessii

Türk Nöroflirürji Derne¤i, Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu “Servikal Disk
Hernileri Paneli”. 1 Mart 2008, Bursa.
www.spineturk.org

Türk Nöroflirürji Derne¤i, Temel Nöroflirürji Ö¤retim
ve E¤itim Kursu “Kafa Travmalar›, A¤r› ve
Fonksiyonel Nöroflirürji”, 2. Dönem 4. Kurs. 
11-14 Mart 2008, ‹zmir. www.turknorosirurji.org.tr

Türk Nöroflirürji Derne¤i, Pediatrik Nöroflirürji
Ö¤retim ve E¤itim Kursu “Tümörler ve Epilepsi”. 
3-6 Nisan 2008, ‹stanbul. www.turknorosirurji.org.tr

Türk Nöroflirürji Derne¤i, 22. Bilimsel Kongresi. 
18-22 Nisan 2008, Antalya.
www.tnd2008kongresi.info/

Türk Nöroflirürji Derne¤i, Ö¤retim ve E¤itim Kurulu
3. Araflt›rma Kursu “Etikten Araflt›rmaya,
Araflt›rmadan Yay›na”. 22-25 May›s 2008, Zonguldak.
www.turknorosirurji.org.tr

Türk Nöroflirürji Derne¤i, Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu Yaz Okulu. 
26-29 Haziran 2008, Pamukkale Denizli.
www.spineturk.org

YYuurrttiiççiinnddee  YYaapp››llaann    BBiilliimmsseell  TTooppllaanntt››llaarr  LLiisstteessii

Türk Nöroflirürji Derne¤i, Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu “Servikal Disk
Hernileri Paneli”. 1 Mart 2008, Bursa.
www.spineturk.org

Türk Nöroflirürji Derne¤i, Temel Nöroflirürji Ö¤retim
ve E¤itim Kursu “Kafa Travmalar›, A¤r› ve
Fonksiyonel Nöroflirürji”, 2. Dönem 4. Kurs. 
11-14 Mart 2008, ‹zmir. www.turknorosirurji.org.tr

Türk Nöroflirürji Derne¤i, Pediatrik Nöroflirürji
Ö¤retim ve E¤itim Kursu “Tümörler ve Epilepsi”. 
3-6 Nisan 2008, ‹stanbul. www.turknorosirurji.org.tr
8. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 
19-23 Nisan 2008, Antalya.

Geriatrics 2008. 5-8 Nisan 2008, Antalya.
www.geriatri2008.org

1st ISMISS Congress in Turkey on Minimal Invasive
Spine Surgery and Interventional Treatments. 
5-6 Nisan 2008, Ankara. www.ismissturkey.org

Türk Nöroflirürji Derne¤i, 22. Bilimsel Kongresi. 
18-22 Nisan 2008, Antalya.
www.tnd2008kongresi.info/

22. Ulusal Dilbilim Kurultay›. 8-9 May›s 2008, Van.
kurultay22@gmail.com

Türk Nöroflirürji Derne¤i, Ö¤retim ve E¤itim Kurulu
3. Araflt›rma Kursu “Etikten Araflt›rmaya,
Araflt›rmadan Yay›na”. 22-25 May›s 2008, Zonguldak.
www.turknorosirurji.org.tr

6. Ulusal Epilepsi Kongresi. 4-7 Haziran 2008,
Çeflme.

Türk Nöroflirürji Derne¤i, Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu Yaz Okulu. 26-29
Haziran 2008, Pamukkale Denizli. www.spineturk.org

9th International Conference on XeCT and Related
CBF Techniques. 3-6 Eylül 2008, Kufladas›.
www.xect2008.org

17th Annual Meeting of European Society for
MovementAnalysis for Adults and Children. 
8-13 Eylül 2008, Antalya. www.esmac2008turkey.org

2nd International Levantine Forum “Advances in
Neurological Surgery”. 13-16 Kas›m 2008, Antalya.
www.neurolevantineforum.org

YYuurrttdd››flfl››nnddaa  YYaapp››llaann  BBiilliimmsseell  TTooppllaanntt››llaarr  LLiisstteessii

5th Congress EURONEURO 2008. 17-19 Ocak 2008,
Maastricht, HOLLANDA. www.euroneuro.eu

World Forum for Spine Research. 23-26 Ocak 2008,
Kyoto, JAPONYA.

Bilimsel toplantılar



International Neurotrauma Forum. 11-14 Mart 2008,
BREZ‹LYA. www.neurotraumabrasil.com.br

9th Workshop on Endoscopic Pituitary Surgery.
17-18 Mart 2009, Bologna, ‹TALYA.
www.csrcongressi.com

Perspectives in Central Nervous System
Malignancies. 28-29 Mart 2008, ALMANYA.
www.imedex.com

10th Annual Meeting Brain Tumor Epidemiology
Consortium (BTEC). 5-8 Nisan 2008, Heidelberg,
ALMANYA. www.epi.grants.cancer.gov/btec/

Controversies in Spine Trauma Symposium. 
12-13 Nisan 2008, Baltimore, ABD. www.aona.org

76th Annual Meeting of the American Association of
Neurological Surgeons (AANS). 26 Nisan-1 May›s
2008, fiikago, ABD. www.aans.org

24th Annual Meeting of the European Section of the
Cervical Spine Research Society. 26-31 May›s 2008,
Geneva, ‹SV‹ÇRE.  www.csrs-es.org/

Spineweek 2008. 26-31 May›s 2008, Geneva,
‹SV‹ÇRE. www.spineweek.com

4th European Spring Oncology Conference (ESOC-4).
14-16 Haziran 2008, Marbella, ‹SPANYA.
www.esocmarbella.com

59th Annual Meeting of the German Society of
Neurosurgery (DGNC). 1-4 Haziran 2008, Würzburg,
ALMANYA. www.sinch.it

The 1st Triennal World Congress of Minimally
Invasive Spine Surgery and Techniques. 
3-7 Haziran 2008, Hawaii, ABD. www.wcmisst.org

16th Zurich Course on Interventional
Neuroradiology. 30 Haziran-3 Temmuz 2008, 
Zürih, ‹SV‹ÇRE. neuroradiologie@usz.ch

13th International Symposium on Pediatric Neuro-
Oncology. 29 Haziran-2 Temmuz 2008, fiikago, ABD.
ispno@childrensmemorial.org

Forum of European Neuroscience Societies. 
12-16 Temmuz 2008, Geneva, ‹SV‹ÇRE.
http://forum.fens.org/2008/
12th World Congress on Pain. 17-22 A¤ustos 2008,
Glasgow, ‹SKOÇYA. www.iasp-pain.org/worldcongress

6th International Congress on Meningiomas and
Cerebral Venous System. 3-7 Eylül 2008, Boston,
ABD. www.TheMeningiomaConference2008.org

14th Congress of the European Society of Surgical
Oncology (ESSO 2008). 10-12 Eylül 2008, The Hague,
HOLLANDA. www.ecco-org.eu

Congress of Neurological Surgeons, 2008 Annual
Meeting. 20-25 Eylül 2008, Florida, ABD. www.cns.org

40th Congress of the International Society of
PaediatricOncology (SIOP). 2-6 Ekim, Berlin,
ALMANYA. www.siop2008.de

18th Congress of the European Society for
Stereotactic and Functional Neurosurgery. 
5-8 Ekim 2008, Rimini, ‹TALYA. www.essfn.org

North American Spine Society 23rd Annual Meeting.
14-18 Ekim 2008, Toronto, KANADA. www.spine.org

Cervical Spine Research Society 36th Annual
Meeting. 4-6 Aral›k 2008, Teksas, ABD. www.csrs.org

14th Endoscopic Neurosurgery Workshop. 
7-10 Aral›k 2008, Ghent, BELÇ‹KA.
www.neuroendoscopy.org
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Türk Nöroflirürji Derne¤i üyeli¤inin yararlar›

•  Ücretsiz y›lda 6 say› bilimsel dergi,

•  Ücretsiz y›lda 4 defa ana bülten,

•  Ücretsiz grup bültenleri (6-8 defa),

• Araflt›rma ve proje destek burslar›,

•  De¤iflik ödül programlar›na baflvurma hakk›,

•  Dernek toplant›lar›na görevli (konuflmac›, yönetici, misafir vb), 
olarak kat›lma hakk›,

•  Y›lda 15 de¤iflik bilimsel toplant›ya (kongre, sempozyum ve kurs 
fleklinde) kat›labilme flans›,

•  Toplant›larda indirimli ücretlerden yararlanma...

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

ÜÜllkkeemmiizziinn  bbüüttüünn

NNöörrooflfliirrüürrjjiiyyeennlleerriinnii  

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii’’nnee  

üüyyee  oollmmaayyaa  ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz!!



BERK BENEK

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

OKAN DER‹N

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

HASAN HÜSEY‹N ANASIZ

1969 y›l›nda Emirda¤’da
do¤mufltur.   Ankara
Numune  E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesinden
ihtisas›n› alm›flt›r.   Halen
Afyonkarahisar  Devlet
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve iki
çocuk babas›d›r.  

OSMAN YAMAN

1968 y›l›nda Afyon’da
do¤mufltur. Uluda¤
Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim
Dal›ndan   ihtisas›n›
alm›flt›r.   Halen Çekirge
Devlet Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve bir
çocuk babas›d›r. 
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Yeni üyeler

Ç‹⁄DEM MUMCU

1973 y›l›nda Karasu’da
do¤mufltur. 100. Y›l
Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r. Halen Van
‹pekyolu Devlet Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve iki
çocuk annesidir. 

MEHMET B‹ROL ÖZTÜRK

1969 y›l›nda Kayseri’de
do¤mufltur. F›rat Üniversitesi
T›p Fakültesi  Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan   ihtisas›n›
alm›flt›r.   Halen Elbistan
Devlet Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve iki
çocuk babas›d›r. 

BURAK KAZANCI

1975 y›l›nda Eskiflehir’de
do¤mufltur.  S.B. Ankara
D›flkap› Y›ld›r›m  Beyaz›t
E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesinden   ihtisas›n›
alm›flt›r.   Halen ayn› yerde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve bir
çocuk babas›d›r.  

CEM  D‹NÇ

1976 y›l›nda ‹stanbul’da
do¤mufltur.  S.B. Okmeydan›
E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesinden   ihtisas›n›
alm›flt›r.Halen Afyonkarahisar
Devlet Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve bir
çocuk babas›d›r.  
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C‹HAN ‹fiLER

1978 y›l›nda ‹zmit’te
do¤mufltur. ‹stanbul
Üniversitesi Cerrahpafla T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan ihtisas›n›
alm›flt›r. Halen Ba¤c›lar
E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak çal›flmaktad›r.  

RECEP ÖZGÜN

1970 y›l›nda
Afyonkarahisar’da
do¤mufltur.  Ankara Atatürk
E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesinden   ihtisas›n›
alm›flt›r.   Halen Yüksekova
Devlet Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve iki
çocuk babas›d›r.  

MUH‹TT‹N BEL‹RGEN

1974 y›l›nda Konya’da
do¤mufltur. Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim
Dal›ndan  ihtisas›n›
alm›flt›r.   

H. ‹BRAH‹M ÖZDEM‹R

1975 y›l›nda Silifke’de
do¤mufltur.  S.B. Ankara
D›flkap› Y›ld›r›m Beyaz›t
E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesinden   ihtisas›n›
alm›flt›r.   Halen Çorum
Devlet Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve bir
çocuk babas›d›r.  

Yeni üyeler

CEZM‹ ÇA⁄RI TÜRK

1977 y›l›nda Adana’da
do¤mufltur. Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.   Halen
Haydarpafla Numune
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak çal›flmaktad›r.  

NURGÜL BALCI ÖKTEM

1973 y›l›nda ‹stanbul’da
do¤mufltur.  Bak›rköy Ruh ve
Sinir Hastal›klar›
Hastanesinden   ihtisas›n›
alm›flt›r.  Halen Haseki E¤itim
ve Araflt›rma  Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve bir
çocuk annesidir.  

NUR‹ ERALP ÇET‹NALP

1975 y›l›nda Adana’da
do¤mufltur. Baflkent
Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.   

ABDURRAHMAN AYCAN

1975 y›l›nda Bulan›k’da
do¤mufltur.   Vak›f Gureba
E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesinden   ihtisas›n›
alm›flt›r.   Halen  Ba¤c›lar
E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak çal›flmaktad›r.  
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