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Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin de¤erli üyeleri,

Türk Nöroflirürji Derne¤i 25. y›l›na girdi.  Hepimize kutlu olsun.
Derne¤imizin kuruluflunda eme¤i geçen ve bugünlere getiren tüm
hocalar›m›za bir kez daha teflekkür ediyoruz. Yirmibefl y›l insan
yaflam› için önemli bir süreçtir. E¤itim kliniklerinde uzmanl›k e¤itimi
alan baz› aday meslektafllar›m›z ile yafl›t bir derne¤imiz var. Bu
zaman diliminde dünyada nöroflirürjinin geliflime paralel olarak,
ülkemizde nöroflirürji oldukça önemli yol katetti ve sayg›n bir yer
edindi. Gelinen bu noktaya kadar nöroflirürji e¤itimin standardize
edilmesi, yayg›nlaflt›r›lmas›, ülke çap›na yay›lmas›nda TNDer’de
vücut bulan örgütlü yap›n›n çok önemli katk›lar› vard›r. 

Bu bültende, Türk Nöroflirürji Derne¤i baflkan› Dr. Ethem
Beflkonakl›’n›n 25. y›l yaz›s› ve ayr›ca Dr. Sait Naderi’nin Türkiye’de
Nöroflirürji’nin k›saca tarihini anlatan yaz›s›n› bulacaks›n›z.
Yirmibeflinci y›l›m›zda geldi¤imiz noktay› belgelemek için Türk
Nöroflirürji Derne¤i’nin kurumsal yap›s›n›, kurullar›n›, ileri ö¤retim
ve e¤itim gruplar›n› bir kez daha yay›nl›yoruz. 

TNDer Baflkan› Türk Tabipleri Birli¤i Uzmanl›k Dernekleri Eflgüdüm
Kurulu (TTB-UDEK) genel kurulu haberleri ve derne¤imiz ad›na
çal›flma gruplar›na kat›lan üyelerimizin raporlar›na yer veriyoruz.
Toplant› izlenimleri, okurlar›m›zdan gelen dosyalar ve duyurular ile
bültenimizi bitiriyoruz. 

Sa¤l›kta radikal dönüflümlerin yafland›¤› günümüzde meslek
örgütlerinin güçlü olmas› gerekmektedir.  Yaflan›lan süreç ile ilgili
de¤erlendirme, tart›flma yaz›lar›n› ve çözüm önerilerini bu
bültenlerde paylaflabilece¤imizi bir kez daha söyleyerek, herkesin
yeni y›l›n› kutluyorum. 

Sayg›lar›mla. 

DDooçç..  DDrr..  SSüülleeyymmaann  ÇÇAAYYLLII
Türk Nöroflirürji Derne¤i 

Bülten Editörü

3

EditördenDoç. Dr. SÜLEYMAN ÇAYLI
Türk Nöroflirürji Derne¤i 

Bülten Editörü
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Derne¤imizin önceki baflkan› say›n Dr. Mehmet
Zileli 2008 y›l› Bülten: 19, sayfa 4-7’deki baflkanl›k
yaz›s›n›n bir yerinde yukar›daki sözleri söylüyordu.
Tamamen kat›ld›¤›m bu yaz›ya baz› eklemeler
yaparak hem günümüzü hem derne¤imizin son
durumunu anlatmaya çal›flaca¤›m.

Yaflad›¤›m›z dünya h›zla de¤iflmekte. Sosyal,
kültürel ve ekonomik flartlar›n yan›s›ra de¤iflen do¤a
koflullar› hayat›m›z› pek çok zaman olumsuz yönde
etkiliyor. Küresel ›s›nman›n kap›m›z›n efli¤ini çoktan
aflmas› gibi…  Ama halen tedbir alm›yor ve gerçe¤i

görmezden geliyoruz. Oysa insano¤lu bin y›llard›r,
hayatta kalma mücadelesi verirken, tek bafl›na kendi
gücünün onu hayatta tutmaya yetemeyece¤inin
fark›na çoktan varm›flt›. Fark›na varmak ve gere¤ini
yapmak ak›ll› olanlar›n ifli... 

Pek tabi ki, bu de¤iflim sadece ekonomik ya da
çevresel anlamda yaflanm›yor. Yeni Dünya düzeni,
beraberinde sanat, spor, bilim ve teknoloji gibi
hayat›n her alan›nda de¤iflimi ve rekabeti zorunlu
k›l›yor. Ülkemiz de do¤al ve kaç›n›lmaz olarak pek
çok alanda de¤iflimi ve rekabeti yakalamaya çal›fl›yor. 

Başkandan

NNEERREEYYEE  GG‹‹DD‹‹YYOORRUUZZ!!  

““OOyyssaa  bbiizz  hhaallaa  ggeerrççee¤¤ii  ggöörrmmeezzddeenn  ggeelliiyyoorruuzz..  SS››¤¤››nnmmaayyaa  aall››flfltt››¤¤››mm››zz  ppeemmbbee  bbiirr  ttaabblloo  vvaarr..  KKiimmee  ssoorraarrssaakk  ssoorraall››mm,,
yyeetteenneekkllii  vvee  ppeekk  cceevvvvaall  cceerrrraahhllaarr››mm››zz››nn  oolldduu¤¤uu  ttaarrtt››flfl››llmmaazz..  HHaattttaa  ööyyllee  aakk››ll  aallmmaazz  ffiikkiirrlleerriimmiizz  vvee  tteeoorriilleerriimmiizz  vvaarr
kkii;;  hheemmeenn  hheemmeenn  ççöözzüümm  üürreetteemmeeyyeeccee¤¤iimmiizz  hhiiçç  bbiirr  kkoonnuu  yyookk..  DDüünnyyaann››nn  ggeerrii  kkaallaann  bbiilliimm  iinnssaannllaarr››nn››nn,,  ggeecceessiinnii
ggüünnddüüzzüünnee  kkaatt››pp  ssoorruummlluulluukkllaarr››nn››  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeeyyee  ççaall››flflaann  ggeerrççeekk  hheekkiimmlleerriinn  ççaabbaallaarr››nn››nn  nnee  öönneemmii  vvaarr......  BBiizz
hheerr  flfleeyyiinn  mmüükkeemmmmeelliinnii  bbiilliiyyoorruuzz””  

QQUUOO  VVAADD‹‹SS!!**

*Quo vadis; Türkçe'ye "Nereye gidiyorsun?" olarak çevrilebilecek Latince cümle. ‹ncil'de geçen bu cümle bugün bir atasözü gibi
kullan›lmaktad›r. 1951 y›l›nda ayn› isimle bir film çekilmifltir (Resim 1)

Doç. Dr. ETHEM BEfiKONAKLI
Türk Nöroflirürji Derne¤i Baflkan›

2255..  YYIILLIINNDDAA  
TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
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Bir hekim ve beraberinde olmas› gerekti¤i bir
“bbiilliimm  iinnssaann››”’n›n sorumlulu¤u, sadece hastalar›n›
tedavi etmek de¤ildir elbette. Bir hekim, ayn›
zamanda, yaflad›¤› topluma ve ülkesine, hatta
insanl›k ad›na tafl›d›¤› sorumluluklar› olan bir bilim
insan›d›r ve baflar›l› say›labilmesi için bu
sorumluluklar›n› yerine getirmelidir... Bu noktada,
Nöroflirürjiyenin elbette iyi cerrah olmak zorunda
oldu¤u, ancak sadece bir cerrah olmad›¤› fikrini bir
yere not etmeliyiz. Çünkü baflar›l› ameliyatlar›n
uygulanabiliyor olmas› sadece günümüze mahsus
de¤ildir. Yüzy›llar önce M›s›r medeniyetlerinde -pek
çok alanda oldu¤u gibi- ça¤›n›n çok ötesinde olan t›p
biliminin günümüze kadar uzanan kal›nt›lar›,
Nöroflirürjinin en az›ndan bilinen tarihini ve
baflar›s›n› gün ›fl›¤›na ç›karm›yor mu? Binlerce y›l
öncesinin baflar› kriterlerini günümüzün baflar›
kriterlerinden farkl› tutmak, b›rak›n günümüzü o
y›llar›n hekimlerine pek büyük haks›zl›k olmuyor mu?
Kabul etmeliyiz ki; günümüzün modern t›p anlay›fl›
baflar›y› farkl› alg›lamakta ve farkl› tariflemektedir.

Baflar›n›n günümüz t›bb›nda göstergesi nedir, ne
olmal›d›r? Elbette bir cerrah›n baflar›s›n›
sergileyebilece¤i en muhteflem sahne
ameliyathanedir. Gözün gördü¤ünden fazlas›n›
gördü¤ü, düflünce, bilgi ve yetene¤in sonsuz
harman›na kavufltu¤u yegane mekan... AAnnccaakk  bbiirr
cceerrrraahh››nn  kkeennddiissiinnii  yyeetteenneekklleerriinniinn  zziirrvveessiinnddee
hhiisssseettmmeessii,,  ppoozziittiiff  bbiilliimmiinn  bbaaflflaarr››  kkrriitteerrlleerrii  aarraass››nnddaa
kkeennddiissiinnee  yyeerr  bbuullaabbiillmmiiflfl  ddee¤¤iillddiirr.. Hekim ancak ve
ancak tüm yeteneklerini ve ufkunu ka¤›da döktü¤ü
ölçüde baflar›l›d›r. Gelece¤in hekimlerine yol
gösterebildi¤i, bilim ad› verilen Çin Seddi’ne bir
tu¤la koyabildi¤i takdirde baflar›l›d›r. Yol göstermek,
ötesinde yol olabilmek ve öncü olabilmek baflar›n›n
ta kendisidir. Bunun ise tek yolu vard›r; o da
yapabildi¤ini ispat etmek, yazmak. Yazabilmek ve
dünyaya duyurabilmek... 

Bu konuyu ülkemiz Nöroflirürjisi yönünden somut
verilerle de¤erlendirmek zorunday›z. Son 9 y›lda
Nöroflirürji ve Sinirbilim alanlar›nda dünyan›n sayg›n
bilimsel dergilerine bir göz atal›m. Ülkemiz adresli
yay›nlarda say›sal ve daha da önemlisi etkisel olarak
bir düflüfl oldu¤unu görmezden gelemeyiz.
Nöroflirürji disiplininin 2 önemli uluslararas› hakemli
bilimsel dergisi Journal of Neurosurgery ve
Neurosurgery ‘de son 9 y›l içinde yay›nlanan klinik,

deneysel, editöre mektup ve vaka takdimi gibi
toplam 16205 makaleden sadece 204‘ü Türkiye
adreslidir. Bu say›, toplam yay›n say›s›n›n ancak
%1.25’i etmektedir. Etki faktörü göz önüne
al›nd›¤›nda daha alt s›ralarda yer alan dergilerden
Surgical Neurology, Neurological Research,
Neurosurgical Review dergilerinde  son 9 y›l içinde
yay›nlanan toplam makale say›s› 4770, Türkiye adresli
yay›n say›s› ise toplam 244’dur (%5.1). Ancak etki
faktörü s›ralamas›nda daha üstlerde yer alan Stroke
ve Neuroscience dergilerinde Türkiye adresli yay›n
oran› %0,05 seviyesinin üzerine ç›kmam›flt›r. Tabi ki,
tek bafl›na önemli olan uluslararas› yay›n say›s›
de¤ildir. Güncel tedavi protokollerini etkileyebilecek
yenilikleri içeren klinik çal›flmalar büyük oranda çok
merkezli araflt›rmalara ihtiyaç duymaktad›r. Bu
konular›n tart›fl›labiliyor olmas› bile çözüm için
at›lacak bebek ad›mlar›n›n ilki olabilir. Bilim ve
teknolojiye yön verebilecek etki gücü yüksek
çal›flmalar›n, özellikle temel nörolojik bilimler
alan›nda yap›labiliyor olmas› ise bafll› bafl›na ayr› bir
tart›flma konusudur. Bu tür çal›flmalar, ancak ve
ancak, farkl› disiplinlerin güçlerininin birlefltirilmesi
ile gerçeklefltirilebilir. Bu durumun genel ve özel
sebeplerini ve çözüm yollar›n› da düflünmek
zorunday›z. Bu noktada ço¤umuzun ortak flikayeti ve
baflar›s›zl›k sebebi; yeterli donan›m, kaynak ve insan
gücüne ulaflam›yor olmam›zd›r. Sorunun temeline
inildi¤inde as›l nedenin; ne kaynak, ne donan›m, ne
de insan gücü olmad›¤› görülemiyor ise bu tart›flma
burada noktalanmal›d›r. Ülkemizde pek çok
üniversitenin araflt›rma laboratuvarlar›nda ELISA,
HPLC, immünfloresans mikroskop, PCR, hücre kültürü
donan›m›, elektron mikroskop vb gibi teknolojiler
mevcut haldedir. fiahsi ihtiraslar ve anlams›z
çekiflmeler acaba kaç kurumun mevcut olan teknoloji
olanaklar›n›n ulafl›lam›yor olmas›ndan sorumludur?
Sorun kaynak ise; üniversitelerin kendi bünyesinde
ayr›lan araflt›rma destekleri, çeflitli özel kurulufllar›n
ve her fleyden önemlisi TÜB‹TAK kurumunun
araflt›rma projeleri için ay›rd›¤› ciddi ödenekler
mevcuttur (Derne¤imizin proje destek burslar›na
baflvuru çok azd›r. 3 y›ld›r yap›lan patent ödülü
duyurular›na ise henüz bir baflvuru olmam›flt›r).
Ancak bu kaynaklar› etkin derecede kullanabiliyor
olmak için temel flart; güçlü bir hipotez kurabilme
yetene¤ine sahip ve bu hipotezi ispat etme yollar›n›
biliyor olmakt›r. Peki, hangi ulusal kurumlar bu
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beceriyi tam ve istenilen düzeyde verebilmektedir?
Hangi ulusal bilim ve yönetim kurumlar› bunu tam
anlam›yla sa¤layabilmektedir? Türk biliminin olas›
öncülerinin ve e¤itimcilerin seçimini duygusall›k,
dost iliflkileri ve ça¤d›fl› referans düzeninden
kurtaramad›¤›m›z, liyakat› ön plana ç›kar›p, yay›n
say›s›, at›f say›s›, h-indeksi gibi uluslararas› baflar›
ölçütlerine dayand›ramad›¤›m›z sürece uluslararas›
baflar›y› ancak hayal edebiliriz...

Hayal etmeyi bir kenara b›rak›p önümüzde
mevcut olan baflar› öykülerini iyi okumal›y›z. Uzak
Do¤unun her konuda oldu¤u gibi uluslararas› bilimsel
araflt›rma alan›nda da yükselifli farkedilmektedir.
Peki, bu baflar›n›n s›rr› nedir? Society for
Neuroscience (SFN)’nin sonbahar 2006 bülteninde,
SFN Baflkan› Stephen Heinemann’›n okurlar›na
mesaj›; Amerika Birleflik Devletleri’nin bilim ve
teknolojide dünya liderli¤ini kaybetme tehlikesi ile
karfl› karfl›ya oldu¤unu bildirmesiydi. Özellikle bu
makalede Çin’e at›fta bulunulmufl, ABD’de ya da
Avrupa’da e¤itim al›p ülkesine dönen Çin’li bilim
adamlar›n›n ülkelerinde bu ifli daha yükseklere nas›l
tafl›yabildiklerinden bahsedilmifltir. Peki, bugün Çin,
Singapur, Güney Kore ve Hindistan gibi bilim ve
teknolojide liderlik koltu¤una soyunan ülkeler
Türkiye’nin çok mu ilerisinde ülkelerdi? Benzer
flekilde Türk bilim insanlar›, ABD ve Avrupa’n›n pek
çok öncü merkezlerinde e¤itim almad›lar m›? Peki,
bu tecrübenin yüzde kaç› kurumsal faaliyete
dönüfltürülebilmifltir? Kuflkusuz bu soruya cevap,
baz› bilim adamlar›m›z›n gerekenleri yapt›klar›, en
az›ndan yapmaya çal›flt›klar› fleklinde olabilir. Ancak
zannedersem bilgisayar›n bafl›na geçti¤imizde
klavyeden daha çok fare’yi kullan›yoruz ve bilgiyi
üretmiyor, tüketiyoruz.  Tersi geçerli olup klavyeyi
daha çok kulland›¤›m›z zaman herhalde sorunlar›n
birço¤undan kurtulup üretilenleri tüketen de¤il,
üreten bir toplum haline gelece¤iz… AAnnccaakk  öözzeelllliikkllee
üüllkkeemmiizzddee  ssoonn  zzaammaannllaarrddaa  yyaaflflaannaann  vvee  hheekkiimmlleerr
bbaaflflttaa  oollmmaakk  üüzzeerree  ttüümm  bbiilliimm  iinnssaannllaarr››nn››nn  flfleevvkk  vvee
aazzmmiinnddee  ççöökküünnttüüyyee  yyooll  aaççaann  ppoolliittiikkaallaarr  hheerrhhaallddee  bbuu
ddiilleekklleerriimmiizziinn  ggeerrççeekklleeflfleemmeemmeessii  iiççiinn  bbiirrççookk  nneeddeennii
iiççeerrmmeekktteeddiirr!!  

Tüm bu sayd›¤›m›z genellemeleri kendi bilim ve
meslek alan›m›za yönelik olarak sorgulad›¤›m›zda
benzer sorunlarla karfl›laflabilmekteyiz. BBuu  dduurruummddaann
mmeesslleekkii  öörrggüüttüümmüüzzddee  22  sseennee  bbaaflflkkaann  yyaarrdd››mmcc››ll››¤¤››,,  22

sseenneeddiirr  ddee  bbaaflflkkaann  oollaarraakk  ggöörreevv  aalldd››¤¤››mm  iiççiinn  eellbbeettttee
bbeennddee  ssoorruummlluuyyuumm.. Ancak grubumuzun gerçek bir
sivil örgüt (sosyete) bilincine eriflmesi bir süreç iflidir
ve her fleyi jakoben bir tarzla yerle bir etme yerine
bilinçlilik halini giderek artt›rarak çözmenin daha iyi
bir yol oldu¤u kabulünden kaynakland›¤›
düflünülmelidir. Kald› ki bizler henüz kiflisel
kavgalar›m›z› bile dernek ortam›na tafl›may› bir
ayr›cal›k ve güç kazan›m› zanneden düflüncelerden
bile ar›nabilmifl de¤iliz. Kurul ve grup çal›flmalar›nda
isminin yer almas›n› hararetle isteyen baz›
üyelerimizin hiçbir toplant›ya kat›lmad›¤›n›, hiçbir
iletiye cevap bile vermedi¤ini gördük. 'Maalesef
kurultay ortam›na gelen baz› üyelerimizin kurultaya
hiç kat›lmad›¤›n›n› biliyoruz!'  Ne yapal›m? Abraham
Maslow’un “iihhttiiyyaaççllaarr  hhiiyyeerraarrflfliissii” teorisini burada bir
defa daha hat›rlatmak istiyorum. Ayr›ca yukarda
say›lan baz› sorunlar sadece camiam›zla özel de¤ildir
ve gerçek otorite olmad›¤›m›z sürece ülkemizin bilim
ve mesleki süreçlerine yön veren kurumlar›n
sorunlar›ndan ba¤›ms›z olmam›z da düflünülemez.
Ancak bu durum çokta garipsenmemelidir. Daha
önceki yaz›lar›mda belirtti¤im gibi (Bülten 14, Ocak
2007, sayfa 33-36, "TTaakk››mm  RRuuhhuu  vvee  TTaakk››mm  ÇÇaall››flflmmaass››
ÜÜzzeerriinnee..." ve Bülten 17, Ekim 2007, sayfa 33-38 “
YYoolluummuuzz  UUzzuunn;;  DDee¤¤iiflfliimm,,  GGeelliiflfliimm,,  KKuurruummssaallllaaflflmmaa  vvee
KKuurruumm  KKüüllttüürrüü  ÜÜzzeerriinnee) tüm sosyolojik gruplar›n
geçirdi¤i süreçleri er veya geç bizlerde geçirece¤iz.
Hedef öncelikle kendi kiflisel bilinçlili¤imizi
artt›rmam›z, ben de¤il biz diyece¤imiz grup bilincine
eriflmemiz, dönemsel süpermenliklerden
vazgeçmemiz ve tak›m çal›flmas›na olabildi¤ince
ulaflmam›z olmal›d›r. Grubumuzun yönetim tarz›n›da
süreç içinde de¤ifltirmemiz, yönetim anlay›fl›ndan
yönetiflim sistemine geçmemiz ve böylece herkesin
bir flekilde etkinliklere kat›l›m›n›n sa¤lanmas›
gereklidir. Tek kiflilik üst yetkiler gerçek
kurumsallaflmay› engelleyen yönetim tarzlar›ndan
oldu¤u bilinmelidir (Resim’2’de mavi alan: ideal
yönetiflim flemas›). Yönetim görevi talep edenlerin
de sadece ismi geçsin diye de¤il, görevlere uygun
donan›mlara sahip olarak bu taleplerde bulunmas›
gerekmektedir.

Tüm bu sayd›¤›m genel ve özel olumsuzluklara
karfl›n Türk Nöroflirürji Derne¤i 25. y›l›nda hem
ülkemizde hem de Dünya’da örnek al›nabilecek
geliflim süreçlerine de ulaflm›flt›r. Bunlar› 3 ana
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bafll›kta toplayabiliriz:

AA-- BBiilliimmsseell  öörrggüüttlleennmmee:: Tüm gruplar›m›z
sempozyumlar›n› y›lda en az bir kez yapmakta ve
bültenlerini ç›karmaktad›r. Spinal Cerrahi ö¤retim ve
e¤itim grubumuz baflta olmak üzere baz› gruplar›m›z
birçok flehrimizde ayl›k toplant›lar yapmaktad›r.
Yerel toplant›lar›m›zla birlikte y›lda 50 civar›nda
toplant› düzenlemekteyiz. Yeterlik çal›flmalar› sözlü
s›nav aflamas›ndad›r ve birçok uzmanl›k derne¤ine
dan›flmanl›k yap›lma konumuna gelinmifltir. Yeni TUK
yönetmeli¤inde görüfllerimizi dikkate al›nmamas›na
karfl› çal›flmalar yap›lmakta ve yeni müfredat ve
rotasyon program› çal›flmalar› halen devam
etmektedir.

BB-- MMeesslleekkii  öörrggüüttlleennmmee:: Önceki senelerde do¤al
olarak dernek gündeminde hiç yer almayan SGK,
Sa¤l›k Bakanl›¤›, SUT ve performans çal›flmalar› ve
iliflkileri önemli çal›flma alanlar›ndan birisi olmufltur.
Mali ve hukuk düzenlemelerimiz sayesinde otomatik
iflleyen verimli-kay›ps›z bir mali yap›ya
kavuflulmufltur.

CC-- SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  PPrroojjeelleerriiyyllee  ssiivviill--aayydd››nn
öörrggüüttlleennmmeessii:: Yukar›da da bahsetti¤im gibi bizler
sadece “cerrah” de¤iliz. Bu topraklar›n ayd›n› olarak
bir fleyler yapmam›z ve sadece kendi ifllerimizi de¤il
toplum yarar›na baz› çal›flmalar› da yapmam›z
gereklidir. “NNee  oolldduu¤¤uunnuuzz  öönneemmllii  ddee¤¤iillddiirr,,  nnaass››ll
aallgg››llaanndd››¤¤››nn››zz  öönneemmlliiddiirr!!” sözünü rehber edinerek,

topluma ve en az›ndan benzer gruplara önderlik
edecek çal›flma düflüncesine de ulaflaca¤›m›z›
zannediyorum. Böylece kurumlar ve toplum
düzeyinde “Beyin Cerrahi” marka alg›lanmas› da
güçlenecektir. Bu çal›flmalar henüz bafllang›ç
aflamas›nda olmas›na ra¤men önemli ad›mlar
at›lm›flt›r. Bir anda hepsinin olup tamamlanmas› tabi
ki mümkün de¤ildir. Bu çal›flmalar›n ileriki yönetimler
taraf›ndan devam ettirilmesi önemli gördü¤üm
önerilerimden birisidir.

Derne¤imiz 2017 Dünya kongresine adayl›k için
çal›flmalar yapmaktad›r. Bu nedenle uluslar aras›
iliflkilerini artt›rm›flt›r. Ekim 2009 da ‹stanbul’da
“Karadeniz Ülkeleri Nöroflirürji Kongresi”
düzenlenmifl 10 ülke misafir edilmifltir. Nisan 2010 da
ise yine ‹stanbul’da “Birinci Orta Do¤u Nöroflirürji
Sempozyumu” düzenlenecektir ve 21 ülke misafir
edilecektir. May›s ay›ndaki kongremizde Kore’li
kardefllerimizle 2. ortak toplant›m›z› yapaca¤›z. 2012
Y›l›nda “Asya-Pasifik Nöroflirürji Kongresi”
düzenleyece¤iz. Bu toplant›larla sadece Dünya
Kongresi deste¤i hedef al›nmam›flt›r. Türk
Nöroflirürjisinin bilimsel-insan gücü tan›t›m›,
donan›mlar›n›n tan›t›mlar› ve önümüzdeki süreçlerde
bu bölgelerden sa¤l›k turizmi hareketlerinden
üyelerimizin, hastanelerimizin ve sonuçta ülkemizin
pay almas› da hedeflenmektedir.

Sonuç olarak baz› olumsuzluklar› da dile
getirmekle birlikte bu olumsuzluklar›n bizlerden
kaynaklanmad›¤›n› düflünüyorum. Türk Nöroflirürji
grubu ve onun tek ve güçlü kurumu olan Türk
Nöroflirürji Derne¤i sadece ülkemizin de¤il özellikle
yak›n çevre olmak üzere Dünya’da önemli bir konuma
ulaflm›flt›r. Gelecek yöneticilerin bu konumu daha
ileri götürmesi ve yyöönneettiimmii  ddee¤¤iill  yyöönneettiiflfliimmii hayata
geçirmesi dile¤iyle 25. y›l›m›z hepimize kutlu olsun…

RReessiimm  22
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Nöroflirürjinin geçmifli birçok t›bbi ve hatta
cerrahi disipline göre görece k›sad›r.
Nöroflirürji, sözcük itibar› ile, flirürji ile

nöro'nun birleflmesi ile oluflur. fiirürji "el"
anlam›ndaki "kheir" ile "çal›flma" anlam›na gelen
"Ergon"un birleflmesi ile oluflur. Di¤er bir deyiflle
nöroflirürji sinir sistemi üzerinde yap›lan el iflçili¤idir.

‹lk ve orta ça¤larda gerçek anlamda nörolojik
cerrahiden söz edilemez. Anadolu'da birçok
trepanasyon vakalar› bildirilmiflse de, bu vakalar›n
gerçekten ne kadar›n›n cerrahi amaçl› ne kadar›n›n
ise büyü veya kötü ruh ç›karmaya dönük oldu¤u
kestirilememektedir. Orta ça¤da Anadolu'da yap›lan
cerrahi ifllemlerin dünyadaki benzerleri gibi primitif
oldu¤u ise aç›kt›r. 

Dünyada modern cerrahinin gelifliminde bafll›ca
rolü antisepsi ve asepsinin geliflimi ile anestezideki
geliflmeler alm›flt›r. Bu süreçte göz ard› edilmemesi
gereken di¤er bir etken, Osmanl›-Rus harbi s›ras›nda
Selimiye k›fllas›nda Florans Nightingle ve ekibinin
hizmetleri ile ifllerlik kazanan hemflirelik mesle¤i ve
hasta bak›m›ndaki geliflmeler olmufltur. Bu
dönemden önce yap›lan giriflimler belirli bir düzeyin
üstüne ç›kamam›fl, gerçek anlamdaki geliflmeler 19.
yüzy›ldan sonra olmufltur. Dünyada bu geliflmeler
sürerken, ülkemizde de t›p e¤itiminin bat›l›
standartlara yak›nlaflt›r›lma çabalar›na tan›k
olmaktay›z. II. Mahmut döneminde, 14 Mart 1827'de
T›phane'nin kurulmas›ndan sonra Cerrahhane de
kurulmufl ve bu olay› izleyerek primitif de olsa ilk
cerrahi ifllemler bafllam›flt›r. Bu iki mektebin daha
sonra birleflmesi ile Mekteb-i T›bbiye-i fiahane
kurulmufltur. Her ne kadar bu okulun ilk
ö¤rencilerinin büyük bölümünü az›nl›klar olufltursalar
da, giderek hem Türk'lerin say›s› artm›fl, hem de
e¤itim dili gelen bask›lar karfl›s›nda sonradan

Türkçe'ye çevrilmifltir. Özellikle 19. yüzy›l›n 2.
yar›s›ndan sonra birçok hekim ileri e¤itim için Fransa
ve Almanya gibi bat› ülkelerine gönderilmifltir.

Böylece, bafllang›çta hamam göbek tafl›nda
yap›lan mesaneden tafl ç›karma veya apse boflaltma
ifllemlerinden ibaret olan ve oldukça yüksek
morbidite ve mortalite ile seyreden cerrahi, 19.
yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren ülkemizde de de¤iflime
u¤ram›flt›r (2,3). Bu de¤iflimde bafll›ca rolü oynayan
Cemil Pafla'n›n Fransa'dan dönmesi ve antisepsi ve
asepsi ile birlikte ülkemizde modern cerrahinin
temellerini atmas› olmufltur. Bu dönemde ve sonraki
dönemlerde birçok cerrahi ifllemin yan› s›ra
nöroflirürjikal operasyonlar›n yap›ld›¤›na da tan›k
olmaktay›z.

Nöroflirürji tarihi ba¤lam›nda bak›ld›¤›nda
Türkiye'de birkaç dönemden söz etmek olas›d›r:

1. Dönem: 1890 - 1909
2. Dönem: 1909 - 1933
3. Dönem: 1933 - 1950
4. Dönem: 1950 sonras›

11..  DDöönneemm:: Bu dönem Cemil Pafla'n›n gelifli ile
birlikte ilk büyük cerrahi operasyonlar›n bafllad›¤›
dönem ile bafllar ve Darulfunun T›p Fakültesi'nin
kurulmas›na dek sürer. Bu dönemde genel
cerrahlar›n yapt›¤› birçok nöroflirürjikal giriflime tan›k
olmaktay›z. Bu dönemde operasyonlar baflta
Gülhane hastanesi olmak üzere, Haydarpafla
hastanesi, Bahriye hastanesi, Zeynep Kamil
hastanesi, Alman Hastanesi, Ermeni Hastanesi (Surp
Pirgiç), Musevi Hastanesi, Pastör Hastanesi ve ‹talya
Hastanesi'nde yap›lmaktad›r. Kay›tlara bak›ld›¤›nda
bu dönemde Cemil Pafla (Topuzlu), Alexander
Kamburo¤lu, Yahoub (Yakupian) ve Wieting Pafla gibi
dönemin ünlü cerrahlar› nöroflirürjikal operasyonlar

DosyaDr. SA‹T NADER‹
Ümraniye E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,

Nöroflirürji Klini¤i

TTüürrkkiiyyee’’ddee  NNöörrooflfliirrüürrjjiinniinn  KK››ssaa  TTaarriihhii
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yapm›fllard›r. Afla¤›da bu
cerrahlar›n baz›
uygulamalar›na örnekler
verilmektedir.

CCeemmiill  PPaaflflaa (1866-
1958): Türkiye'de
modern cerrahinin
öncüsü olan Cemil Pafla
(RReessiimm  11) birçok cerrahi
yenili¤in yan› s›ra bir çok
nöroflirürjikal ilki de
gerçeklefltirmifltir. Pott
hastal›¤›nda omurilik
bas›s›n›n kald›r›lmas›

için yap›lan laminektomiler, omurilik
yaralanmalar›nda yap›lan laminektomiler, beyin
apselerinde yap›lan trepanasyon operasyonlar›
bunlardan baz›lar›d›r (13,14). Cemil Pafla yapt›¤›
beyin apsesi olgusunu Frans›z Cerrahi Cemiyetinde
sunmufltur. Bu sunum büyük olas›l›kla ülkemizden
yap›lan ilk uluslar aras› sinirbilim tebli¤idir (8).

AAlleexxaannddeerr  KKaammbbuurroo¤¤lluu (?- 1913): 1887-1888'de
Cemiyet-i T›bbiye-i fiahane'nin baflkanl›¤›n› yapm›fl
olan Kamburo¤lu, Alman Hastanesinin 5 y›ll›k cerrahi
vakalar›n› sundu¤u bildirisinde befl beyin tümörü
olgusu ile üç hidrosefali olgusu bildirmifltir (6,23).

GGaarraabbee  YYaahhoouubb (1865-1936): Dr. Yahoub dönemin
en önemli t›bbi derne¤i olan Cemiyet-i T›bbiye-i
fiahane'de 1907'den sonraki 301 tebli¤in 26's›n›
yapm›fl olup, dönemin aktif cerrahlar›ndand›r.
Cemiyet-i T›bbiye-i fiahane'nin 1913 y›l›nda
baflkanl›¤›n› da yapm›flt›r. Yapt›¤› sunumlar›n bir
bölümü "kafa travmalar›nda trepanasyon", "epilepsi
olgular›nda trepanasyon", "Trigeminal nevraljide
sempatik gangliona serum fizyolojik enjeksiyonu" ile
ilgilidir.

PPrrooff..  WWiieettiinngg  PPaaflflaa (1868-1922): 1902-1907
y›llar›nda Gülhane'nin müdürlü¤ünü yapan Rieder
Pafla'n›n yard›mc›l›¤›n› yapan Wieting Pafla, 1909-1915
aras› Gülhane müdürlü¤ünü üstlenmifltir. 1908 y›l›nda
yay›nlad›¤› "Gülhane Festschrift" adl› eserinde
yap›lan operasyonlarla ilgili ayr›nt›lara yer vermifltir.
Cerrah olan Wieting Pafla, laminektomi, meningosel,
meningomiyelosel, keza spastisite'de posterior
rizotomi (Foerstier) operasyonlar›n› uygulam›flt›r.

Wieting Pafla’n›n yapt›¤› Frostier operasyonu, tam bir
fonksiyonel nöroflirürji uygulamas›d›r (10,23).

22..  DDöönneemm:: 1909-1933 aras›nda olan bu dönem,
Darulfunun T›p Fakültesinin kurulmas› ile bafllar ve
bu okulun kapanarak yerini ‹stanbul Üniversitesine
b›rakmas› ile son bulur. Bu dönemde nöroflirürjikal
operasyonlar genellikle genel cerrahlar ve KBB
uzmanlar› taraf›ndan yap›lmaktad›r. Bu dönemin ilk
dönemden en önemli fark›, k›sa bir süre için olsa da,
nöroflirürji olgular›n›n 1923-1927 y›llar›nda bir
nöroflirürjiyen olan Dr. Abdülkadir Cahit Bey
taraf›ndan opere edilmesidir.

Kurumsal olarak ele al›nd›¤›nda, bu döemdeki
nöroflirürjikal operasyonlar Darülfunun T›p Fakültesi
Hastanesinde (bugünkü Haydarpafla Numune
hastanesi), Gülhane hastanesi, Alman Hastanesi,
Rum Hastanesi ve 1923 sonras›nda Zeynep Kamil
hastanesinde yap›lm›flt›r. 

A. Darulfunun T›p Fakültesi: Burada öncelikle
Cemil Pafla cerrahi bölüm baflkan› ve dekan olarak
görev ald›ysa da 1912'de görüfl ayr›l›klar› nedeniyle
görevinden ayr›lm›flt›r. Bu kurumda temelde 1. ve 2.
cerrahi kliniklerinde operasyonlar yap›lm›flt›r. Bu
bölümlerden birinde Dr. Orhan Abdi Bey (Kurtaran),
di¤erinde Dr. Kerim Sebati Bey (Göker) 1933 y›l›na
dek cerrahi bölümü flefli¤i yapm›fllard›r. 1. cerrahinin
1338 y›l› istatistiklerine bak›ld›¤›nda bu dönemde
yap›lan 237 operasyon aras›nda 50 adet kranial
operasyon, 1 omurilik bas›s› ve 8 Pott hastal›¤›
nedeniyle operasyon yap›ld›¤› belirlenmifltir. Ayn› y›l
2. cerrahi klini¤i istatistiklerine bak›ld›¤›nda ise 307
operasyonun yap›ld›¤›, bu operasyonlar›n 31'inin
nöroflirürji ve spinal cerrahi ile ilgili olan
operasyonlar oldu¤u tespit edilmifltir. Bu
operasyonlar omurga fraktürü ve omurilik
yaralanmas› nedeniyle laminektomi (2), serebral
enfeksiyon (10), skolyoz (3), ventrikülit (1), Pott (9),
siyatik (1), sinir felci (1) ve kafa k›r›¤› (4) ile ilgili
operasyonlar› içermektedir (23).

Bu dönemin bilinen KBB uzmanlar›ndan Haydar
‹brahim Bey (Aydar) de birçok nöroflirürjikal
operasyon yapm›flt›r. Bu operasyonlar›n bafll›ca
olanlar› parasellar kitle nedeniyle parasellar cerrahi
ve Trigeminal nevralji nedeniyle Gasser ganglionuna
serum fizyolojik enjeksiyonlar›d›r (4,5,7). 

RReessiimm  11: Cemal Pafla
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B. Gülhane: Bu dönemin bir bölümünde Mazhar
Osman'›n Gülhane'de çal›flmas›, nöroflirürjikal
operasyonlar›n yolunu açm›flt›r. Olgu kay›tlar›ndan
anlafl›ld›¤›na göre, olgular›n tan› ve lokalizasyonlar›
Mazhar Osman taraf›ndan yap›lm›fl, operasyonlar ise
Wieting Pafla taraf›ndan yap›lm›flt›r. Kay›tlarda bu
dönemde bu yap›lanma çerçevesinde beyin tümörü,
spinal travma, spastisite ve meningosel için birçok
operasyonlar›n yap›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Bununla birlikte, beyin tümörü nedeniyle yap›lan
operasyonlar›n baflar›s›z oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

Mütarekeden sonra Gülhane'de iki nöroflirürji
klini¤i flekillenmifl, birinde Mim Kemal Bey (Öke)
di¤erinde Murat Bey (Cankat) baflkanl›k yapm›flt›r. 

Dönemin en ünlü cerrahlar›ndan olan Mim Kemal
Bey, birçok nörotravmatoloji operasyonu yapm›flt›r.
Mim Kemal Bey 1924 y›l›nda ilk Türkçe beyin
cerrahisi kitab› olan "DDiimmaa¤¤  vvee  CCüümmccüümmee  AAffeettlleerrii  vvee
TTeeddaavviilleerrii" adl› eseri yazm›flt›r. Bu eser beyin
cerrahisi alan›nda yaz›lm›fl olan ilk kapsaml› Türkçe
eserdir (5,11).

Gülhane'de di¤er cerrahi klini¤inin flefli¤ini yapan
cerrah Murat Bey'dir. Harp cerrahisi konusunda
deneyim kazanan Murat Bey özellikle kranioserebral,
spinal ve periferik sinir travmalar› ile kranial
defektlerde plastik cerrahi konusunda deneyim
kazanm›flt›r. Murat Bey "Harbde ilk yara tedavisi" adl›
eserinde "benim flahsen idare etti¤im seyyar›,
iptidaen yara müdahalelerine müsait bir hale
getirmifltim. Yaln›z dima¤, nuhai flevki, bat›n ve sad›r
cüruhuna inhisar ettirilen servisimde daima
müdahalekârl›¤› tervic ettim. Muayyen zamanda
yetiflen dima¤ ve bat›n nafiz yaralar›nda trepanasyon
ve laparootomi yapt›m. Yani yara tedavi usülümüzü
müdahalekârl›¤›n yeni conseptionslar›na uydurdum.
Buna mukabil bize uzak olmayan di¤er bir derede
çal›flan bir cerrah arkadafl›m›z da tamamen aksine
yani dima¤ cerhalar›n› permanganate mahlûlile
›slad›lm›fl kompreslerle yafl pansuman yaparak
muhafazakâr tedavi tatbik ediyordu. O s›rada cephe
müessesat› s›hhiyesini teftifl eden bir Alman cerrahi
profesörü ‹stanbul'a avdetinde verdi¤i teftifl
raporunda Çanakkale harp cephesinde bir tepenin
bir taraf›nda modern cerrahi, di¤er taraf›nda da orta
ça¤ cerrahisi hüküm sürüyor diyerek bu hali tavsif
etmek istemiflti." fieklinde ifade kullanm›flt›r. Murat
Bey y›llar sonra 1947 y›l›nda, periferik sinir cerrahisi

konusunda ilk eser olan "MMuuhhiitt  ssiinniirrlleerrii  cceerrrraahhiissii" adl›
bir eser kaleme alm›flt›r (19).

C. Di¤er hastaneler: Mazhar Osman'›n giderek
sinirbilimin yay›lmas›nda katk›s›n›n artmas› ile
sinirbilimin geliflmesi h›z kazanm›flt›r. Bu durumun
geliflmesindeki di¤er bir etken ise Mazhar Osman'›n,
yan›ndaki gençleri birçok yurtd›fl› merkeze
göndererek e¤itilmelerini sa¤lamak olmufltur (20,21).
Mazhar Osman taraf›ndan yurtd›fl›na gönderilen
hekimlerden biri Abdülkadir Cahit Bey (Tuner) dir. 

AAbbddüüllkkaaddiirr  CCaahhiitt
TTuunneerr (1892-1980) 1.
dünya savafl› s›ras›nda
Sina çölünde ‹ngilizlere
esir düflmüfl mütareke
günlerinde ‹stanbul'a
döner ve Mazhar
Osman'›n yan›nda
Toptafl› Hastanesinde
asistan olarak çal›fl›r.
Fakat Mazhar Osman'›n
görevden al›nmas›n›
izleyerek, Mazhar Osman

taraf›ndan Almanya'ya, Prof.
Foerster'in yan›na nöroflirürji e¤itimi için gönderilir.
Dr. Abdülkadir Cahit Bey bir y›la yak›n Foerster'in
yan›nda çal›flt›ktan sonra Türkiye'ye döner ve Toptafl›
Hastanesinde koflullar uygun olmad›¤›ndan Zeynep
Kamil Hastanesinde Cemil Pafla'dan kalma ameliyat
salonunu restore ederek nöroflirürjikal
operasyonlar›na bafllar. Bu ameliyatlar aras›nda en
bilinenleri omurilik bas›s›na yol açan spinal
menenjiom ve fibrom ameliyatlar›, trigeminal nevralji
nedeniyle yap›lan Gasser ganglion enjeksiyonlar› ve
beyin tümörlerinde yap›lan trepanasyonlard›r. Bu
operasyonlardan olan spinal tümör eksizyonu,
bilindi¤i kadar› ile yurdumuzda ilk kez yap›lan
operasyonlard›r. Ne yaz›k ki görüfl ayr›l›¤› nedeniyle
Abdülkadir Cahit Bey 1927 y›l›nda ‹stanbul'u terk
ederek Ödemifl'e yerleflir ve nöroflirürjiyi de b›rak›r.
Dr. Abdülkadir Cahit Bey'in çal›flmalar›na
bak›ld›¤›nda, o dönemdeki genel cerrahlardan farkl›
olarak, hem nörolojik muayene yapabilen,
endikasyon koyabilen ve hem de opere eden bir
portre ile karfl›lafl›r›z. Bu nedenle ald›¤› e¤itim,
yapt›klar› ve kay›tlarda nöroflirürji bölümü "flef do
klini¤i" olarak tan›mlanmas› da göz önüne al›narak

RReessiimm  22:: Dr. Abdulkadir
Cahit Tuner
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kendisinin Türkiye'nin ile
nöroflirürjiyeni olarak
kabul edilmesi gerekir.
Üstelik tüm resmi
yaz›flmalara bak›lacak
olursa, o dönemde k›s›tl›
olanaklarda kurulan
klini¤in de, Türkiye'nin
ilk nöroflirürji klini¤i
olarak kabul edilmesi
gerekir (12,16,20,21).

33..  DDöönneemm:: 1933-1950
aras›nda olan bu dönem

‹stanbul Üniversitesinin kurulmas› ile bafllar. Bu
dönemin bafll›ca özelli¤i bafllang›çta ülkede aktif
olarak nöroflirürjiyen bulunmamas›d›r. Bu dönemde
nöroflirürjikal operayonlar tan›nm›fl genel cerrahlar›n
yan› s›ra, yurt d›fl›nda nöroflirürji e¤itimi alm›fl olan
nöroflirürjiyenler taraf›ndan yap›lmaktad›r. Bu
dönemde nöroflirürjikal operasyonlar bafll›ca ‹stanbul
Üniversitesi, Bak›rköy Hastanesi ve özel
hastanelerde yap›lm›flt›r. Dönemin sonlar›na do¤ru
ise Dr. Dilek'in Haydarpafla Numune Hastanesine
geçmesi nedeni ile bu hastanede de nöroflirürjikal
uygulamalar yap›l›r hale gelmifltir (RReessiimm  33).

A. ‹stanbul Üniversitesi: ‹stanbul Üniversitesinde
cerrahi bölüm baflkan› olarak 1933-1939 y›llar›
aras›nda çal›flan Prof. Nissen, bu dönemde sporadik
de olsa nöroflirürjikal operasyonlar yapm›flt›r. Bu
operasyonlar aras›nda sellar kitleler, ventriküler
kitleler, spinal operasyonlar say›labilir. Nissen genel
cerrahlar›n her fleyi yapabilece¤ini savunmufl, bu
do¤rultuda bir yap›lanma sürdürmüfltür. ‹stanbul
Üniversitesinde bu nedenle nöroflirürji alan›ndaki
branfllaflma bir süre gecikmifltir (9). 1940'l› y›llar›n
ortalar›nda ise Dr. Tarcan nöroflirürji e¤itimi için
‹ngiltere'ye, Dr. Feyyaz Berkay ise ABD'ye
gitmifllerdir (RReessiimm  44  vvee  55).

B. Bak›rköy Hastanesi: Bak›rköy'de nöroflirürjiyen
eksikli¤inin hissedilmesi nedeni ile Mazhar Osman
giriflimler bafllatarak genel cerrah olan Dr. Hami
Dilek'in Fransa'da nöroflirürji e¤itimine bafllamas›n›
sa¤lam›flt›r. 1930'lu y›llar›n ortalar›nda Bak›rköy'den
Mazhar Osman taraf›ndan Fransa'ya gönderilen Op.
Dr. Hami Dilek'in yan› s›ra, kendi imkanlar› ile
Fransa'da e¤itim gören Op. Dr. Cemil fierif Baydur da

nöroflirürjiye bafllar. Cemil fierif Baydur'un
Bak›rköy'deki meslek yaflam› geçirdi¤i rahats›zl›k
nedeniyle k›sa sürer. Bununla birlikte, Dr. Baydur
Türkçe yaz›lm›fl ilk nöroflirürji eser olan "NNöörrooflfliirrüürrjjii
BBaahhiisslleerrii" adl› kitab›n yazar›d›r.

Dr. Hami Dilek'in çal›flmas› ise tüm zorluklara

karfl›n disiplinli olarak devam eder. Dr. Dilek sistemli

bir flekilde nöroflirürjinin kurumsallaflmas›nda önemli

rol alm›flt›r. 1940'l› y›llar›n sonlar›nda Bak›rköy

hastanesinin baflhekimi ile sorunlar yaflayan Dr. Dilek

bu hastaneden ayr›larak Haydarpafla Numune

Hastanesine gelerek bu kurumda nöroflirürji

bölümünü kurar. Dr. Dilek'in yerine ise Dr. Ertu¤rul

Saltuk devam eder. Dr. Hami Dilek’in hayati ve

çal›flmalar› Dr. ‹lhan Elmac› taraf›ndan

kitaplaflt›r›lm›flt›r (1). 

C: Özel fiiflli Cerrahi Hastanesi: 1930'lu y›llar›n

ortalar›nda Fransa'ya giderek nöroflirürji e¤itimi alan

di¤er bir cerrah ise Op. Dr. Cafer Tayyar Kankat't›r. Dr.

Kankat herhangi bir resmi kurumda çal›flmam›fl,

kurdu¤u özel hastanede nöroflirürji yaflam›n›

sürdürmüfltür. Dr. Kankat ayn› zamanda 1936-1948

y›llar› aras›nda "MMooddeerrnn  CCeerrrraahhii  vvee  NNöörrooflfliirrüürrjjii

MMeeccmmuuaass››" adl› dergiyi yay›nlam›flt›r (17,18). 

E. Gülhane Hastanesi: Di¤er hastanelerin aksine

Gülhane'de nöroflirürjikal operasyonlar uzunca bir

süre genel cerrahlar taraf›ndan yap›lm›flt›r. 1930'lu

y›llarda Op. Dr. Mustafa Sakarya ABD'ye Dr. Walter E.

Dandy'nin klini¤ine gönderilmifl ve burada nöroflirürji

e¤itimi almas› sa¤lanm›flt›r. Fakat dönüflte önce

RReessiimm  44:: Prof. Dr. Feyyaz
Berkay

RReessiimm  55:: Prof. Dr. Bülent

Tarcan

RReessiimm  33:: Dr. Hami Dilek
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do¤uya daha sonra Afganistan'a gönderilmifl, böylece
Gülhane'de nöroflirürji yap›lanmas› gecikmifltir (22).

Bu dönemin en önemli özelli¤i, 1947 y›l›nda
onaylanan ihtisas tüzü¤ü ile birlikte ülkemizde ilk kez
nöroflirürji ihtisas› kabul edilmifltir. 

44..  DDöönneemm:: 1950 y›l›na gelindi¤inde Türkiye'de
aktif olarak nöroflirürji ile ilgilenen iki cerrah vard›:
Op. Dr. Hami Dilek ve Op. Dr. Ertu¤rul Saltuk.
Bununla birlikte, 1950'li y›llar›n bafl›nda ‹stanbul
Üniversitesine Dr. Tarcan ve Dr. Berkay'›n geri
dönmeleri, keza Dr. Taptas'›n Fransa'dan gelmesi ile
nöroflirürjiyen say›s›nda art›fl oldu. Öte yandan
Bak›rköy ve Haydarpafla Numune nöroflirürji
kliniklerinin Dr. Saltuk ve Dr. Dilek'in baflkanl›¤›nda
e¤itim programlar›n› bafllatarak asistan almaya
bafllamalar›, Cerrahpafla'da nöroflirürjinin Prof. Dr.
Feyyaz Berkay'›n baflkanl›¤›nda kurulmas›, Çapa'da
ise Prof. Tarcan'›n baflkanl›¤›nda kurulmas› bu sürece
ivme kazand›rm›flt›r. 

1950’li y›llardaki en önemli geliflmelerden biri,
ülkemizde de ogünün dünyadaki geliflmelerine
paralel olarak psikoflirürjikal ameliyatlar›n

yap›lmas›d›r. Bu operasyonlar bafll›ca Dr. Ertu¤rul
Saltuk ve Dr. Feyyaz Berkay taraf›ndan yap›lm›flt›r
(24).

1960'l› y›llara gelindi¤inde Ankara ve daha sonra
‹zmir'de nöroflirürji kliniklerinin kurulmas›na tan›k
olmaktay›z. 1960 y›l›nda Hacettepe Üniversitesinde,
1965 y›l›nda Ankara Üniversitesinde, 1967 y›l›nda Ege
Üniversitesinde nöroflirürji kliniklerinin kurulmas› ile
nöroflirürji Anadolu'da da üniversiter anlamda
kurulmufltur. 

Özellikle 1960’l› ve 1970’li y›llarda Ankara’da ciddi
nöroflirürjikal operasyonlar yap›lm›flt›r. Bu süreçte
Prof. Dr. Nurhan Avman ve Prof. Dr. Aykut Erbengi’nin
çaba ve katk›lar› büyüktür (Resim 6).

Bugün ülkemizde 75 merkezde (üniversite
hastanesi, e¤itim ve araflt›rma hastanesi) nöroflirürji
e¤itimi verilmektedir. Ülkemizin tüm illeri ve birçok
ilçesinde hizmet veren 1300 kadar nöroflirürjiyen
bulunmaktad›r. Nöroflirürji e¤itim süresi 6 y›l iken,
son düzenlemelerle halen yasal olarak 5 y›l olup, bu
sürenin 19 ay› rotasyonlarda geçmektedir.
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Türk Nöroşirürji Derneği Kurumsal Yapısı
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Nuri Arda
Celal ‹plikçio¤lu
Selçuk Palao¤lu
Turgay Bilge
Mehmet Zileli

YYeeddeekk  ÜÜyyeelleerr

fiükrü Ça¤lar
Faruk ‹ldan
Murat Hanc›
Ali Kurtsoy
Gökhan Akdemir
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ÖÖDDÜÜLL  AALLAANNIINN  AADDII AALLDDII⁄⁄II  ÖÖDDÜÜLL

John Brihaye Honorary member

Mahmut Gazi Yaflargil Honorary member

Mario Brock Honorary member

Madjid Sami Honorary member

S.I. Ausman Honorary member

Albert.L. Rhoton Honorary member

M. Apuzzo Honorary member

Peter Black Honorary member

L. Steiner Honorary member

Ossama El Mefty Honorary member

Edward C.Benzel Honorary member

OONNUURRSSAALL  ÜÜYYEELLEERR  

Türk Nöroşirürji Derneği Kurumsal Yapısı
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T ü r k  N ö r o fl i r ü r j i  D e r n e ¤ i  B ü l t e n i

Türk Nöroflirürji Derne¤i ifllemlerini yasalara uygun yapabilmek, tüzük, yönerge ve Derne¤in
iliflkilerindeki yasal konularda bilgilendirilmek, yönlendirilmek, ülkemizdeki olas› yasal
düzenlemelerin güncel takibini yapabilmek ve gelecek baz› faaliyetlerine dan›flmanl›k için bir

hukuk firmas› ile anlaflm›fl bulunmaktad›r. Hukuk firmas›, anabafll›klarla derne¤imizin her türlü anlaflmalar›n›
önceden inceleyecek, Derne¤e hukuki dan›flmanl›k yapacak, üyelerin hukuksal sorunlar›nda gerekli
bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi yapacak, hasta hekim haklar› ile ilgili ülkemizdeki yasal de¤ifliklikleri ve
olas› geliflmeleri duyuracakt›r. Türk Nöroflirürji Derne¤i ve hukuk firmas› aras›ndaki anlaflma profesyonel ifl
anlaflmas› olup, firma üst mesleki kuruluflu taraf›ndan saptanm›fl asgari ücretlerle ücretlendirilecektir.

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii

Türk Nöroşirürji Derneği Kurumsal Yapısı

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  
HHUUKKUUKK  DDAANNIIfifiMMAANNLLAARRII

HHuukkuukk  DDaann››››flflmmaannllaarr››

Avukat Özdemir ÖZOK
Avukat Saim Onur AYCAN
Avukat Emre ‹NCULA
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Türk Nöroşirürji Derneği Kurumsal Yapısı

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

Derne¤imizin merkezi
Taflkent Caddesi 13/4 Bahçelievler-06500 ANKARA

adresindedir.

Tel: +90 312 212 64 08
Faks: +90 312 215 46 26

Web: www.turknorosirurji.org.tr
E-posta: info@turknorosirurji.org.tr



TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
KKUURRUULLLLAARRII
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YYöönneerrggeessii

● Etik Kurul dernek üyeleri aras›nda, üyelerin mesleki uygulamalar›nda ve kamuoyunda Nöroflirürji ile
ilgili konularda etik de¤erlere uymayan sorunlar› inceler, rapor haz›rlar. Türk Nöroflirürji Derne¤i üyeleri
ile ilgili flikayetleri de¤erlendirir ve sonuçland›r›r. 

● Üyeleri, Türk Nöroflirürji Derne¤i üyeli¤inde 10 y›l›n› doldurmufl üyeler aras›ndan Türk Nöroflirürji
Derne¤i yönetim kurulu taraf›ndan seçilir. Etik Kurul 15 kifliden oluflur. Seçilecek üyelerin daha önceden
etik bir ceza almamas› gerekir. En k›demli kurul üyesi baflkanl›k yapar. 

● Kurul Baflkan›, dernek yönetim kurulu taraf›ndan kendisine iletilen dosya içeri¤ini bütün üyelere
gönderir. Gerekirse kurul üyelerini toplant›ya ça¤›r›r. Her bir dosya için en az 5 üyenin görüfllerinin
oldu¤u raporu yönetim kuruluna sunar. Etik Kurul Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk Tabipleri Birli¤i ve Yüksek
Ö¤renim Kurulu’nun ilgili kurullar› ile de ortak çal›flmalar yapabilir. 

● Görev süresi 2 y›ld›r. 

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

Kurullar

EETT‹‹KK  KKUURRUULL

❮❮

Nuri Arda 
Turgay Bilge
Fahir Özer 
Atilla Erdem 
Celal ‹plikçio¤lu

Yusuf Erflahin
Hüseyin Ba¤dato¤lu
Nurperi Gazio¤lu
Nezih Özkan
Bekir Gökben

Süleyman Baykal
Zafer Kars
Recai Tuncer
Selçuk Palao¤lu
Mehmet Zileli

EEttiikk  KKuurruull  ÜÜyyeelleerrii (1.1.2009-31.12.2010)
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YYöönneerrggeessii

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

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

● Aralar›nda baflkan seçerler. 

● Görev süresi 2 y›ld›r. 

● Y›lda en az 2 toplant› yapar. 

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

Kurullar

DDIIfifi  ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹LLEERR  KKUURRUULLUU

❮❮

Tunçalp Özgen 
Yücel Kanpolat
Mehmet Zileli
Nihat Egemen
Selçuk Palao¤lu

Saffet Mutluer 
Nejat Akalan
Talat K›r›fl
U¤ur Türe
Sait Naderi

Murad Bavbek
fiükrü Ça¤lar
Emel Avc›
‹hsan Solaro¤lu
Melike Mut

DD››flfl  ‹‹lliiflflkkiilleerr  KKuurruulluu  ÜÜyyeelleerrii (1.1.2009 - 31.12.2010) 
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YYöönneerrggeessii

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

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

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

● Görev süresi 2 y›ld›r ve gerek görüldükçe toplant› yaparlar. 

UUzzuunn  DDöönneemm  PPllaannllaammaa  KKuurruulluu  üüyyeelleerrii (1.1.2009 - 31.12.2010)

Murad Bavbek
Tuncer Süzer
A¤ahan Ünlü

Kurullar

UUZZUUNN  DDÖÖNNEEMM  PPLLAANNLLAAMMAA  KKUURRUULLUU

❮❮
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YYöönneerrggeessii

● Genç Nöroflirürjiyenler Kurulu, Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin bünyesinde ve denetiminde bir alt kuruldur.
Kurul; meslekte genç uzmanlar›n ve uzmanl›k ö¤rencilerinin sorunlar› ile ilgilenerek düflünce ve öneriler
yapar. 

● Genç Nöroflirürjiyenler kurulu, 40 yafl›n› aflmam›fl ve Doçentlik akademik derecesini almam›fl
uzmanlar›ndan oluflur. Üyeleri Türk Nöroflirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan yönetim kurulu taraf›ndan
seçilir. Üye say›s› 15’tir. Kurul, kendi içinden baflkan, baflkan yard›mc›s› ve sekreter seçer. 

● Kurul yap›lan etkinlikleri de¤erlendirmek üzere y›lda 2 kez toplan›r. Kurul baflkan›, Türk Nöroflirürji
Derne¤i’ni bu toplant›lar sonras› bilgilendirmekle ve Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin istedi¤i toplant›lara
kat›lmakla görevlidir. 

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

● Genç Nöroflirüjiyenler Kurulu, Türk Nöroflirürjisi’nde e¤itim standardizasyonunun sa¤lanmas› temel
amac› çerçevesinde bir program ve çal›flma grubu oluflturur. Bu çal›flma grubu güncel olarak eldeki
kaynaklar›n (Nöroflirürji e¤itimi veren kurulufllar, kapasiteleri, nitelik ve nicelikleri, Nöroflirürji
e¤itiminde doçentlik aflamas›na kadar çeflitli kademelerde bulunan ö¤renicilerin nitelik ve nicelikleri,
Nöroflirürji e¤itimindeki bireylerden gelen elefltiri ve yorumlar›n de¤erlendirilmesi) dökümantasyonu,
teorik ve pratik Nöroflirürji e¤itiminin temelleri üzerinde çal›flmalar yapar. Bu amaçla Türk Nöroflirürji
Derne¤i Ö¤retim ve E¤itim Kurulu ile iflbirli¤i yapar ve bu kurulu bilgilendirir. Genç Nöroflirürjiyenler
Kurulu yurtiçi bölümler aras›nda asistan ve doçentlik öncesi uzmanlar›n rotasyon ve tezsiz uzmanl›k
programlar›n›n oluflturulmas› ve ifllerli¤inin sa¤lanmas› için altyap› çal›flmalar› yürütür. 

● Genç Nöroflirürjiyenler Kurulu, Avrupa Nöroflirürji Birli¤i’nin (EANS) bünyesindeki toplant›lar›n
izlenmesi, genç Nöroflirürjiyenlerin bu birlikte düzenlenen etkinliklere aktif kat›l›m› için EANS Türkiye
temsilcisi ile ba¤lant› kurar ve yay›n kurulufllar› arac›l›¤› ile duyurularda bulunur. Genç
Nöroflirürjiyenlerin proje ve çal›flmalar›n›n EANS’›n prensipleri ile paralelli¤i ve standardizasyonu için
giriflimlerde bulunur. Genç Nöroflirürjiyenler Kurulu, genç Nöroflirürjiyenlerin yurtd›fl› fellow programlar›
ve uluslararas› de¤iflim programlar› konusunda EANS ile ba¤lant›lar› sayesinde bu tür f›rsatlar›n
organizasyonunu ve bildirilmesinde görev alabilir. 

* Y›lda 2 kez Genç Nöroflirürjiyen Bülteni haz›rlar

Kurullar

GGEENNÇÇ  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹YYEENNLLEERR  KKUURRUULLUU

❮❮

Kadir Kotil 
Hakan Sabuncuo¤lu
Mehmet Alptekin 
Alper Karao¤lan
Kaz›m Yi¤itkanl›

‹lker Solmaz
Hakan Emmez
Cem Atabey
Murat Vural
Soner fiahin

Gökmen Kahilo¤ullar›
Dervifl Mansuri Y›lmaz
Reza Dasthi
Erkin Özgiray
Baflak Caner

GGeennçç  NNöörrooflfliirrüürrjjiiyyeennlleerr  KKuurruulluu  ÜÜyyeelleerrii (1.1.2009 - 31.12.2010)
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YYöönneerrggeessii

● Derne¤imiz toplant›lar› ve di¤er konularda sosyal etkinliklerde bulunur. Yabanc› davetlilerin
programlar›n›n planlanmas› ve refakatleri için gerekli düzenlemeleri yapar.

● Üyelerimiz ile ilgili do¤um, evlilik, atama, yükseltilme, tayin, vefat ve di¤er mesleki, akademik ve di¤er
konularda gösterdi¤i baflar›lar› veya haberleri izler, bu haberleri Türk Nöroflirürji Derne¤i Yönetim
Kurulu'na bildirerek gerekli giriflimlerde (ilan, kutlama, çelenk) bulunur. 

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

● Görev süresi 2 y›ld›r. 

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

Kurullar

SSOOSSYYAALL  ‹‹fifiLLEERR  vvee  ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹LLEERR  KKUURRUULLUU

❮❮

SSoossyyaall  ‹‹flfllleerr  vvee  ‹‹lliiflflkkiilleerr  KKuurruulluu  ÜÜyyeelleerrii (1.1.2009 - 31.12.2010)

Uygur Er
‹hsan Solaro¤lu

Ayfle Karatafl
Feridun Acar

P›nar Öz›fl›k
Cem Atabey
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YYöönneerrggeessii

● Mesleki haklar›m›z› ve kamu ve özel kurulufllar ile iliflkilerimizi izler, gözden geçirir. 

● Üniversite, devlet, özel sa¤l›k kurulufllar› ile Anadolu’da çal›flan hekimlerin mesleki ve özlük haklar›
konusunda, Türk Tabipleri Birli¤i asgari ücret, özel sigortalar, Sa¤l›k uygulama tebli¤i (SUT) veya bütçe
uygulama tarifeleri gibi konularda çal›flmalar yapar. 

● Üyeleri Türk Nöroflirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan yönetim kurulu taraf›ndan seçilir. Üyelerin da¤›l›m›;
Üniversite temsilcileri (en az 3 kifli), Sa¤l›k Bakanl›¤› temsilcileri (en az 3 kifli), Özel Sektör temsilcileri (3
kifli), 1-3 Nöroflirürji Uzman›n›n çal›flt›¤› il temsilcilerinden (3 kifli) oluflur. 

● Görev süresi 2 y›ld›r. 

● Y›lda en az 2 toplant› yapar. 

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

Kurullar

MMEESSLLEEKK‹‹  vvee  ÖÖZZLLÜÜKK  HHAAKKLLAARRII  KKUURRUULLUU

❮❮

Murad Bavbek
Ali Çetin Sar›o¤lu
Savafl Ceylan
‹lhan Elmac›
Murat Hanc›

Tuncer Süzer
Çetin Refik Kayao¤lu
Alpaslan fienel
Hakan Seçkin
Kaya K›l›ç

Funda Batay
Sami Türko¤lu 
Y›ld›z Alsancak
Ali ‹hsan Ökten
Serdar Ifl›k

MMeesslleekkii  vvee  ÖÖzzllüükk  HHaakkllaarr››  KKuurruulluu (1.1.2009 - 31.12.2010)
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YYöönneerrggeessii

Üyeleri Türk Nöroflirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan ve Üniversite Nöroflirürji Anabilim Dallar› baflkanlar›
veya onlar›n görevlendirece¤i Profesör veya Doçent, Sa¤l›k Bakanl›¤› E¤itim ve Araflt›rma Hastaneleri
Nöroflirürji klinikleri fief veya fief Yard›mc›lar›ndan oluflur. Bu ünvanlara sahip kiflilerin yer almad›¤›
Anabilim Dal›/Kliniklerde en yetkili kifli kurulun üyesidir. Bu kifliler ayn› zamanda "ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm
KKuurruulluu  KKuurruullttaayy››" üyesidir. 

Baflkan› Türk Nöroflirürji Derne¤i Baflkan›'d›r. 

Anabilimdal›/klinikte yetkin görevinden ayr›lan kifli yerine atanan kifli görev al›r. Görevleri; Yap›lacak
Ö¤retim ve E¤itim Kurultaylar›nda Nöroflirürji Ö¤retim ve E¤itimi konusunda planlamalar, çal›flmalar
yapmak ve görüfl bildirmektir. 

Türk Nöroflirürji Derne¤i Nöroflirürji Ö¤retmenli¤i tan›m›; Nöroflirürji ö¤retmenli¤i; Profesör, Doçent, Klinik
fiefleri, fief Yard›mc›s›n› kapsar. Bu kifliler Türk Nöroflirürji Derne¤i'nin düzenledi¤i ö¤retim ve e¤itim
programlar›nda (kongre, kurs, sempozyum) ö¤retici olarak görev al›rlar.

Kurullar

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM  vvee  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  KKUURRUULLUU

❮❮
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aa))  TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  ""TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrggiissii""  vvee  ""TTuurrkkiisshh  NNeeuurroossuurrggeerryy""  YYaayy››nn  KKuurruulluu

EEddiittöörr:: EEddiittöörr  YYaarrdd››mmcc››llaarr››::
Hakan Caner Burçak Bilginer Bülent Düz Hakan Seçkin

Sait fiirin Salih Gülflen

bb))  TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  EEddiittöörr  DDaann››flflmmaa  KKuurruulluu

Kurullar

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
YYAAYYIINN  KKUURRUULLLLAARRII

❮❮

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  BBiilliimmsseell  DDeerrggiilleerr  YYaayy››nn  KKuurruulluu  YYöönneerrggeessii

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

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

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

● Y›lda en az 2 toplant› yapar. 

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

Hakan Caner (Baflkan-Editör) 
Önceki Editörler:
Nur Alt›nörs 
Zafer Kars 

Tunçalp Özgen 
Kaya Aksoy 
Yücel Kanpolat 
Murad Bavbek 

Osman E. Özcan 
Erdener Timurkaynak 
Selçuk Palao¤lu
Kemal Benli
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Kurullar

cc))  TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  BBüülltteennii  YYaayy››nn  KKuurruulluu

EEddiittöörr:: EEddiittöörr  YYaarrdd››mmcc››llaarr››::
Süleyman R. Çayl› ‹hsan Solaro¤lu

Özkan Atefl 

dd))  TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  WWeebb  SSaayyffaass››  YYaayy››nn  KKuurruulluu

Tuncer Süzer A¤ahan Ünlü ‹hsan Solaro¤lu

ee))  TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  TTeemmeell  NNöörrooflfliirrüürrjjii  KKiittaabb››  YYaayy››nn  KKuurruulluu

EEddiittöörrlleerr:: EEddiittöörr  YYaarrdd››mmcc››llaarr››::
Ender Korfal› A¤ahan Ünlü
Mehmet Zileli ‹brahim Ziyal
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YYöönneerrggeessii

Derne¤imiz yönetim kurulunca 2017 y›l›nda yap›lacak olan 16. WFNS Kongresinin ülkemizde
gerçeklefltirilmesi için adayl›k sürecinin bafllat›lmas›na karar verilmifltir. Bu amaçla, bu kongrelerin
baflvurular›, haz›rl›klar›, politikalar› ve di¤er tüm çal›flmalar› için “WFNS 2017 Kongresi Adayl›k Kurulu” ad›
alt›nda yeni ve geçici bir kurul oluflturulmufltur. Tüm haz›rl›k ve planlamalar›n koordinasyonu için kurul
baflkan› olarak Dr. Ethem Beflkonakl›, kurul baflkan yard›mc›s› olarak Dr. Murad Bavbek görevlendirilmifltir. 

* Kurul; Türk Nöroflirürji Derne¤i'nin bu hedefi do¤rultusunda uluslararas› alanda çal›flmalar yapar.

* Çal›flmalar› sonucunda oluflan öneri, rapor ve tutanaklar›n› yönetim kuruluna sunar. 

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

* Görev süresi 2 y›ld›r. 

* Kurul üyeleri, çal›flmalar›n getirdi¤i ihtiyaçlar do¤rultusunda baflkan taraf›ndan toplant›ya ça¤r›l›r veya e-
posta a¤› ile temas sa¤lan›r.

Kurullar

WWFFNNSS  22001177  KKOONNGGRREESS‹‹  AADDAAYYLLIIKK  KKUURRUULLUU❮❮

Feridun Acar
Nejat Akalan
Nur Alt›nörs
Emel Avc›
Naci Balak
Murad Bavbek (Kurul Baflkan
Yard›mc›s›)
Deniz Belen
Ethem Beflkonakl› (Kurul
Baflkan›)

Hakan Caner
fiükrü Ça¤lar
Nihat Egemen
Nurperi Gazio¤lu
Yücel Kanpolat
Evren Kelefl
Talat K›r›fl
Melike Mut
Saffet Mutluer
Sait Naderi

Memet Özek
Tunçalp Özgen
Selçuk Palao¤lu
Necmettin Pamir
‹hsan Solaro¤lu
Necmettin Tanr›över
Erdener Timurkaynak
U¤ur Türe
Mehmet Zileli
‹brahim Ziyal

WWFFNNSS  22001177  KKoonnggrreessii  AAddaayyll››kk  KKuurruulluu  ÜÜyyeelleerrii  (26. 09. 2009 - 26. 09. 2011)
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YYöönneerrggeessii

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

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

● Görev süresi 2 y›ld›r. 

● Y›lda en az 2 toplant› yapar. 

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

Kurullar

MMAALLPPRRAAKKTT‹‹SS,,  MMAALL‹‹YYEE,,  SS‹‹GGOORRTTAA  vvee
HHUUKKUUKK  KKUURRUULLUU

❮❮

Halil Toplamao¤lu
Erdal Çetinalp
Yunus Ayd›n
Mehmet Yaflar Kaynar
Halil Ak 

Ahmet Çolak (Maltepe)
Kayhan Kuzeyli
Faruk ‹ldan
Sertaç ‹fllekel
Tayfun Hakan

Erhan Emel
Gökhan Akdemir
M. Akif Bayar
fieref Barut

MMaallpprraakkttiiss,,  MMaalliiyyee,,  SSiiggoorrttaa  vvee  HHuukkuukk  KKuurruulluu    (1.1.2009 - 31.12.2010)
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YYöönneerrggeessii

● Türk Nöroflirürji Derne¤i, di¤er kurulufllar ve üyelerince verilen ödül, teflvik ve burs programlar› için jüri
üyelerini seçer ve aday belgelerinin haz›rlan›p jüri üyelerine iletilmesini sa¤lar. 

● Geliflen koflullara göre yeni ödül ve burs programlar› ve bunlar›n yönergelerini haz›rlar, önerilerini
dernek yönetimine sunar. 

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

● Görev süresi 2 y›ld›r. 

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

● 2 toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düfler ve yerine yeni üye seçilir.

ÖÖddüüll  vvee  BBuurrss  PPrrooggrraammllaarr››  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee  KKuurruulluu  üüyyeelleerrii (1.1.2009 - 31.12.2010)

Mehmet Yaflar Kaynar A¤ahan Ünlü
Ahmet Bekar Kadir Kotil

Kurullar

ÖÖDDÜÜLL  vvee  BBUURRSS  PPRROOGGRRAAMMLLAARRII
DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE  KKUURRUULLUU

❮❮
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YYöönneerrggee::

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

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

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

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

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

● Çal›flma grubu çal›flma amaçlar› do¤rultusunda kendi grup logosu ve Türk Nöroflirürji Derne¤i ile iliflkili
olmak üzere kendi Web sayfas›n› yapabilir. 

Kurullar

""ÖÖNNCCEE  DDÜÜfifiÜÜNN""  KKUURRUULLUU

❮❮
Ethem Beflkonakl›
Murad Bavbek
Murat Hanc›
Gökalp Silav

Ayhan Attar
Melike Mut
Cengiz Türkmen
‹hsan Solaro¤lu

Ali Arslantafl
Baflar Atalay                                   

ÖÖnnccee  DDüüflflüünn  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu  üüyyeelleerrii:: (1.01.2009- 31.12.2010)
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Sa¤l›k hizmetlerinde yeniden yap›lanma sürecinde kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile baz› konularda
s›k›nt› yafland›¤› bilinmektedir. Bu s›k›nt›lar› ortadan kald›rmak için SGK ile düzenli bir iliflki kurulmas›
gerekti¤i aç›kt›r. Bu amaçla SGK ile ‹liflkiler Çal›flma Grubu kurulmufltur.

YYöönneerrggeessii

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

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

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

● Görev süresi 2 y›ld›r

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

Kurullar

SSOOSSYYAALL  GGÜÜVVEENNLL‹‹KK  KKUURRUUMMUU  ((SSGGKK))
‹‹LLEE  ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹LLEERR  KKUURRUULLUU

❮❮

Murad Bavbek
A¤ahan Ünlü
Tuncer Süzer

Mustafa Berker
Uygur Er
Fikret Do¤ulu

Sedat Dalbayrak

SSGGKK  iillee  ‹‹lliiflflkkiilleerr  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu  üüyyeelleerrii:: (1.01.2009- 31.12.2010)
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II..  KKUURRUULLUUfifiUUNN  TTAANNIIMMII  

Madde 1.0 

1.1. “Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu ( TNYK)” ad› alt›nda kurulan bu kurul Türkiye’de “Nöroflirürji Uzmanl›k
E¤itiminin” kalitesinin yükseltilmesi ve e¤itim birimlerinin kendi aralar›ndaki standardizasyonunun
sa¤lanmas› amac›yla oluflturulmufltur. 

1.2. Ana faaliyetlerini, belirli niteliklere sahip olan ve kurul taraf›ndan yap›lan s›navlar› geçen Nöroflirürji
Uzmanlar›n›n kurul ad›na sertifikasyonunu sa¤lamak üzere yönlendirir. Sertifikasyon ifllemi ve di¤er
çal›flmalar›yla bu alanda e¤itim programlar›n›n niteliklerinin yükseltilmesi, genel ilke ve standartlar›n
belirlenmesi ve korunmas›n› temin eder. 

1.3. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu, Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin (TNDer, Ankara) bir yan kurulufludur.
Tüzel kiflili¤ini bu dernek ve bu derne¤i, yaz›flmalar›nda öncelikli muhatap olarak gören Avrupa
Birli¤i’nin (AB) (European Union, Strasbourg) konuyla ilgili organlar›ndan “Avrupa T›p Uzmanlar› Birli¤i”
(Union Européen des Médecins Spécialistes, UEMS, Bruxelles) ve “Avrupa Nöroflirürji Dernekleri
Birli¤i” (European Association of Neurosurgical Societies, EANS, Bruxelles) ile olan iliflkileri üzerinden
kazan›r. Bu kurulufllar›n Avrupa Birli¤i düflüncesi kapsam›nda, ulusal ve sivil bir Nöroflirürji Yeterlik
Kurulu’nun oluflturulmas› ve çal›flmas› yolundaki istekleri, bu kuruluflun ortaya ç›kar›lmas›n› zorlayan
önemli faktörlerden biridir. 

1.4. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu , TNDer’nin bir yan kuruluflu olmakla birlikte, ifllemlerinde kendi
yönetmeli¤i içerisinde kalmak kayd›yla tamamen ba¤›ms›z hareket eder. 

IIII..  AAMMAAÇÇLLAARRII  

Madde 2.0. 

Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun amaçlar›: 

2.1. Nöroflirürji uzmanl›k e¤itiminin düzeyini mümkün olan en yüksek seviyeye ç›karmak amac› ile uzmanl›k
e¤itiminin ana yap›s›n› oluflturmak, bu amaçla çekirdek e¤itim program›, asistan karnesi, en az
yap›lmas› gerekli uygulamal› e¤itim s›n›rlar›n› belirlemek yolunda gösterdi¤i çal›flmalarla, Türkiye’de
Nöroflirürji alan›nda ulafl›lmas› arzu edilen standartlar› oluflturmak; 

2.2. Türkiye’de Nöroflirürji e¤itimi veren kurulufllar›n, bu e¤itimi en üst düzeyde verebilmelerini ve bu
kurulufllar›n standardizasyonunu sa¤lamak üzere, Nöroflirürji E¤itim ve Müfredat komisyonuyla ortak
çal›flmalar yürütmek suretiyle organize olmak, önerilerde bulunmak; bu standartlar›n oluflmas›n›
sa¤lamak amac›yla TTüürrkkiiyyee’’ddee  NNöörrooflfliirrüürrjjii  aallaann››nnddaa  ppllaannllaammaa  vvee  iissttaattiissttiikk  ççaall››flflmmaallaarr››  yyaappmmaakk; bu
kurulufllar›n yap›lar›n› gelifltirebilmek amac› ile gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve belirlenmifl
standartlara göre akredite etmek; 

2.3. Belirli niteliklere sahip olan ve kurul taraf›ndan yap›lan s›navlar› geçerek yeterlikleri saptanan
Nöroflirürji Uzmanlar›n›n kurul ad›na sertifikasyonunu sa¤lamak; 

2.4. Ulusal ve uluslararas› düzeyde “Türk Nöroflirürji Uzman›” ünvan›n›, bu ünvana sahip kiflilerin
profesyonel statüsünü savunmak ve güçlendirmek üzere çal›flmalarda bulunmakt›r. 

Kurullar

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  YYEETTEERRLL‹‹KK  KKUURRUULLUU  

❮❮
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2.5. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu sertifikasyonunun öncelikle, “Avrupa T›p Uzmanlar› Birli¤i” (Union
Européen des Médecins Spécialistes, UEMS, Bruxelles) ve “Avrupa Nöroflirürji Dernekleri Birli¤i”
(European Association of Neurosurgical Societies, EANS, Bruxelles) “Avrupa Nöroflirürji Board”u (ANB)
ve sertifikasyonuna nitelik olarak paralellik göstermesi; nihai olarak da Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu
Sertifikas›n›n ANB Sertifikas›yla eflde¤er olarak ifllem görebilmesidir. 

2.6. Günün de¤iflen koflullar›n›n ortaya ç›kard›¤› yeni zorunluluklar do¤rultusunda, Türk Nöroflirürji Yeterlik
Kurulu temel amaçlar›n› daha iyi bir flekilde gerçeklefltirmek için yeni hedefler, yeni çal›flma alanlar› ve
yeni alt kurullar›n oluflumu için karar alma yetkisine sahiptir. 

2.7. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun amac› hiçbir flekilde Nöroflirürji Uzman› veya hekim olan kiflilerin
profesyonel aktivitelerini k›s›tlamak de¤ildir. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu sertifikas› herhangi bir
flekilde, yasal bir yeterlik derecesine, imtiyaz nedenine veya Nöroflirürji prati¤i lisans›na karfl›l›k
gelmez; bu anlamda TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  YYeetteerrlliikk  KKuurruulluu  sseerrttiiffiikkaass››  bbiirr  lliissaannssttaann  ççookk  bbiirr  ööddüüll  bbeellggeessii
nniitteellii¤¤iinnddeeddiirr..  

IIIIII..  KKUURRUULLUUfifiUUNN  AADDRREESS‹‹  

Madde 3.0 

3.1. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu merkez olarak TNDer’nin “Taflkent Caddesi 13/4 Bahçelievler-06500
ANKARA” adresli bürosunu kullan›r; 

IIVV..  KKUURRUULLUUfifi  ‹‹fifiLLEEMM‹‹  VVEE  KKUURRUUMMUUNN  SSÜÜRREEKKLL‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹  

Madde 4.0 

4.1. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurucu Kurulunun amac› Türk Nöroflirürji Yeterlik Belgesi sahipleri taraf›ndan
oluflturulacak Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun yap›land›r›lmas› ve bu amaç için gereken
uygulamalar› yapmakt›r. 

4.2. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu kurulufl kurallar› tasla¤› ve Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurucu Kurulu’nun
kuruluflu TNDer’nin yönetim kurulunun organize etti¤i bir toplant› ile, TNDer Genel Kurulu onay›na
sunulur. 

Bu taslak oy ço¤unlu¤uyla kabul edilir ise, ilk seçimler, TTüürrkkiiyyee’’ddee  ÜÜnniivveerrssiittee  AAnnaabbiilliimm  DDaallllaarr››nnddaa  vvee
EE¤¤iittiimm  HHaassttaanneelleerriinnddee  ççaall››flflaann  ttüümm  DDooççeenntt,,  PPrrooffeessöörr  üünnvvaann››nnaa  ssaahhiipp  vveeyyaa  KKlliinniikk  fifieeffii  vvee  KKlliinniikk  flfleeff
yyaarrdd››mmcc››ss››  oollaann  ((yyaa  ddaa  bbuu  ggöörreevvlleerrddee  ççaall››flflmm››flfl  oollaann))  ggöönnüüllllüü  kkiiflfliilleerrddeenn  oolluuflflaann  aaddaayyllaarr  gguurruubbuunnddaann  1144
ttaanneessiinniinn  ooyy  ççoo¤¤uunnlluu¤¤uu  pprreennssiibbiinnee  ggöörree  tteekk  tteekk  sseeççiillmmeessiiyyllee  ggeerrççeekklleeflfliirr ve otonom olarak çal›flmaya
bafllar. Bu kiflilerin aday olabilmeleri için ayr›ca uluslararas› t›bbi yay›n indekslerine (SCI, SCI-Exp.)
kabul edilmifl yay›n organlar›nda yay›nlanm›fl çal›flmalar›ndan en az›ndan üç yay›n›n›n sitasyon alm›fl
olmas› gerekir. 

4.2.1. SSeeççiimmlleerrddee  aaddaayyllaarr››nn  ddaa  ssaalloonnddaa  bbuulluunnmmaallaarr››  zzoorruunnlluudduurr. 

4.3. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu kurulduktan sonra, iflleyiflinde tümüyle ba¤›ms›z olmakla birlikte ve bu
kay›tla, üyelerin seçimi, kurulun ifllemleri veya toplant›lar›n›n süreklili¤i ile ilgili bir sorun ç›kt›¤› ve
kurul bu sorunu kendi imkanlar›yla çözemedi¤i taktirde TNDer’nden yard›m ister; 

4.3.1. Bu madde çerçevesinde TNDer, Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu çal›flmalar›n› desteklemek ve
uyum içinde hareket etmekle yükümlüdür. 

4.4. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu kurulduktan sonra, tabi oldu¤u kurulufl kurallar›n› ihtiyaçlara ve yeni
koflullara göre de¤ifltirmek gerekirse, TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  YYeetteerrlliikk  KKuurruulluu  ggeenneell  kkuurruulluunnddaa  ddee¤¤iiflfliikklliikk
ggeerreekkeenn  mmaaddddeelleerrii,,  ooyyllaannmmaakk  üüzzeerree  ssuunnaarr;; bu de¤ifliklikler s›ras›nda kurulun temel karar alma
prensiplerine (oylama, ço¤unlu¤un sa¤lanmas› ...vb) uyulur. 

4.5. Kurulufl sonras›ndaki toplant›lar›n düzenlenmesi, kurulufl kurallar›na uyma kayd›yla karar alma,
yürütme ve yeni üye seçimleriyle ilgili tüm organizasyonlar Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun yetki
ve sorumlulu¤undad›r. 
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VV..  KKUURRUULL  ÇÇAALLIIfifiMMAALLAARRIINNIINN  BBÜÜTTÇÇEE  VVEE  FF‹‹NNAANNSSMMAANNII

Madde 5.0 

5.1. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun çal›flmalar›n›n finansman› TNDer taraf›ndan yap›l›r. 

5.1.1. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun TNDer’ne sa¤lad›¤› gelir ve dernek bütçesinden yapt›¤›
harcamalar›n gelir ve gider kay›tlar› ve resmi muhasebe ifllemleri TNDer muhasebe birimince
yürütülür; bu muhasebe ifllemlerinin mali yönden sorumlulu¤u TNDer’ne aittir. 

5.1.2. TNDer’nin kurulun çal›flmalar›na vermesi gereken maddi destek en az, kurul taraf›ndan aç›klanan
ihtiyaca göre, istek yap›lan y›l içinde, bir önceki y›l›n kurul ifllemlerinden sa¤lanan toplam gelir
kadar olmal›d›r; gelir ve gider hesaplar› yap›l›rken y›ll›k resmi enflasyon rakamlar› da gözönüne
al›n›r. 

5.1.3. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun çal›flmalar› düzenli bir flekilde ifllemeye bafllad›ktan sonra,
s›nav ve sertifikasyon ..vb ifllemleri için iliflkide bulundu¤u kifli ve kurumlardan, TNDer ad›na ve
bu derne¤in makbuzlar›n› kullanarak, miktarlar› 6 ayda bir kurul taraf›ndan belirlenmek üzere
masraflar› karfl›l›¤›nda para al›n›r; bu gelirlerin tamam› TNDer’ne aittir. 

5.2. Sadece Türk Nöroflirürji Derne¤i’nde aakkttiiff  üüyyee  oollaannllaarr ve dernek üüyyee  aaiiddaattllaarr››nn››  ddüüzzeennllii  oollaarraakk  ööddeeyyeenn
üyeler, Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu sertifikas›n› kullanabilirler. Ayr›ca, bu kifliler TNDer’nin
çal›flmalar›nda ihtiyaç belirdi¤i taktirde öncelikli olarak, çal›flma ve organizasyonlarda görev alma
yoluyla destek vermeye ve kat›l›mda bulunmaya davet edilirler; kabul edilebilir bir gerekçeleri
olmad›¤› sürece TNDer’nin çal›flmalar›na yard›mlar› beklenir. 

5.2.1. Bu sertifikay› profesyonel yaflamlar›nda kulland›klar› sürece sertifikayla ilgili olarak, miktar› kurul
taraf›ndan belirlenmek üzere TNDer’ne özel bir aidat ödenmesi ileride genel kurul taraf›ndan
gündeme getirilebilir; bu de¤iflikli¤in yap›lmas›ndaki temel faktör, bu sertifikan›n ulusal veya
uluslararas› Nöroflirürji alan›nda arzu edilen etkinli¤e ulaflmas› ve sahip olan kiflilere belirgin
profesyonel avantajlar sa¤lamaya bafllad›¤› kan›s›n›n oluflmas›d›r. 

5.3. Bu koflullar› yerine getirmeyenlerle ilgili olarak sertifikan›n geçerlili¤iyle ilgili karar almak Türk
Nöroflirürji Yeterlik Kurulu Genel Kurulunun yetkilerinden biridir. 

VVII..  TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  YYEETTEERRLL‹‹KK  KKUURRUULLUUNNUUNN  KKOOMMPPOOZZ‹‹SSYYOONNUU

Madde 6.0 

6.1. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu , (1) GGeenneell  KKuurruull, (2) YYöönneettiimm  KKuurruulluu (3) YYüürrüüttmmee  KKuurruulluu, (4)
DDeenneettlleemmee  KKuurruulluu olmak üzere dört ana alt-kuruldan oluflur. 

6.2. Günün de¤iflen koflullar›n›n ortaya ç›kard›¤› yeni zorunluluklar do¤rultusunda, Genel Kurul taraf›ndan
onayland›ktan sonra, Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu temel amaçlar›n› daha iyi bir flekilde
gerçeklefltirmek için yeni hedefler, yeni çal›flma alanlar› ve yeni alt kurullar oluflturulabilir. 

VVIIII..  GGEENNEELL  KKUURRUULL  

Madde 7.0 

7.1. TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  YYeetteerrlliikk  BBeellggeessiinnee  ssaahhiipp  oollaannllaarr  TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  YYeetteerrlliikk  GGeenneell  KKuurruulluu  ddoo¤¤aall
üüyyeelleerriiddiirr..

Çal›flma ve Görevler; 

7.2. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu ana karar organ›d›r. YY››llddaa  eenn  aazz  bbiirr  kkeezz toplan›r. Toplant› yeri ve zaman›
günün flartlar›na göre Yürütme Kurulu taraf›ndan belirlenir. 

7.3. Madde 6.1 de bulunan alt kurullar› seçmek gerekirse yeni alt kurullar oluflturmak; 

7.4. Kurullar›n çal›flma raporlar›n› görüflmek, kurullara önerilerde bulunmakt›r. 



39

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

VVIIIIII..  YYÖÖNNEETT‹‹MM  KKUURRUULLUU

Madde 8.0 

8.1. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu Yönetim Kurulu, Genel Kurul içi oylamayla belirlenen Yürütme Kurulu
içerisinden seçilmifl baflkan, sekreter ve muhasip üye ve di¤er üyeler ile birlikte TNDer Baflkan› olmak
üzere 5 asil 3 yedek kifliden oluflur. 

8.1.1. Yönetim Kurulu her ola¤an Genel Kurul Seçimi sonras›nda (2 y›lda bir) ayn› gün yeniden
oluflturulur. 

8.2. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu Yönetim Kurulunun ana görevi, TNYK Genel Kurulunca al›nan kararlar›n
ve Yeterlik Kurulu temel ifllevlerinin icras›n› sa¤lamakt›r. 

8.2.1. Yönetim Kurulu, Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun ifllemesiyle ilgili sorunlar› çözmeye çal›fl›r
ve icras›n›n kontrolünü yapar. 

8.2.3. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu ile iliflkide bulunan kiflilerle yaz›flmalar› sa¤lar.

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

IIXX..  YYÜÜRRÜÜTTMMEE  KKUURRUULLUU

Madde 9.0 

9.1. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun Yürütme Kurulu, Genel Kurul içerisinden seçilmifl 1144  üüyyee  vvee  TTNNDDeerr
BBaaflflkkaann››  oollmmaakk  üüzzeerree  1155  kkiiflfliiddeenn  oolluuflfluurr; 

9.1.1. 14 seçilmifl üyenin en az sekizi, yeterli say›da aday varsa, Üniversite Nöroflirürji Anabilim
Dallar›nda, Sa¤l›k Bakanl›¤› Hastanelerinin Nöroflirürji Kliniklerinde, kadrolu olarak, e¤itici
pozisyonunda halen çal›flmakta olan kiflilerden oluflur; seçimlerde, adaylar›n hepsinin
Nöroflirürji Yeterlik Kurulu Sertifikal› olmalar›, uluslararas› t›bbi yay›n indekslerine (SCI, SCI-
Exp.) kabul edilmifl yay›n organlar›nda ssoonn  1100  yy››llddaa  yyaayy››mmllaannmm››flfl  ddeenneeyysseell  vvee  kklliinniikk
aarraaflfltt››rrmmaallaarrddaann  oolluuflflaann  eenn  aazz  üüçç  ççaall››flflmmaass››nn››nn  oollmmaass››  vvee  ttüümm  yyaayy››nnllaarr››nn››nn  2255  ddeenn  ffaazzllaa  ssiittaassyyoonn
aallmm››flfl  oollmmaass››  ggeerreekkiirr..  AAddaayy  oollaabbiilleecceekk  kkiiflfliilleerriinn,,  TTüürrkkiiyyee’’ddee  hheekkiimmlliikk  vvee  NNöörrooflfliirrüürrjjii  pprraattii¤¤ii
yyaappmmaayyaa  yyaassaall  bbiirr  eennggeelliinniinn  oollmmaammaass››  ggeerreekkiirr..  

Adaylar, nitelikleri uygun oldu¤u taktirde kendileri Türk Nöroflirürji Yeterlik Genel Kurulu’na
baflvurabilirler ya da aday gösterilebilirler. Seçimlerde yeterli say›da aday›n oylamaya
sunulabilmesi, Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu Genel Kurulunun ve özellikle de görev süresi
dolmakta olan Yürütme Kurul üyelerinin sorumlulu¤undad›r. 

9.1.2. Seçilmifl 14 üye ile birlikte TNDer Baflkan›’n›n oluflturdu¤u 15 kiflilik ekip kurulun çal›flmalar›n›
yürütebilecek asgari say›daki çekirdek topluluktur. Kurulun ifllemlerini yürütmede bu kiflilerin
tümünün toplant›lara kat›lmas› arzu edilir; ancak bu say› oluflturulamazsa kkaarraarrllaarr  eenn  aazz  88
sseeççiillmmiiflfl  üüyyee  iillee  aall››nnaabbiilliirr.. Kararlar oy çoklu¤u prensibine göre al›n›r ve oylamaya kat›lan üyelerin
tümünün oturumda bulunmalar› zorunludur. Vekaleten oy kullanma Türk Nöroflirürji Yeterlik
Kurulu toplant› ve seçimlerinin hiç biri için geçerli de¤ildir. 

9.1.3. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu, Genel Kurulun 15 kiflilik çekirdek gurubunun
oluflturuldu¤u veya k›smen yenilendi¤i ilk gün toplanarak 14 seçilmifl üye aras›ndan baflkan ve
kurullar› seçer; çal›flmalarla ilgili olarak ana programlar belirlenir; bir sonraki toplant›n›n
yap›laca¤› yeri ve zaman› belirler. 

9.1.4. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu Baflkan› kurulun sözcüsü durumundad›r;
toplant›larda gündemi belirler ve toplant›y› yönetir; bbaaflflkkaann  hheerr  sseeççiimm  ddöönneemmiinnddee  ((iikkii  yy››llddaa  bbiirr))
yyeenniiddeenn  sseeççiillmmeelliiddiirr..  

9.1.5. KKuurruull  ttooppllaanntt››llaarr››nnddaa  aall››nnaann  kkaarraarrllaarr  hheerr  ttooppllaanntt››ddaa  yyeenniiddeenn  bbeelliirrlleenneenn  bbiirr  yyaazzmmaannccaa  yyaazz››ll››  hhaallee
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ggeettiirriilliirr  vvee  ooyy  ççoo¤¤uunnlluu¤¤uu  iillee  aall››nnaann  kkaarraarrllaarr  oottuurruummaa  kkaatt››llaann  ttüümm  üüyyeelleerrccee  iimmzzaallaann››rr.. *** 

9.1.6. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu Genel taraf›ndan kurulufl aflamas›nda bir 14 kifli olarak seçilen
Yürütme Kurulu üyelerinden, gönüllü olarak yada kura ile belirlenen 7 (yedi) tanesinin görev
süresi 2 (iki) y›l sonunda sona erer. Bunlar›n yerine Genel Kuruldan yeni üyeler seçilir. Bu kifliler
haricinde kalan tüm seçilmifl ve seçilecek üyelerin do¤al çal›flma süresi 4 (dört) y›ld›r. Böylece
her iki y›lda bir üyelerin sadece yar›s›n›n de¤iflimi sa¤lanarak Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu
çal›flmalar›n›n süreklili¤i korunur. 

9.1.7. Toplant›lara devams›zl›¤› nedeniyle kurulun çal›flmalar›n› aksatt›¤› düflünülen üyelerin bbiirrbbiirrii
aarrdd››nnaa  iikkii  kkeezz  ttooppllaanntt››yyaa  kkaatt››llmmaammaallaarr››  hhaalliinnddee bu kiflilerin üyeli¤i düfler ve kurulun yeni bir üye
seçimi için Genel Kurul’a baflvurma ve oylama yapt›rmaya hakk› vard›r. Bunun haricinde,
herhangi bir nedenle olan üye eksilmesinde ilk Genel Kurul toplant›s›nda yeni bir üye seçimi
yoluna gidilir. Bir üyenin herhangi bir nedenle üyeli¤inin düflürülebilmesi için oy ço¤unlu¤u
yeterlidir. 

YYüürrüüttmmee  KKuurruulluu  AAlltt  KKoommiissyyoonnllaarr››;;  

9.2. EE¤¤iittiimm  vvee  SS››nnaavv  KKoommiissyyoonnuu (Madde X.) ve EEflflyyeettkkiilleennddiirrmmee  ((AAkkrreeddiittaassyyoonn))  KKoommiissyyoonnuu (Madde XI.)
Yürütme Kurulu’nun alt komisyonlar› olarak görev yapar. 

9.3. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu genel kurulunda veya herhangi bir alt-kurulunda görev almak gönüllü
bir faliyettir ve bu kifliler istemedikleri taktirde bu görevden ayr›labilirler. 

9.4. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu’nun görevleri, Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun
kurulufl amaçlar›n›n öngördü¤ü temel hedeflere ulafl›lmas›nda her türlü genel çal›flmay› sürdürmek;
Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun faliyetlerinin arzu edilen do¤rultuda geliflip geliflmedi¤inin
kontrolünü yapmak; Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu iflleyifli ile ilgili olarak yetkileri çerçevesinde temel
kararlar› almak; di¤er Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu alt kurullar› ve komisyonlar›n›n çal›flma
raporlar›n› ve önerilerini de¤erlendirmek; Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu süreklili¤ini sa¤lamak için,
kendi bünyesindeki ve alt komisyonlardaki üyelerin seçimini düzenlemek; Genel Kurul toplant›lar›na
gündemi haz›rlamak, çal›flma raporu sunmak ve kuruluflun kurallar›nda gerekli görülen de¤ifliklikleri
onay›na sunmakt›r. 

9.4.1. Tüm bu ifllevlerle ilgili olarak gerekli yasal ve idari düzenlemelerin gerçekleflmesi ve Türk
Nöroflirürji Yeterlik Kurulu çal›flmalar›n›n Türkiye’de Nöroflirürji alan›nda arzu edilen etkinli¤e
ulaflabilmesi için çaba harcamak Yürütme Kurulu’nun görevidir. 

9.4.2. Gerekli yasal ve idari zemini haz›rlad›ktan sonra, e¤itim programlar›n›n denetlenmesini
sa¤lamak üzere yaz›flmalarda bulunmak, raporlar› de¤erlendirmek Yürütme Kurulu’nun
görevidir. 

9.4.3. *** Bir Türk Nöroflirürji Etik Kodu haz›rlanmas›, güncellefltirilmesi ve bunun etkin hale
getirilmesi için özel alt-kurullar›n geçici olarak oluflturulmas›n› sa¤lar. 

9.4.4. S›nava giren adaylar› belirgin olarak baflar›s›zl›k gösteren veya arzu edilen standartlar›
sa¤lamam›fl olan e¤itim kurumlar›n› uyar›r ve geliflmeleri takip eder. 

9.5. Yürütme Kurul’u, Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun yönetmeli¤ini ve y›ll›k çal›flma raporlar›n›, e¤itim
program› yöneticilerine ve iliflkili resmi makamlar›n ana merkezlerine ücretsiz olarak da¤›t›r; ayr›ca
isteyen kiflilere ba¤›fl karfl›l›¤›nda TNDer ad›na da¤›t›m›n› sa¤lar. Bu yönetmeli¤e ek olarak, çal›flma
raporlar›, Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu sertifikasyonuna ait listeler ve haberler, Türk Nöroflirürji
Yeterlik Kurul’u sertifikas›n› alan kiflilerin isimleri, görevlilerin listeleri, s›nav tarih ve ücretleri, S›nav ve
E¤itim komisyonun haz›rlad›¤› Standardizasyon raporlar› ve genel istatistik de¤erlendirmeler da¤›t›ma
sunulabilir. 

9. 6. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun d›fl iliflkilerinde kulland›¤› yaz›flma dili ‹ngilizce’dir. 
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XX..  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  VVEE  SSIINNAAVV  KKOOMM‹‹SSYYOONNUU::

Madde 10.0 

10.1. E¤itim ve S›nav Komisyonu, Yürütme Kurulu ilk toplant›da yap›lan bir seçimle 5 kifli olarak oluflturulur.
Bu 55  kkiiflfliinniinn kayna¤› TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  YYeetteerrlliikk  KKuurruulluu  YYüürrüüttmmee  KKuurruulluu’’nnuunn  sseeççiillmmiiflfl  üüyyeelleerrii  oollaabbiillddii¤¤ii
ggiibbii,,  ggeerreekkllii  ggöörrüüllddüü¤¤üü  ttaakkttiirrddee,,  TTNNYYKK  sseerrttiiffiikkaass››nnaa  ssaahhiipp  hheerrhhaannggii  bbiirr  kkiiflflii  ddee  bbuu  kkuurruulluunn  üüyyeelleerriinnddeenn
bbiirrii  oollaabbiilliirr..  

10.1.1. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun ilk kuruluflunda bu sertifikaya sahip herhangi bir kifli
olmad›¤›ndan ötürü, bir defaya mahsus olarak, d›flar›dan al›nacak kifliler Üniversite Anabilim
Dallar›nda çal›flan Profesör veya Doçent, E¤itim hastanelerinde fief veya fief yard›mc›lar›
olabilir. 

10.2. E¤itim ve S›nav Komisyonu’nun görevleri, Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu yaz›l› ve sözlü s›navlar›n›
düzenlenmek, s›navlar›n organizasyonuyla ilgili çal›flmalar yapmak ve Türkiye’de Nöroflirürji
alan›ndaki genel e¤itim program› standartlar›n› belirlemektir. 

10.2.1. Türkiye’de Nöroflirürji e¤itimi veren kurumlar›n sahip olmas› gereken asgari nitelikleri belirler;
e¤itim süreleri ve içeri¤inin ne olmas› gerekti¤i konusunda rapor haz›rlar, bu raporu her iki y›lda
bir yeniler; haz›rlanan bu raporlar›n Avrupa’da uygulanan genel e¤itim programlar›na paralellik
göstermesi esast›r; bu raporlar, Eflyetkilendirme Komisyonu’nun e¤itim programlar›n›
incelerken ele ald›¤› temel dayanaklard›r. Bu rapor, Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu
Yönetmeli¤ine ek olarak ço¤alt›larak düzenli olarak e¤itim birimlerine da¤›t›l›r. 

10.2.2. Yaz›l› s›navlarda sorulabilecek sorularla ilgili bbiirr  ssoorruu  bbaannkkaass››  oolluuflflttuurruurr. 

10.2.3. S›nav› Türk Nöroflirürji Yeterlik Yürütme Kurulu’nun uygun görece¤i kurum yada komisyonlar
yapar. Yaz›l› sorular›n temel kayna¤› Nörolojik Bilimlerde çal›flan Doçent, Profesor ünvan›na
sahip kifliler ve E¤itim Hastaneleri Klinik fiefler veya Klinik fief yard›mc›lar›d›r. Gerekti¤inde
ilgili di¤er branflda çal›flan yukar›daki özellikteki kiflilerden de yard›m istenebilir. Türk
Nöroflirürji Yeterlik Kurulu, bu kiflilerle yaz›flarak kendilerinden, ço¤u zaman ilgi ve uzmanl›k
alanlar›na göre, belli say›da ve ana bölümleri nöroflirürjikal temel bilim/klinik/teknik olmak
üzere soru talep eder. 

10.2.4. Bu soru bankas›ndan seçtikleriyle s›nav öncesi soru haz›rl›k kitapç›klar›n› haz›rlayabilir. Bu soru
kitapç›klar›n›n, s›nav sonras›nda ilgilenen kiflilere da¤›t›lmas› serbesttir. Ayr›ca daha önce
ç›km›fl olan sorulardan oluflan kitapç›klar bas›larak, TNDer ad›na ba¤›fl karfl›l›¤› da¤›tabilir. 

10.2.5. Yaz›l› ve sözlü s›navlar s›ras›nda gerekli olabilecek gözcülük, düzenleme..vb ifllevlerde bulunur. 

10.2.6. SS››nnaavvllaarr››  ddee¤¤eerrlleennddiirriirr,,  iissttaattiissttiikk  aannaalliizziinnii  yyaappaarr  vvee  ssoonnuuççllaarr››nn››  ((11))  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  bbaaflflkkaann››nnaa,,  ((22))
yyöönneettiimm  kkuurruulluu  bbaaflflkkaann››  iimmzzaass››yyllaa  aaddaayyaa  vvee  ((33))  aaddaayy››nn  NNöörrooflfliirrüürrjjii  ee¤¤iittiimmiinnii  aallmm››flfl  oolldduu¤¤uu  kkuurruumm
vveeyyaa  kkuurruummllaarrddaakkii  pprrooggrraamm  ddiirreekkttöörrlleerriinnee  bbiillddiirriirr. *** 

10.2.7. S›nava al›nacak adaylardan beklenen nitelikleri ve koflullar› belirler; bu standartlar› bir rapor
haline getirir ve s›navla ilgili kifli ve kurumlara da¤›t›r. 

10.2.8. Baflvuran adaylar›n niteliklerini inceler, yeterli bulursa onaylar ve s›nav program›na al›r. 

10.2.9. S›navlarla ilgili her türlü baflvuru, Sözlü s›nav tutana¤›, her türlü yaz›flma ve Ameliyat Katolo¤u,
Hasta De¤erlendirme ve Takip Baflvuru...vb Form ve dökümanlar›n› haz›rlar. 

10.2.10.BBiirr  SSeerrttiiffiikkaa  TTaassllaa¤¤››  vvee  TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  YYeetteerrlliikk  KKuurruulluu  aammbblleemmiinnii  hhaazz››rrllaayyaarraakk  GGeenneell  KKuurruull
oonnaayy››nnaa  ssuunnaarr.. *** 

10.3. SS››nnaavv  vvee  EE¤¤iittiimm  KKoommiissyyoonnuu  kkeennddii  iiççiinnddeenn  bbiirr  ssöözzccüü  sseeççeerr  vvee  bbuu  ssöözzccüü  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  ttooppllaanntt››llaarr››nnaa
kkaatt››ll››rr,,  yyaapp››llaann  iiflfllleerrii  bbiillddiirriirr  vvee  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  kkaarraarrllaarr››nn››  kkeennddii  kkuurruulluunnaa  iilleettiirr. **** 

10.4. S›nav ve E¤itim Komisyonu aayyddaa  eenn  aazz  bbiirr  kkeezz  ttooppllaann››rr; gerekti¤i taktirde çal›flma program›n› kendisi
belirleyerek daha s›k toplanma yoluna gidebilir. 
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10.5. Toplant›lara ve çal›flmalara düzenli olarak kat›lmayarak S›nav ve E¤itim Komisyonu’nun çal›flmalar›n›
aksatan üyenin yerine baflkas›n›n görevlendirilmesiyle ilgili olarak Yönetim Kuruluna teklifte
bulunmak bu kurulun yetkilerinden biridir. 

XXII..  EEfifi  YYEETTKK‹‹LLEENNDD‹‹RRMMEE  ((AAKKRREEDD‹‹TTAASSYYOONN))  KKOOMM‹‹SSYYOONNUU

Madde 11.0 

11.1. YYeetteerrlliikk  YYüürrüüttmmee  KKuurruulluu’’nnddaa  vvee  GGeenneell  KKuurruullddaa  OOnnaayyllaannmm››flfl  UUzzmmaannll››kk  EE¤¤iittiimm  PPrrooggrraamm››nn››nn  ttüümm  ee¤¤iittiimm
bbiirriimmlleerriinnddee  uuyygguullaannmmaass››  vvee  ssüürreekkllii  ggeelliiflflttiirriillmmeessii  iiççiinn;;  EE¤¤iittiimm  vveerreenn  bbiirriimmlleerriinn  ggöönnüüllllüüllüü¤¤üünnee  ddaayyaannaann
vvee  zziiyyaarreett  pprrooggrraammllaarr››  aannaa  iillkkeelleerrii  iillee  yyüürrüüttüülleenn  bbiirr  aakkrreeddiittaassyyoonn  mmeekkaanniizzmmaass››  kkuurraarr..  AAflflaa¤¤››ddaa  bbeelliirrttiilleenn
kkoonnuullaarrddaa  aakkrreeddiittaassyyoonn  iiççiinn  rreehhbbeerr  bbiillggiilleerr,,  ddee¤¤eerrlleennddiirrmmee  ffoorrmmllaarr››,,  aannkkeettlleerr  vvee  ssttaannddaarrttllaarr  oolluuflflttuurruurr..
*** 

a. Yeterlik Kurulu taraf›ndan önerilen e¤itim program› ile uyumlu bir e¤itim program›n›n (e¤itim
program›n›n amaç ve hedefleri ve bunlar› gerçeklefltirmedeki etkinli¤i, uzmanl›k alan›ndaki
hedeflerin -bilgi, beceri, tutum ve davran›fl- ölçülebilir davran›fllar olarak aç›kça tan›mlanmas›,
uzmanl›k ö¤rencisinin kazan›mlar›n›n beklenen düzeyde olmas› gibi) varl›¤› ve bu program›n
düzenli olarak uygulan›p uygulanmad›¤›, 

b. Alt yap›n›n (sa¤l›k hizmeti ve e¤itim aç›lar›ndan) yeterli¤i ve uygunlu¤u, 

c. E¤itici ve t›bbi personelin say›s› ve yetkinli¤i, 

d. Hizmetin hacmi ve çeflitlili¤i, sa¤l›k hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmad›¤›, 

e. E¤itim ortam›n›n uygunlu¤u (görev tan›mlar›, hizmet-e¤itim dengesi, vb. gibi) 

f. Araflt›rma olanaklar›n›n bulunup bulunmad›¤› ve e¤itim alanlar›n bu etkinliklere yeterince kat›l›p
kat›lmad›¤›, 

11.2. Yukar›da yaz›l› standartlar çerçevesinde, istek üzerine e¤itim birimlerini ziyaret ederek de¤erlendirir,
eksiklikleri belirler ve giderilmesi için öneriler gelifltirir. 

11.3. E¤itim ve uygulama etkinliklerinin ayr›nt›l› ve zaman›nda kaydedilip kaydedilmedi¤ini denetler ve
akreditasyon raporunda belirtir. AAssiissttaann  kkaarrnneelleerrii  vvee//vveeyyaa  ppoorrttffoollyyoollaarr››  yyoolluuyyllaa  ssüürreeçç  iiççiinnddee  uuyygguullaannaann
bbeecceerriilleerrii  nniicceelliikk  vvee  nniitteelliikk  oollaarraakk  iizzlleerr  vvee  aakkrreeddiittaassyyoonn  rraappoorruunnddaa  ddee¤¤eerrlleennddiirriilliirr..

11.4. Uzmanl›k ö¤rencilerinin, e¤itim s›ras›nda ve uzmanl›k e¤itimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve
performanslar›n› ölçmek ve de¤erlendirmek için yap›lan tüm yaz›l›, sözlü, uygulama s›navlar›n›, süreç
içindeki e¤itici gözlemi-kanaati-de¤erlendirmelerini ve asistan karneleri gibi süreç
de¤erlendirmelerini denetler. Bu de¤erlendirme sonucunda e¤itim süreçlerinin düzenlenmesi ve
organizasyonunda s›nav komisyonu ile eflgüdüm içinde çal›fl›r ve Yeterlik Yürütme Kuruluna bilgi verir. 

11.5. E¤itim kurumlar›n›n/birimlerinin akreditasyonunu sa¤lamak üzere her bir ziyaret sonras› Yeterlik
Yürütme Kuruluna yukar›da belirtilen bafll›klar› da içeren bir akreditasyon raporu verir. 

11.6. EEflflyyeettkkiilleennddiirrmmee  KKoommiissyyoonnuu  kkeennddii  iiççiinnddeenn  bbiirr  ssöözzccüü  sseeççeerr  vvee  bbuu  ssöözzccüü  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  ttooppllaanntt››llaarr››nnaa
kkaatt››ll››rr,,  yyaapp››llaann  iiflfllleerrii  bbiillddiirriirr  vvee  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  kkaarraarrllaarr››nn››  kkeennddii  kkuurruulluunnaa  iilleettiirr.. *** 

11.7. Dünyaca kabul görmüfl eflyetkilendirme organizasyonlar› (EANS gibi) taraf›ndan yap›lan
eflyetkilendirmeler Eflyetkilendirme Komisyonu taraf›ndan de¤erlendirilir. Uygun görülürse onaylan›r.
EEAANNSS  ttaarrff››nnddaann  vveerriilleenn  eeflflyyeettkkiilleennddiirrmmeelleerr  TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  YYeetteerrlliikk  KKuurruulluu  eeflflyyeettkkiilleennddiirrmmeessiinnee
eeflfliittttiirr..  

11.8. EEflflyyeettkkiilleennddiirrmmee  bbeellggeessiinniinn  ggeeççeerrlliikk  ssüürreessii  55  yy››lldd››rr.. Bu süre içerisinde E¤itim veren kurumun program
yöneticisinde de¤ifliklik olursa 1 y›l içerisinde belgenin yenilenmesi gerekir. 

11.9. Eflyetkilendirme belgesinin verilmesi ile ilgili esaslar Eflyetkilendirme Komisyonu taraf›ndan
haz›rlan›r Yürütme Kurulu’nun onay›na sunulur. Bu esaslar›n UEMS, EANS gibi kurumlar›n
eflyetkilendirme esaslar›na uyumlu olmas›, Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu Eflyetkilendirme
Belgesinin bu kurulufllarca tan›nmas›n› kolaylaflt›racakt›r. 
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XXIIII..  DDEENNEETTLLEEMMEE  KKUURRUULLUU  

Madde 12.0 

12.1. Denetleme Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan iki üyenin görevlendirilmesiyle geçici olarak oluflturulur;
bu üyelerin do¤acak ihtilaflardan asgari ölçüde etkilenebilmesi için tercihan mesleki k›demlerinin
yüksek kiflilerden seçilmesine özen gösterilir; Genel Kurul bu kurulun oluflturulmas› için gerekçeyi
ortaya koyar ve iki kifliyi görevlendirir. Bu iki kiflinin konu ile ilgili olarak haz›rlad›klar› ve imzalad›klar›
rapor Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurul Baflkan›’na sunulur ve görevleri sona erer. 

12.2. YYüürrüüttmmee  KKuurruulluu  kkaarraarrllaarr››nn››nn  vvee  uuyygguullaammaallaarr››nn››nn,,  ttüüzzüükk,,  yyöönneettmmeelliikk  yyaaddaa  yyöönneerrggeelleerree  uuyygguunnlluu¤¤uunnuu
ddeenneettlleerr..  

XXIIII..  TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  YYEETTEERRLL‹‹KK  KKUURRUULLUU  ((  NNYYKK))  SSEERRTT‹‹FF‹‹KKAASSII  ‹‹ÇÇ‹‹NN  SSIINNAAVVLLAARR  

Madde 13.0 

13.1. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu Sertifikas› için yap›lan s›navlar yaz›l› ve sözlü olmak üzere iki
aflamal›d›r. 

13.2. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu S›nav ve E¤itim Komisyonu, sunulan belgeleri inceledikten sonra
aday›n, kurulun kendi haz›rlay›p duyurdu¤u standartlara göre, niteliklerinin yeterli olup olmad›¤›na
karar verir. Onaylarsa aday› s›nav prosedürüne al›r. Tüm s›navlar›n sonuçlar› adaya bir süre sonra yaz›l›
olarak bildirilir. Tüm bu de¤erlendirmelere karfl› yap›lan itirazlar, s›ras›yla önce Yönetim Kuruluna
sonra da gerekirse Yürütme Kurulu’na getirilerek de¤erlendirilir. Bu tip özel baflvurular›n
de¤erlendirilmesinde TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  YYeetteerrlliikk  YYüürrüüttmmee  KKuurruulluu  ttaamm  oollaarraakk  yyeettkkiillii  vvee  bbaa¤¤››mmss››zzdd››rr..
HHeerrhhaannggii  bbiirr  kkuurruumm  vveeyyaa  TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  YYeetteerrlliikk  KKuurruull  yyöönneettmmeellii¤¤iinnddee  bbuulluunnaann  ggeenneell  iiffaaddeelleerr  bbuu
kkaarraarr››  eettkkiilleemmeezz.. *** 

13.3. De¤iflen koflullara göre Yürütme Kurulu’nca gerekli bulunursa baflka bir dilde de yeterlik belgesinin
istenmesi konusu gündeme gelebilir. Bu durumda hangi dillerde, hangi yabanc› dilde, hangi
sertifikalar›n istenece¤i saptanarak Genel Kurul onay›na sunulur. 

13.4. Nöroflirürji Uzmanlar› gerekli flartlar› yerine getirdiklerinde s›navlara al›n›rlar ve baflar›l› olduklar›
taktirde sertifikalar›n› al›rlar. 

13.5. Nöroflirürji alan›nda çal›flan ve e¤itimleri süren herkesin Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun genel
kurallar›ndan, s›navlardan ve yap›lan son de¤iflikliklerden haberdar olmas› kendi sorumlulu¤undad›r.
Bu konularda bilgi isteyen herkese Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu taraf›ndan bas›l› kitapç›klar
sa¤lan›r. 

13.6. Baflvuru belgelerinde yetersiz veya tutars›z bilgi içerdi¤i saptanan adaylar s›nava al›nmazlar. E¤itim ve
S›nav Komisyonu taraf›ndan bu bilgilerin gerçe¤e uygunlu¤unda ciddi ölçüde ayk›r›l›k saptan›rsa
Genel Kurulda aday›n Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun düzenledi¤i hiçbir s›nava daha sonra da
al›nmamas› yönünde karar al›nabilir. 

13.7. Aday s›nava girmemeye karar verdi¤i taktirde bu s›navla ilgili olarak yapt›¤› ödemeler, üç ay önceden
bildirerek kendi yerine ayn› s›nava girebilecek ve nitelikleri uygun durumda birini bulmad›kça geri
verilmez. 

XXIIVV..  YYAAZZIILLII  SSIINNAAVV

Madde 14.0 

14.1. Yaz›l› s›nav›n içeri¤i yaklafl›k olarak %70 Nöroflirürjikal temel bilim, %30 Nöroflirürjikal teknik ve klinik
sorulard›r. Sorular test fleklinde ve Genel Kurul yeni geliflmelere dayal› olarak aksi yönde bir karar
al›ncaya kadar Türkçe olarak haz›rlan›r. 

14.2. Bu s›nava, Türkiye’de veya e¤itim programlar›nda uzmanl›k ee¤¤iittiimmiinnii  eenn  aazz  33  yy››llddaann  bbeerrii  ssüürrddüürreenn  yyaa
ddaa  NNöörrooflfliirrüürrjjii  UUzzmmaann››  üünnvvaann››nnaa  ssaahhiipp  kkiiflfliilleerr  bbaaflflvvuurraabbiilliirr.. S›nava gireceklerin ek olarak flu baflvuru
formu ve belgeleri bulundurmalar› gerekmektedir: 
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14.2.1. Halen e¤itim gördü¤ü kurumdaki program yöneticisinin onay›yla en az 3 y›ldan beri e¤itim
görmekte oldu¤unu ve bu s›nava girmeye haz›r oldu¤una dair bir belgeyi, asistan karnesini,
varsa Nöroflirürji Uzmanl›k belgesinin kopyas›n› (uzmanlardan s›nava girebilece¤ine dair ayr›
bir muvafakat belgesi istenmez) ((aassiissttaannllaarr  iiççiinn  ssaaddeeccee  aassiissttaann  kkaarrnneessii  yyeetteerrlliiddiirr))içeren bir k›sa
özgeçmiflini; 

14.2.2. S›nava girmek istediklerini ve s›nav sonuçlar›n›n flimdiki program yöneticisine (ve varsa daha
önce Nöroflirürji e¤itimi gördükleri di¤er kurumlardaki program yöneticisine) ya da Nöroflirürji
Uzman›ysa ba¤l› bulundu¤u servis flefine bildirilebilece¤ini onaylayan belgeyi (bu belgede
e¤itim gördü¤ü ve varsa görmüfl oldu¤u kurumlar›n aç›k adresleri ve flimdiki program
yöneticisinin isim ve ünvanlar› da belirtilir) E¤itim ve S›nav Komisyonu’na vermeleri gerekir. 

14.3. Yaz›l› S›navlar›n ola¤an zaman›n› TNYK belirler. Yürütme Kurul’u karar›yla, gerekli görülürse, ek s›nav
yap›labilir. 

XXVV..  SSÖÖZZLLÜÜ  SSIINNAAVV

Madde 15.0 

15.1. Sözlü S›nava girebilmek için ön koflul, TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii’’nniinn  aakkttiiff  üüyyeessii  oollmmaakk, Nöroflirürji
Yeterlik Kurulu taraf›ndan düzenlenen yaz›l› s›nav› geçmifl olmak, Türkiye’de geçerlili¤i Sa¤l›k
Bakanl›¤›nca resmen onaylanm›fl Nöroflirürji Uzman› Ünvan›na sahip olmak, eenn  aazz  iikkii  yy››llddaann  bbeerrii  aakkttiiff
oollaarraakk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  pprraattii¤¤iinniinn  iiççiinnddee  bbuulluunndduu¤¤uunnuunn  bbaa¤¤ll››  bbuulluunndduu¤¤uu  NNöörrooflfliirrüürrjjii  AAnnaabbiilliimm  DDaall››  BBaaflflkkaann››,,
SSeerrvviiss  fifieeffii  vveeyyaa  bbuunnllaarr  yyookkssaa  BBaaflflhheekkiimm  ttaarraaff››nnddaann  hhaazz››rrllaannaann  bbeellggeeyyllee  ggöösstteerrmmeessiiddiirr.. Ek olarak: 

15.1.1. Sözlü s›nava girebilmek için kiflilerin, s›nava girmek istediklerini ve s›nav sonuçlar›n›n flimdiki
program yöneticisine (ve varsa daha önce e¤itimi gördükleri di¤er kurumlardaki program
yöneticisine,ve halen ba¤l› bulundu¤u servis flefi) bildirilebilece¤ini onaylayan belgeyi (bu
belgede e¤itim gördü¤ü ve varsa görmüfl oldu¤u kurumlar›n aç›k adresleri ve flimdiki program
yöneticisinin isim ve ünvanlar› da belirtilir) E¤itim ve S›nav Komisyonu’na vermeleri gerekir. 

15.1.2. SSaa¤¤ll››kk  BBaakkaannll››¤¤››nnccaa  oonnaayyllaannmm››flfl  NNöörrooflfliirrüürrjjii  UUzzmmaannll››kk  bbeellggeessiinniinn  kkooppyyaass››nn››,,  aassiissttaann  kkaarrnneessiinnii,,
aakkaaddeemmiikk  vvee  pprrooffeessyyoonneell  ggeeççmmiiflfllleerriiyyllee  bbiirrlliikkttee  yyaayy››nn  vvee  bbiillddiirriilleerriinnii  ddee  iiççeerreenn  bbiirr
öözzggeeççmmiiflfllleerriinnii  EE¤¤iittiimm  vvee  SS››nnaavv  KKoommiissyyoonnuu’’nnaa  vveerrmmeelleerrii  ggeerreekkiirr..  

15.1.3. Sözlü s›nava girecek olan adaylar›n uzmanl›k e¤itimi boyunca ve sonras›nda yapm›fl veya
kat›lm›fl olduklar› ameliyatlar, NYK S›nav ve E¤itim Komisyonu’nun belirledi¤i standartlar
do¤rultusunda, guruplan›r, say›lar› belirtilir ve bu belgeler, ameliyatlar›n hangi kurumlarda
yap›ld›¤›na göre da¤›t›larak, e¤itim görmüfl oldu¤u kurumun (veya kurumlar›n) e¤itim yöneticisi
ve halen çal›flmakta oldu¤u kurumda (veya kurumlarda) ba¤l› bulundu¤u Servis flefi taraf›ndan
onayland›ktan sonra NYK S›nav ve E¤itim Komisyonu’na sunulur. 

Yürütme Kurulu, ameliyat kataloglar›n›n haz›rlanmas›nda ek olarak asistan karnesi, daktilo
ka¤›d›na yaz›lm›fl ameliyat raporlar›n›n kopyalar›n› da, bu uygulamaya geçilece¤ini 6 y›l
önceden e¤itim kurumlar›na bildirmek kayd›yla, isteyebilir. Bu kataloglarda S›nav ve E¤itim
Komisyonu’nun dikkatini çeken, herhangi bir tutars›z ya da gerçek oldu¤u konusunda flüphe
çeken belgeler de¤erlendirilmek üzere TNYK Yürütme Kuruluna sunulur. 

15.1.4. Aday son 12 aydan beri (asgari takip süresi olan 3 ay da dahil olmak üzere) tedavisini üstlendi¤i
hastalar›n her biri için ayr› ayr› olmak üzere, Protokol No, yafl, cins, tarih, inceleme yöntemleri,
klinik ve histopatolojik tan›, ameliyat, erken postoperatif dönem, varsa otopsi bulgular› ve 3
ayl›k takibi sonucunun ne oldu¤una dair bir belgeyi bu çal›flmalar› yapt›¤› klinik flefinin imzal›
onay› ile Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’na sunar. 

15.1.5. Aday, Nöroflirürji e¤itimini görmüfl oldu¤u tüm birimleri, flimdiki baflkanlar›n›, adres, faks ve
telefonlar›n› bildirmek zorundad›r. Ayr›ca, kkeennddiissiinnee  rreeffeerraannss  oollaabbiilleecceekk  33  aayyrr››  kkiiflfliinniinn  aaçç››kk
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aaddrreess,,  üünnvvaann,,  tteelleeffoonn  vvee  ffaakkss››nn››  aaçç››kkllaammaall››dd››rr.. Bu üç kiflinin, en az ikisi Nöroflirürji uzman› ve
bunlardan biri NYK sertifikal› olmal›d›r. fiart olmamakla birlikte, üçüncü kifli Nöroflirürji uzman›
de¤ilse ö¤retim üyesi ünvan›na sahip olmas› tercih edilir. 

Bu aç›klamaya ek olarak tüm bu kiflilerden bu s›navla ilgili olarak Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun
görevlendirdi¤i herkesin direkt olarak kendisi hakk›nda bilgi alabilece¤ine dair bir belge
onaylat›l›r. 

15.2. Sözlü S›nav›n yeri ve zaman›n› S›nav ve E¤itim Komisyonu belirler ve adaya duyurur. Adaya ayr›ca
s›nava kat›lacak kiflilerin uzmanl›k alanlar› da bildirilir ancak kiflilerin isimleri aç›klanmaz. 

Bu tarihte, s›nav› yapacak olan komitede Üniversitede Anabilim Dal› Baflkan› veya E¤itim
Hastanelerinde Servis fiefi olmak kayd›yla, NNöörrooflfliirrüürrjjii  UUzzmmaannllaarr››  vvee  NNöörroolloojjiikk  TTeemmeell  vveeyyaa  KKlliinniikk  BBiilliimm
UUzzmmaannllaarr››nnddaann  oolluuflflaann  jjüürriilleerr  bbeelliirrlleenniirr ve davet edilirler. Sözlü s›nav› yapacak olan kiflileri belirleyen
ve davet eden TNYK Yönetim Kuruludur. Bu kifliler daveti kabul ettikleri taktirde bu kiflilere adayla
ilgili bilgileri bir ay önceden yollar ve hakk›nda bilgi verebilecek kiflilerin ve di¤er komite üyelerinin
adreslerini aç›klar. S›nav Komitesi s›nav öncesi bu kifli hakk›nda bilgi toplar. 

BBuu  jjüürriilleerrddeenn  oolluuflflaann  kkoommiitteenniinn  ççaall››flflmmaallaarr››nnaa  SS››nnaavv  vvee  EE¤¤iittiimm  KKoommiissyyoonnuu’’nnddaann  bbiirr  kkiiflflii  ggöözzlleemmccii  oollaarraakk
kkaatt››ll››rr ve gerekirse aday hakk›nda tan›mlay›c› bilgi verir. S›nav komitesi, s›navdan bir saat kadar önce
toplanarak aday veya adaylar hakk›nda toplad›klar› bilgileri kendi içinde de¤erlendirir. Bu s›nav
sonucunda, aday›n sertifikay› al›p alamayaca¤›na dair karar oy ço¤unlu¤una göre al›n›r ve belgelenerek
S›nav Komitesi Üyeleri taraf›ndan imzalan›r. Bu belge s›navda bulunan S›nav ve E¤itim Kurulu
gözlemcisi taraf›ndan al›narak yönetim kuruluna iletilir. 

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

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

Türkiye’de Nöroflirürji’de Uzmanl›k e¤itimi veren kurumlar›n bafllang›çta tümü, TNYK Sözlü S›nav›na
aday olacaklar için yeterli referans gücüne sahiptir. Ancak Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun oluflturdu¤u
Nöroflirürji’de E¤itim Standartlar›n›n denetleme mekanizmalar› sa¤l›kl› olarak ifllemeye bafllad›ktan
sonra, TNYK Yürütme Kurulu bu kurumlar›n yetifltirdikleri adaylar için s›nava al›nabilmeleri konusunda
ne ölçüde referans teflkil edebileceklerini tart›flmaya açabilir. Bu durumda, Türk Nöroflirürji Yeterlik
Genel Kurulu onay›ndan geçtikten sonra, kurumun aday için oluflturdu¤u referans de¤eri S›nav ve
E¤itim Komisyonunun de¤erlendirmesine aç›labilir. E¤itim ve alt-yap› standartlar› düflük bulunan
e¤itim kurumlar› uyar›l›r ve geliflmeleri takip edilir. 

Yabanc› Ülkelerin e¤itim birimlerinin de¤erlendirilmesinde ise o ülkenin genel olarak Dünya
nöroflirürjisindeki yeri esas al›n›r. Yürütme Kurulu bu konudaki kendi gerekçeli karar›n› Genel Kurul’un
onay›na sunduktan sonra uygulayabilir. 

15.4. SSöözzllüü  ss››nnaavvllaarr  aaddaayy  ssaayy››ss››nnaa  ggöörree  bbeelliirrlleennmmeekk  üüzzeerree  yy››llddaa  eenn  aazz  bbiirr  kkeezz  ddüüzzeennlleenniirr. 

15.5. S›nava girecek aday NNöörrooflfliirrüürrjjii  UUzzmmaann››  oolldduukkttaann  ssoonnrraakkii  bbeeflfl  yy››ll  iiççiinnddee  yyaazz››ll››  vvee  ssöözzllüü  ss››nnaavvaa  ggiirrmmiiflfl
oollmmaall››dd››rr. Yaz›l› s›nav› daha önce geçmifl olanlar bu befl y›l içinde sözlü s›nava girmezlerse yaz›l› s›nava
yeniden girmeleri gerekir. Uzmanl›k e¤itimini 2007 y›l›ndan sonra tamamlayan adaylar sonraki befl y›l
içinde yaz›l› s›nava girmemifllerse, durumlar› Yürütme Kurulu’nda tart›fl›ld›ktan sonra gerekçesi uygun
görülmezse Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu s›navlar›na al›nmazlar. 

SSöözzllüü  SS››nnaavv››  ggeeççeemmeeyyeenn  aaddaayyllaarr,,  eenn  aazz  bbiirr  yy››ll  eenn  ççookk  ddaa  üüçç  yy››ll  iiççiinnddee  yyeenniiddeenn  ss››nnaavvaa  aall››nnmmaakk  iiççiinn
bbaaflflvvuurrmmaakk  zzoorruunnddaadd››rr.. Bu süreyi aflan adaylar yeniden yaz›l› s›nava girmek zorunda kal›rlar. Yaz›l›
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S›nava yeniden girme zorunlulu¤u, iki kez üstüste sözlü s›navdan kalan adaylar için de vard›r. 

Doktora yapan veya Nöroflirürjinin bir alt disiplininde ihtisas sonras› e¤itimlerine devam edenler için
uzmanl›k sonras›nda sözlü s›nava girme süresi sseekkiizz  yy››llaa uzat›labilir. 

XXVVII..  SSEERRTT‹‹FF‹‹KKAANNIINN  VVEERR‹‹LLMMEESS‹‹  

Madde 16.0 

16.1. Sözlü s›nav› geçen kifliler TNYK sertifikas›n› almaya hak kazan›rlar. S›nav sonuçlar› TNYK taraf›ndan
ilan edilir ve gerekli imzalardan geçtikten sonra sertifika aday›n adresine posta ile yollan›r veya adaya
elden teslim edilir. 

16.2. PPrrooffeessöörr  vveeyyaa  DDooççeenntt  üünnvvaann››nnaa  ssaahhiipp  oollaann  vveeyyaa  ddii¤¤eerr  ee¤¤iittiimm  hhaassttaanneelleerriinnddee  KKlliinniikk  flfleeffii  vveeyyaa  KKlliinniikk  flfleeff
yyaarrdd››mmcc››ss››  oollaann  kkiiflfliilleerree  vveeyyaa  bbuu  üünnvvaannaa  iillkk  ss››nnaavv››nn  yyaapp››lldd››¤¤››  yy››ll››nn  ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  ssaahhiipp,,  TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii
DDeerrnnee¤¤ii  üüyyeessii  oollaannllaarraa  TTNNYYKK  sseerrttiiffiikkaass››  hheerrhhaannggii  bbiirr  ss››nnaavv  yyaapp››llmmaakkss››zz››nn  vveerriilliirr..  BBuu  kkiiflfliilleerriinn,,  bbuu
dduurruummllaarr››nn››  oonnaayyllaayyaann  bbiirr  üüsstt  mmaakkaamm  ttaarraaff››nnddaann  iimmzzaallaannmm››flfl  bbeellggeeyyllee  bbiirrlliikkttee  22  ((iikkii))  yy››ll  iiççeerriissiinnddee
sseerrttiiffiikkaa  ttaalleebbiinnddee  bbuulluunnmmaass››  yyeetteerrlliiddiirr..  BBuu  ggeeççiiccii  bbiirr  uuyygguullaammaadd››rr.. *** 

16.3 Amerikan Nöroflirürji Board’u (The American Board of Neurosurgery, Houston, Texas) veya Avrupa
Nöroflirürji Board’u (The European Board of Neurosurgery, European Association of Neurosurgical
Societies, EANS, Bruxelles) Sertifikas›n› alan kiflilere TNYK sertifikas› s›navs›z olarak verilir. Aday›n
TNYK Sertifikas› alabilmesi için noterden asl› gibi oldu¤u onaylanm›fl bir yabanc› sertifika kopyas› ile
talepte bulunmas› yeterlidir. 

16.4 Geçici Madde, Bir defeya mahsus olmak üzere ilk yaz›l› s›nav›n yap›laca¤› 16 Kas›m 2006 tarihine kadar
Uzmanl›k Belgesine sahip olanlar, bu yaz›l› s›nav› geçtikleri takdirde sözlü s›nava gerek olmaks›z›n
TNYK Sertifikas› alabilirler. 

XXVVIIII..  SSEERRTT‹‹FF‹‹KKAANNIINN  SSÜÜRREEKKLL‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹  VVEE  YYEENN‹‹LLEENNMMEESS‹‹

Madde 17.0 

17.1 Sertifikan›n geçerlik süresi 10 y›ld›r. Birikimin korunmas›n› ve sürekli performans›n devam›n›
belgelemek flart› ile Sertifika geçerli¤i (Kongre kat›l›m›, klinik uygulama, bilimsel yaz› gibi) s›navs›z
olarak uzat›l›r. Uzatma için gerekli flartlar Yürütme Kurulu taraf›ndan haz›rlan›r Ve Genel Kurul onay›
ile yürürlü¤e girer. 

XXVVIIIIII..  SSEERRTT‹‹FF‹‹KKAANNIINN  ‹‹PPTTAALL‹‹  

Madde 18.0 

18.1. TNYK Yürütme Kurulu afla¤›da tan›mlanan durumlarda, iptal edip etmeme yetkisini tümüyle elinde
bulundurma kayd›yla, verilmifl olan TNYK sertifikas›n› iptal edilmesi konusunu tart›flmaya açar: 

18.1.1. Sertifikan›n uygun olmayan ve genel TNYK yönetmeli¤inde bulunan kurallara ayk›r› flekilde
kullan›lmas›; 

18.1.2. Sertifika ve s›navlar öncesinde aday›n yanl›fl beyanatta bulundu¤u, sahte veya uygunsuz belge
düzenlendi¤inin ortaya ç›kmas›; 

18.1.3. Bu sertifikaya sahip birinin a¤›r cezal›k bir suç nedeniyle mahkum olmas›; 

18.1.4. Türk Tabipler Birli¤i, Sa¤l›k Bakanl›¤› veya Yurt D›fl›nda çal›fl›yor ise bu kurulufllara denk
kurumlar›n, herhangi bir sebeple sonradan hekimlik veya Nöroflirürji uygulama yetkilerinin
kiflinin elinden almas›; 

18.1.5. T›bbi veya sosyal aç›dan, ciddi ölçüde olumsuz etkilerin ortaya ç›kmas›na yol açan çal›flma
bozuklu¤unun saptanmas›. 

18.2. Yukar›da tan›mlanan durumlarda, TNYK Yürütme Kurulu gerekli kan›tlar› elde ettikten sonra TNYK
Sertifikal› hekimi savunmada bulunmak üzere davet eder. Bu görüflmeden sonra al›nan Sertifikan›n
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iptali ya da iptal edilmemesi yönündeki gerekçeli karar›nda TNYK Yürütme Kurulu tümüyle
ba¤›ms›zd›r. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu, iptal sonras› sertifikan›n Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’una
geri verilmesini sa¤lar. 

XXVVIIIIII..  AADDAAYYLLAARRIINN  VVEE  SSEERRTT‹‹FF‹‹KKAALLII  KK‹‹fifi‹‹LLEERR‹‹NN  DDOOSSYYAALLAARRII

Madde 19.0 

19.1. Eski ve yeni adaylar›n ve TNYK Sertifikal› kiflilerin dosyalar›, gizli tutulur ve TNYK Baflkan›, Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Nöroflirürji Yeterlik Yürütme Kurulu’nda o s›rada görevli olanlar d›fl›nda olan kifliler
taraf›ndan yasal bir zorunluluk ortaya ç›kmad›kça aç›lamazlar. Bu dosyalar›n korundu¤u yer TNDer’dir. 

XXIIXX..  KKUURRAALLLLAARRDDAAKK‹‹  DDEE⁄⁄‹‹fifi‹‹KKLL‹‹KKLLEERR  VVEE  TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  YYEETTEERRLL‹‹KK  KKUURRUULLUU  ((  TTNNYYKK))  ÇÇAALLIIfifiMMAALLAARRIINNIINN
SSOONNLLAANNDDIIRRIILLMMAASSII

Madde 20.0 

20.1. Nöroflirürji Yeterlik Kurulu yönetmelik, kurallar ve düzenlemelerindeki de¤ifliklikler gerekti¤i taktirde
TNYK Genel Kurulu’nun tavsiyesi üzerine, TNYK Genel Kurulu’nda yap›lan tart›flma ve oylama üzerine
oy ço¤unlu¤u prensibine göre yap›l›r. Bu de¤iflikli¤i onaylayan ve ifllemesini sa¤layan topluluk TNYK
Genel Kurulu’dur. 

20.2. Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu’nun çal›flmalar›n›n Türkiye Cumhuriyeti yasalar›na uygun olarak
yürütülmesi esast›r. Ayr›ca yasal yollar›n zorunlu k›ld›¤› yönetmelik veya düzenlemedeki de¤ifliklikler
öncelikle yerine getirilir. 

20.3. S›ras›yla Yürütme Kurulun ve Yönetim Kurulu’nda görüflülüp onayland›ktan sonra, Türk Nöroflirürji
Yeterlik Kurulu, çal›flmalar›n›n arzulanan hedeflere ulaflamad›¤›, varl›¤› için bafllang›çta ortaya
koydu¤u amaçlar›n ve nedenlerin yersizleflti¤i ya da bunlara benzer nedenlerle çal›flmas›n› sona
erdirmeye karar verirse, gerekçeleriyle birlikte ilgili çal›flmalar›n sonland›r›lmas› ve Türk Nöroflirürji
Yeterlik Kurulu’nun da¤›lmas› yönündeki iste¤ini TNYK Genel Kurulu’na sunar. Bu istek tart›fl›ld›ktan
ve oyland›ktan sonra üçte iki ço¤unlukla olumlu karfl›lan›rsa Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu çal›flmalar›
sona erer ve Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu da¤›l›r. Bu oylamada üçte iki ço¤unluk sa¤lanamazsa bir
sonraki Genel Kurul toplant›s›nda tüm Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu üyeleri
yeniden seçilir ve buna uygun yeni bir seçim ve çal›flma protokolü haz›rlan›r. Türk Nöroflirürji Yeterlik
Kurulu’nun çal›flmas›n› sonland›rmay› ve kurulun da¤›lmas›n› sa¤layacak son karar ancak Genel Kurul
oylamas›yla al›nabilir.

Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulunun Kompozisyonu (6.0)

EE¤¤iittiimm  vvee  SS››nnaavv  KKoommiissyyoonnuu  ((1100..11))  

Mustafa BERKER 
Melike MUT (Yönetim Kurulu Sözcüsü)(10.3) 
Deniz BELEN 
Gökhan AKDEM‹R 
Ahmet BEKAR 
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EEflfl  yyeettkkiilleennddiirrmmee  ((AAkkrreeddiittaassyyoonn))
KKoommiissyyoonnuu  ((1111..11))

Mehmet Z‹LEL‹ 
Ahmet BEKAR 

DDeenneettlleemmee  KKuurruulluu  ((1122..11))  

Kadir KOT‹L 
Baflar ATALAY

YYeeddeekk  ÜÜyyeelleerr::  

Melike MUT          Ayhan KOÇAK         M.Yaflar KAYNAR 

AAssiill  üüyyeelleerr::

M. Kemali BAYKANER (Baflkan) 
Ethem BEfiKONAKLI (TNDer Baflkan›) 
fiükrü AYKOL 

Mustafa BERKER (Sekreter) 
Deniz BELEN (Muhasip) 

YYöönneettiimm  KKuurruulluu((88..11))
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YYöönneerrggeessii

11--  KKuurruull

Amac›; Nöroflirürji ö¤renim ve e¤itimi temel bilgilerinde standardizasyon getirmek için Nöroflirürji
asistanlar› ve genç Nöroflirürji uzmanlar› için ö¤renim ve e¤itim kurslar› düzenler. 

Üyeleri Türk Nöroflirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan seçilir. Ancak bu üyelerin aktif Nöroflirürji ö¤retim ve
e¤itimi yap›yor olmas› gerekmektedir. ‹leri Nöroflirürji Ö¤retim ve E¤itim gruplar› dan›flman olarak grupta
yer al›r. 

Kurs düzenleyicileri, kursun yeri, tarihi, duyurusu ve teknik konular konusunda çal›flmalar yapar. 

Görev süresi 4 y›ld›r. 

22--  KKuurrssllaarr;;

Kurslar›n amac› farkl› e¤itim kurumlar›nda (Üniversite ve Sa¤l›k Bakanl›¤› E¤itim ve Araflt›rma
Hastanelerinde) nöroflirürji ihtisas› yapmakta olan, tercihen e¤itiminin 2 ile 4. y›llar› aras›ndaki asistanlar ve
genç Nöroflirürji uzmanlar›na Nöroflirürji ö¤renim ve e¤itimi temel bilgilerinde standardizasyon getirmektir.
Amaç, e¤itim almakta olan asistanlara Nöroflirürji ö¤retmek, gerekli tüm teorik ve pratik bilgileri sa¤lamak
de¤ildir. Bu görev ve sorumluluk, ö¤rencinin e¤itim ald›¤› kurumudur. Bu kurslar›n ö¤renim ve e¤itim
hedefleri bir nöroflirürji uzman›n bu alanda yapmas› gereken asgari konular› kapsar ve hiçbir zaman ileri
Nöroflirürji ö¤retim ve e¤itim gruplar›n›n kendi alan›ndaki hedeflerini içermez. Dolay›s› ile kurs program›
çok dikkatlice haz›rlan›r ve program temel Nöroflirürjiyi yans›t›r. 

Kurslar her y›l 3-4 günlük devreler halinde 1 kurs ve 4 y›lda 1 dönem bitecek biçimde düzenlenir. Kurslarda
görev alacak ö¤retmenleri ana liste olarak Türk Nöroflirürji Derne¤i kurs yöneticilerine verir. Ö¤retmenler
Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi olan, Üniversite, ve Sa¤l›k Bakanl›¤› E¤itim Hastanelerinde e¤itim
kadrosunda bulunan; Profesör, Doçent, fief ve fief yard›mc›lar› ve genç ö¤retmen adaylar›d›r. Her kurs için
bu gruptan ö¤retmenlere görev verir. Kurslarda ö¤retmen olarak görev alacak kifliler daha önceden
belirlenmifl konusu ile ilgili olarak; konu metni, konunun ö¤renim hedeflerini, konu ile ilgili en az 10 soru
ve yan›t (referans ile birlikte), (Soru format› Yeterlilik belgesi - Board kurulundan al›n›r) kurula iletir. Kursun
ana hedefine ve kurs gelene¤ine uygun olmas› aç›s›ndan ö¤reticilerin ö¤rencilerle bu 3-4 gün boyunca
birlikte olmas› istenir. 

KKuurrssuunn  hheeddeeffii::

Nöroflirürji kapsam›na giren, temel ve standart bir Nöroflirürji e¤itiminde yer almas› gereken ana bafll›klar›
sunmak, Ö¤rencinin, e¤itimi s›ras›nda çeflitli nedenlerle eksikli¤ini hissedece¤i temel konular› hat›rlatarak,

Kurullar

TTEEMMEELL  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  KKUURRSSLLAARRII  
ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUBBUU

❮❮
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kendini gelifltirebilmesi için anahtar bilgileri vermek, Farkl› kurumlardan gelen ö¤renci ve ö¤retmenlerin
ayn› ortam içerisinde birbirini tan›malar›n› sa¤lamak, 

Ö¤rencilerin kendi kurumlar›nda e¤itimlerindeki düzenlemeler için geri bildirimde bulunmalar›n›
sa¤lamak, 

Özellikle tart›flma gruplar› ile, temel hastal›klara yaklafl›mda farkl› kurumlardan gelen ö¤retmen ve
ö¤rencilerin temel patolojilere yaklafl›mlar›ndaki algoritmalar› aktarmakt›r. 

KKuurrssuunn  mmooddeellii::

Kurs, her biri temel bir konuya ayr›lm›fl dört dönemden (Nöroonkoloji, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi,
Nörovasküler hastal›klar, Nörotravma/fonksiyonel nöroflirürji) oluflmaktad›r. Her dönemdeki 3 günlük kurs
format›; sabahlar› ana konular›n aktar›ld›¤› teorik dersler, ö¤leden sonralar› ise ö¤rencilerin daha küçük
gruplar halinde, iki ö¤retmenden oluflan kadro ile belirlenmifl konular üzerinde tan› ve tedavi algoritmalar›n
karfl›l›kl› olarak tart›fl›ld›¤› tart›flma gruplar›ndan oluflmaktad›r. Teorik dersler: Daha önceden saptanm›fl, o
dönemin konusunu kapsayan, temel nöroflirürji e¤itiminde ö¤rencinin bilmesi gereken teorik konular›
kapsar. 

Teorik derslerde konunun kiflisel deneyim, gözlem ve hasta serilerinden çok temel bilgi olarak aktar›lmas›
beklenmektedir. Ö¤retmen teorik bilgiyi aktarmada do¤al olarak kendi tecrübe ve birikiminden
faydalanacakt›r. Ancak bu dersin kongre tebli¤inden çok, temel bir ö¤renci dersi oldu¤u göz önüne
al›nmal›d›r. Bu nedenle, ö¤retmenin konuyu haz›rlarken, o konu ile ilgili 3 ya da 4 tane ö¤renim hedefi
belirlemesi ve konuyu bu hedefler üzerinden aktarmas› uygun olacakt›r. 

Tart›flma gruplar›: Tart›flma gruplar› belli say›da ö¤renci ve iki ö¤retmenden oluflur. Temelde teorik dersler
üzerinde pratik bilgiler sunmak ya da teorik derslerde de¤inilmemifl, daha nadir patolojilere ait olgu
sunumlar› üzerinde, tan› ve tedavi algoritmas›n› ders süresince tart›flmaya dayan›r. Mümkün oldu¤u kadar,
farkl› ve nadir patolojileri bir bilmece gibi sormaktan çok, ö¤rencilerin kat›l›m› ve önerileri ile temel
patolojilerde standart tedavi prensiplerinin tart›fl›lmas› amaç edinilmelidir. Bu nedenle, ö¤retmenlerin
tart›flacaklar› konu üzerinde önceden bir araya gelerek tart›fl›lacak olgu ya da konuyu de¤erlendirmeleri ve
bir tart›flma süresi boyunca özellikli iki veya üç olguyu haz›rlamalar› tavsiye edilir. Tart›flma gruplar›nda;
ayn› teorik derslerde oldu¤u gibi, kiflisel görüfllerin bir tebli¤ gibi sunulmas› yanl›fl›na düflülmemelidir.
Amaç, ö¤renciye sunum yapmak de¤il, ö¤rencilere belirli bilgileri verip, aflama aflama tan› ve tedavi
algoritmas›n› karfl›l›kl› soru ve cevaplarla onlar›n oluflturmas›n› sa¤lamakt›r. 

TTeemmeell  NNöörrooflfliirrüürrjjii  KKuurrssuu  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu  ÜÜyyeelleerrii (1.1.2009-31.12.2012) 

Selçuk Palao¤lu, Talat K›r›fl
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● Nöroflirürji alan›nda klinik ve deneysel araflt›rmalar› yönlendirir, genç araflt›rmac› ve Nöroflirürji
ö¤retmen adaylar›na yönelik çal›flmalar yapar. Bu amaçla düzenli ve s›n›rl› say›daki kat›l›mc›ya yönelik
toplant› düzenler. 

● Türk Nöroflirürji Derne¤i Araflt›rma ödülü verir. 

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

● Görev süresi 2 y›ld›r. 

● Y›lda en az 2 toplant› yapar. 

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

Kurullar

AARRAAfifiTTIIRRMMAA  ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUBBUU

❮❮

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  AArraaflfltt››rrmmaa  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu  ÜÜyyeelleerrii (1.1.2009-31.12.2010) 

Yücel Kanpolat 
Ender Korfal›
Mehmet Zileli

Ali Savafl
Baflar Atalay
‹hsan Solaro¤lu

Yusuf ‹zci
Melike Mut
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● AR-GE çal›flmalar›n› ve Türk Nöroflirürji Derne¤i - TÜB‹TAK- Üniversite - Sanayi aras›ndaki iliflkileri
düzenler. Nöroflirürji alan›nda AR-GE çal›flmalar›n›n geliflmesi için çal›fl›r. 

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

● Görev süresi 2 y›ld›r. 

● Y›lda en az 2 toplant› yapar. 

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

Kurullar

AARRAAfifiTTIIRRMMAA  VVEE  GGEELL‹‹fifiTT‹‹RRMMEE  ((AARR--GGEE))  
ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUBBUU

❮❮

Engin Gönül
Ahmet Bekar
Hakan Bozkufl 

Serkan fiimflek
Mahmut Akyüz
Cengiz Çokluk

Cumhur K›l›nçer
Evren Kelefl
Hakan Tuna 

AArraaflfltt››rrmmaa  vvee  GGeelliiflflttiirrmmee  ((AArr--GGee))  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu  ÜÜyyeelleerrii (1.1.2009-31.12.2010) 
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YYöönneerrggeessii

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

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

● Görev süresi 2 y›ld›r. 

● Y›lda en az 2 toplant› yapar. 

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

BBiibblliiooiinnddeekkss  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu  ÜÜyyeelleerrii (1.1.2009-31.12.2010)

Kurullar

BB‹‹BBLL‹‹OO‹‹NNDDEEKKSS  ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUBBUU

❮❮

Özerk Okutan 
Hakan Yakupo¤lu

Oktay Gürcan 
Melih ‹zdefl
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YYöönneerrggeessii

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

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

● Görev süresi 2 y›ld›r. 

● Y›lda en az 2 toplant› yapar. 

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

Kurullar

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  TTAARR‹‹HH‹‹  ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUBBUU

❮❮

Aykut Erbengi 
Hamit Ziya Gökalp 
Erdem Tunçbay 

Ertekin Aras›l
fievket Tektafl 
Osman Ekin Özcan

Sait Naderi 
‹lhan Elmac› 
Zafer Kars

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  TTaarriihhii  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu  ÜÜyyeelleerrii (1.1.2009-31.12.2010)
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YYöönneerrggeessii

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

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

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

● Görev süresi 2 y›ld›r.

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

Kurullar

NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  SSÖÖZZCCÜÜKKLLEERR‹‹  ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUBBUU

❮❮

Murat Döflo¤lu 
Mehmet Zileli 
Sait Naderi 

Cüneyt Temiz 
Ça¤atay Önal 
Ethem Beflkonakl› 

Selim Karabekir 
Tufan Hiçdönmez

NNöörrooflfliirrüürrjjii  SSöözzccüükklleerrii  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu  ÜÜyyeelleerrii (1.1.2009-31.12.2010) 

Grup kendisi gönüllü üye kabul etmektedir.
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YYöönneerrggeessii

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

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

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

● Görev süresi 2 y›ld›r. 

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

● 2 toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düfler ve yerine yeni üye seçilir.

Kurullar

TTOOPPLLUUMM  SSAA⁄⁄LLII⁄⁄II,,  HHAASSTTAA  vvee YYAAKKIINNLLAARRIINNII
BB‹‹LLGG‹‹LLEENNDD‹‹RRMMEE  PPRROOGGRRAAMMLLAARRII  
ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUBBUU

❮❮

Kemal Koç
Süleyman Çayl›
Selim Karabekir

Galip Zihni Sanus
Deniz Belen
Özkan Atefl

Habibullah Dolgun

TToopplluumm  SSaa¤¤ll››¤¤››,,  HHaassttaa  VVee  YYaakk››nnllaarr››nn››  BBiillggiilleennddiirrmmee  PPrrooggrraammllaarr››  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu  ÜÜyyeelleerrii (1.1.2009-31.12.2010)
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YYöönneerrggeessii

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

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

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

● Görev süresi 2 y›ld›r. 

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

● 2 toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düfler ve yerine yeni üye seçilir. 

Kurullar

TTIIBBBB‹‹  FF‹‹RRMMAA  EELLEEMMAANNLLAARRII  ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM  vvee
EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  PPRROOGGRRAAMMLLAARRII  ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUBBUU

❮❮

M. Yaflar Kaynar 
‹lhan Elmac›
Bayram Ç›rak

Ali Arslantafl
Sedat Ça¤l›
Ahmet Menkü

Ergün Da¤l›o¤lu

TT››bbbbii  FFiirrmmaa  ÇÇaall››flflaannllaarr››  ÖÖ¤¤rreettiimm  VVee  EE¤¤iittiimm  PPrrooggrraammllaarr››  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu  ÜÜyyeelleerrii (1.1.2009 - 31.12.2010) 
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Derne¤imizin gruplar›, gruplar genel yönergesine ba¤l› olarak kendi yönergelerine göre görevlerini ve
seçimlerini yapmaktad›rlar.

Pediatrik Nöroflirürji Ö¤retim ve E¤itim Grubu: Baflkan›: Saim Kazan

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu: Baflkan›: Alpaslan fienel

Nöroonkolojik Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu: Baflkan›: ‹brahim Ziyal

Nörovasküler Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu: Baflkan›: Deniz Belen

Nörotravma ve Yo¤un Bak›m Ö¤retim ve E¤itim Grubu: Baflkan›: Mustafa Berker

Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroflirürji Ö¤retim ve E¤itim Grubu: Baflkan›: fiükrü Aykol

Cerrahi Nöroanatomi Ö¤retim ve E¤itim Grubu: Baflkan›: Necmettin Tanr›över

Kurullar

‹‹LLEERR‹‹  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM  vvee
EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  GGRRUUPPLLAARRII

❮❮

EEAANNSS  GGÖÖRREEVVLLEERR‹‹::

Ethem Beflkonakl› (TNDer EANS Executive Committee Delegesi)
Murad Bavbek (TNDer EANS Executive Committee Delegesi)
A¤ahan Ünlü (EANS/UEMS)
Nejat Akalan (EANS/Yönetim Kurulu)
Ali Savafl (EANS/S›nav Komisyonu)

TTNNDDeerr  WWFFNNSS  TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LLEERR‹‹::

Yücel Kanpolat Mehmet Zileli Saffet Mutluer

Atilla Akbay
Mustafa Berker
Ayhan Attar

Hakan Emmez
G›yas Ayberk
Ergün Da¤l›o¤lu

Kaan Tun
Mehmet Sorar

TTNNDDeerr  TTTTBB--UUDDEEKK  TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LLEERR‹‹::
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YYöönneerrggeessii

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

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

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

● Görev süresi 2 y›ld›r. 

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

● 2 toplant›ya kat›lmayan üyenin üyeli¤i düfler ve yerine yeni üye seçilir.

Kurullar

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MMCC‹‹LLEERR‹‹NN  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹  PPRROOGGRRAAMMLLAARRII
ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUBBUU

❮❮

Selçuk Palao¤lu 
Mehmet Zileli

Nur Alt›nörs
Bektafl Aç›kgöz

Memet Özek
A¤ahan Ünlü

EE¤¤iittiicciilleerriinn  EE¤¤iittiimmii  PPrrooggrraammllaarr››  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu  ÜÜyyeelleerrii (1.1.2009 - 31.12.2010)



TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM  vvee  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  GGRRUUPPLLAARRII



YYÖÖNNEETT‹‹MM  KKUURRUULLUU

Dr. Saim Kazan (Baflkan)
Dr. Hakan Karaba¤l› (Sekreter)

Dr. Yusuf Erflahin 
Dr. Saffet Mutluer 
Dr. I. Suat Öktem 
Dr. Nejat Akalan 

Dr. Kemali Baykaner 
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II  ))  KKuurruulluuflfl  ttaarriihhii:: 1993

IIII  ))  KKuurruulluuflfl  aammaacc››:: Bu grubun amac› Türkiye'de

pediatrik nöroflirürjiyi gelifltirmek, tan›tmak, yaymak

için afla¤›da belirtildi¤i flekilde hizmet etmektir:

a- Türkiye'de pediatrik nöroflirürji alan›nda bilimsel

geliflmeyi sa¤lamak ve kendini Pediatrik

Nöroflirürjiye vakfetmifl pediatrik bilimlerle

u¤raflanlar ve Nöroflirürjiyenler aras›nda iliflkiyi

sa¤lamak.

b- Pediatrik nöroflirürji konusunda bilimselli¤i

art›rmak, t›bbi bak›m, rehabilitasyon ve

hastal›klardan korunma için ortam sa¤lamak.

c- Pediatrik nöroflirürji konusunda etik ve moral

de¤erleri sa¤lamak.

d- Üyeler aras›nda aktif iflbirli¤ini sa¤layacak ortam›

haz›rlamak.

e- Nöroflirürjiyenlerin, pediatrik nöroflirürji dal›nda

uluslararas› düzeyde ve yüksek standartlarda

e¤itimini sa¤lamak için toplant›lar düzenlemek,

yay›nlar yapmak ve di¤er gerekli aktiviteleri
düzenlemek.

f- TND bünyesinde pediatrik nöroflirürjinin temsili ile
ulusal ve uluslar aras› yasal iliflkileri sa¤lamak

IIIIII  ))  KKuurruuccuu  üüyyeelleerr::

1. Dr. Saffet Mutluer 
2. Dr. Kemali Baykaner

IIVV  ))  BBuuggüünnee  kkaaddaarr  ggöörreevv  aallaann  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  üüyyeelleerrii:

Dr. Saffet Mutluer
Dr. Kemali Baykaner
Dr. Memet Özek
Dr. Yusuf Erflahin
Dr. Nejat Akalan

VV  ))  BBuuggüünnee  kkaaddaarr  yyaapp››llmm››flfl  oollaann  bbiilliimmsseell  ttooppllaanntt››llaarr

Birinci dönem kurslar›
Disrafizmler ve hidrosefali, 1998 (‹zmir)
Santral sinir sistemi tümörleri, 1999 (‹stanbul)
Enfeksiyonlar ve travmalar, 2000 (Ankara)

Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Grupları

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  
PPEEDD‹‹AATTRR‹‹KK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  

ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM  vvee  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  GGRRUUBBUU

3. Dr. Yusuf Erflahin
4. Dr. Memet Özek

Dr. Mehmet Selçuki
Dr. Mehmet Saim Kazan
Dr. Kaya Aksoy
Dr. A¤ahan Ünlü
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‹kinci dönem kurslar›
Disrafizmler ve hidrosefali, 2001 (Manisa)
Santral sinir sistemi tümörleri, 2002 (Antalya)
Enfeksiyonlar ve travmalar, 2003 (Erzurum)

Üçüncü dönem kurslar›
Disrafizmler ve hidrosefali, 2004 (Bursa)
Epilepsi ve Tümör, 2005 (Kayseri) 
Enfeksiyonlar ve travmalar, 2006 (Malatya)

Dördüncü dönem kurslar›
Disrafizmler ve hidrosefali, 2007 (Mersin)
Santral Sinir Sistemi Tümörleri ve Epilepsi, 2008
(‹stanbul)
Enfeksiyonlar ve travmalar, 2009 (Samsun)

Beflinci dönem kurslar›
Spinal Disrafizmler ve Hidrosefali, 2010 (Kocaeli)

VVII  ))  YYaayy››nnllaarr

Türk Nöroflirürji Derne¤i yay›n› alt›nda bas›lm›fl
yay›n› yoktur.

VVIIII  ))  ÜÜyyee  lliisstteessii

Prof. Dr. Saffet Mutluer 
Prof. Dr. Kemali Baykaner 
Prof. Dr. M.Memet Özek 
Prof. Dr. Yusuf Erflahin 
Prof. Dr. Nejat Akalan 
Prof. Dr. Mehmet Selçuki 
Prof. Dr. M. Saim Kazan 
Doç. Dr. Yusuf Tüzün 
Prof. Dr. Nurperi Gazio¤lu 
Prof. Dr. Pamir Erdinçler 
Uz. Dr. Soner Duru 
Doç.Dr. Tufan Hiçdönmez 
Prof. Dr. Ahmet Çolak 
Prof. Dr. Kaya Aksoy 

VVIIIIII  ))  GGrruupp  YYöönneerrggeessii

11--  GGrruupp  üüyyeellii¤¤ii::  

a. Pediatrik Nöroirürjien, nöroflirürji aktivitesi
içinde kendini tamamen veya büyük
ço¤unlukla çocuk hastalar›n nöroflirürjikal
hastal›klar›na vakfetmifl kiflidir. 

b. Grubu üye olabilmek için TDN üyesi olmak ve
en az üç y›ld›r aktif pediatrik nöroflirürji ile

u¤rafl›yor olmak ve gerekli posedürleri yerine
getirmek gerekir. 

c. Üyelik türleri afla¤›daki gibidir: 

a. Aktif Üyelik 
b. Aday Üyelik 
c. Kat›lm›fl Üyelik 
d. fieref Üyesi 

d. Aktif Üye primer olarak pediatrik nöroflirürji ile
u¤raflan üyedir. Gruba aktif üye olarak kat›lmak
için PNG Üyelik komitesi arac›l›¤›yla PNG
yönetim kuruluna özgeçmifl ve biri baflka
kurumdan en az iki üyenin tavsiye mektubu
sunmas› ve PNG yönetim kurulu oluru ve genel
kurul karar› ile olur. Kat›lacak üyeninin 3
dönemlik Pediatrik Nörflirürji kursunu
tamamlam›fl olmas› ve Pediatrik Nöroflirürji ile
u¤raflt›¤›n› belgelemesi gerekir. Üyeli¤i genel
kurulda oylanarak salt ço¤unluk ile gerçekleflir.
Aktif üyeler toplant›lara düzenli kat›lmakla
yükümlüdür. 

e. Aday Üye henüz e¤itimde veya uzmanl›k alm›fl
ve Pediatrik Nöroflirürji’ye yönelmifl üyedir.
Pediatrik Nöroflirürji aktivitelerine kat›l›r ancak
oy hakk› yoktur. Üyelik komitesinin önerisi ve
iki aktif üyenin tavsiye mektubu ile yönetim
kurulunda, sonra genel kurulda oylanarak
grubu kat›l›r. Gerekli flartlar oluflunca tekrar
baflvuru yapmas› sonucu genel kurulda tekrar
oylanarak aktif üyelik için durumu
de¤erlendirilir. 

f. Kat›lm›fl Üye Nöroflirüryle ilgili pediatrik
aktivitelerde yer alan (Örne¤in; çocuk
hastal›klar›, nörolog, onkolog, radyolog,
psikiatrist, endokrinolog vb..) kifliler olup
pediatrik nöroflirürjiye ilgi duyan üyelerdir.
Üyelik komitesinin önerisi ve iki aktif üyenin
tavsiye mektubu ile yönetim kurulunda ve
sonra genel kurulda oylanarak grubu kat›l›r.
Kat›lm›fl üyelerin oy hakk› yoktur. 

g. fieref Üyesi Pediatrik Nöroflirürj konusunda
çok baflar›l› çal›flmalar› olmufl kiflidir. En az alt›
üyenin yaz›l› tavsiye mektubu ve özgeçmiflinin
üyelik komitesi taraf›ndan yönetim kuruluna
sunmas› ile oy birli¤i ile seçilir. Grubun genel

Doç. Dr. A¤ahan Ünlü 
Yrd. Doç. Dr. Adnan Da¤ç›nar 
Doç. Dr. Nurullah Yüceer 
Doç. Dr. Hakan Karaba¤l› 
Doç. Dr. Ça¤atay Önal 
Doç. Dr. ‹brahim Suat Öktem 
Doç. Dr. Volkan Etufl 
Doç. Dr. ‹smail Hakk› Tekkök 
Prof. Dr. ‹smail Semih Keskil 
Doç. Dr. Celal Ba¤dato¤lu 
Uz. Dr. Nejat Ifl›k 
Doç. Dr. Kaya K›l›ç 
Uz. Dr. Gökalp Silav
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kurulunda üyelerin 2/3 ço¤unlu¤u ile seçilir, ilk
kongrede törenle göreve getirilir. fieref üyesi
aktif üyeler gibi komitelerde görev alabilir,
çal›flmalarda bulunabilir ancak oy hakk› yoktur.

22--  ÜÜyyeellii¤¤iinn  ssoonnaa  eerrmmeessii::

a. Gruptan ayr›lmak isteyen herhangi bir üye
grup sekreterine yaz›l› olarak baflvurur ve ilk
yönetim kurulu toplant›s›nda oylanarak
üyeli¤ine son verilir, sonraki toplant›lara
ça¤r›lmaz 

b. Grup toplant›lar›na iki y›l üst üste TND aidat›n›
ödemeyen üye grup sekreteri taraf›ndan yaz›l›
olarak uyar›l›r, durumunu sürdürürse grup
baflkan›n›n önerisi ile yönetim kurulunda
oylanarak üyelikten ç›kar›l›r ve sonraki
toplant›lara ça¤r›lmaz 

c. Faaliyetleri ve mesleki uygulamalar› ile gruba
zarar veren üye en az iki yönetim kurulu
üyesinin yaz›l› önerisi ile oy çoklu¤u olursa
süresi belirtilerek üyeli¤i ask›ya al›nabilir veya
oybirli¤i ile üyelikten ç›kar›l›r. 

33--  GGeenneell  KKuurruull::

a. PNG Genel kurulu üyeleri ile her y›l yap›l›r. 

b. PNG yönetim kurulu genel kurulda 2 y›l için
seçilir. 

c. PNG yönetim kurulu gizli oy ve aç›k say›m ile
yap›l›r. Oylamada sadece PNG üyelerinin TND
ye bildirilmifl olanlar oy kullanabilirler.
Oylamada yönetim kurulu üye say›s› kadar
yedek seçilir, yönetim kurulundan ayr›lma söz
konusu olursa ilk s›radaki yedek yönetim
kuruluna al›n›r. 

d. Bir kifli en fazla 2 y›l baflkanl›k yapabilir. 

e. Genel kurul ve yönetim kurulu kararlar› grup
sekreteri taraf›ndan TND’e yaz›l› olarak
bildirilir. 

44--  YYöönneettiimm  KKuurruulluu::

a. Pediatrik Nörofliürji Grububunun kontrolu,
yönetimi, düzenlenmesi, uygulamalar›
yönetim kurulunca yap›l›r. 

b. Pediatrik Nöroflirürji yönetim kurulu grup
baflkan›, önceki baflkan, grup sekreteri, tüzük
komitesi baflkan›, üyelik komitesi baflkan›,
e¤itim ve program komitesi baflkan›, etik ve
disiplin komitesi baflkan› taraf›ndan
oluflturulur. 

c. Grubun say›s› yeterli düzeye ulafl›ncaya kadar
bir kifli iki görevi birden yürütebilir, tekrar
seçilebilir. 

d. Yönetim kurulu senede en az iki kez ulusal
toplant›larda toplan›r, önemli ara kararlar yaz›l›
olarak tüm yönetim kurulu üyelerinin onay›
al›narak grup baflkan› taraf›ndan al›nabilir. 

e. Yönetim kurulunun belirleyece¤i yay›n kurulu
senede en az iki defa TND arac›l›¤›yla bülten
yay›nlar. 

55--  GGöörreevvlleerr::

1. Grup baflkan›: Pediatrik Nöroflirürji grubunun
bütünlü¤ünü, haklar›n›, yönetimini sa¤lamakla
yükümlüdür. Yönetim kuruluna baflkanl›k eder.
Yönetim kurulundaki kararlarda oylama eflit
sonuçlan›rsa karar baflkan›n oyu do¤rultusunda
al›n›r. 

2. Grup sekreteri: Grubun yaz›flma, haberleflme,
arflivinden sorumludur. Yönetim kurulu
toplant›s›nda tutanak tutar, bir dahaki
toplant›da okur. Tutanak oylanarak kabul
edildikten sonra baflkan, sekreter ve Tüzük
komitesi baflkan›nca onaylanarak saklan›r.
Sekreter bütün yaz›flmalar› dosyalamak ve
kendinden sonraki sekretere devretmekle
yükümlüdür. Sekreter mümkünse baflkan›n
bulundu¤u kentten seçilmelidir. 

3. Tüzük komitesi: Bir baflkan ve yönetim
kurulunun iki aktif üyesinden kuruludur. Al›n›n
kararlar›n içtüzü¤e uygulu¤unun
denetlenmesinden ve gerekirse yönetim
kuruluna önerip, genel kurulda oylanarak iç
tüzük de¤iflikli¤i yap›lmas›ndan sorumludur. 

4. Üyelik komitesi: Bir baflkan ve iki aktif üyeden
kuruludur. Üye listelerini tutmak, grubu
kat›lacak üyeleri saptay›p yönetim kurulu ve
genel kurula getirmekle sorumludur. ‹ç tüzük 2.
ve 3. maddelerine uygun olarak görev yapar. 
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5. E¤itim ve program komitesi: Bir baflkan ve iki
aktif üyeden kuruludur. Grubun amaçlar›na
uygun, araflt›rma, ortak çal›flma, kurs, seminer,
kongre düzenlemekle yükümlüdür. TND ve
PNG toplant›lar›na gelen bildirileri
de¤erlendirir. 

6. Etik ve Disiplin komitesi: Bir baflkan ve isteyen
aktif üyelerde oluflur. Pediatrik Nöroflirürjinin
etik & moral sorunlar› ve grup içi disiplin
sorunlar›n›n›n düzenlemesinden sorumludur. 

7. Yönetim kurulu gere¤inde alt çal›flma kurullar›
ve komiteler oluflturabilir. 

66--  YYöönneettiimm  KKuurruulluunnuunn  ÇÇaall››flflmmaass››::

1. Yönetim kurulu y›lda iki kez toplan›r. Pediatrik
Nöroflirürji grubunun çal›flmalar›n› düzenler ve
planlar. 

2. Toplant›n›n yap›labilmesi çin yönetim
kurulunun 2/3 ço¤unlu¤unun toplant›da
bulunmas› gerekir. 

3. Baflkan›n olmad›¤› toplant›y› grup sekreteri
yönetir. 

4. Toplant› yöntemi afla¤›daki gibidir. 

a. Toplant›n›n aç›lmas› 
b. Önceki toplant› tutana¤›n› okunmas› ve

onaylanmas› 
c. Komite raporlar›n›n görüflülmesi 
d. Yap›lacak raporlar›n›n görüflülmesi 
e. Öneri ve dilekler 
f. Toplant›n›n kapanmas› 

Pediatrik Nöroflirürji E¤itim ve Ö¤renim grubu iç
tüzü¤ü yap›lan de¤ifliklikler ile 8 Nisan 2006 tarihinde
Malatya’da yap›lan genel kurul toplant›s›nda
oylanarak kabul edilmifl ve yürürlü¤e girmifltir.



YYÖÖNNEETTIIMM  KKUURRUULLUU

Dr. Alpaslan fienel (Baflkan)
Dr. Süleyman Çayl› 
Dr. Sedat Dalbayrak

Dr.Cüneyt Temiz
Dr. Ali Arslantafl 
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II  ))  KKuurruulluuflfl  ttaarriihhii  :: 02.12.1995

IIII))  KKuurruulluuflfl  aammaacc››:: Grubun amac› nörolojik cerrahlar›n
spinal cerrahi ve periferik sinir cerrahisi konusundaki
e¤itimini ve bilgilendirilmesini sa¤lamak, klinik,
anatomik ve deneysel çal›flmalar›n›, çok merkezli

araflt›rmalar›n› koordine etmek ve desteklemektir.
Spinal cerrahi ve periferik sinir cerrahisinin ulusal ve
uluslararas› geliflimini yak›ndan izleyerek yöntem ve
politikalar üretmek, ulusal ve uluslararas› ilgili
kurulufllarla iliflkilerini düzenlemektir. 

Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Grupları

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
SSPP‹‹NNAALL  vvee  PPEERR‹‹FFEERR‹‹KK  SS‹‹NN‹‹RR  CCEERRRRAAHH‹‹SS‹‹

ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM  vvee  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  GGRRUUBBUU

IIIIII  ))  KKuurruuccuu  üüyyeelleerr::

1. Dr. Ahmet Erdo¤an 
2. Dr. Altay Bedük 
3. Dr. Mehmet Daneyemez 
4. Dr. fiükrü Ça¤lar 
5. Dr. Necmettin Pamir 
6. Dr. Fahir Özer 
7. Dr. Yunus Ayd›n 
8. Dr. Nusret Demircan 
9. Dr. Nezih Özkan 
10. Dr. Memet Özek 
11. Dr. Murat Hanc› 
12. Dr. Erhan Emel 
13. Dr. Selim Hac›saliho¤lu 
14. Dr. Ümit Kepo¤lu 
15. Dr. Cem Orhon 

16. Dr. Mehmet Zileli 
17. Dr. Yusuf Çak›r 
18. Dr. ‹smail Akkol 
19. Dr. Hamit Feran 
20. Dr. Kaya Aksoy 
21. Dr. Muammer Doygun 
22. Dr. Ahmet Selçuklu 
23. Dr. Hidayet Akdemir 
24. Dr. Kemal Koç 
25. Dr. Ali Kurtsoy 
26. Dr. ‹smail Hakk› Ayd›n 
27. Dr. Erhan Takç› 
28. Dr. Çetin Refik Kayao¤lu 
29. Dr. Arif Önder 
30. Dr. Tuncer Süzer 

31. Dr. Erdal Coflkun 
32. Dr. Cem Aç›kbafl 
33. Dr. Osman Acar 
34. Dr. Sabahattin Çobano¤lu 
35. Dr. Alpaslan Kulal› 
36. Dr. Erhan Coflan 
37. Dr. Konuralp ‹lbay 
38. Dr. Abdulvahap Gök 
39. Dr. Ümit Özkan 
40. Dr. Murat Göksel 
41. Dr. Kamil Sucu 
42. Dr. Ali Kurt 



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

IIVV  ))  BBuuggüünnee  kkaaddaarr  ggöörreevv  aallaann  yyöönneettiimm  kkuurruullllaarr››::

11..  DDöönneemm  ((11999955--11999977))

Dr. Mehmet Zileli 
Dr. Fahir Özer 
Dr. Nusret Demircan
Dr. Murat Hanc› 
Dr. Ümit Kepo¤lu 

22..  DDöönneemm  ((11999977--11999999)

Dr. Mehmet Zileli 
Dr. Selçuk Palao¤lu 
Dr. Nusret Demircan 
Dr. Ümit Kepo¤lu 
Dr. Kaya K›l›ç 

33..  DDöönneemm  ((11999999--22000011))

Dr. Fahir Özer 
Dr. Selçuk Palao¤lu 
Dr. Murat Hanc› 
Dr. Sait Naderi 
Dr. Cem Aç›kbafl 

44..  DDöönneemm  ((22000011--22000033))

Dr. Selçuk Palao¤lu 
Dr. Sait Naderi 
Dr. R. Kemal Koç 
Dr. fiükrü Ça¤lar 
Dr. Sedat Dalbayrak 

55..  DDöönneemm  ((22000033--22000055))

Dr. Sait Naderi 
Dr. Murat Hanc› 
Dr. R. Kemal Koç 
Dr. Serdar Özgen 
Dr. Erkan Kaptano¤lu 

66..  DDöönneemm  ((22000055--22000077))

Dr. Murat Hanc›
Dr. R. Kemal Koç
Dr. Erkan Kaptano¤lu 
Dr. Alparslan fienel 
Dr. Sedat Ça¤l› 

77..  DDöönneemm  ((22000077--22000099))

Dr. R. Kemal Koç
Dr. Ali Arslantafl
Dr. Süleyman Çayl›
Dr. Sedat Dalbayrak
Dr. Erkan Kaptano¤lu

YYeerreell  ttooppllaanntt››llaarr

Minimal invaziv disk cerrahisi. Aral›k 2003,
‹stanbul 

Spinal travmalar. fiubat 2004, Manisa

Minimal invaziv lomber disk cerrahisi. Nisan 2004,
Samsun 

Torakolomber travmalar. Haziran 2004, Malatya 

Lomber dejeneratif disk hastal›¤›. Temmuz 2004,
‹stanbul

Spinal a¤r›da perkütan yöntemler. Aral›k, 2004,
‹stanbul

Omurilik yaralanmalar›. Mart, 2005, ‹zmir

Tuzak Nöropatileri. Aral›k 2005, Diyarbak›r

‹ntradural tümör cerrahisi. Mart 2006, Konya

Osteoporotik omurga. Aral›k 2006, Sapanca

Spinal enfeksiyonlar. Mart 2007, Erzurum

Servikal spondilotik miyelopati. Aral›k 2007,
Gaziantep

Servikal disk hernileri. Mart 2008, Bursa

Servikal travmalar paneli, Aral›k 2008, Adana

Torakolomber travmalar, Mart 2009, Afyon

Metastatik omurga tümörleri, Aral›k 2009, Ayd›n

VVII  ))  YYaayy››nnllaarr

KKiittaappllaarr

Lomber disk hastal›¤› (Editör: Fahir Özer)

Spinal tümörler (Editör: Fahir Özer)

VV))  BBuuggüünnee  kkaaddaarr  yyaapp››llmm››flfl  oollaann  bbiilliimmsseell  ttooppllaanntt››llaarr

SSeemmppoozzyyuummllaarr

Servikal spinal travmalar, 1997, ‹zmir 

Torakolomber travmalar, 1998, ‹stanbul 

Omurga tümörleri, 1999, Ankara 

Lomber disk hastal›¤›, 2000, Antalya 

Spinal enfeksiyonlar, 2001, Nevflehir 

Spinal füzyon, 2002, Eskiflehir 

Spinal cerrahinin komplikasyonlar›, 2003, Bodrum 

Spinal enstrümantasyon, 2004, Antalya 

Omurga cerrahisinde güncel yaklafl›mlar, 2005,

Çeflme

Spinal ve periferik sinir yaralanmalar›, 2006,

Antalya 

Omurga ve omurilik tümörleri, 2007, Antalya

Lomber dejeneratif disk hastal›¤›, 2008, Antalya

Servikal dejeneratif disk hastal›¤›, 2009, Nevflehir

YYaazz  ookkuullllaarr››

Spinal Cerrahi Temel Bilimler Yaz Okulu. Temmuz

2005, Gümürdür, ‹zmir

Spinal Cerrahi Yaz Okulu. Haziran 2006, Abant,

Bolu

Spinal Cerrahi Yaz Okulu. Haziran 2007, Samsun

Spinal Cerrahi Yaz Okulu. Haziran 2008, Denizli

Spinal Cerrahi Yaz Okulu. Haziran 2008, Çanakkale
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Spinal infeksiyonlar (Editör: Selçuk Palao¤lu),
2001

Spinal füzyon (Editör: Selçuk Palao¤lu), 2002

Spinal biyomekani¤in temelleri (Editör: Sait
Naderi), 2003

Spinal enstrümantasyon. (Editör: Sait Naderi),
2004

Dejeneratif disk hastal›¤› (Editör: Fahir Özer, Sait
Naderi), 2004

Omurga ve omurilik yaralanmalar› (Editör: Murat
Hanc›, Sedat Ça¤l›), 2007

001- Mehmet Zileli
002- Fahir Özer 
003- Selçuk Palao¤lu 
004- Murat Hanc› 
005- Sait Naderi 
006- Kemal Koç 
007- fiükrü Ça¤lar 
008- Sedat Dalbayrak 
009- Ümit Kepo¤lu 
010- Serdar Özgen 
011- Erkan Kaptano¤lu 
012- Ali Aslantafl 
013- Ayhan Atar 
014- Ahmet Menkü 
015- Hakan Caner 
016- Alpaslan fienel 
017- Zafer Berkman 
018- Yurdal Seraslan 
019- Suat Canbay 
020- Kemal Yücesoy 
021- Niyazi Nefi Kara 
022- Mesut Y›lmaz 
023- Kadir Kotil 
024- H. Selim Karabekir 
025- Hakan Bozkufl 
026- Habibullah Dolgun 
027- Ethem Beflkonakl› 
028- Aybars Akkor 
029- Atlan Acar 
030- Sabri Cem Aç›kbafl 
031- Konuralp ‹lbay 

032- Atilla Arbay 
033- Cumhur K›l›nçer 
034- Alper Kaya 
035- Erdal Kalkan 
036- Gökhan Özç›nar 
037- Lale Hanc› 
038- Sedat Ça¤l› 
039- Süleyman Çayl› 
040- M. Erdal Coflkun
041- Y.Kurtulufl Duransoy
042- Özkan Atefl
043- Kaya K›l›ç
044- Tuncer Süzer
045- Gülflah Bademci
046- Aslan Güzel
047- Faruk Ünal
048- fierif ‹smail Yurt
049- Gökhan Bozkurt
050- Mehmet Meral
051- Murat ‹mer
052- Hakan Kayal›
053- Serdar Kahraman
054- Refik Seylan
055- Mustafa Uzunlu
056- Z. O¤uz Erdo¤an
057- Selim Hac›saliho¤lu
058- Selçuk Uysal
059- Murat Atefl
060- Ç. Refik Kayao¤lu
061- Metin Cengiz
062- A. Levent Ayd›n

063- O. Fikret Sönmez
064- Mehmet Alptekin
065- Mehmet fiükrü ‹nan
066- Cüneyt Temiz
067- Erhan Takç›
068- E.Onur Kulaks›zo¤lu
069- Hakan Somay
070- Deniz Konya
071- Hakan Bozo¤lu
072- Tevfik Güç
073- Ali R›za Tosun
074- Kudret Tezel
075- Tarkan K›zart›c›
076- Altay Bedük 
077- Kemal Benli
078- Hasan Çetin
079- Aflk›n Görgülü
080- Varol Ayd›n
081- Ajlan Çerçi
082- N. Güzin Özdemir
083- Bayram Ç›rak
084- Ali Eray Söylev
085- Ali Samanc›o¤lu
086- Cengiz Özdemir
087- Nurol Cafer Çelik
088- Ufuk Soylu
089- Ahmet Selçuklu
090- M. Özerk Okutan
091- Mehmet fieno¤lu
092- ‹brahim Yeral
093- Merih ‹fl

094- Olcay Eser
095- fiöhret Ali O¤uzo¤lu
096- Salih Ifl›k Dilek
097- Ümit Demirci
098- F. Karagöz Güzey
099- Erhan Emel
100- Nejat Ifl›k
101- Tayfun Hakan
102- Erhan Çeliko¤lu
103- M. Ali Demirbafl
104- Tansu Mertol
105- Necmettin Güzel
106- H. Serdar Coflkun
107- Ayhan Koçak
108- Bülent Bozyi¤it
109- Yusuf Kuyucu
110- Ali Dalg›ç
111- Mehdi Sadat
112- Tuncay Kaner
113- Murat Coflar
114- Bülent Tucer 
115- Murat Kalayc›
116- Serkan fiimflek
117- ‹hsan Solaro¤lu
118- Hakan ‹laslan
119- Tunç Ökteno¤lu
120- Erkan Gürgen
121- Abdullah Temizkan
122- Kudret Türeyen
123- Mustafa Turgut

VVIIII  ))  ÜÜyyee  lliisstteessii

Lomber dejeneratif disk hastal›¤› (Editör: Kemal
Koç), 2008

Servikal dejeneratif disk hastal›¤› (Editör: Kemal
Koç), 2009

BBüülltteennlleerr

Y›lda 4 say› yay›nlanmakta ve bu güne kadar 44 say›
yay›nlanm›flt›r. 
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11  --  GGrruubbuunn  ttaann››mm››::  

Grubun ad› "Spinal ve periferik sinir cerrahisi grubu
(SPSG)" dur. SPSG, Türk Nöroflirürji Derne¤i (TND)
çat›s› alt›nda faaliyet gösterir.

22  --  GGrruubbuunn  aammaacc››::

Grubun amac› nörolojik cerrahlar›n spinal cerrahi ve
periferik sinir cerrahisi konusundaki e¤itimini ve
bilgilendirilmesini sa¤lamak, klinik, anatomik ve
deneysel çal›flmalar›n›, çok merkezli araflt›rmalar›n›
koordine etmek ve desteklemektir. Spinal cerrahi ve
periferik sinir cerrahisinin ulusal ve uluslararas›
geliflimini yak›ndan izleyerek yöntem ve politikalar
üretmek, ulusal ve uluslararas› ilgili kurulufllarla
iliflkilerini düzenlemektir. 

33  --  GGrruubbuunn  yyaapp››ss››::  

Grup; üyeler, yönetim kurulu ve komitelerden oluflur. 

3.1 - Üyeler: SPSG üyesi, spinal ve periferik sinir
cerrahisi konusunda özel ilgi duyan, bu konudaki
deneyim ve birikimini art›rmak ve paylaflmak isteyen
kimselerdir.

ÜÜyyeelliikk  ttiipplleerrii::

Aktif üyelik: TND üyeleri madde 3.3'ün gereklerini
yerine getirdikleri takdirde aktif üye olabilirler. Aktif
üyeler genel kurulda SPSG'nun yönetim kurulunun
oluflturulmas›nda oy kullanma hakk›n› elde ederler.
Üyeler ayr›ca görevlendirildikleri komitelerde aktif
olarak yer al›rlar. Grup üyeleri SPSG'nun
düzenleyece¤i sempozyum, kurs, bilgilendirici
doküman ve çeflitli hizmetlerden indirimli, bülten ve
internet etkinliklerinden ise ücretsiz yararlan›rlar. 

Fahri üyelik: Türkiye'de nörolojik spinal ve periferik
sinir cerrahisinin geliflimine katk›da bulunanlar
yönetim kurulunun önerisi ile fahri üyeli¤e aday
gösterilebilirler. 

3.2 Üyelik baflvurular›: Üyelik için baflvurular, TND
SPSG yönetim kurulunun belirleyece¤i üyelik
komitesine yap›l›r. Baflvurular bu komitede
de¤erlendirilerek SPSG yönetim kuruluna sunulur,
üyelik baflvurusu yönetim kurulunca onan›r. 

3.3 Üyelik koflullar›: Gruba üye olmak ve üyeli¤inin
devam› için afla¤›daki tüm flartlara sahip olmak
gereklidir. 

a. TND üyesi olmak ve TND üyelik
yükümlülüklerini yerine getirmifl olmak 

b. A¤›rl›kl› olarak spinal ve / veya periferik sinir
cerrahisi ile u¤rafl›yor oldu¤unu beyan etmek 

c. Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi olduktan sonra,
SPSG'nun her y›l düzenledi¤i sempozyumlara
son 5 y›lda en az 3 kez kat›lm›fl olmak 

d. SPSG'nun en az iki üyesinin referans›na sahip
olmak 

3.4 Çekinceler: SPSG üyeli¤i hastalar› ameliyat etmek
için üyenin özelliklerini artt›rmaz. Üyeler, SPSG
üyeliklerini ticari reklam arac› olarak kullanamazlar. 

3.5 Üyelikten ç›kar›lma ve ask›ya alma koflullar›: 

a. TND üyeli¤inden ç›kar›lm›fl olmak 

b. TND tüzü¤ü, TND SPSG yönergesine ve
mesleki etik kurallara uymamak ve bununla
ilgili ceza alm›fl olmak 

c. SPSG'nun üyesi olduktan sonra, her y›l
düzenledi¤i sempozyumlara son 5 y›lda en az
3 kez kat›lmam›fl olanlar›n üyeli¤i -gerekli
flartlar olufltu¤unda tekrar dönmek üzere-
ask›ya al›n›r. Ask›ya al›nan üye genel kurulda
oy kullanamaz, seçilemez ve komisyonlarda
görev alamaz. 

d. Üyelikten ç›kar›lma ve üyeli¤i ask›ya almak için
SPSG yönetim kurulu karar› gereklidir. 

44  --  YYöönneettiimm  KKuurruulluu::  

4.1 Yönetim kurulunun belirlenmesi: Yönetim kurulu
seçimi iki y›lda bir, SPSG sempozyumlar›nda yap›l›r.
Yönetim kurulu üyeleri 2 y›l süre için seçilir ve 5
üyeden oluflur. Seçim duyurusu ve zaman› SPSG
yönetim kurulu taraf›ndan, genel kuruldan bir ay önce
duyurulur. Seçimde aday olmak isteyen üyeler
adayl›klar›n› SPSG yönetim kuruluna belirlenen
sürede (en geç 15 gün içinde) bildirirler. Yönetim
kuruluna üye olmak isteyen SPSG üyelerinin, en az 3
y›ll›k Grup üyesi olmalar›, TND üyelik
yükümlülüklerini yerine getirmifl olmalar› ve SPSG
komitelerinde aktif olarak çal›flm›fl olmalar› flartt›r. 

4.2 Yönetim kurulunun görevleri: 

● Yönetim kurulu y›lda en az iki kez toplan›r. 
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● Tüm mesleki kurullarda SPSG'nun ç›karlar›n›
gözetmek 

● Y›ll›k sempozyum, kurslar ve toplant›lar
düzenlemek 

● Alt komisyonlar›n toplant›lar›n› düzenlemek ve
çal›flt›rmak 

● Her y›l sempozyum s›ras›nda genel kurul
düzenleyerek tüm faaliyetleri rapor etmek 

● Türk Tabipler Birli¤i (TTB) asgari ücret kitapç›¤›
ile sosyal güvenlik kurumu fiyat listelerine yön
vermek 

● Spinal implantlar›n bilimsel de¤erlendirme
komitelerine temsilci görevlendirmek 

● Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bültenini
düzenli ç›karmak 

● Web sayfas›n›n ifllerli¤ini sa¤lamak 

● Günün koflullar›na göre politikalar üretmek 

55  --  SSPPSSGG  yyöönneettiimm  kkuurruulluu  aaflflaa¤¤››ddaakkii  kkoommiitteelleerriinn
kkuurruulluuflfl  vvee  iiflfllleeyyiiflfliinnddeenn  ssoorruummlluudduurr..  KKoommiitteelleerr
ddeevvaammll››ll››kk  aaçç››ss››nnddaann  üüçç  yy››ll  iiççiinn  sseeççiilliirr..  

a. Klinik temsilcileri komitesi: Klinik temsilcileri,
anabilim dal› baflkanlar› ve e¤itim
hastanelerindeki flefler taraf›ndan belirlenen
kimselerdir. Temsilciler klinikler ile SPSG
aras›nda iletiflim görevi görürler. Gerek
kliniklerden gelen istekleri yan›tlamak,
gerekse grubun kliniklerden olan isteklerini
görüflmek üzere y›lda en az bir kez klinik
temsilcileri komitesi toplan›r. Bu toplant›ya
yönetim kurulunun tüm üyeleri ve eski
baflkanlar da kat›l›r. Klinik temsilcileri
komitesinin ald›¤› kararlar tavsiye
niteli¤indedir. 

b. Standardizasyon ve hasta izlem komitesi:
Yönetim kurulunun belirleyece¤i en az üç
kifliden oluflan bir komitedir. Güncel bilgiler
›fl›¤›nda s›n›flama, skorlama birli¤i sa¤lar. Bu
komite ayr›ca hasta takibini kolaylaflt›racak
bilgisayar program› üzerinde çal›fl›r. 

c. Bilgi ifllem - medya ve halkla iliflkiler komitesi:
Bu komite web ortam›nda meslektafllara ve
halka aç›k bilgiler sunar. Gerekti¤inde medya
ve halkla iliflkileri düzenler. En az üç kifliden
oluflan bu komite görülen lüzum üzerine ek
eleman alabilir. 

d. Hasta bilgilendirme, r›za alma (ayd›nlat›lm›fl
onam) formu komitesi: Farkl› spinal hastal›k
konusundaki bilgilendirme verilerini
güncellefltirir ve gruba sunar. Üç kiflilik bir
komitedir. 

e. Tüzük komitesi: Gelen istekler üzerine tüzü¤ü
günün koflullar›na uygun güncellefltirir. Tüzük
komitesi yönetim kurulunun belirledi¤i 3
kifliden oluflur. 

f. Üyelik komitesi: Üyelik baflvurular›n›n
uygunlu¤unu belirler ve yönetim kuruluna yeni
üye adaylar›n› sunar. Üyesi kesinleflenlerin
listesini web ekibi ve bülten editörüne
gönderir. Üç kifliden oluflur. 

g. Tarih ve arfliv komitesi: Spinal cerrahi tarihi ile
ilgili belgeleri arflivler. Yürümekte olan
süreçleri arflivler. 

h. Bülten komitesi: Bülten baflkan›n veya
baflkan›n belirledi¤i bir editör taraf›ndan
yay›nlan›r. Bültende gündemdeki sorunlar,
yeni teknik ve teknolojiler, tarihsel olaylar
tart›fl›l›rken, kongre izlenimleri ve takvimine
yer verilir. Bülten y›lda 4 kez ç›kart›l›r. 

Geçici madde: Yönetim kurulu görülen lüzum üzerine
yeni komiteler kurabilir.

66  --  SSPPSSGG  ggöörrüülleenn  llüüzzuumm  üüzzeerriinnee,,  yyöönneettiimm  kkuurruulluunnuunn
ooyy  ççookklluu¤¤uu  vvee  ggeenneell  kkuurruullaa  kkaatt››llaann  ggrruupp  üüyyeelleerriinniinn
ssaalltt  ççoo¤¤uunnlluu¤¤uunnuunn  oonnaayy››yyllaa  ttüüzzüükkttee  ddee¤¤iiflfliikklliikk
yyaapp››llmmaass››nn››  ggüünnddeemmee  aallaabbiilliirr..  ÖÖnneerrii  ddoo¤¤rruullttuussuunnddaakkii
ddee¤¤iiflfliikklliikklleerr  ttüüzzüükk  kkoommiitteessiinnddee  yyaapp››llaarraakk  TTNNDD
yyöönneettiimmiinnee  bbiillddiirriilliipp  oonnaayyllaanndd››rr››llaarraakk  iillkk  bbüülltteennddee
üüyyeelleerree  dduuyyuurruulluurr..  
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‹brahim Ziyal (Baflkan)
Talat K›r›fl (Baflkan Yard›mc›s›)

Melike Mut       
Gökhan Akdemir
Zafer Berkman
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II  ))  KKuurruulluuflfl  ttaarriihhii  :: 02.07.2001

IIII  ))  KKuurruulluuflfl  aammaacc››::

- Türkiye'de beyin ve omurilik tümörleri
konusunda sa¤l›kl› demografik verileri
toplamak.

- Deneysel çal›flmalarda güncel uluslararas›
düzeye ulaflmak.

- Tümör cerrahisindeki tart›flmal› noktalar›
gündeme getirmek.

- Malign olgularda ek tedavi yöntemlerinin
yerini vurgulamak.

- Yetiflmekte olan beyin cerrahlar›n›
nöroonkolojiye yönlendirmek.

- Genel onkoloji prensiplerini ve kanser
hastalar›nda tedavi etkinli¤i de¤erlendirme
esaslar›n›, söz konusu olgular› ameliyat eden
tüm Nöroflirürjiyenlerle paylaflmak.

- Türk Nöroflirürji Derne¤i toplant›lar›nda
nöroonkoloji konusunda deneyimli ulusal ya
da yabanc› konuflmac›lar› sunabilmek.

- Santral sinir sistemi tümörleri konusunda
kurumlararas› iflbirli¤ini art›rmak ve gelecekte
çok kurumlu tedavi protokolleri oluflturmak.

- Hasta üzerinde gen tedavisi, progenitör hücre
uygulamalar›n›n etik sorunlar›nda yol gösterici,
belirleyici rol oynamak.

- Santral sinir sistemi tümörleri ile iliflkili
yurtd›fl› platformlarda Türkiye'nin temsil
edilmesini ve aktif rol almas›n› h›zland›rmak. 

IIIIII  ))  KKuurruuccuu  üüyyeelleerr::  

1. Dr. Nezih Oktar
2. Dr. Türker K›l›ç
3. Dr. Çetin Evliyao¤lu
4. Dr. Ahmet Çolak
5. Dr. Haluk Deda
6. Dr. Ali Savafl
7. Dr. Necmettin Pamir
8. Dr. Savafl Ceylan
9. Dr. Ender Korfal›
10. Dr. Nejat Akalan
11. Dr. Zafer Berkman
12. Dr. Müfit Kalelio¤lu
13. Dr. Ramazan Durmaz

IIVV  ))  BBuuggüünnee  kkaaddaarr  ggöörreevv  aallaann  yyöönneettiimm  kkuurruullllaarr››::

Dr. Nezih Oktar
Dr. Ahmet Çolak
Dr. Türker K›l›ç
Dr. Emin Özyurt
Dr. Zafer Berkman

Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Grupları

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  
NNÖÖRROOOONNKKOOLLOOJJ‹‹KK  CCEERRRRAAHH‹‹
ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM  vvee EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  GGRRUUBBUU



71

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

VV  ))  BBuuggüünnee  kkaaddaarr  yyaapp››llmm››flfl  oollaann  bbiilliimmsseell  ttooppllaanntt››llaarr

Supratentoryal astrositom ve
oligodendrogliomlar : 24-27, Ekim, 2002, Denizli 

Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu:
2-3 May›s 2008

Nöroonkoloji CerrahideYaklafl›mlar Toplant›s› :
28-29 Kas›m 2008

Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu:
3-4 Nisan 2009

VVII  ))  YYaayy››nnllaarr

BBüülltteennlleerr

Bugüne kadar 2002, 2003 ve 2004 y›llar›na ait 3 say›
yay›nlanm›flt›r (CD ve internet sitesi üzerinden).

VVIIII  ))  ÜÜyyee  lliisstteessii

NNÖÖRROOOONNKKOOLLOOJJ‹‹KK  CCEERRRRAAHH‹‹  ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM  vvee  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM
GGRRUUBBUU  ÜÜYYEELLEERR‹‹

Nöroonkolojik Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu'nun
122 üyesi bulunmakta olup; bunun 103'ü Nöroflirürji
Uzman› ve 19'u di¤er branfllardaki dan›flman
üyelerden oluflmaktad›r. 

Nejat Akalan
Ziya Akar
Gökhan Akdemir
Kaya Aksoy
Murat  Altafl
Özden  Altunda¤  (Dan›flman Üye)

Serdar Arma¤an
Ali Arslantafl
Sevilhan Artan (Dan›flman Üye)

Özkan Atefl
G›yas Ayberk
Varol Ayd›n
Keramettin Ayd›n
Semih Naci Balak
Orhan Barlas
fieref Barut
Çiçek Bay›nd›r
Ahmet Bekar
Etem Beflkonakl›
Zafer Berkman
Ç›¤›r Biray  (Dan›flman Üye)

Bülent Celasun (Dan›flman Üye)

Savafl Ceylan
Yusuf Çak›r
Murat Coflar
Erdal Coflkun
Cengiz Çokluk
Ahmet  Çolak
Tayfun  Dalbast›

Haluk  Deda
Eren Demirtafl (Dan›flman Üye)

Ramazan Durmaz
‹lhan Elmac›
A.Kemal Erdemo¤lu (Dan›flman Üye)

Esra Erden  (Dan›flman Üye)

Bülent Erdo¤an
Ersin Erdo¤an
Rezzan Erguvan (Dan›flman Üye)

Mehmet Erflahin
Serhat Fuat Erten
Çetin Evliyao¤lu
Nurperi Gazio¤lu
Mehmet Akif Gö¤üsgeren
Bekir Gökben
Engin Gönül
Aflk›n Görgülü
Mustafa Güven
Elif Güzelba¤
Mehmet Hac›hanefio¤lu
Tayfun Hakan
Nejat Ifl›k
Murat ‹mer
Sertaç ‹fllekel
Hakan Hadi Kad›o¤lu
Ali Metin Kafadar
Müfit Kalelio¤lu
Hakan Karaba¤l›
P›nar Karaba¤l› (Dan›flman Üye)

Hamit Selim Karabekir
Serhan Karadereler
Ayfle Kars 
Evren Kelefl
Memduh Kerman
Kaya K›l›ç
Türker K›l›ç
Nemci K›ymaz
Kenan Koç
Ayhan Koçak
Ender Kofral›
Ender Kurt 
Ali Kurtsoy
Kayhan Kuzeyli
Melike Mut
Aylin Okçu Heper  (Dan›flman Üye)

Nezih Oktar
Haluk Onat (Dan›flman Üye)

Mehmet Akif Orakdö¤en
Ali ‹hsan Ökten
S. Ça¤atay Önal
Önder Öngürü (Dan›flman Üye)

Büge  Öz       (Dan›flman Üye)

Nurcan Özdamar
Cumhur Özdo¤an
Tunçalp Özgen
Çi¤dem Özkara (Dan›flman Üye)

Fatma Özlen
Emin Özyurt

NNÖÖRROOOONNKKOOLLOOJJ‹‹KK  CCEERRRRAAHH‹‹  ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM  vvee  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  GGRRUUBBUU  ÜÜYYEE  LL‹‹SSTTEESS‹‹
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VVIIIIII  ))  GGrruupp  YYöönneerrggeessii

11--  GGrruubbaa  üüyyee  oollmmaa::

a- TND'ne üye olan ve Nöroflirürji uzmanl›¤›nda 5
y›l›n› dolduran, grubun üyelik formunu
doldurarak aktif üyeli¤e hak kazan›r.

b- TND'ne üye olan ve Nöroflirürji uzmanl›¤›nda
henüz 5 y›l›n› doldurmam›fl olanlar, grubun
üyelik formunu doldurarak inaktif üyeli¤e hak
kazan›r.

c- TND'ne üye olmayan, multidisipliner
nöroonkoloji ile ilgili konularda uzmanl›¤›
olanlar da üyelik formunu doldurarak
dan›flman üye olurlar ve TND tüzü¤ünün
kurallar› onlar içinde geçerli olur.

22--  ÜÜyyeelliikktteenn  çç››kkmmaa  vvee  çç››kkaarr››llmmaann››nn  flflaarrtt  vvee  flfleekkiilllleerrii::

Üyelik haklar› ile ilgili hükümler TND tüzü¤ündeki
ilgili maddelerle ayn›d›r.

33--  YYöönneettiimm  kkuurruulluunnuunn  sseeççiimmii::

a- Grup Yönetim Kurulu TND Yönetim Kurulu
seçimi örne¤inde oldu¤u gibi 5 asil ve 5 yedek
üyeden oluflur.

b- Seçim Grup toplant›s›n›n yap›ld›¤› 2 y›ll›k
süreler içinde gerçekleflir.

c- Oylama gizli oy, aç›k tasnif yöntemine göre
yap›l›r. Oylamada sadece grubun TND'ne
bildirilmifl üyeleri oy kullanabilir. Oylamada
her üye yönetim kurulu üyesi kadar isim yazar
ve en çok oy alan 5 kifli yönetim kurulu üyesi
olur. Daha az oy alan adaylar yedek yönetim
kurulu üyesi olurlar.

d- Aktif üyeler d›fl›ndaki üyelerin yönetim
kuruluna aday olma, seçilme ve oy kullanma
hakk› yoktur.

e- Tüm üyeler (inaktif ya da dan›flman) alt çal›flma
kurullar›nda görev ve yetki alabilirler, aday
olabilirler ve seçilebilirler.

f- Seçilen yönetim kurulu kendi içerisinde
baflkan, ikinci baflkan ve sekreteri seçer.
Ayr›lan yönetim kurulu üyesi yerine, yedek
yönetim kurulunda ilk s›rada olan kifli geçer.
Bir kifli arka arkaya 2 y›l baflkanl›k yapabilir.
Yönetim kurulu y›lda en az 2 kez toplan›r ve
toplant› tutana¤›n› ve kararlar›n› Türk
Nöroflirürji Derne¤ine yaz›l› olarak bildirirler. 

44--  TTooppllaanntt››,,  öö¤¤rreettiimm  vvee  ee¤¤iittiimm::

Nöroonkoloji Ö¤retim ve E¤itim grubu her y›l en az 1
kez TND ad› alt›nda toplant› (sempozyum, kurs ve
benzeri) düzenler. Bu toplant›lar mali bak›mdan Türk
Nöroflirürji Derne¤ine ve yönetim kurulunun onay›na
ba¤l›d›r. Toplant› gelirleri için TND banka hesab›
kullan›l›r ve giderler TND taraf›ndan ödenir. Toplant›
takvimleri uzun dönem planlama komitesine
bildirilir. Onay alm›fl toplant›lar TND bülteninde
yay›nlan›r. Bilimsel toplant›lar ilgili meslek dallar›n›n
üyelerine aç›kt›r. TND, toplant› düzenlenmesi
konusunda bilgi ve teknik destek verir. Toplant›
kitaplar› TND yay›n kurulu taraf›ndan yay›nlan›r.

55--  BBüülltteenn,,  ddeerrggii::

Nöroonkoloji Ö¤retim ve e¤itim grubu, etkinlikleri
hakk›nda y›lda en az 1 bülten ç›kar›r. Bülten grup
taraf›ndan haz›rlan›p TND taraf›ndan bast›r›l›r.

Selçuk Palao¤lu
Necmettin Pamir
Selçuk Peker
Lütfi Postalc›
Ayd›n Sav   (Dan›flman Üye)

Ali Savafl
Yurdal Seraslan
Gökalp Silav
‹hsan Solaro¤lu
Hakan Somay
Ömer Sökmen
Osman Fikret Sönmez

Figen Söylemezo¤lu (Dan›flman Üye)

Tuncer Süzer
Sait fiirin
Kadir Tahta
Necmettin Tanr›över
Murat Taflk›n
Tar›k Tihan 
Erdener Timurkaynak
Bülent Tucer
Recai Tuncer
‹nan Turantan
Sedat Turkan (Dan›flman Üye)

U¤ur Türe
Hasan Ça¤lar U¤ur
Ömer FarukTürko¤lu
Necdet Uskent (Dan›flman Üye)

Mustafa Uzan
Fügen Vardar Aker (Dan›flman Üye)

Soner Yayc›o¤lu
Alaattin Yurt
Kemal Yücesoy
‹brahim Ziyal
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Deniz Belen (Baflkan)
Ayhan Koçak
Faik Özveren

‹hsan Solaro¤lu
Reza Dashti 
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II))  KKuurruulluuflfl  TTaarriihhii  :: 2004

IIII))  KKuurruulluuflfl  AAmmaacc››::

Nörovasküler Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
nöroflirürji asistan ve uzmanlar›na Nöro vasküler
cerrahi konusunda e¤itim vermek için kurslar ve
sempozyumlar düzenlemeyi amaçlar. Giriflimsel
yöntemlerin nöroflirürjiyenlerce yap›lmas› için gerekli
giriflimlerde bulunur ve bu amaçla gerekli hukuki ve
teknik alt yap›n›n oluflturulmas› için çaba sarf eder.
Bu amaçla Nörovasküler cerrahi ile u¤raflm›yan beyin
cerrahlar› ile de iletiflim kurarak hastalar›n mutlak
olarak ve öncelikle deneyimli nörovasküler cerrahlara
yönlendirilmesinini amaçl›yan çal›flmalar yapar.
Ayr›ca yurtd›fl› serebrovasküler cerrahi gruplar› ile
iflbirli¤i kurmak ve gelifltirmek için giriflimlerde
bulunur.

IIIIII))  KKuurruuccuu  ÜÜyyeelleerr::

Dr. Nihat Egemen
Dr. Recai Tuncer 
Dr. Toygun Orbay 
Dr. Talat K›r›fl
Dr. Servet ‹nci
Dr. Ziya Akar
Dr. ‹zzet Övül

Dr. Tansu Mertol
Dr. Hidayet Akdemir
Dr. Mustafa Bozbo¤a

IIVV))  KKuurruuccuu  YYöönneettiimm  KKuurruulluu::

Dr. Nihat Egemen- Baflkan
Dr. Recai Tuncer – 2. Baflkan
Dr. Toygun Orbay – Sekreter
Dr. Talat K›r›fl
Dr. Servet ‹nci

VV))  BBuuggüünnee  KKaaddaarr  YYaapp››llmm››flfl  OOllaann  BBiilliimmsseell  TTooppllaanntt››llaarr::

‹ntrakranial Anevrizma Cerrahisi Sempozyumu,
fiubat 2006, ‹stanbul

‹ntrakranial Vasküler Anatomi Paneli, May›s
2006, Antalya 

Nörovasküler Grup Sempozyumu, 10 fiubat
2007, ‹stanbul

Nörovasküler Grup Sempozyumu, 31 A¤ustos-1
Eylül 2007, Malatya

Nörovasküler Grup Sempozyumu, Kas›m 2008,
Samsun

Nörovasküler Grup Sempozyumu, Kas›m 2009,
Antakya

Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Grupları
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VVII))  YYaayy››nnllaarr:: Yeni kuruldu

VVIIII))  ÜÜyyee  LLiisstteessii::

VVIIII))  GGrruupp  YYöönneerrggeessii::

1-Türk Nöroflirürji Derne¤i nöroflirürji içinde ilgi ve
uygulama alanlar› esas al›narak ö¤retim gruplar›
oluflturabilir ( Tüzük Madde 21 ) Bu tüzükteki Ö¤retim
ve E¤itim grubu ifadesi Nörovasküler Cerrahi Ö¤retim
ve E¤itim Grubu ile eflde¤erdir.

2-Nörovasküler Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu,
Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin hedefleri do¤rultusunda
bilimsel ö¤retim ve e¤itim etkinliklerinde bulunur.
Salt e¤itim amaçl› etkinlik gösterebilir, e¤itim kursu
sempozyum gibi organizasyonlar yapar

( Tüzük Madde 21 ).

3- Nörovasküler Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
kurulmas› TND Yönetim Kurulu karar› ile olur. Bunun
için bir kurucu yönetim kurulu atan›r ( Tüzük Madde
21).

4- Nörovasküler Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
hukuksal bak›mdan Türk Nöroflirürji Derne¤ine
ba¤l›d›r (Tüzük Madde 21).

5- Nörovasküler Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu,

Nihat Egemen
‹zzet Övül
Recai Tuncer
Ziya Akar
Servet ‹nci
Talat K›r›fl
Toygun Orbay
Tansu Mertol
Hidayet Akdemir
Mustafa Bozbu¤a
Ka¤an Tun
Aykut Karasu
Ayhan Koçak
Türker K›l›ç
Mustafa Kemal Hamamc›o¤lu
Hamit Selim Karabekir
Mehmet Yaflar Kaynar
Aykut Karasu
Zeki fiekerci
Alaattin Yurt

Aflk›n Görgülü
Do¤a Gürkanlar
Hakan Caner
Ender Kofral›
Ayfle Karatafl 
Özhan M. Uçkun 
Ali Dalg›ç
Hüseyin Erenler
Nezih Özkan
Etem Beflkonakl›
Bülent Boyer
‹brahim Ziyal
Erdener Timurkaynak
Semih Keskil
Kenan Koç
Savafl Ceylan
Gülflah Bademci
‹hsan Solaro¤lu
Mahmut Akyüz
Metin Tuna

Alp ‹skender Göçer
Kerem B›kmaz
Levent Gürses
Murad Bavbek
Kaya K›l›ç
‹lhan Elmac›
Tuncer Süzer
Murat Ulutafl
Deniz Belen
Engin Gönül
Engin fienveli
Nezih Özkan
Uygur Er
Hakan Seçkin
Ça¤atay Özdöl 
Mustafa Nam›k Öztan›r 
Cumhur K›l›nçer 
Selçuk Peker

kurulufl amaçlar›n› ve alan›n› aç›k olarak belirler, ona
uygun çal›flmalarda bulunur. 

6- Nörovasküler Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim grubu,
kendi içinde Yönetim Kurulu ve Yedek Yönetim
Kurulu kurar. Kurulufl aflamas›nda kendi aralar›nda
kurucu yönetim kurulu kurarak ifle bafllarlar ve üye
kaydettikten sonra 1 y›l içerisinde genel kurul
yaparak yeni yönetim kurulunu seçerler. Gruba
kaydettikleri üyelerinin listesini Derne¤e bildirirler.
Grup üyeleri Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi olmak ve
Dernek Tüzü¤üne uymak zorundad›rlar (Tüzük
Madde 21).

7 - Nörovasküler Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
kendi çal›flma düzenlerini, Türk Nöroflirürji Derne¤i
Ö¤retim ve E¤itim Gruplar› Temel Yönergesine ek
olarak belirler ve bu yönerge Türk Nöroflirürji Derne¤i
Yönetim Kurulu taraf›ndan onayland›ktan sonra
yürürlü¤e girer. (Tüzük Madde 21).

8- Nörovasküler Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu;

a- Kendi yönergelerine ba¤l› olmak üzere, genel
kurulunu 1 veya 2 y›lda yapar.

b- Yönetim Kurulu seçimi, gizli oy, aç›k tasnif
yöntemine gore yap›l›r.
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c- Oylamada sadece Nörovasküler Cerrahi
Ö¤retim ve E¤itim Grubunun,Türk Nöroflirürji
derne¤ine bildirilmifl üyeleri oy kullanabilir

d- Oylamada her üye yönetim kurulu üyesi kadar
isim yazar ve en çok oy alan 5 kifli yönetim
kurulu üyesi olur. Daha az oy alan adaylar
yedek yönetim kurulu üyesi olurlar.

9- Seçilen Yönetim Kurulu kendi içerisinde baflkan,
ikinci baflkan ve sekreteri seçer. Ayr›lan Yönetim
Kurulu üyesi yerine yedek yönetim kurulunda ilk
s›rada olan kifli geçer. Bir kifli arka arkaya iki y›l
baflkanl›k yapabilir. Nörovasküler Cerrahi Ö¤retim ve
E¤itim Grubu Yönetim Kurulu y›lda en az 2 kez
toplan›r ve toplant› tutanaklar› ve kararlar› Türk
Nöroflirürji Derne¤ine yaz›l› olarak bildirilir.

10- Nörovasküler Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu,
ortak çal›flmak zorunda olduklar› baflka uzmanl›k
dallar› ve meslekler varsa bu kiflileri fahri üye
kaydedebilir. Bu kifliler Türk Nöroflirürji derne¤i fahri
üyesi olabilecekleri gibi (TND tüzü¤ü 2004) grup fahri
üyesi de olabilirler. Ancak fahri üyeler oy
kullanamazlar ve yönetim kurullar›nda yer alamazlar.

11- Nörovasküler Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
her y›l en az 1 kez Türk Nöroflirürji Derne¤i ad› alt›nda
toplant› (sempozyum, kurs ve benzeri) düzenler. Bu
toplant›lar mali bak›mdan Türk Nöroflirürji Derne¤ine
ve yönetim kurulu onay›na ba¤l›d›r. Toplant› gelirleri
için Türk Nöroflirürji Derne¤i banka hesab› kullan›l›r
ve giderler Türk Nöroflirürji Derne¤i taraf›ndan
ödenir.Grup toplant› takvimlerini uzun dönem
planlama komitesine bildirir. Onay alm›fl toplant›lar
Türk Nöroflirürji Derne¤i Bülteninde yay›nlan›r.
Bilimsel toplant›lar, ilgili meslek dallar›n›n üyelerine

aç›kt›r. Türk Nöroflirürji Derne¤i toplant›
düzenlenmesi konusunda bilgi ve teknik destek
verir. Toplant› kitaplar› Türk Nöroflirürji Derne¤i yay›n
kurulu taraf›ndan yay›nlan›r.

12- Nörovasküler Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
etkinlikleri hakk›nda y›lda en az 2 kez bülten ç›kar›r
ve bülten Türk Nöroflirürji Derne¤inin tüm üyelerine
da¤›t›l›r. Bülten grup taraf›ndan haz›rlan›p Türk
Nöroflirürji Derne¤i taraf›ndan bast›r›l›r.

13- Nörovasküler Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu,
grup üyelik koflullar›n› kendisi belirler. TND üyeleri,
ilgi duyuyorlarsa gruba yönerge hükümlerine göre
kaydolarak grup taban›n›n genifllemesini sa¤larlar (
Tüzük Madde 21).Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi bir
kifli birden fazla gruba üye olabilir. Ancak ayn› anda
birden fazla grubun yönetim kurulunda yer alamaz.
TND üyesi olmayanlar gruplar›n da üyesi olamazlar (
Tüzük Madde 21).

14- Türk Nöroflirürji Derne¤inin tüm komiteleri,ayn›
zamanda Ö¤retim ve E¤itim gruplar›n›nda
komiteleridir.

15- Nörovasküler Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
kendi logosunu yapabilir.

NNöörroovvaasskküülleerr  CCeerrrraahhii  ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  GGrruubbuu
üüyyeellii¤¤ii::

Üyelik için TND üyesi olmak yeterlidir. Üye olduktan
sonra düzenlenecek ard›fl›k 2 toplant›ya ( Kurs ve /
veya Sempozyum) kat›lmayan›n üyeli¤i düfler ve bir
daha üye kayd› yap›lmaz.
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Tanju Uçar (Baflkan)
Tayfun Hakan

Hamit Selim Karabekir
Melike Mut

Ömer Faruk Türko¤lu
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II  ))  KKuurruulluuflfl  ttaarriihhii  :: Temmuz 2004

IIII  ))  KKuurruulluuflfl  aammaacc››:: Nörotravma ve Yo¤un Bak›m
Ö¤retim E¤itim Grubu, TND üyelerinin nörotravma ve
nöroflirürjikal yo¤un bak›m t›bb›n›n tüm ilgi
alanlar›ndaki bilgi ve becerilerini saptamak, izlemek,
güncel k›lmak amac›na yönelik e¤itsel etkinlikleri ve
bilgi al›flveriflini düzenlemek ve sürdürmek amac›yla
kurulmufltur. Bu amaçlara yönelik tüm grup
etkinlikleri, TND çat›s› ve denetimi alt›nda
gerçeklefltirilecektir. 

Nörotravma ve Yo¤un Bak›m Ö¤retim E¤itim
Grubunun kurulufl amac› ve çal›flma alan› ayr›nt›l›
olarak afla¤›da listelenmifltir:

a- Nörotravma bilimsel bafll›¤›n›n içeri¤ini
tan›mlamak.

b- Bu bafll›k alt›nda incelenecek klinik ve bilimsel
konular›n listesini belirlemek.

c- Ulusal ölçekte nörotravma veri bankas›n›
oluflturmaya yönelik giriflimlerde bulunmak.

d- Nörotravma ve yo¤un bak›mda izlemiyle ilgili
tan› kodlar›, tan› ölçütleri, izlem protokolleri ve
tedavi flemalar› oluflturma çal›flmalar›nda
bulunmak.

e- Nörotravma ve yo¤un bak›mda izlem ve
tedavisine, bilimsel ve klinik düzlemlerde ilgi
duyan TND üyelerini grup bünyesinde bir
araya getirmek.

f- TND tüzü¤ünün ilgili maddesi uyar›nca, e¤itim
ve iletiflim amaçl›, grup bülteni yay›mlamak.

g- TND tüzü¤ünün ilgili maddesi uyar›nca, grup
ilgi alan›ndaki konularda her türlü bilimsel
toplant›lar› düzenlemek.

h- TND d›fl›nda düzenlenen ve travma konular›na
yönelik olan tüm bilimsel etkinliklere
(toplant›, süreli yay›n, kitap, web sitesi vb.)
nörotravmayla ilgili içerik katk›s›nda
bulunmak.

i- Grup çal›flma alan›na giren konularda,
toplumsal bilgilendirme ve bilinçlendirme için
gerekli çal›flmalar› planlamak, içeriklerini
belirlemek; bu tür çal›flmalar› TND yönetimine
önermek.

j- Nöroflirürji uzmanl›k e¤itiminde ve t›p
e¤itiminde, nörotravma ve yo¤un bak›m izlemi
alanlar›nda ö¤rencilere aktar›lmas› gereken
bilgi ve becerileri saptamak, bu bilgi ve
becerileri içeren bir program oluflturmak ve bu

Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Grupları
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program›n hedef e¤itim ö¤retim kurumlar›nda
uygulanmas› için çaba göstermek.

IIIIII  ))  KKuurruuccuu  üüyyeelleerr::  

Nörotravma ve yo¤un bak›m ö¤retim e¤itim
grubunun, TND yönetim kurulunun Temmuz 2004
tarihli toplant›s›nda atanm›fl bulunan kurucu yönetim
kurulu üyeleri:
Dr. Semih Keskil
Dr. Ethem Beflkonakl›
Dr. Murat Göksel
Dr. Mustafa Berker 

IIVV  ))  BBuuggüünnee  kkaaddaarr  yyaapp››llmm››flfl  oollaann  bbiilliimmsseell  ttooppllaanntt››llaarr::

Kafa travmas›nda güncel yaklafl›mlar sempozyumu,
Mart 2006, Zonguldak 

VV  ))  YYaayy››nnllaarr::  

Nisan 2006. Bülten yay›nland›.

VVII  ))  NNöörroottrraavvmmaa  vvee  YYoo¤¤uunn  BBaakk››mm  ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm
GGrruubbuu::

VVIIII  ))  GGrruupp  YYöönneerrggeessii::

1- Bu grup, Türk Nöroflirürji Derne¤i Tüzü¤ünün
21. maddesine dayanarak kurulmufltur.

2- Nörotravma ve Yo¤un Bak›m Ö¤retim E¤itim
Grubunun gerçeklefltirece¤i tüm etkinliklerin,
hukuksal ve mali yönetimi, denetimi ve
sorumlulu¤u TND ilgili organlar›na aittir. Bu
konularda grup yönetim kurulu ve TND
sorumlu organlar› (yönetim kurulu, sekreter,
muhasip üye, ilgili TND kurullar› vb.) ilgili yasal
hükümler ve TND tüzü¤ü uyar›nca, birlikte
çal›fl›rlar. 

3- Nörotravma ve yo¤un bak›m ö¤retim e¤itim
grubuna, isteyen tüm TND üyeleri kat›labilir.
Grup yönetim kurulunun, grup üyeli¤i için
istenecek ek koflullar belirlemek veya geçerli
koflullar› de¤ifltirmek yetkisi vard›r.

4- Grup üyeli¤i baflvurular›, Grup sekreterli¤ine
yap›l›r.Grup sekreterli¤i, baflvuru formunu
grup yönetim kurulu baflkan›na iletir. Yönetim
kurulu onay›, grup üyeli¤i için gereklidir.
Üyeli¤i yönetim kurulunda onaylanan ve
kaydedilen grup üyelerinin listesini, grup
sekreteri TND yönetimine bildirir.

5- Grup üyeli¤inden ayr›lma baflvurular›, Grup
sekreterli¤ine yap›l›r. Grup sekreterli¤i,
ayr›lma dilekçesini grup yönetim kurulu
baflkan›na iletir. Yönetim kurulu onay›, grup
üyeli¤inden ayr›lmak için gereklidir.

6- Gruba kat›lma ve grup üyeli¤inden ayr›lma
konular›nda yönetim kurulu onay› için,
yönetim kurulunun salt ço¤unlu¤unun kabul
oyu gerekir (yönetim kurulu üyelerinin
say›s›n›n yar›dan bir fazlas›).

7- Grup yönetim kurulu, her y›l, o y›lki TND ulusal
kongresi s›ras›nda yap›lan grup genel kurulu
toplant›s›nda yap›lan seçimle belirlenir.

8- Grup yönetim kurulu, 5 üyeden oluflur.

9- Nörotravma ve yo¤un bak›m ö¤retim e¤itim
grubu üyelerinden, nöroflirürji uzman› olarak
en az 5 y›l çal›flm›fl olan ve en az 3 y›ld›r TND
üyesi olanlar, grup yönetim kurulu üyeli¤i için
aday olabilirler. 

10-Grup genel kurulunda ve yönetim kurulu
seçimleri s›ras›nda dernekler yasas›n›n ilgili
hükümlerine uygun davran›l›r.

Etem Beflkonakl›
Mustafa Berker
Murat Göksel
Ömer Faruk Türko¤lu
Çetin Evliyao¤lu
Semih Keskil
Erkan Kaptano¤lu
‹hsan Solaro¤lu
Özerk Okutan
Hakan Sabuncuo¤lu
G›yas Ayberk
Ali Arslantafl
Do¤a Gürkanlar
Hakan Yakupo¤lu
Nejat Ifl›k
Bülent Y›ld›z
Cengiz Özdemir
Engin Elmac›
Alaattin Yurt
Engin Gönül
‹lker Solmaz
Salih Kaya
Tarkan K›zart›c›
Tamer Karaaslan
Zafer Berkman
Gültekin Recepo¤lu

Volkan Sandal
Tahsin Ütsükarc›
Halil ‹brahim Seçer
Bülent Düz
Murat Çobano¤lu
Gökhan Kurt
Zekai Seçkin
Melih ‹zdefl
Hakan Tosun
Gökhan Akdemir
Hakan Bozkufl
Hakan Emmez
Mehmet Daneyemez
Ahmet Turan 
Serhat Fuat Erten
Serdar Ayd›n
Y›ld›z Alsancak
Tuncer Süzer
Baflar Atalay
Melike Mut
‹lhan Elmac›
Aslan Güzel
Veysel Kerem B›kmaz
Tanju Uçar
Murat ‹mer
Ça¤atay Önal
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11-Grup yönetim kurulu adaylar›, grup genel
kurulu s›ras›nda adayl›klar›n› aç›klarlar. Grup
üyeleri kendileri aday olabilir ya da bir üye, bir
baflka üyeyi yönetim kuruluna aday
gösterebilir.

12-Yönetim kurulu seçiminde en çok oy alan 8
üyenin ilk 5 adedi asil, son 3 adedi yedek
yönetim kurulu üyesi olarak görev yapar.

13-Yönetim kurulu üyeli¤i, kesintisiz olarak en
fazla iki dönem boyunca yap›labilir.

14-Yönetim kurulu üyeleri ilk toplant›lar›nda,
aralar›ndan baflkan, 2. baflkan ve sekreter
seçimini yapar ve üyelerin görev da¤›l›m›n›
yaz›l› olarak belirlerler.

15-Genel kurul ve yönetim kurulu seçim
tutanaklar›, TND yönetimine bildirilir.

16-Kurucu yönetim kurulunun görevi, bu tüzük
uyar›nca yap›lacak ilk grup genel kurul
toplant›s›nda yap›lacak seçimle sona erer
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fiükrü Aykol (Baflkan)
Ali Savafl

Feridun Acar
Bülent Tucer
Bülent Boyar
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II))  KKuurruulluuflfl  TTaarriihhii:: 29 Eylül 2004

IIII))  KKuurruulluuflfl  AAmmaacc››::

a- Türkiye'de stereotaktik ve fonksiyonel
nöroflirürji konusunda sa¤l›kl› demografik
verileri toplamak

b- Bu konudaki çal›flmalar› uluslararas› düzeye
ç›karmak

c- Yetiflmekte olan beyin cerrahlar›n› bu konuya
yönlendirmek

d- Bu konuda uzman, uluslararas› veya
ülkemizden konuflmac›lar› getirmek,
sempozyum düzenlemek

e- Konu ile ilgili di¤er bilim dallar› ile ortak
e¤itim yapmak

f- Mali ve hukuksal bak›mdan Türk Nöroflirürji
Derne¤i'ne ba¤l› olmak.

g- Salt e¤itim amaçl› çal›flmak

h- Grup üyelerinin Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi
olmas›n› ve dernek tüzü¤üne uyulmas›n›
sa¤lamak

i- Dan›flman üye kay›t etmek

j- E¤itim amaçl› bülten ç›karmak

IIIIII))  KKuurruuccuu  ÜÜyyeelleerr::

Bülent Boyar Yücel Kanpolat
Orhan Barlas Ali Savafl
Zafer Kars Murat Göksel

Ali Z›rh Meltem Can 

IIVV))  KKuurruuccuu  YYöönneettiimm  KKuurruulluu::

Bülent Boyar Yücel Kanpolat
Orhan Barlas Ali Savafl

VV))  BBuuggüünnee  KKaaddaarr  YYaapp››llmm››flfl  OOllaann  BBiilliimmsseell  TTooppllaanntt››llaarr:

Yeni kuruldu.

VVII))  YYaayy››nnllaarr:: Yeni kuruldu 

VVIIII))  ÜÜyyee  LLiisstteessii::

DDaann››flflmmaann  ÜÜyyeelleerr

Dr. Suzan Zorludemir (Patoloji)
Dr. Çiçek Bay›nd›r (Patoloji)
Dr. Ayd›n Sav (Patoloji)
Dr. Erol Akgül (Radyoloji)
Dr. Erol Aksungur (Radyoloji)

VVIIIIII))  GGrruupp  YYöönneerrggeessii:: Haz›rlanmaktad›r.

Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Grupları

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  
SSTTEERREEOOTTAAKKTT‹‹KK,,  FFOONNKKSS‹‹YYOONNEELL,,  AA⁄⁄RRII  vvee

EEPP‹‹LLEEPPSS‹‹  ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM  vvee EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  GGRRUUBBUU

Bülent Boyar
Yücel Kanpolat
Orhan Barlas
Ali Savafl
Zafer Kars
Murat Göksel

Meltem Can
Murat Kutlay
Kemal Hepgül
Ali Z›rh
Murat Taflk›n
Erdal Çetinalp

Tahsin Erman
Atilla Erdem
R›dvan Aç›kal›n
Mazhar Özsoy



YYÖÖNNEETT‹‹MM  KKUURRUULLUU

Necmettin Tanr›över (Baflkan)
Erdener Timurkaynak

Naci Balak
Funda Batay

Hasan Ça¤lar U¤ur
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Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Grupları

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  
CCEERRRRAAHH‹‹  NNÖÖRROOAANNAATTOOMM‹‹  

ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM  vvee EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  GGRRUUBBUU
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Dernek Baflkan›m›z Dr. Ethem Beflkonakl› Kuveyt
Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Kuveyt ‹bni Sina Hastanesi
Nöroflirürji bölümünün davetlisi olarak 9-16 Kas›m
2009 tarihlerinde Kuveyt'i ziyaret etti. 8 günlük bu
sürede Kuveyt Nöroflirürji derne¤inin organizasyonu

ve nöroflirürjikal ifllemlerle ilgili dan›flmanl›klarda
bulunan dernek baflkan›m›z, ileri dönemlerde Kuveyt
ve ülkemiz aras›nda olabilecek önemli iflbirliklerinin
ilk ad›mlar›n› att›.

Kuveyt ZiyaretiTNDer Baflkan›
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Bu çal›flma grubunun amac› Türkiye düzeyinde
tüm uzmanl›k dallar›nda uzman say›lar›n›n, branfllara
göre da¤›l›m›n›n, illere ve ilçelere göre da¤›l›m›n›n,
hangi sektörlerde bulunduklar›n›n, gerçek say›lar›n›
bulmak, bu konuda dünyada yap›lm›fl çal›flmalar›n
raporlar›n› branfllara göre temin ederek ifl gücünde
de¤iflik ülkelerin da¤›l›mlar›n› incelemek, Türkiye’nin
gerçek uzman ihtiyac›n› ve olmas› gereken da¤›l›m›n›
hesap ederek asistan al›m›nda ve yetifltirilmesinde
gelecek için gerçek tahminlerde bulunmak, doktor
d›fl›nda yard›mc› sa¤l›k personelinin de (hemflire,
ebe, ameliyathane teknisyeni, laborant, röntgen
teknisyeni, yo¤un bak›m hemfliresi, temizlik
personeli, pansuman hemfliresi ..vs gibi) say› ve
da¤›l›m›n›n ortaya ç›karmak ve ileriye yönelik sa¤l›k
politikalar›n›n hesaplanmas›na katk›da bulunmakt›r.
Türkiye’deki bölgelere göre acil cerrahi oranlar›,
ayaktan günü birlik tedavi oranlar›, sa¤l›k sisteminin
toplumun ne kadar›n› karfl›lad›¤› (SGK, özel sigorta
sistemi ve di¤erleri), hastanelerdeki teknolojik
deste¤in günümüz flartlar›na göre oran›, ülkedeki
do¤al afetlerin oran› ve çeflitlili¤i,  ülke içinde de¤iflik
bölgelerin ifl d›fl›nda sosyal hayata katk› durumu
(okul, sinema, tiyatro ..vs) mutlaka
de¤erlendirilmelidir. 

Bu çal›flmalar flu ana kadar sadece Türk Cerrahi
Derne¤i taraf›ndan TTB ile beraber tamamlanm›fl ve
yay›nlanm›flt›r. Di¤er branfllar›n da aktif olarak böyle
bir çal›flma içerisine girmeleri gerekmektedir. Türk
Cerrahi Derne¤i’nin böyle bir çal›flmay› tamamlamas›
ve TTB ile beraber yeni bafllayacak gruplara aktif
destek vaadi di¤er branfllar için çok kolaylaflt›r›c›d›r.
Çal›flma yöntemleri denenmifl oldu¤u ve ilgili
birimlerle (Sa¤l›k Bakanl›¤›, SGK, Tabib Odalar›…vb)
daha önceden temas› sa¤land›¤› ve nihai
de¤erlendirme de gerekli bilgisayar program›

deste¤inin de var olmas› daha sonraki çal›flmalar›n
aç›lan bu yoldan daha da kolay ilerlenmesini
sa¤layacakt›r. 

Bu çal›flma dinamik bir süreç gerektirir, ve her iki
y›lda bir yinelenmelidir. Gerek dünya gerekse de
Türkiye çok dinamik bir süreç içindedir. Globalleflme
her alanda oldu¤u gibi bu alanlarda da dünyaya
hakimdir. Halen Avrupa birli¤i ülkelerinde doktorlar
için haftal›k çal›flma saatleri 45 saatle s›n›rland›r›lm›fl
olup bu zaman› aflan klinikler ve ülkesi AB’ne ceza
ödemektedir. Bu kadar zaman çal›flmayla asistan
e¤itimi yeterli olacakm›d›r?  Nöroflirürjide uzmanl›k
e¤itiminin 5 seneye indirildi¤i ülkemizde yeterli
seviyede uzman yetifltirilebilecekmidir ?  

Halen doktor ihtiyac› için haz›rlanan raporlar nüfüs
oran›na göre yap›lan ve genellikle ABD ve ‹ngiltere
kaynakl› raporlard›r. Bu çal›flmalar›n nüfus oranlar›
yan›nda; gereksinime göre, talebe göre, hizmet
hedeflerine göre, ülkelerin ekonomik ve co¤rafi
özelliklerine göre, bölgelerin özelliklerine göre
(sanayi bölgesi, k›rsal kesim…vs), sa¤l›k
politikalar›na göre (1. basamak iyi çal›fl›yor mu,
hastane kapasiteleri, hastanelerin teknolojik ve
personel yeterlili¤i) de planlanmas› yerinde
olacakt›r. 

Bu ve di¤er çal›flma gruplar›ndaki çal›flmalarda
branfl kat›l›mc›lar› birbirine destekli olarak birden
fazla say›da olmal› ve dernek yönetimlerinin
de¤iflmelerinden etkilenmemelidir. Bu çal›flmaya
Türk Nöroflirürji Derne¤i mutlaka kat›lmal› ve en k›sa
zamanda raporunu haz›rlamal›d›r. Bu çal›flma
yap›lmadan ülkemizdeki nöroflirürji say›s›n›n yeterli
olup olmad›¤›n›, yeni asistan say›s›n›, asistan e¤itim
kalitesinin yükseltilmesini tart›flmam›z mümkün
de¤ildir.

TTB-UDEK Çalışma GrubuDr. MURAD BAVBEK          

Ankara D›flkap› Y›ld›r›m Beyaz›t
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

TTTTBB--UUDDEEKK  ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUPPLLAARRII  GGEENNEELL  KKUURRUULLUU

44  AARRAALLIIKK 22000099

‹‹NNSSAANN  GGÜÜCCÜÜ  PPLLAANNLLAAMMAASSII  ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUBBUU
KKaatt››ll››mmcc››llaarr::  Türk Nöroflirürji Derne¤i ad›na: Dr. Murad Bavbek
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Türk Tabipleri Birli¤i Uzmanl›k Dernekleri
Eflgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) taraf›ndan, ‹zmir Tabip
Odas› ve Ege Üniversitesi’nin ev sahipli¤inde -6
Aral›k 2009 tarihlerinde ‹zmir’de düzenlenmifl olan
XV. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› (TUEK)’n›n
birinci gününde (4 Aral›k 2009) TTB-UDEK Çal›flma
Gruplar› VII. Genel Kurulu toplant›s› gerçekleflmifltir.
Bu toplant›ya TTB-UDEK üyesi olan (asil ya da
gözlemci) uzmanl›k derneklerinin 138 temsilcisi
kat›lm›flt›r. Toplant› bir tam gün boyunca 6 Çal›flma

Grubunun eylem planlar›n› gözden geçirmesi, gerekli

güncellemelerin yap›lmas›, gelece¤e dair

çal›flmalar›n planlanmas› ve bu planlar›n raporlanarak

genel kurul görüfl ve onay›na sunulmas›yla

sürdürülmüfltür. 

Çal›flma gruplar› çal›flmalar› grup

kolaylaflt›r›c›lar›n›n önceden yapm›fl olduklar›

haz›rl›klar do¤rultusunda yürütülmüfltür. Genel

Kurula iliflkin ayr›nt›l› program afla¤›da sunulmufltur:

TTB-UDEK Toplantı Tutanağı

TTTTBB--UUDDEEKK  
VVIIII..  GGEENNEELL  KKUURRUULL  TTOOPPLLAANNTTIISSII  RRAAPPOORRUU

TTTTBB  --  UUDDEEKK  ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUPPLLAARRII  VVIIII..  GGEENNEELL  KKUURRUULLUU**
EE¤¤ee  ÜÜnniivveerrssiitteessii  TT››pp  FFaakküülltteessii  KKaammppüüssüü--BBoorrnnoovvaa

44  AArraall››kk  22000099  --  CCuummaa

08:30-09:00 Kay›t
09:00-09:15 Aç›l›fl
09:15- 09:45 TTB-UDEK Çal›flma Gruplar› ve Eylem Planlar›n›n Gözden Geçirilmesi
09:45-10:00 Ara
10:00-13:00 TTB-UDEK Çal›flma Gruplar› Toplant›lar› I

Salon 1: Etik Çal›flma Grubu
Salon 2: ‹laç ve Teknoloji Çal›flma Grubu
Salon 3: ‹nsangücü Planlamas› Çal›flma Grubu
Salon 4: Sürekli T›p E¤itimi/Sürekli Mesleki Geliflim Çal›flma Grubu
Salon 5: Toplum Sa¤l›¤›n› Gelifltirme Çal›flma Grubu
Salon 6: E-Sa¤l›k Çal›flma Grubu
Salon 7: ATUB-TTB Temsilcili¤i ve Uzmanl›k Dernekleri ATUB Temsilcileri Toplant›s›

13:00-14:00 Yemek 
14:00-16.00 TTB-UDEK Çal›flma Gruplar› Toplant›lar› II
16:00-17:30 Çal›flma Gruplar›n›n Raporlar›n›n Sunumu
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KKoollaayyllaaflfltt››rr››cc››llaarr

Dr. Yeflim Ifl›l Ülman
Dr. Osman ‹nci

KKaatt››ll››mmcc››llaarr

Hayal Özk›l›ç-Türkiye Nükleer T›p Derne¤i
(hayal.ozkilic@ege.edu.tr)

Seniha Çelik-Halk Sa¤l›¤› Uzmanlar› Derne¤i
(seniha.celik@ege.edu.tr)

Nevzad Denerel-Türkiye Spor Hekimleri Derne¤i
(nevzatze@yahoo.com)

Ali R›za Kandilo¤lu-Türk Patoloji Federasyonu
(kandilar@superonline.com)

Süheyla Sürücüo¤lu-Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
(suheylasurucuoglu@yahoo.com)

Filiz Koflar-Türk Solunum Araflt›rmalar› Derne¤i
(filizkosar@hotmail.com)

Sait Aden-Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derne¤i-
TOTB‹D (sait.aden@yahoo.com)

‹smet Durak-Türk Oftalmoloji Derne¤i
(ismet.durak@deu.edu.tr)

H. Hamdi Çelik-Türk Anatomi ve Klinik Anatomi
Derne¤i (hhcelik@hacettepe.edu.tr)

Gürbüz Polat-Türk Klinik Biyokimya Derne¤i
(gurbuzp@gmail.com)

Ça¤dafl Eker-Türkiye Psikiyatri Derne¤i
(mehmet.cagdas.eker@ege.edu.tr)

Ayfle Çaylan-Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl›k
Derne¤i (acaylan2000@yahoo.com)

Pergin Atilla-Türk Histoloji ve Embriyoloji Derne¤i
(patilla@hacettepe.edu.tr)

Ramazan Kahveci-Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Derne¤i (kahveci@uludag.edu.tr)

Rezan Topalo¤lu-Çocuk Nefroloji Derne¤i
(rtopalog@hacettepe.edu.tr)

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (Dr. Ramazan ‹nci)

Yeflim Ifl›l Ülman-Türkiye Biyoetik Derne¤i
(yesimul@yahoo.com)

GGüünnddeemm  vvee  ttaarrtt››flflmmaa  kkoonnuullaarr››

TTB-UDEK Etik Çal›flma Grubu, XV.TUEK
kapsam›nda 4 Aral›k 2009 günü ‹zmir Ege Üniversitesi
T›p Fakültesi Kampüsü’nde, Çal›flma Gruplar›
toplant›lar› çerçevesinde bir araya geldi.

Program uyar›nca Kolaylaflt›r›c› ve Grup Temsilcisi
Prof. Dr. Osman ‹nci 2007-2009 dönemi çal›flmalar›n›
anlatan, günün çal›flma plan› hakk›nda bilgi veren bir
aç›l›fl konuflmas› yapt›. Ard›ndan di¤er kolaylaflt›r›c›
ve grup temsilcisi Doç. Dr. Yeflim Ifl›l Ülman saydam
eflli¤inde 2007-2009 Etrik Çal›flma Grubu
etkinliklerini özetleyen, haz›rlan›l onaylanm›fl
bulunan AYDINLATILMIfi ONAM, HASTA HAKLARI,
ET‹K KURULLAR, HEK‹M-ENDÜSTR‹ ‹L‹fiK‹LER‹
K›lavuzlar› hakk›nda amaç, yöntem, hedefler, içerik
ve sonucu aç›klayan bir sunu yapt›. Bu sunu 5-6 Aral›k
2009 tarihlerinde gerçeklefltirilen XV. TUEK’te poster
bildiri olarak da sunuldu. 

22000077--22000099  ççaall››flflmmaallaarr››  hhaakkkk››nnddaa  BBiillggiilleennddiirrmmee

TTTTBB--UUDDEEKK  EETT‹‹KK  ÇÇAALLIIfifiMMAA  GGRRUUBBUU
KKIILLAAVVUUZZLLAARRII  ((22000077--22000099))

AAmmaaçç::

• TTB-UDEK YK çizdi¤i ana çerçevede (2007-
2009)

• uzmanl›k derneklerine yol göstermek 
• rehberlik etmek üzere 
• Bafll›klar: “Ayd›nlat›lm›fl Onam”, “Hasta

Haklar›”, “Etik Kurullar” ve “Hekim-Endüstri
‹liflkileri” k›lavuzlar› haz›rlamak

HHeeddeeff

• Dört temel konunun 
• uzmanl›k derneklerinin gereksinim

duyabilece¤i esaslar göz önüne al›narak 
• tart›fl›larak ele al›nmas› ve 
• sonuçland›r›lmas› 

TTTTBB--UUDDEEKK  EEttiikk  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu
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YYöönntteemm

• Grup üyeleri aras›nda etkili ve verimli iletiflimi
sa¤lamak

• Haberleflmeyi - iflleyifli h›zland›rmak 
• her grup için temsilciler seçimi (UDEK MK) 
• Etik Çal›flma Grubu Temsilcileri -

“Kolaylaflt›r›c›lar” 
• k›lavuzlar›n tamamlanmas›na yönelik

çal›fltaylar düzenlemek
• Çal›fltaylar ile: Uzmanl›k dernekleri üyelerinin

rehberde olmas› gereken esaslar üzerinde
görüfl- önerileri almak 

KKoollaayyllaaflfltt››rr››cc››llaarr

• Al›nan öneriler ›fl›¤›nda çal›flarak,
• Uzmanlar›n›n katk›lar›n› alarak, 
• T›p eti¤inin temel kaynaklar›ndan yararlanarak

çal›fl›p
• Haz›rlad›klar› metinleri bir sonraki toplant›da

Grup üyelerinin de¤erlendirmesine sundular
• Nihai Çal›fltay: K›lavuz metinlerine son fleklinin

verilmesi

‹‹ÇÇEERR‹‹KK

““AAyydd››nnllaatt››llmm››flfl  OOnnaamm  KK››llaavvuuzzuu””

• Ayd›nlat›lm›fl onam felsefesi-özerklik
• yasal ve etik ba¤lam› ile irdelenerek 
• tan›m› 
• temel bileflenleri
• bilgilendirme ve ayd›nlatman›n özellikleri
• uygun süre / ortam›n sa¤lanmas›n›n önemi
• mezuniyet öncesi ve sürekli t›p e¤itiminde

yeri vurgulanarak ele al›nm›flt›r.

““EEttiikk  KKuurruullllaarr  KK››llaavvuuzzuu””

• Etik kurullar›n genel tan›m› 
• kurulma gerekçeleri
• görevleri, 
• çal›flma yöntemleri
• uzmanl›k dernekleri EK ifllevleri 
• ana bafll›klar› alt›nda yap›land›r›lm›flt›r.

““HHeekkiimm--EEnnddüüssttrrii  ‹‹lliiflflkkiissii  KK››llaavvuuzzuu””

• Genel ilkeler
• Tan›t›m

• flirketlerce düzenlenen e¤itim, tan›t›m prog.
• sunumlarda konuflma
• a¤›rlama ve e¤lence
• sürekli t›p e¤itimi ve bilimsel toplant› deste¤i
• flirketlere dan›flmanl›k
• dernek yetkililerinin flirketlerle ç›kar iliflkisi alt

bafll›klar› ile oluflturulmufltur.

SSOONNUUÇÇ

• “Ayd›nlat›lm›fl Onam K›lavuzu” Kas›m 2008’de
Ankara’da XIV. TUEK kapsam›nda yap›lan Etik
Çal›flma Grubu toplant›s›nda tamamlanarak
kabul edildi. 

• 6 Haziran 2009 ve 31 Ekim 2009 Ist. iki çal›fltay
ile 

• “Hasta Haklar›”, “Etik Kurullar” ve Hekim-
Endüstri ‹liflkileri” k›lavuzlar› da tart›fl›larak
sonuçland›r›ld›.

• K›lavuzlar, TTB-UDEK Yürütme Kurulu
taraf›ndan onayland›: 04.11.2009 

• TTB internet sayfas›nda uzmanl›k
derneklerinin hizmetine sunuldu.

TTB-UDEK 2007-2009 çal›flma dönemi içinde Etik
Çal›flma Grubu toplant›lar›na kat›larak görüfl ve
önerilerini sunan tart›flmalara destek / katk› veren
ufuk aç›c›, yap›c› ve üretken önerileriyle k›lavuzlar›n
haz›rlanmas›na emek veren ve metinlerin genifl
kat›l›m ve uzlafl› ile kabulünü sa¤layan uzmanl›k
dernekleri üyelerine, grup temsilcilerine,
kolaylaflt›r›c›lara, TTB-UDEK Yürütme Kurulu’na
teflekkürler..

EEmmee¤¤ii  ggeeççeenn  UUzzmmaannll››kk  DDeerrnneekklleerrii
• Patoloji Dernekleri Federasyonu
• Türk Üroloji Derne¤i
• Nükleer T›p Derne¤i
• Türkiye Psikiyatri Derne¤i
• Türkiye Çocuk Cerrahisi Derne¤i 
• Türk Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hast.

Derne¤i
• Türk Plastik Rekonstrüktif ve estetik Cerrahi

Derne¤i
• Çocuk Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Derne¤i
• Türk Mikrobiyoloji Derne¤i
• Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derne¤i
• Toraks Derne¤i
• Türk Nöroloji Derne¤i
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• Türk Histoloji ve Embriyoloji Derne¤i
• T›bbi Onkoloji Derne¤i
• Türk Milli Pediatri Derne¤i
• HASUDER
• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derne¤i
• Türkiye Solunum Araflt›rmalar› Derne¤i
• Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl›k Derne¤i
• Türkiye Biyoetik Derne¤i

TTTTBB--UUDDEEKK  YYKK  ddaann  bbeekklleennttii

Onaylanm›fl k›lavuzlar›n el kitab› biçiminde
uzmanl›k derneklerinin yarar›na sunulabilmesini rica
ediyoruz.

IIII--  22000099--22001111  DDöönneemmii  ÇÇaall››flflmmaa  PPllaann››

Etik Çal›flma Grubu 2009-2011 Dönemi çal›flma
plan› olarak afla¤›daki temel bafll›klar› seçmifltir.

• Hekim Haklar› ve Sorumlulu¤u K›lavuzu
• T›p Eti¤i Aç›s›ndan T›bbi Hata - Malpraktis

K›lavuzu
• Yeni T›p Teknolojileri-Nanoteknoloji ve Etik

K›lavuzu

Ard›ndan ilk bafll›k ele al›nm›fl ve ekteki kaynak
incelenerek konunun tart›fl›lmas›na ve önerilerin
al›nmas›na geçilmifltir:

Türk Tabipler Birli¤i Etik Çal›fltay Sonuç Raporlar›,
“Türk Tabipler Birli¤i Hekim Haklar› Bildirgesi Sonuç
Raporu”, TTB yay., Ankara Haziran 2008: 20-22.

Ancak grup çal›flmas› dinamikleri, bu bildirgenin
ilkelerinin aynen kabulü biçimiyle de¤il, uzmanl›k
dernekleri temsilcilerinin temel ve klinik t›p
dallar›nda konu ile ilgili olarak saptad›klar›, dile
getirdikleri öneriler, görüfller, veriler ›fl›¤›nda
tart›fl›larak geliflmifltir: 

TTTTBB--UUDDEEKK  HHEEKK‹‹MM  HHAAKKLLAARRII  VVEE
SSOORRUUMMLLUULLUU⁄⁄UU  KKIILLAAVVUUZZUU  TTAASSLLAA⁄⁄II

GGeenneell  TTaann››mm

• Hekimler mesleklerini uygulama ile ilgili
haklara sahiptir.

• Ancak hekim haklar› hasta haklar›n›n
karfl›s›nda yer almaz

• Hekimin hasta karfl›s›nda sorumlulu¤unu
azaltmaz.

• Hekim Haklar› ile hasta haklar› bir bütündür, 
• birbirine karfl›t de¤il, tamamlay›c›d›r.
• Hekimin sorumlulu¤u, t›p mesle¤i ile toplum,

hekim ile hasta aras›ndaki geleneksel
sözleflmeden, yasal düzenlemelerden ve
güven iliflkisinden kaynaklan›r

11--  HHeekkiimmiinn  ssaa¤¤ll››kk  hhiizzmmeettii  ssuunndduu¤¤uu  kkiiflflii  vvee  ttoopplluummaa
iilliiflflkkiinn  hhaakkllaarr››

• Hekimler, meslek yeminlerine uygun olarak,
sa¤l›k hizmeti sunarken, hastalar› aras›nda
cinsiyet, dil, din, ›rk ayr›m› gözetmemelidir.

• Hekimin hastay› reddetme koflullar› yasa ile
düzenlenmifltir. (T›bbi Deontoloji Niz., TTB
Hekimlik Meslek Eti¤i Kurallar›, ilgili yasal
mevzuat ve içtihat örnekleri).

• Hekim hastas›n› reddetme gerekçelerini
hastay› ayd›nlatarak ve bilgilendirerek
yapmal›d›r.

• Hekim hasta iliflkisinde güven unsurunu
zedeleleyen, hekime karfl› sözlü ya da fiziksel
fliddet, onur k›r›c› davran›fllar mevcut ise,
hekim hastas›n› reddedebilir

• Sa¤l›k hizmeti sunarken, sa¤l›k e¤itimi
verirken, di¤er hastalara, sa¤l›k çal›flanlar›na
ve e¤itilene bulafl riski mevcut ise hekimin
gerekli teknik donan›m ve koflullar› talep etme
hakk› vard›r.

• Hekim bilimsel bilgi temelinde, bilimsel
gerçekler do¤rultusunda t›bbi hizmet
sunmal›d›r.

• Hekim sa¤l›k hizmeti sunarken, mevcut
olanaklar ölçüsünde, adalet , eflitlik,
hakkaniyet ilkeleri uyar›nca davranmal›d›r.

22..  HHeekkiimmiinn  kkuurruummllaarraa  iilliiflflkkiinn  hhaakkllaarr››

II--  ÇÇaall››flflmmaa  kkooflfluullllaarr››nnaa  iilliiflflkkiinn  hhaakkllaarr

• Hekim, çal›flma ortam›nda mesleki risklerin
en aza indirildi¤i, uygun nitelikte hizmet
sunulabildi¤i koflullar›n sa¤lanmas›n› talep
etme hakk›na sahiptir.

• Sa¤l›k kurumlar› bu hakk›n gereklerini
yerine getirmekle sorumludur.

IIII--  ÖÖzzllüükk  hhaakkllaarr››::

• Hekim çal›flma güvencesi, yeterli gelir elde
etme, sosyal haklar, mesleki yönden
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kendini gelifltirme haklar›na sahiptir.
• Hekim sürekli mesleki geliflim

etkinliklerine kat›lma hakk›na sahiptir.

IIIIII--  DDeemmookkrraattiikk  hhaakkllaarr::

• Hekim örgütlenme hakk›na sahiptir.
• Çal›flt›¤› kurumlarda yönetsel kararlar› alan

organlarda görev yapma, temsil edilme ve
seçilme hakk›na sahiptir

KKaappaann››flfl

Grup üyeleri,  grup temsilcileri ve kolaylaflt›r›c›lar
önderli¤inde,

• Ortaya ç›kan temel noktalar›n genifl grubun
fikrine ve görüflüne sunulmas›n›,

• Bir sonraki toplant›ya kadar taslak üzerinde
çal›fl›larak geliflme kaydedilebilmesini,

• Bunun için temel kaynaklardan
yararlan›labilmeyi,

• Gerekirse çal›fltay(lar) ile ilerleme
sa¤lanmas›n›,

• ‹lk k›lavuzun tamamlanmas›ndan sonra di¤er
tart›flma metinlerine geçilmesini
kararlaflt›rm›flt›r.

• Ayr›ca uzmanl›k dernekleri temsilcilerinin
derneklerine düzenli raporlar ile grup
çal›flmalar› hakk›nda bilgi aktarmalar›n›n ve
kat›l›m›n süreklili¤inin sa¤lanmas›n önemi
vurgulanm›flt›r.

TTTTBB--UUDDEEKK  ‹‹llaaçç  vvee  TTeekknnoolloojjii  TTTTBB--

TTTTBB--UUDDEEKK  ‹‹llaaçç  vvee  TTeekknnoolloojjii  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu  

KKoollaayyllaaflfltt››rr››cc››llaarr

Dr. Ersin Yar›fl
Dr. Murat Civaner
Av. Ziynet Özçelik

DDeerrnneekk  TTeemmssiilliiyyeettii  NNeeddeenniiyyllee  KKaatt››ll››mmcc››llaarr

fiafak Ermertcan-Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
(safak.ermertcan@ege.edu.tr)

Mine Hoflgör Limoncu-Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
(mine.hosgor.limoncu@ege.edu.tr)

Ümit Uluöz-Türk KBB Derne¤i
(umit.uluoz@ege.edu.tr)

Zeki Gül-TTB Merkez Konseyi (gulzeki@gmail.com)

Feyza Erkan-Türk Toraks Derne¤i
(erkanfeyza@gmail.com)

Burcu Samanyolu (Halk Sa¤l›¤› Uzmanlar› Derne¤i
(HASUDER)

fiafak Taner Gürsoy (Halk Sa¤l›¤› Uzmanlar› Derne¤i
(HASUDER) (safak.taner.gursoy@ege.edu.tr)

Can Öztürk-Türkiye Solunum Araflt›rmalar› Derne¤i
(canozturk.gazi@gmail.com)

Ziynet Özçelik-TTB Hukuk Bürosu
(ziynetozcelik@gmail.com)

fierefnur Öztürk-Türk Nöroloji Derne¤i
(serefnur@yahoo.com)

Mehmet Demirtafl-Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Derne¤i (TOTB‹D) (demirmeh@yahoo.com)

Mehmet Kantar-Türk Pediatrik Onkoloji Grubu
(TPOGD) (mehmet.kantar@ege.edu.tr)

Sara Habif-Türk Klinik Biyokimya Derne¤i
(sara.habif@ege.edu.tr)

Zeynep Kahveci-Türk Histoloji ve Embriyoloji
Derne¤i (zeynep2@uludag.edu.tr)

Canan Y. Saylan- Anatomi Derne¤i
(canan.y.saylan@ege.edu.tr)

Mehdi Zoghi-Türk Kardiyoloji Derne¤i
(mehdi.zoghi@ege.edu.tr)

‹hsan Solaro¤lu-Türk Nörojirurji Derne¤i
(isolaroglu@hotmail.com)

Halis Ulafl-Türkiye Psikiyatri Derne¤i
(halisulas@yahoo.com)

Ersin Yar›fl-Türk Farmakoloji Derne¤i
(ersinyaris@gmail.com)

Murat Civaner-Türkiye Biyoetik Derne¤i
(mcivaner@gmail.com)
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DDii¤¤eerr  KKiiflfliisseell//KKuurruummssaall  KKaatt››ll››mmcc››llaarr

Ediz Y›ld›r›m- ediz.yildirim@deu.edu.tr

Muhammed Çal›flkan
(ozlemmuhammed@mynet.com)

GGüünnddeemm  vvee  ttaarrtt››flflmmaa  kkoonnuullaarr››

Çal›flma grubunda amaç üzerinde durulmufltur: 

• ‹laç ve teknoloji konular›nda politikalar
gelifltirmek,

• Ba¤›ms›z bilgi kaynaklar› oluflturmak
• Tedavi tebli¤lerine iliflkin çal›flmalar yapmak

ve tedaviye ulafl›m› olumsuz etkileyen
konularda müdahale etmek

BB‹‹RR‹‹NNCC‹‹  AALLTT  GGRRUUPP

• Eriflimi azaltan uygulamalar
• Reçete k›s›tlamalar› 
• Advers / beklenmeyen etkilerin bildirilmemesi
• Karaborsa ilaçlar 

11--  TTeeddaavviiyyee  eerriiflfliimmii  aazzaallttaann  uuyygguullaammaallaarr--  RReeççeettee
kk››ss››ttllaammaallaarr››

Geri ödemeye iliflkin kurallar belirlenirken
ödememe üzerine de¤il, hangi ilac›n neden
ödenmesi gerekti¤ine iliflkin yeni bir yaklafl›m
benimsenmelidir. Karar verici her türlü kurulda,
meslek kurulufllar›n›n kurumsal temsilcilerinin
görevlendirilmesi sa¤lanmal›d›r. 

Kurumsal ve demokratik temsiliyete elveriflli
say›sal kat›l›m sa¤lanmal›d›r.

Önümüzdeki dönemde SGK’nun tebli¤leri
yay›nland›¤›nda,  reçeteleme ve geri ödemeye iliflkin
kurallar ile ilgili bütün uzmanl›k dallar›n›n kat›laca¤›
teknik bir çal›fltay düzenlenmesi yararl› olacakt›r. 

22-- BBeekklleennmmeeyyeenn  eettkkiilleerriinn  bbiillddiirriimmiinnee  iilliiflflkkiinn

‹laçlar›n advers etkilerinin geri bildiriminin
yap›lmas› için hekimlerin duyarl› k›l›nmas› bu amaçla
uzmanl›k dernekleri ve TTB taraf›ndan çal›flma
yürütülmesi, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n oluflturdu¤u
sistemin daha kolay kullan›lmas› için gözden
geçirilmesi, komisyonlar›n karar ve
de¤erlendirmelerinin internet ortam›nda
bildirilmesi, implantlar›n ruhsatland›r›lmas›na ve
kullan›mlar› nedeniyle yaflanan sorunlar›n geri

bildirimine iliflkin benzer bir sistemin kurularak
sonuçlar›n›n izlenmesi ve paylafl›lmas›na yönelik
düzenleme yap›lmas›.

33--  FFaattuurraallaanndd››rr››llaammaayyaann  vvee//vveeyyaa  ggeerrii  ööddeemmeessii
yyaapp››llmmaayyaann  iillaaççllaarr::

Ülkemizde kullan›m›na ihtiyaç duyulan bütün
ilaçlar›n ruhsatland›r›lmas› ve kesintisiz
bulundurulmas› için gerekli önlemler Sa¤l›k Bakanl›¤›
taraf›ndan al›nmal›d›r.

‹‹KK‹‹NNCC‹‹  AALLTT  GGRRUUPP

• Ak›lc› ‹laç Kullan›m›
• Endüstri ile iliflkiler
• Ba¤›ms›z bilgi kayna¤› yaratmak
• Polifarmasi ve repete talepleri
• Bitkisel “ilaç”lar…

Endüstri ile iliflkilerin düzenlenmesi gerekir.
Özellikle tezlere bilimsel veri üretmek anlam›nda
dikkat etmelidir.

Geri ödeme ilkeleri, farmakoloji e¤itimi,
prospektüsler, rapor yaz›lma kurallar›, bitkisel
kaynakl› ürünler konusunda çal›flmalar yap›lmal›d›r. 

Yans›z bilgi kayna¤› oluflturmak ba¤lam›nda ilaç
bülteni yay›mlanabilir. 

Reçeteleme al›flkanl›klar›n› ve etkileyen faktörleri
araflt›rmak önerilebilir. 

Uzmanl›k dernekleri kongrelerine özen
göstermelidir. Bilimsel araflt›rmalar›
desteklemelidirler.

ÜÜÇÇÜÜNNCCÜÜ  AALLTT  GGRRUUPP

• Ulusal ilaç ve teknoloji politikas› eksikli¤i
• Ruhsatlama ve denetim eksikli¤i

T›bbi malzeme (implant / sarf) –
ruhsatland›r›lmas› mevcut de¤ildir.

SB bünyesinde ruhsatland›rma birimi kurulmal› ve
meslek örgütlerinin temsili sa¤lanmal›d›r.

Ulusal t›bbi malzeme sanayiinin afl› ve ilaç
üretiminin desteklenmesi gerekir. Teknoparklar ve
sektörle iflbirli¤i çözüm olabilir.

Kamu ihale kanununun sa¤l›¤a özgü revizyonu
yap›lmal›d›r.
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TTTTBB--UUDDEEKK  SSTTEE--SSMMGG  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu  

KKoollaayyllaaflfltt››rr››cc››llaarr

Dr. ‹skender Sayek
Dr. Raflit Tükel
Dr. Tolga Da¤l›

KKaatt››ll››mmcc››llaarr

Ayfle Devrim Baflterzi – Türkiye Psikiyatri Derne¤i
(adcingi@yahoo.com)

A¤ahan Ünlü – Türk Nöroflirurji Derne¤i 

Gönül Aslan – Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
(drgaslan@gmail.com)

Süleyha Hilmio¤lu Polat – Türk Mikrobiyoloji
Cemiyeti (suleyha.hilmioglu.polat@ege.edu.tr)

Ali Kocabafl – Türk Toraks Derne¤i
(kocabasa@superonline.com)

An›l Apayd›n – EÜTF Kalp Damar Cerrahisi AD
(anil.apaydin@ege.edu.tr)

Semih Aydo¤du – Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Derne¤i (semih.aydogdu@ege.edu.tr)

Sühan Ayhan – Türk Plastik Rekons. Estetik Cerrahi
Derne¤i (suayhan@yahoo.com)

Meltem Kolo¤lu –Türkiye Çocuk Cerrahisi Derne¤i
(kologlu@medicine.ankara.edu.tr)

‹skender Sayek – Türk Cerrahi Derne¤i
(isayek@hacettepe.edu.tr)

Nilgün Özçakar – TAHUD
(nilgun.ozcakar@deu.edu.tr)

Zuhal Par›ldar – Türk Klinik Biyokimya Derne¤i
(zuhal.parildar@ege.edu.tr)

Meltem Çiçeklio¤lu – Hak Sa¤l›¤› Uzmanl›k Derne¤i
(meltem.ciceklioglu@ege.edu.tr)

Çidem Seda Çak›n – Halk Sa¤l›¤› Uzmanl›k Derne¤i
(csakin@yahoo.com)

Güven Erbil – Türk Histoloji ve Embriyoloji Derne¤i
(guven.erbil@deu.edu.tr)

Zeynep Kahveci – Türk Histoloji ve Embriyoloji
Derne¤i (zeynep2@uludag.edu.tr)

Güzide Aksu – Türk ‹mmunoloji Derne¤i
(guzide.aksu@ege.edu.tr)

Levent Eriflen – Türk KBB Bafl Boyun Cerrahisi
Derne¤i (levent@erisen.org)

Umut Akyol – KBB Bafl Boyun Cerrahisi Derne¤i
(umutakyol@yahoo.com)

Kemal Bak›r – Patoloji Dernekleri Federasyonu
(kbakir@hotmail.com)

Taner Akal›n – Patoloji Dernekleri Federasyonu
(taner.akalin@ege.edu.tr)

Murat Özsaraç – Türkiye Acil T›p Derne¤i
(murat.ozsarac@ege.edu.tr)

Tolga Da¤l› – UYEK (tolgadagli@superonline.com)

Hatice fiahin - EÜTF T›p E¤itimi AD
(hatice:sahin@ege.edu.tr)

Ö. Sürel Karabilgin - EÜTF T›p E¤itimi AD
(o.surel.karabilgin@ege.edu.tr)

Raflit Tükel - ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fak. Psikiyatri AD
(rtukel@gmail.com)

Özlem ‹lbi – DEÜTF Aile Hekimli¤i AD
(ozlem.ilbi@deu.edu.tr)

Zeki Ziylan – Harran Üniv. T›p Fak.
(szz@harran.edu.tr)

‹lhan Sezgin – Cumhuriyet Üniv. T›p Fak. T›bbi
Genetik AD (isezgin@tnn.net)

Meral Baka – EÜTF Histoloji ve Embriyoloji AD
(meralBaka@ege.edu.tr)

A. Hilal Bat› – EÜTF T›p E¤itimi AD
(hilal.bati@ege.edu.tr)

Mete Edizer -  OMUTF Anatomi AD
(edizerm@yahoo.com)

GGüünnddeemm  vvee  ttaarrtt››flflmmaa  kkoonnuullaarr››

SSTTEE--SSMMGG  TTaann››mm››  vvee  AAmmaaçç

Çal›flma Grubu, ilk aflama olarak, STE-SMG
tan›m›n› ve uzmanl›k derneklerinin çal›flmalar›ndan
da yararlanarak bilimsel etkinliklerin (kongre,
sempozyum, kurs vb.) tan›m›n› yapmal›d›r. 

Çal›flma Grubu, TTB Kredilendirme Kurulu
çal›flmalar›,  UYEK Yeniden Belgelendirme
çal›flmalar› ve uzmanl›k derneklerinin STE-SMG
çal›flmalar› aras›nda eflgüdümü sa¤lamal›d›r.
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SSTTEE--SSMMGG  ÇÇaall››flflttaayy››

Çal›flma Grubu; STE-SMG standartlar›n›n (Genel
Standartlar ve Kaliteyi Gelifltirmek ‹çin Gerekli
Standartlar)  ve STE-SMG program›n›n esaslar› ve
aflamalar›n›n oluflturulmas›na yönelik Çal›fltaylar
düzenlemelidirler.

SSTTEE--SSMMGG  KKrreeddiilleerrii  NNeerreeddee  vvee  NNaass››ll
KKuullllaann››llmmaall››dd››rr??

STE-SMG kredilerinin; a) derneklerin
sorumlulu¤unda, Yeterlik Kurullar›nca yeniden
belgelendirme süreci içinde, b) atama, yükseltme
kriterleri içinde ve doçentlik dosyalar› içinde yer
alacak flekilde kullan›lmas› için çal›flma yap›lmal›d›r.  

Kredilendirilmifl toplant›lara kat›lanlar›n izinli
say›lmas› (y›ll›k izinlerin d›fl›nda) talep edilmeli; STE-
SMG kredilerinin özel sektörde çal›flma ve
istihdamda dikkate al›nmas› sa¤lanmal›d›r.

STE-SMG tazminat› üzerinde çal›fl›lmal›d›r.

KKrreeddiilleennddiirrmmeenniinn  BBeellggeelleennddiirriillmmeessii  vvee  DDeenneettiimmii
‹‹ççiinn  ÖÖnneerriilleerr

Kredilendirmenin belgelendirilmesi ve denetimi
için;

a) bilimsel etkinliklere kat›l›m s›ras›nda barkot
uygulamas›na geçilmesi,

b) barkotta kiflinin TC kimlik numaras›n›n
okutulmas›,

c) barkottan elde edilen bilgilerin do¤rudan TTB
sistemine aktar›lmas›,

d) kat›l›m belgelerinin, girilen oturumlar›n
barkota aktar›ld›¤› ve do¤ru iflaretlemenin
denetlendi¤i bir sistem içinde verilmesi
önerileri tart›fl›lm›flt›r.

ÇÇ››kkaarr  ÇÇaatt››flflmmaass››nn››nn  BBeeyyaann  EEddiillmmeessii

Uzmanl›k derneklerinin gerçeklefltirdi¤i
kongrelerdeki sunumlarda “ç›kar çat›flmas›”n›n beyan
edilmesinin sa¤lanmas› için çal›flmalar yap›lmal›d›r.

‹‹llaaçç  EEnnddüüssttrriissii  EEttkkiinnlliikklleerriinniinn  KKrreeddiilleennddiirriillmmeessii

‹laç endüstrisi etkinliklerinin kredilendirilmesi
konusunda, TTB Kredilendirme Kurulunun dikkatine
sunmak üzere afla¤›da yer alan seçenekler tart›fl›ld›:

- Bilimsel Kurulunu oluflturmufl ve etik ilkelere
uygun olarak düzenlenen etkinliklerinin
kredilendirilmesi (mevcut uygulama),

- Bilimsel etkinliklerin, STE etkinli¤i yapan di¤er
kurumlarla (tabip odalar›, uzmanl›k dernekleri,
t›p fakulteleri vb.) birlikte yap›ld›¤› koflulda
kredilendirilmesi, 

- ‹laç endüstrisi etkinliklerinin
kredilendirmesinin yap›lmamas›.

HHaannggii  KKuurruumm  vvee  KKuurruulluuflflllaarr››nn  DDüüzzeennlleeddii¤¤ii  SSTTEE--
SSMMGG  EEttkkiinnlliikklleerrii  KKrreeddiilleennddiirrmmeelliiddiirr??

STE-SMG etkinli¤i için gerekli standartlar, ülkemiz
gerçeklerine uygunluk dikkate al›narak tan›mlanmal›;
standartlar belirlenirken uzmanl›k derneklerinin
mevcut STE-SMG yönergelerinden yararlan›lmal›d›r.

STE-SMG etkinli¤ini gerçeklefltirecek olan kurum
ya da kuruluflta olmas› gereken özellikler
tan›mlanmal›d›r.

SSTTEE--SSMMGG  EEttkkiinnllii¤¤iinnii  YYaappaann  KKuurruumm  yyaa  ddaa
KKuurruulluuflfluunn  AAkkrreeddiittaassyyoonnuu

STE-SMG etkinli¤i yapacak kurum ya da kuruluflun
özellikleri ve gerçeklefltirece¤i e¤itim etkinli¤i, TTB-
UDEK’in standartlar›na uygunlu¤u aç›s›ndan
de¤erlendirilmelidir.

STE-SMG etkinli¤i yapan kurum ve kurulufllar›n
e¤itim etkinli¤i aç›s›ndan akredite edilmeli ve
akredite edilen kurum ve kurulufllar›n e¤itim
etkinlikleri kredilendirilmelidir.

DDeerrnneekklleerriinn  SSTTEE--SSMMGG  EEttkkiinnlliikklleerriinniinn  SSttaannddaarrttllaarraa
UUyygguunnlluu¤¤uu

TTB-UDEK üyesi derneklerin STE-SMG
standartlar›n›n yer ald›¤› bir  STE-SMG yönergesine
sahip olmas›; uzmanl›k derneklerinin bu standartlar›
içeren etkinlikler içinde olmas› sa¤lanmal›d›r.

DDeerrnneekk  TTeemmssiillcciilleerriinniinn  SSüürreekklliillii¤¤ii

Derneklerin TTB-UDEK Çal›flma Gruplar›
temsilcilerinin süreklili¤i sa¤lanmal›d›r. Bu amaca
yönelik olarak; a) derneklerin TTB-UDEK Çal›flma
Gruplar›na paralel çal›flma gruplar› oluflturmalar›, b)
temsilci isimlerinin dernek web sitesinde yer almas›,
c) her çal›flma grubu için 2 temsilcinin görevli olmas›
sa¤lanmal›d›r.



91

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

SSaa¤¤ll››kk  BBaakkaannll››¤¤››  EE¤¤iittiimm  EEttkkiinnlliikklleerriinnee  MMaaddddii
DDeesstteekk  SSaa¤¤llaammaall››dd››rr!!

Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n, performansa dayal› ödeme
sistemine de ba¤l› olarak, e¤itim etkinliklerine
kat›l›m aç›s›ndan engelleyici davrand›¤› bilinmesine

karfl›n, Bakanl›¤›n e¤itimi engelleyici de¤il,
destekleyici olmas›ndan hareketle, STE-SMG
etkinliklerine Bakanl›ktan devlet deste¤inin
sa¤lanmas› için talepte bulunulmas›na karar verildi.

TTTTBB--UUDDEEKK  TToopplluumm  SSaa¤¤ll››¤¤››nn››  GGeelliiflflttiirrmmee  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu

KKoollaayyllaaflfltt››rr››cc››llaarr

Dilek Aslan (diaslan@hacettepe.edu.tr)
Ali Özyurt (aliyurt@gmail.com)

DDeerrnneekk  TTeemmssiilliiyyeettii  NNeeddeenniiyyllee  KKaatt››ll››mmcc››llaarr

Kadir  Öza¤- Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i 

Türkan Günay- Halk Sa¤l›¤› Uzmanlar› Derne¤i
(turkan.gunay@deu.edu.tr)

Dilek Aslan- Halk Sa¤l›¤› Uzmanlar› Derne¤i, Türk
Geriatri Derne¤i (diaslan@hacettepe.edu.tr)

Çetin ‹fllegen- Spor Hekimleri Derne¤i
(cetin.islegen@ege.edu.tr)

‹pek Ergür- Türk Anatomi Derne¤i
(ipek.ergur@deu.edu.tr)

Sevinç ‹nan -Türk Histoloji ve Embriyoloji Derne¤i
(sevincinan@yahoo.com)

Fatih Bora-Türk Kulak Burun Bo¤az ve Bafl Boyun
Cerrahisi Derne¤i (borafatih@gmail.com)

Semra Kurutepe-Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
(semrakurutepe@yahoo.com)

Murat Topalan-Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Derne¤i (imtopalan@yahoo.com)

Muhteflem Gedizo¤lu- Türk Nöroloji Derne¤i
(gmuhtesem@yahoo.com)

Ethem Beflkonakl› -Türk Nöroflirurji Derne¤i
(ebeskonakli@hotmail.com)

Halit P›nar-Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birli¤i
Derne¤i (TOTB‹D) (halit.pinar@deu.edu.tr)

Osman Elbek- Türk Toraks Derne¤i
(osmanelbek@yahoo.com)

Mehtap Kartal-Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlar›
Derne¤i (mehtap.kartal@deu.edu.tr)

‹brahim Ötgün- Türkiye Çocuk Cerrahisi Derne¤i
(iotgun@baskent.ank.edu.tr)

fiebnem P›r›ldar -Türkiye Psikiyatri Derne¤i
(Sebnem.pirildar@ege.edu.tr)

DDii¤¤eerr  KKiiflfliisseell//KKuurruummssaall  KKaatt››ll››mmcc››llaarr

Ifl›l Ergin- Ege ÜTF Halk Sa¤l›¤› AD
(isil.ergin@ege.edu.tr)

Ece Fidan Küçük- Ege ÜTF Halk Sa¤l›¤› AD
(ece271@yahoo.com)

Gökçe Aslan- Ege ÜTF Halk Sa¤l›¤› AD
(gokceaslan@gmail.com)

GGüünnddeemm  vvee  ttaarrtt››flflmmaa  kkoonnuullaarr››

1. Toplant›ya tan›flma bölümüyle bafllanm›flt›r. 

2. Dilek Aslan, TTB-UDEK TSG çal›flmalar›
hakk›nda bilgi verilmifltir.  Bilgilendirme/sunu
sonras›nda dernek temsilcilerinin görüflleri
al›nm›flt›r. Bu kapsamda afla¤›daki konular
üzerinde görüfl al›fl-veriflinde bulunulmufltur:

a. TTB-UDEK’in koordinasyon rolü
b. Derneklerin TSG çal›flma grubunu kurmas›

konusunda deste¤in sürdürülmesi
c. Derneklerin TTB-UDEK taraf›ndan

yönlendirilen dokuman/duyuru/görüfl
talebi/vb. etkinlikleri YK yap›s›na ve
üyelerine iletme konusunda gelifltirilmesi
gereken konulara öncelik verilmesi

d. Dernek web sayfalar›nda TTB-UDEK
bölümünün yap›labilmesi

e. Dernekler aras› ortak çal›flmalar›n
gelifltirilmesi

f. Derneklerin yapt›klar› çal›flmalar›n daha
görünür k›l›nabilmesi için aktivitelere
iliflkin iletimlerin TTB-UDEK’e ak›fl›n›n
sürekli ve h›zl› bir biçimde sa¤lanmas›



92

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

g. Kamuoyu oluflturma aflamas›nda medya
deste¤inin sa¤lanabilmesi (profesyonel
destek, dernek olanaklar›n›n gelifltirilmesi,
vb)

h. Derneklerin medya takip sistemlerinin
kurulmas› (TTB rolü?—iletiflim?...TTB
–BASINDAN HABER L‹STES‹)

i. Alana özel do¤rudan/dolayl› engellerin
paylafl›lma gere¤i/çözümler üretilebilmesi
(örn: kadavra sorunu, vb)

3. Daha önceden sunum yapaca¤›n› bildiren
afla¤›da ad› yaz›l› dernek temsilcileri
dernekleri ad›na sunumlar›n› yapm›fllard›r.

a. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derne¤i
b. Spor Hekimleri Derne¤i
c. Türk Toraks Derne¤i
d. Türk Geriatri Derne¤i
e. Halk Sa¤l›¤› Uzmanlar› Derne¤i
f. Türk Nörüflirurji Derne¤i

4. Afla¤›da ad› yaz›l› derneklerin temsilcileri
sunum yapmadan dernekleri ad›na görüfllerini
iletmifllerdir: 

a. Türkiye Psikiyatri Derne¤i
b. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derne¤i
c. Türk Nöroloji Derne¤i
d. Türk Kulak Burun Bo¤az ve Bafl Boyun

Cerrahisi Derne¤i
e. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birli¤i

Derne¤i (TOTB‹D)
f. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlar› Derne¤i
g. Türk Anatomi Derne¤i
h. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
i. Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i 
j. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

Cerrahi Derne¤i

5. Gelece¤e Yönelik Planlama bölümünde
afla¤›daki kararlar al›nm›flt›r:

a. TTB-UDEK ve dernekler aras›ndaki
iletiflimin geliflmesi için derneklerin
kurumsal yap›lanmalar›n› tamamlamalar›

b. Toplumun yanl›fl bilgilendirilmesi
üzerinden yapt›r›mlar›n uygulanabilirli¤inin
sa¤lanmas›, derneklerin HEMEN yan›t
vermelerinin sa¤lanmas› (Gerekli destek-
iletiflim sa¤lanmas›—örne¤in etik çal›flma
grubu deneyimleri)

c. T›p e¤itiminde TSG çal›flmalar›n›n
gelifltirilmesi konusunda çal›flma—
derneklerin kendi alanlar›nda özel
çal›flma/uyar› yapabilmesi/kapasite
gelifltirebilmesi (müfredat incelemesi,
öneri gelifltirilmesi, vb)

d. Ulusal verilerin toparlanmas› (derneklerin
kendi alanlar›ndaki TSG önceliklerinin
saptanabilmesi)

e. En s›k görülen sorunlara iliflkin çal›flmalar›n
dernekler düzeyinde kapsam›n›n
geniflletilmesi
• TÜTÜN konusunda uzmanl›k

derneklerinin tüm etkinliklerini
yayg›nlaflt›rmalar›, tütün kontrolü
konusunda fark›ndal›k yaratabilmeleri

• El hijyeni ile ilgili çal›flmalar›n
geniflletilmesi

g. Sa¤l›¤›n politik yönlerinin de tart›fl›lmas›,
derneklerde bu konular›n da incelenmesi,
öncelenmesi—Derneklerin Sa¤l›k
Politikalar› Çal›flma Grubu kurulmas›
konusunda olumlu görüfllerin UDEK YK
yap›s›na iletilmesi

h. Derneklerin topluma yönelik (bilgilendirici,
yönlendirici, paylafl›mc›) web sitelerinin
oluflturmas›

i. TSG çal›flma gruplar›n› kurmam›fl olan
uzmanl›k derneklerinin ilgili
komisyonlar›n› kurmalar›n›n sa¤lanmas›
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TTTTBB  UUDDEEKK  ‹‹nnssaannggüüccüü  PPllaannllaammaa  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu

KKoollaayyllaaflfltt››rr››cc››llaarr

Dr. Feride Aksu-Tan›k
Dr. Cem Terzi

DDeerrnneekk  TTeemmssiilliiyyeettii  NNeeddeenniiyyllee  KKaatt››ll››mmcc››llaarr  

Murad Bavbek-Türk Nöroflirürji Derne¤i
bavbekmurad@yahoo.com

Sedat Alt›n-Toraks Derne¤i
sedataltin@yahoo.com

Bülent Topuz-Türk KBB-BCC Derne¤i
b_topuz@pau.edu.tr

Erdener Özer-Patoloji Dernekleri Federasyonu
erdener.ozer@deu.edu.tr

Murat Ays›n-HASUDER
murataysinege@yahoo.com

Figen fiahpaz-Pratisyen Hekimlik Derne¤i
figensahpaz@gmail.com

Okay Baflak-Türkiye Aile Hekimleri Derne¤i
okaybasak@yahoo.com

Mesut Nalçakan-Türkiye Spor Hekimleri Derne¤i
mesutn@gmail.com

Mehmet Köseo¤lu-Türk Klinik Biyokimya Derne¤i
mkoseoglu@yahoo.com

fierefnur Öztürk-Türk Nöroloji Derne¤i
serefnur@yahoo.com

Nermin Çal›fl›r-Türk Nöroloji Derne¤i
nermincalisir@hotmail.com

Haluk Berk-TOTBID
haluk.berk@deu.edu.tr

Muhittin fiener-TOTB‹D
msener87@yahoo.com

Mustafa Güvençer-Türk Anatomi ve Klinik Anatomi
Derne¤i
mustafa.guvencer@deu.edu.tr

Utku Atefl-Türk Histoloji ve Embriyoloji Derne¤i
utku.ates@ege.edu.tr

M. Hamid Boztafl-Türkiye Psikiyatri Derne¤i
boztashamid@yahoo.com

DDii¤¤eerr  KKiiflfliisseell//KKuurruummssaall  KKaatt››ll››mmcc››llaarr

Özlem Coflkun-Gazi ÜTF T›p E¤itimi AD.
drozlemcoskun@gmail.com

U¤ur Okman-TTB
okman@ttb.org.tr

Mustafa Demirel-‹AEAH
demireldr@hotmail.com

GGüünnddeemm  vvee  ttaarrtt››flflmmaa  kkoonnuullaarr››

1. ‹nsangücü planlamas›n›n amac› bugünkü var
olan sa¤l›k hizmetini saptamak, ülkemizde
aktif çal›flan uzman hekim say›s›n› do¤ru olarak
saptamak, gelece¤e dair öngörülerde
bulunmak olarak belirlenmifltir.

2. ‹nsangücü planlamas› ile ilgili yöntemler
üzerinde durulmufltur: Gereksinim, talep,
hizmet hedefleri, çal›flan/nüfus oranlar›. Ayr›ca
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Devlet Planlama Teflkilat›,
uzmanl›k dernekleri, TTB, WHO ve OECD
verilerinin kullan›lmas› önemlidir. Ayr›ca di¤er
ülke çal›flmalar›ndan da yararlanmak uygun
olur (‹ngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya, ABD,
vb). Ancak ülkeler aras› karfl›laflt›rma
yap›lmas›n›n zor oldu¤u unutulmamal›d›r. Bu
anlamda bir karfl›laflt›rma yapmak da
ço¤unlukla do¤ru de¤ildir. 

3. TTB’nin insangücü planlamas› konusunda
yapm›fl olduklar› gruba aktar›lm›flt›r. 

- TTB 10 y›l önce uzmanl›k derneklerine
insan gücü planlamas› için ça¤r›da bulundu

- TTB Raporlar› 2008 Sa¤l›k Emek Gücü:
Say›lar ve Gerçekler 2008-2009: Türkiye’de
Genel Cerrahi ‹nsan Gücü Planlamas›, Türk
Cerrahi Derne¤i

- Türk Toraks Derne¤i: çal›flma tamamland›

4. Genel yaklafl›mlar üzerinde durulmufltur:

- Sadece hekim/uzman hekim planlamas›
yeterli de¤il; yard›mc› sa¤l›k personelinin
planlamas› da yap›lmal›

- 1.basamak koruyucu sa¤l›k hizmetleri
planlanmadan uzman hekim ihtiyac› ve
planlamas› yap›lamaz ve yap›lmamal›
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TTTTBB  UUDDEEKK  ee--SSaa¤¤ll››kk  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu

KKoollaayyllaaflfltt››rr››cc››llaarr

Dr. O¤uz Söylemezo¤lu
Dr. O¤uz Dicle
Dr. Osman Saka
Dr. Hakan Gülkesen

KKaatt››ll››mmcc››llaarr

F. Özlem Polat-EÜTF Halk Sa¤l›¤› AD
fndpolat@yahoo.com

Özen Önen Sertöz-EÜTF Psikiyatri AD
onensertoz@gmail.com

Muhittin Serdar-GATA T›bbi Biyokimya AD
maserdar@gata.edu.tr

Ufuk Ergün-Türk Nöroloji Derne¤i
ufukergun@yahoo.com

Mehmet T. Kitapç›-T›p Biliflimi Derne¤i
kitapci@gazi.edu.tr

H. Seda Vatansever-Histoloji-Embriyoloji Derne¤i
sedavatansever@yahoo.com

Uygur Er-Türk Nöroflirurji Derne¤i
uygurer@gmail.com

Kemal Hakan Gülkesen-T›p Biliflimi Derne¤i
hgulkesen@gmail.com

Gürkan Ersoy-Dokuz Eylül ÜTF, Acil T›p AD
gurkan.ersoy@deu.edu.tr

Caner Fidaner-HASUDER
caner.fidaner@gmail.com

Tolga Günvar-TAHUD ‹zmir fiubesi
tolga.gunvar@deu.edu.tr

Cenk Demirdöver-DEUTF Plastik Cerrahi AD
cenkddr@gmail.com

O¤uz Dicle-Radyoloji Derne¤i
oguz.dicle@deu.edu.tr

Kutsal Yörüko¤lu-Ege Patoloji Derne¤i, Patoloji
Dernekleri Federasyonu
kutsal.yorukoglu@deu.edu.tr

Sait fien-Ege UTF, Patoloji AD
sait.sen@ege.edu.tr

Amaç K›ray-Türk Anatomi Derne¤i
Amac.kiray@deu.edu.tr

Ramazan ‹nci-Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
ramazan.inci@ege.edu.tr

Osman Saka-T›p Biliflimi Derne¤i
saka@akdeniz.edu.tr

O¤uz Söylemezo¤lu-Çocuk Nefroloji Derne¤i
oguzs@gazi.edu.tr

GGüünnddeemm  vvee  ttaarrtt››flflmmaa  kkoonnuullaarr››

11..  ee--SSaa¤¤ll››kk  nneeddiirr??

Tüm vatandafllar› kapsayan, insan merkezli,
do¤um öncesi enformasyondan bafllay›p yaflam
süresince sa¤l›k bilgilerinin kaydedildi¤i, sonsuza
dek korundu¤u, her bireyin kendi bilgilerine erifle
bilece¤i, yetkilendirilmemifl kifli ve kurulufllar›n
eriflemedi¤i, sa¤l›k verilerinin ifllevsel bir veri
taban›nda tutularak birinci basamaktan merkez
örgütüne dek hiyerarflik bir yap›land›rmaya sahip,
yüksek bant geniflli¤inde bir omurga ile ba¤land›¤›
bir sistemdir.

Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin;

Hastalar›n sa¤l›¤›n›n iyilefltirilmesinde, sa¤l›k
hizmetlerine h›zl› ve kolay ulafl›lmas›nda, sa¤l›k
sektöründe yer alan tüm paydafllara kaliteli, verimli
ve etkili hizmetlerin sunumunda kullan›lmas›d›r.

Çal›flma grubumuz, sa¤l›kta biliflim
teknolojilerinin kullan›lmas›n›n kaç›n›lmaz ve
önünde durulamaz bir geliflme oldu¤u kan›s›ndad›r.
Sa¤l›k çal›flanlar› ve hastalar›n en iyi flekilde
yararlanaca¤›, sa¤l›k bak›m kalitesinin art›r›lmas› için
bilimsel ve en do¤ru flekilde haz›rlanm›fl sistemlerin
gelifltirilmesi için meslek örgütlerinin de süreçlerin
içinde olmas› gerekti¤i kan›s›nday›z.

22..  SSaa¤¤ll››kk  BBiilliiflfliimmii  EE¤¤iittiimmii  iiççiinn  öönneerriilleerr::

Mezuniyet öncesi sa¤l›k biliflimi e¤itimi verilmeli

Hizmetiçi e¤itim, kurs vb. ile sa¤l›k çal›flanlar›n›n
sürekli e¤itimi gerçeklefltirilmeli

E¤itim Kurumlar› aras›nda kaynak paylafl›m›,
iflbirli¤i gelifltirilmeli
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T›p fakülteleri lisans düzeyinde çekirdek bir t›p
biliflimi e¤itim müfredat› haz›rlanmal›

E¤iticilerin e¤itimi ile ilgili T›p Biliflimi Derne¤i
taraf›ndan kurs verilmesi önerilmifltir

33..  WWeebb  SSaayyffaallaarr››nn››nn  ggüüvveenniilliirrllii¤¤ii  iillee  iillggiillii  ggöösstteerrggeelleerr
((HHoonnccooddee  iillkkeelleerrii))::

• Yazarlar›n Yetkinli¤i
• Tamamlay›c›l›k
• Gizlilik
• At›fta bulunma
• Do¤rulanabilirlik
• Kayna¤›n fleffafl›¤›
• Sponsorlar›n fleffafl›¤›
• ‹çerik ve Reklam Politikas›nda Dürüstlük

ÖÖnneerrii:: Türkiye’de sa¤l›kla ilgili web sayfalar›n›n
güvenilirli¤ini onaylayan bir otorite oluflturulmal›.

44..  SSaa¤¤ll››kk--NNEETT

Sa¤l›k-NET ile yap›lmak istenen; vatandafllar›n
“do¤umdan ölüme kadar ve ölüm sonras›nda” sa¤l›k
verilerini merkezde güvenli bir flekilde tutmak
suretiyle sa¤l›k bilgisine eriflimi kolaylaflt›r›p hizmet
kalitesini art›rmakt›r. 

Tan›, tahlil ve tetkik bilgilerinin hasta mahremiyeti
çerçevesinde paylafl›m› ile hekimlerimiz ve sa¤l›k
kurumlar›m›z›n hastaya ait sa¤l›k verilerine eriflimi
sa¤lanacak, vatandafllar›m›z›n hastanede daha k›sa
sürede daha iyi hizmet almas›na imkân tan›nacakt›r. 

Sorunlar

• Kurumlar-aras› ortak çal›flabilirlik
• Veri tekrarlar›
• Sistem tekrarlar›
• Kullan›c› dostu sistem ve ara-yüz tasar›mlar›
• Kullan›c› uyumu sa¤lama, bilgilendirme ve

yüreklendirme
• Verilere eriflim
• Geribildirim ve bilgilendirme
• Kullan›c›lar / Doktorlar / Veri üreticilerinin

Kat›l›mlar›, E¤itimleri Yüreklendirmeleri
yeterince sa¤lanamad›.

• Anlafl›lmas›, sahiplenmesi, hasta tedavi ve
bak›m gereklerine uygun revizyonlar›n

yap›lmas›, saha çal›flanlar›n›n kat›l›mlar› ile
gerçeklefltirilmedi.

• Sa¤l›k bak›m kurumunda olmayan veya
kaydedilmeyen veriler istenebiliyor

• Sa¤l›k Müdürlükleri çevrim d›fl› b›rak›lm›fl
durumda, kendi verilerini ayr›ca toplamaya
çal›fl›yorlar

• Sa¤l›k-NET ile MEDULA aras›ndaki
uyumsuzluk, ikibafll›l›k

ÖÖnneerriilleerr:: Sa¤l›k Bakanl›¤› ve SGK’n›n birlikte
çal›flmalar› için telkinde bulunulmas›

Sa¤l›k Bakanl›¤› ve SGK’n›n Sivil Toplum Örgütleri
ve Üniversitelerle birlikte çal›flmas› gere¤inin her
platformda dile getirilmesi

66.. TTeelleessaa¤¤ll››kk

T›pta biliflim her geçen gün yaflam›m›za girmekte
ve yayg›nlaflmaktad›r,

Biliflim alan›nda tasar›m, planlama, uygulama ve
gelifltirme aflamalar›nda bir dizi sorunlar bulunmakta
ve çeflitli hatalar yap›lmaktad›r.

Sorunlar›n fark›na var›lmas› hatalardan ders
al›nmas› e¤itim, paylafl›m ve araflt›rmalar ile daha iyi
bir gelecek haz›rlanabilir.

Genel Sorun Alanlar›

• Teknik sorunlar: yetersiz a¤ yap›s›, düflük
sunucu performanslar› 

• Standart d›fl› uygulamalar
• Bütünleflik olmayan bilgi transferi 
• Kiflisel hasta bilgilerinin güvensiz dolan›m›
• Uzman istihdam edilmeden toplanan verilerin

aktar›lmas›

ESR (European Society of Radiology),
UEMS(European Union of Medical Specialties) ve
ESR’ye göre teleradyoloji;

• Esas olarak hasta sa¤l›¤›n› iyilefltiren bir
yöntem olmal›

• Radyolog say›s›n› azaltacak veya masraflar›
k›sacak yöntem de¤ildir

• Klinik teleradyoloji bir entegre t›bbi hizmettir
ve sadece tafleron bir faaliyet olarak
görülmemelidir.
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ÖÖnneerriilleerr

Alanla ilgili yasal düzenlemeler h›zla yap›lmal›d›r

Tele-sa¤l›kla ilgili yat›r›mlara yol gösterici
rehberler haz›rlanmal›d›r

Kiflisel bilgilerin güvenli¤i yasal korumaya
al›nmal›d›r

Uzaktan e¤itim ile ilgili ilkeler belirlenmeli,
rehberler haz›rlanmal›d›r.

T›p Biliflimi Derne¤i bu konudaki
organizasyonlara öncülük etmelidir

66..  EE--ssaa¤¤ll››kkttaa  GGüüvveennlliikk  vvee  MMaahhrreemmiiyyeett

Güvenlik: Kiflisel sa¤l›k bilgilerini yetkisiz
ihlallerden korumak için sa¤l›k kuruluflunun almas›
gereken önlem

Bilgi Güvenli¤i: Bilginin yetkisiz eriflimlerden ve
kullan›mlardan korunmas›

‹letiflim güvenli¤i: Yetkili iletiflim taraflar›
aras›ndaki veri iletiflimi güvenli¤i

Bir ESK sisteminin sa¤lamas› gereken özellikler

• Sadece hastan›n bak›m› ile ilgilenen kiflilerin,
hastay› belirlenebilir k›lan kay›tlara eriflim
hakk› olmal›

• Sadece hastan›n bak›m› için ihtiyaç duyulan
ölçüde kay›tlar gösterilmeli

• Kay›tlara yaln›zca yetkili kiflilerin eriflmesi
sa¤lanmal›

• Hastaya bak›m hizmeti veren kurum taraf›ndan
oluflturulan elektronik kay›t bilgilerinin ulusal
sa¤l›k sistemi içinde herhangi bir flekilde
bulunup bulunmad›¤›n› kontrol yetkisi hastaya
verilmelidir.

Enformasyon eti¤inin ilkeleri

1. Enformasyonun mahremiyeti ve kontrolü ilkesi

Herkesin kendisine ait verisi mahremdir ve
toplanmas›, depolanmas›, eriflilmesi,

kullan›lmas›, iletilmesi, de¤ifltirilmesi ve
kontrolü üzerinde tam bir denetimi vard›r

2. Aç›kl›k ilkesi

Kiflilerin verilerinin depolanmas›, eriflilmesi,
kullan›lmas›, iletilmesi, de¤ifltirilmesi ve
kontrolü ile ilgili bilgiler kendilerine uygun
flekilde ve zaman›nda verilmelidir

3. Güvenlik ilkesi

Kifli hakk›nda toplan›lan veri kay›p, bozulma,
yetkisiz eriflim, kullan›m, de¤ifltirmeye karfl›
korunmal›d›r

4. Eriflim ilkesi

Elektronik verinin öznesi, ilgili kayda eriflme,
do¤rulu¤unu, taml›¤›n› denetleme ve
gere¤inde düzeltme hakk›na sahiptir

5. Yasal zorlama ilkesi

Kiflinin kendi verisi üzerindeki kontrolünün
s›n›r› toplumun yasal, ve uygun veri
gereksinimleri, bunun yan›s›ra di¤er kiflilerin
haklar›d›r

ÖÖnneerriilleerr:: Ülkemizde sa¤l›k verilerinin
mahremiyeti ve güvenli¤inin önemi konusunda
fark›ndal›k oluflturulmas›

Konu ile ilgili yasal düzenlemelere destek
verilmesi

77..  GGeenneell  ÖÖnneerriilleerr

Tüm uzmanl›k dernekleri, kendi alanlar› ile ilgili
yol gösterici rehberler haz›rlamal›, çal›flma gruplar›
oluflturmal›d›r.

Grup haberleflmesi için bir e-posta grubu
oluflturulmufltur. Bu gruba üye olmak için
udek_esaglik-subscribe@yahoogroups.com adresine
bofl bir e-posta at›lmal›d›r.
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N
öroendovasküler tedavi serebral vasküler
hastal›klar›n tedavisini kapsar. Baflta
Nöroflirürji olmak üzere Nöroloji ve

Radyoloji gibi pek çok uzmanl›k dal› bu alanla
ilgilenmektedir. Nöroflirürji bir ihtisas dal› olarak
serebral aç›k cerrahiler gerçeklefltiren tek dald›r. Bu
bölgedeki hastal›klar›n opere edilmesi yan›nda,
hastalar›n takip ve tedavi süreci içerisinde pek çok
daldan destek alan nöroflirürjiyenler tabii ki
multidisipliner yaklafl›m› desteklemektedir. Daha
önce örne¤i spinal cerrahi alan›nda edinilen
tecrübeye paralel olarak güncel bir tedavi yöntemi
olan nöroendovasküler tedavi alan›nda da Nöroflirürji
ayn› yaklafl›m› sergilemektedir. 

NNöörrooflfliirrüürrjjiiddee  NNöörrooeennddoovvaasskküülleerr  TTeeddaavviinniinn  YYeerrii

Nöroendovasküler tedavi giderek daha güncel bir
tedavi yöntemi olarak kabul edilmekte ve tedaviler
uyguland›kça bunlarla ilgili birikim bize yeni
yaklafl›mlar›n gereklili¤ini göstermektedir. Özellikle
ifllemlerde kullan›lan malzemelerin giderek daha
ileri teknoloji ile üretimi ve bu alandaki baflar›l›
geliflmeler bu yaklafl›m›n baflar› oranlar›n› gün
geçtikçe artt›rmaktad›r. Ancak bu ifllemlerin
endikasyonlar›n›n s›n›rl› oldu¤u ve pek çok cerrahi
ifllemde halen yüksek baflar› oranlar›n›n mevcudiyeti
unutulmamal›d›r. Ayr›ca cerrahi ifllemlerin de ileri
teknoloji kullan›m› ile giderek daha baflar›l› oldu¤u,
kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Herkes kendisi
ile ilgili bir klinik seri yay›nlarken karfl›t grubun eski
verilerini karfl›laflt›rarak kendisinin daha baflar›l›

oldu¤unu gösterirse bu sorun iflin içinden ç›k›lmaz bir
hale bürünmektedir.

Amerikada flu an anevrizmalarin %50’si embolize
edilirken (nöroendovasküler tedavi) di¤er yüzde
50’si opere edilmektedir. Bu rakamlar, Japonya da
koilleme lehine yüzde 80 ve Avrupa’da da yüzde 70
oran›na ulaflm›fl durumdad›r. 2010 ve 2013 y›l›
projeksiyonlar›nda ise bu oranlar›n giderek daha
yükselece¤i lehine tahminler a¤›rl›kl› olarak kabul
görüyor. Örne¤in Avrupa Birli¤i üyesi olan Amerika’da
2008’de 17000 olan embolizasyon oran› 2009’da 19000
ve 2010 y›l›nda 20000 üzeri bir rakam olarak
gerçekleflecek. Endovasküler serebrovasküler
giriflimde öncü ülkelerden olan Japonya’da ki
rakamlar da benzerlik göstermekte olup 2006’da
5400, 2007’de 6200, 2008’de 7000 olarak gerçekleflmifl
olup, 2009 y›l›n›n 8000, 2010 y›l›n›n 9200, 2013 y›l›n›n
15000 ve 2015 y›l›n›n ise 21000 olarak gerçekleflmesi
beklenmektedir. Avrupa Birli¤i ülkelerinde de
benzer bir tablo dikkati çekmektedir. Daha 2007 de
14000 anevrizma embolizasyon rakam›n› aflan Avrupa
Birli¤i, 2009’da 17000 ve 2011 de 20000 rakam›na
ulaflacak. Örne¤in 60 milyon nüfuslu ‹talya’da 2007
y›l›n›n 4100 civar› olan bu rakam 2011 de 5000’e yakin
bir rakam olarak gerçekleflecek. Benzer flekilde 82
milyon nüfuslu Almanya’da 2007’de 4000 olan bu
rakam 2009 da 4800 ve 2011’de 5200 olarak
gerçekleflecek. 60 milyon nüfuslu Fransa’da 2007’de
gerçekleflen 4000 rakam›n›n ise, 2009’da 4300 ve
2011’de 4700 olarak gerçekleflmesi bekleniyor. MR,
CT gibi tan›sal ifllemlerde yeni geliflmelerin olmas›,
mevcut intrakranial stentlere ek olarak ilaç sal›n›ml›

OkurlardanDr. ERGÜN DA⁄LIO⁄LU
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,

Beyin Cerrahi Klini¤i

NNÖÖRROOEENNDDOOVVAASSKKÜÜLLEERR  TTEEDDAAVV‹‹  GG‹‹RR‹‹fifi‹‹MMLLEERR‹‹  
vvee

BB‹‹ZZ  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹YYEENNLLEERR
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ve ak›m kontrollü ak›ll› stentlerin, ilaç sal›n›ml›
koillerin piyasaya sunulmas› bu rakamlar› flüphesiz
daha yukar›lara tafl›yacakt›r. 

NNöörrooflfliirrüürrjjiiddee  NNöörrooeennddoovvaasskküülleerr  TTeeddaavvii::
RRaaddyyoollooggllaarr  mm››  yyaappss››nn  yyookkssaa  BBeeyyiinn  cceerrrraahhllaarr››  mm››??

Evet. Maalesef bu sorunun cevab› ile ilgili
yorumlar›m› yazmam›n yararl› oldu¤unu düflündüm.
Asl›nda flöyle bir bakt›¤›mda yurtd›fl› ülkelerde
insanlar böyle yap›c› olmayan ve son derece gereksiz
tart›flmalara hiç girmiyorlar ve biliyorlar ki bu hem
tedavi sistemine hem de hastaya zarar getirir. Zaten
ekip ruhu ile çal›flan Amerika, Japonya ve Kore gibi
pek çok ülke, böyle tart›flmalar› aflal› en az 10 y›l
olmufl. Benzeri fleyleri di¤er Avrupa ülkelerinde de
görmek mümkün. Tedavi isteyen bir hasta ve tedavi
edecekler aras›nda da sürtüflme. Öncelikle bunun ne
kadar ilkel bir tart›flma oldu¤u buradan anlafl›labilir.
fiöyle söyleyelim 1950 ve 60’l› y›llarda bu ifli Beyin
cerrahlar› yaparken anjiyo yapmak büyük bir külfet ve
Beyin cerrahlar› Nörologlara rica etmifller lütfen bu ifli
yap›n çünkü bizim say›m›z az zaman›m›z yok
ameliyatlar uzun diye. Aradan y›llar geçmifl sonra bu
ifl Nörologlara külfet olmufl ve Radyologlara rica
edilmifl. Hatta 1990’l› y›llara kadar benim çal›flt›¤›m
hastane olan Ankara Numune Hastanesinde Beyin
cerrahlar› kendi anjiyolar›n› kendileri yapm›fllar.
fiimdi bu ifli herkes yapm›fl. fiu yaps›n bu yaps›n diye
bir tart›flmaya girilmemifl. Bu tart›flma KBB ve Genel
Cerrahi aras›ndaki tiroidektomi tart›flmas›ndan da öte
bir durum ama benzerlik gösteriyor. Burada
hekimlere flüphesiz y›llard›r yard›mc› olan
Radyologlara sözümüz olamaz ancak herhangi bir
meslektafl›m›z›n da biz Beyin cerrahlar›n›n tan› ve
tedavi giriflimlerini dolayl› yollardan engellemesi
kabul edilemez. Burada önemli olan flu yaps›n bu
yaps›n de¤il hasta yarar› ve tedavi karar›n›n tarafs›z
olarak al›narak do¤ru bir biçimde uygulanmas›
olmal›d›r. Ne her anevrizma embolize edilebilir ne
de her anevrizma ameliyat edilebilir. Bunun karar› ya
ortak al›nmal› ya da bu ifl direkt hastay› tedavi eden
klinisyene b›rak›lmal›d›r. Örne¤in güncel bir konu
olan HIN1 tedavisini tedavi etmek için Dahiliye,
Enfeksiyon ve KBB bölümleri aras›nda nedense
tart›flma olmuyor. Burada baflka faktörlerin oldu¤unu
düflünüyorum. Önemli olan nokta tedaviyi yapan
hekimin hastan›n klinik takibini üstlenebilmesi,
komplikasyonlar› ile mücadele etmesi, t›bbi

yenilikleri uygulayabilmesidir. Yoksa hiç kimsenin flu
veya bu flekilde tedavi eden bir di¤er branfl hekim
grubunu özellikle nizami olmayan bir tak›m
yöntemlerle tedavi protokolünü engellemeye
çal›flmas› kabul edilemez. Herkes hastaya gösterdi¤i
etik anlay›fl› birlikte çal›flt›¤› hekimlere de gösterirse
bir problemle karfl›lafl›lmaz. Daha kötüsü ise bu etik
anlay›fl ve yaklafl›m›n hastaya da gösterilmemesi ki
buna malpraktis diyoruz.

NNöörrooeennddoovvaasskküülleerr  TTeeddaavviiddee  HHaassttaa  OOnnaamm››::  EEnn
KKrriittiikk  KKaarraarr..  NNee  YYaappmmaall››??

Özellikle nöroendovasküler tedavide hasta onam›
belki baflka hiçbir meslek grubunda bu derece önem
tafl›mamaktad›r. Çünkü nöroendovasküler tedavi mi
yoksa cerrahi tedavi mi uygulanacak bunu hastaya
b›rakamay›z. Örne¤in bir baflka meslek grubunda
hastaya ameliyat tekni¤i ve buna ba¤l› riskler
anlat›lmakta iken bizim tedavimizin uygulanaca¤›
serebrovasküler de hastaya hangi teknikle ameliyat
olmak istedi¤i sorulmaktad›r. Di¤er bir nokta bu
hastal›klardaki %20-30’lar› bulabilen mortalite
oran›d›r. Örne¤in serebral anevrizmas› olan kritik bir
subaraknoid kanama hastas›nda tedavi karar› al›rken,
hastay› primer olarak kabul eden Nörolog ve Beyin
Cerrahlar›na bu yöntem dan›fl›lmadan, direkt
Nöroradyologlar taraf›ndan bulunduklar› yerde
embolize edilmek istenmeleri, ne nörolog
meslektafllar›m›z ne de biz Beyin cerrahlar›
taraf›ndan kabul edilebilir bir durum de¤ildir. Dahas›
bu karar al›n›rken hastan›n kapal› yöntem diye riski
az fleklinde yönlendirilmesi, ameliyat olursa hasta
ölür fleklinde çok yanl›fl bilgilerin hastan›n takip ve
tedavisini yapan hekimlere bile dan›flmadan tarafl›
olarak aktar›lmas›, bu alanda sanki hiç komplikasyon
ç›km›yormufl gibi bir izlenim vermektedir. Mesela bir
epilepsi hastas›na derin beyin stimülasyonu
uygularken say›s›z testler uygulanmakta ve Nöroloji,
Beyin Cerrahi ve Psikiyatri gibi pek çok dal›n onam›
al›nd›ktan sonra bu tedavi ifllem
gerçeklefltirilmektedir. Oysa ülkemizde
Nöroradyologlar bu konuda b›rak›n baflka bir branfla
sormay›, hastay› kabul ve takip eden klini¤e dahi
dan›flmadan kendilerince uygun gördükleri tedaviyi
gerçeklefltirmektedir. Burada söz konusu olan hasta
üzerinden yöntem tart›flmak zaten yanl›fl olur ama bu
ifllemin di¤er Bat› Avrupa, Amerika ve Japonya gibi
pek çok ülkedekine benzer flekilde bir konsensus
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dahilinde, en az›ndan Nöroloji ve özellikle
Nöroflirürji gibi bir klinik branfla dan›fl›larak konsey
karar› fleklinde resmi imzalarla al›nmas› kan›mca
daha do¤ru olacakt›r. 

Ortada söz konusu olan hasta oldu¤undan
tedaviye muhtaç ve zor durumda olan hasta
üzerinden çirkin tart›flmalar gerçeklefltirilmesi ve
maddi ç›karlar güdülmesini önlemenin yolunun, bu
tart›flmay› yaratan ve rekabeti k›z›flt›ran tüm
bölümlerin ba¤›ms›z hareket etmesini k›s›tlamaktan
geçti¤ini düflünmekteyim. Asl›nda bu alandaki temel
çözüm geri ödeme kurumlar›n›n bu alandaki
hastal›klar›n tedavisinde ilgili tüm bölümlerin imzas›
ve hasta onam›n› istemesinden geçti¤ini
düflünüyorum. Böylece tarafs›z olarak ço¤unluk karar›
al›nabilir ve bu durum hastaya anlat›larak onam›
istenebilir. 

NNaannootteekknnoolloojjii  vvee  NNöörrooeennddoovvaasskküülleerr  TTeeddaavvii

Nanoteknoloji ve ilgili teknolojilerin bilimin tüm
alanlar›nda çok büyük etkileri mevcuttur. Genel
olarak anevrizmalar›n endovasküler tedevisi,
arteriovenöz malformasyonlar ve arteriovenöz
fistüllerin tedavilerinde de nanoteknolojinin
olanaklar›ndan faydalan›yoruz.  Nanoteknolojinin en
önemli kullan›m alanlar›ndan biri t›p alan› olacak gibi
görünmektedir. Trilyonlarca nanorobotun
nanonöroflirürjikal ifllemler için damarlar›m›zda
dolaflmas› bugün hala gerçeklikten uzak olarak
görülse de nanoteknoloji aç›s›ndan güncel geliflmeler

çok yak›n bir gelecekte Nöroflirürji alan›nda önemli
kullan›m alanlar› bulacakt›r. Bu teknolojinin de ilk
kullan›m alanlar›ndan birisi Nöroendovasküler
Tedavi olacak gibi görünmektedir.

ÇÇ››kkaarr››llaaccaakk  DDeerrss

Biz nöroflirürjiyenler tabii ki hemen yar›n
anevrizma ve arteriovenöz malformasyon embolize
edelim demiyoruz. Bu iflin sistematik olarak belli bir
e¤itim sürecinden geçti¤ini, bu tedaviyi
gerçeklefltiren hekimlerin belli bir e¤itim almas›
gerekti¤inin fark›nday›z. Biz nöroflirürjiyenler, bu
tedaviyi gerçeklefltiren hekimlerin öncelikle tan›sal
anjiyolar yaparak el maharetini gelifltirmesi, daha
sonra tedavi ifllemlerini belli bir e¤itim alarak
uygulamaya devam etmesi gerekti¤inin bilincindeyiz.
Gerek bakanl›k bünyesinde gerek üniversite
bünyesinde, henüz hiçbir hastanede tam olarak
Nöroflirürjiyenler taraf›ndan idare edilen bir
Nöroendovasküler Tedavi Ünitesi bulunmamaktad›r.
En az›ndan birkaç referans hastanede, bu tedavi
ünitelerinin belirli bir felsefe ve ekip ruhu ile hizmet
vermesinin yaklafl›m aç›s›ndan son derece teknik bir
konu oldu¤unu düflünüyorum. Bu alanda
yap›labilecek herhangi bir giriflimde prosedür,
planlama ve iflleyifl aç›s›ndan üzerime düflen görevi
yapmaya haz›r oldu¤umu bildirmekte yarar
görüyorum.  

Sayg›lar›mla
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Kök hücre t›pda bir umut mudur?
Hiçbir biliminsan› bu soruya hay›r diyemez! 

Peki nas›l bir umut? Ne zaman umut? Ve kime
umut ? Bilimin ne kadar bilimsel (?!) oldu¤unu bilim
adamlar› aralar›nda tart›flm›yorlar m›? Bilimsel
yay›nlar›n sadece %8’ inin bilimsel oldu¤u daha 2001
y›l›nda, “Journal of Neurosurgery” de aç›klanmad› m›?
Dün uygulan›lan, kullan›lmamas› suç olan ilaçlar›n,
yar›n kullan›lmas› suç olmuyor mu? Talidomit facias›
unutuldu mu? ABD’de neden Baflkan Bush ayr›ld›ktan
sonra FDA onay› verildi kök hücresine?
Evangelistlerin bask›s› varsa, bilimin bilimsel oldu¤u,
ne kadar savunulabilinir ki? Baz› hastal›klar vard›r ki,
(nezle, grip gibi...) ad›mlar›n›z yavafl ve sa¤lam
olmal›d›r; kimse hatan›z› kabul etmez. Ama öyle
hastal›klar vard›r ki, yavafl olman›z› kimse istemez,
sizi arkan›zdan iterler; kanser, omurilik felçlisi, son
dönem kalp yetmezli¤i, ALS gibi... Spinal kord
lezyonlu hastalar›m›zda yap›lan bir çal›flmada
“hurafelere “gitme oran› %93 olarak bulunmufltur. Bu
çal›flman›n son yorumu ise flöyledir: “%7 hurafeye gitti
ama utan›p gitmedi¤ini söylüyor”. 

Türkiye Omurilik Felçlileri Derne¤i Baflkan›’n›n
“Kimlik “dergisinde yay›nlanan (11 Ocak 2005)
makalesinden al›nt›lar ile devam edelim : “Çaresizlik,
insan›n karfl›laflabilece¤i en kötü durumlardan biridir,
bize her türlü davran›fl› yapt›r›r.../ K›smi ya da
tamamen felç ve baflkas›na ba¤›ml› yaflayan
insanlar›n duygular›n›, içinde bulundu¤u çaresizli¤i
bu durumda olmayan kaç kifli anlayabilir? / Buna
ra¤men küçük de olsa bir ümit diyerek bir çok riski
göze alabilecek çok engelli var. Sonuçta kanser de
olsam, yeter ki bir süre için de olsam yürüyebileyim,
bu duyguyu tafl›yan insan say›s›n›n ne kadar fazla

oldu¤unu bilseniz eminim ki çok flaflard›n›z.../ Oysa
baflka bir aç›dan bakt›¤›n›zda bu gözü karal›¤›n çok
basit ama bir o kadar da anlafl›l›r sebepleri oldu¤unu
görebilirsiniz...”

Bu talebin fazlal›¤› Kore, ‹srail, Çin, Hollanda,
flimdide Almanya’da Köln flehrinde bulunan “JG
Gruppe, Xell-Center” gibi yerlere, paras›n› bulabilen
kiflilerin gitmesine neden oldu ve hala da gidiyorlar.
Ülkemizin tarihçesinde say› çoklu¤u s›ras›yla Özel
Hastane, Üniversite Hastanesi ve Devlet Hastasinde
uygulama yap›ld› ama tam say›s› bilinmiyor. Ama
emin oldu¤umuz bir fley var: ““BBuu  uuyygguullaammaayy››  kkööttüü
nniiyyeettllii  kkuullllaannaannllaarr  oolldduu......””.. Nedendir bilinmez
yurtd›fl› uygulamalarda, medyada malzeme yap›larak
flova dönüfltürme olmazken, bizde bu iflin suyunu
ç›karma gibi bir adetimiz var. Almanya’da yaflayan
dostlar›mdan, bu ülkede bu durumun bas›nda
kullan›lmad›¤›n› ö¤rendim. Uzun mücadelelerden
sonra Sa¤l›k Bakanl›¤›nda Kök hücre komisyonuyla
bilimsel disiplin oluflturulmaya çal›fl›ld›. Komisyon 1
May›s 2006 tarihli karanameye istinaden, Türkiye
Omurilik Felçlileri Derne¤i’nin de talebiyle, kuruldu.
Bu tarihten sonra 2 çal›flma onayland›. Bu kabul
edilen iki çal›flma da zaten s›radayd›, yyaannii  aassll››nnddaa  33
yy››ll  ssoonnrraa  kkaabbuull  eeddiillmmiiflfl  oolldduu.. Bildi¤im kadar›yla 35
proje vard›... 

Dünya’da legal ve illegal birçok deneysel çal›flma
yap›ld› ve yap›l›yor. Sonuçta elefltirin veya
elefltirmeyin, bunlar›n hepsi bir deneyim ve bir
yerlerde yaz›l› veya yaz›s›z birikimlere neden oluyor.
Bu hastalar her ülkeden, bizim insanlar›m›z da var
bunlar›n içinde. Bence bu f›rsat iyi de¤erlendirilmeli.
Tüm ülkelerde karars›zl›k ve da¤›n›kl›k varken
bilimsel, ciddi, disiplinli çal›flmalara izin verilerek,

OkurlardanDr. S. CENG‹Z TÜRKMEN
Fatih Sultan Mehmet E¤itim ve

Araflt›rma Hastanesi

SSAA⁄⁄LLIIKK  BBAAKKAANNLLII⁄⁄II  KKÖÖKK  HHÜÜCCRREE
KKOOMM‹‹SSYYOONNUU’’NNDDAANN  BBEEKKLLEENNTT‹‹LLEERR‹‹MM‹‹ZZ......
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bunlardan elde edilecek veri-sonuçlar›n komisyonun
oluflturaca¤› dev havuzda biriktirilmesi ile inan›lmaz
sonuçlar elde ederek, tüm ülkelere örnek olabiliriz. 

Bu düflünceyle ifller kolaylaflt›r›lmal›; kurallar
koyulmal›, bas›nda habere dönüflmesi engellenmeli
(aksi taktirde çal›flma durdurulmal›). Zaten bu kural
bile kötü niyetli insanlar›n bu ifllere kalk›flmas›n›
engeller. Hastalar, onaylar› al›narak ismen
bildirilmelidir. Onay al›nd›ktan sonra hasta aramak,
flova çanak tutmak anlam›n› tafl›maktad›r. Kay›tlar›n
çok iyi ve standardize edilmifl olmas› istenmeli,
hastalar komisyon taraf›ndan bildirilen sürelerde
takip edilerek kay›tlar komisyona gönderilmelidir.
Mevcut komisyon zaten bir Etik Kuruldur. Bir Etik

Kurula daha neden gereksinim duyuluyor? Zaten
CMUK ile hekimin üzerine büyük bir korku
sal›nm›flken, zaten insanlar sorumluluk almak
istemezken, bu çal›flmalar› imkans›zlaflt›rmak
neden?. Etik kuruldaki meslekdafllar›m›z da ayn›
kayg›yla bu sorumlulu¤u tafl›mak istemiyor. Bu
yüzden zaten Etik Kurul olan komisyon ikinci bir Etik
Kurul karar› istememeli. 

Sonuç olarak, biz bu konuda, çal›flanlar›m›z›n bir
disiplin içinde yürütülebilmesine destek verilmesini
ve yard›mc› olunmas›n› istiyoruz. 

Sayg›lar›mla
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Tutanak

Say›n Türk Nörofliirürji Derne¤i Baflkan› 

Doç. Dr . Ethem Beflkonakl›

Nöroonkolojk Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu “Glial Tümörler, Hipofiz

Adenomlar›-Meningiomlar” Sempozyumu 25-26 Aral›k tarihide ‹stanbul the

Marmara Otel’de yap›ld›. Sempozyumun ikinci günü olan 26 Aral›k 2009

tarihide sabah oturumlar› bitiminde yeni yönetim kurulu seçimi yap›ld›. 

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

Dr. Zafer Berkman, Dr. Ali Kafadar ve Dr. Ramazan Durmaz’›n aday gösterildi.

Seçimde en yüksek oylar› alan Dr. ‹brahim Ziyal, Dr. Talat K›r›fl, Dr. Melike

Mut, Dr. Gökhan Akdemir ve Dr. Zafer Berkman taraf›ndan yönetim kurulu

oluflturuldu.

Toplanan yeni yönetim kurulunda baflkan Dr. ‹brahim Ziyal, baflkan

yard›mc›s› Dr. Talat K›r›fl, sekreter Dr. Melike Mut ve üyeler Dr. Gökhan

Akdemir, Dr. Zafer Berkman olarak belirlendi.

Sayg›lar›mla

PPrrooff..  DDrr..  MM..  ZZaaffeerr  BBeerrkkmmaann



TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  
NNÖÖRROOOONNKKOOLLOOJJ‹‹KK  CCEERRRRAAHH‹‹  ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM  vvee  
EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  GGRRUUBBUU  SSEEMMPPOOZZYYUUMM  ‹‹ZZLLEENN‹‹MM‹‹
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Toplantı İzlenimiDr. ZAFER BERKMAN
Haydarpafla E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

Türk Nöroflirürji Derne¤i Nöroonkolojik  Cerrahi
Ö¤retim ve E¤itim Grubu “Glial Tümörler-Hipofiz
Adenomlar›-Meningiomlar” Sempozyumu ‹zlenimi

Sempozyum 25-26 Aral›k 2009 tarihinde ‹stanbul
The Marmara Otel’ de yap›ld›. ‹ki gün süren
toplant›ya yaklafl›k 250 kifli kat›ld›. 

Sempozyumun ilk günü sayg› duruflu ve ‹stiklal
Marfl› söylenmesini takiben TND Nöroonkolojik
Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu Baflkan› Dr. Zafer
Berkman’›n yapt›¤› aç›l›fl konuflmas› ve takiben Türk
Nöroflirürji Derne¤i Baflkan› Dr. Etem Beflkonakl›’n›n
yapt›¤› konuflma ile bafllad›.

‹lk günkü oturumlarda Glial tümörler ve Hipofiz
Adenomlar› multidisipliner ayr›nt›l› olarak tart›fl›ld›.

Glial Tümörler iki ayr› oturumda tart›fl›ld›. Oturum
baflkanl›klar›n› Dr. Ender Korfal› ve Dr. Halil
Toplamao¤lu’nun yapt›¤› ilk oturumda Dr. Figen
Söylemezo¤lu, Dr. Melike Mut, Dr. Canan Erzen,
Dr. Ahmet Bekar ve Dr. Nezih Oktar; oturum
baflkanl›klar›n› Dr. Sebahattin Çobano¤lu ve
Dr. Nusret Demircan’›n  yapt›¤› ikinci oturumda ise
Dr. Yusuf Erflahin,  Dr. Orhan Barlas, Dr. Talat K›r›fl,
Dr. Nil Molinas Mandel ve Dr. Faruk Zorlu glial
tümörlerin tan› ve tedavisindeki geliflmeler ile ilgili
bilgi aktar›m›nda bulundular.

Hipofiz Tümörleri de iki ayr› oturumda tart›fl›ld›.
Oturum baflkanl›¤›n› Dr. Nihat Egemen’in yapt›¤› ilk
oturumda Dr. Büge Öz, Dr. Nurperi Gazio¤lu,
Dr. Volkan Etufl, Dr. Özenç Minareci ve Dr. Tomris
Erbafl hipofiz adenomlar›n› tan›sal aç›dan
de¤erlendirdi. Oturum Baflkanl›¤›n› Nurcan
Özdamar’›n yapt›¤› ikinci oturumda ise Dr. Sema
Akal›n, Dr. Tunçalp Özgen, Dr. Zafer Berkman,
Dr. Savafl Ceylan ve Dr. Selçuk Peker hipofiz
adenomlar›n›n tedavi kriterleri ve seçeneklerinii
tart›flt›lar. 

Sempozyumun ikinci gününde tarihçe, tan› ve
yerleflim yerlerine göre tüm kranial, spinal, orbital ve
çocukluk ça¤› meningiomlar›n›n tan› ve tedavi
kriterleri tart›fl›ld›.

Meningiomlar dört ayr› oturumda tart›fl›ld›.
Oturum Baflkanl›¤›n› Dr. Yücel Kanpolat ve Dr. Cengiz
Kuday’›n yapt›¤› ilk oturumda Dr. Hamit Gökalp,
Dr. Ayd›n Sav, Dr. Ramazan Durmaz, Dr. Naci Koçer
ve Dr. Gökhan Akdemir; oturumun baflkanl›¤›n›
Dr. Kaya Aksoy, Dr. Ahmet Çolak’›n yapt›¤› ikinci
oturumda Dr. Nur Alt›nörs, Dr. ‹lhan Elmac›,
Dr. Necmettin Pamir, Dr. Necmettin Tanr›över ve
Dr. Mustafa Bozbu¤a; oturum baflkanl›¤›n› Dr Erdener
Timurkaynak ve Dr. Nezih Özkan’›n yapt›¤› üçüncü
oturumda Dr. ‹brahimZiyal, Dr. Engin gönül, Dr. Faruk
‹ldan ve Dr. U¤ur Türe; oturum baflkanl›¤›n›
Dr. Kemali Baykaner ve Dr. Sait Naderi’nin yapt›¤›
dördüncü oturumda ise Dr Emel Avc›, Dr Turgay
Bilge, Dr. Selçuk Palao¤lu ve Dr. Memet Özek
meningiomlar hakk›nda çok detayl› bilgi birikimlerini
bizlerle paylaflt›lar.

Yaklafl›k 250 civar›ndaki meslektafl›m›z gerek
sempozyum boyunca yapt›klar› düzeyli ve çok verimli
tart›flmalar ile gerek kahve aralar›ndaki ve
yemeklerdeki dostane söyleflileri ile sempozyuma
renk katt›lar.

Sempozyum sonras›  kat›l›mc›lar›n sempozyum
hakk›ndaki iyi düflüncelerini bildirmeleri  toplant›n›n
amac›na ulaflt›¤›n›n göstergesiydi. 

Sempozyumun ikinci günü yap›lan seçim ile 2009-
2011 dönemi için Nöroonkolojik  Cerrahi Ö¤retim ve
E¤itim Grubu yönetim kurulu seçildi. Yeni yönetim
kurulu, baflkan Dr. ‹brahim Ziyal, baflkan  yard›mc›s›
Dr. Talat K›r›fl, sekreter Dr. Melike Mut, üyeler Dr.
Gökhan Akdemir ve Dr. Zafer Berkman taraf›ndan
oluflturuldu.
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Türk Nöroflirürji Derne¤i Nörotravma ve Yo¤un
Bak›m Ö¤retim ve E¤itim Grubunun sonbahar
sempozyumu A¤›r Kafa Travmalar›nda Tedavi
Algoritmalar›, 31 Ekim 2009 tarihinde Afyon Kocatepe
Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›
ev sahipli¤inde gerçeklefltirildi. Türk Nöroflirürji
Derne¤i Baflkan› Doç. Dr. Ethem Beflkonakl›’n›n ve
Nörotravma Grup Baflkan› Doç. Dr. Tanju Uçar’›n aç›l›fl
konuflmalar›n› takiben, konuflmac› ö¤retim üyeleri
Yrd. Doç. Dr. H. Selim Karabekir, Uz.Dr. Tayfun
Hakan, Uz. Dr. Ö. Faruk Türko¤lu, Doç. Dr. Mustafa
Berker, Prof. Dr. Saim Kazan, Yrd. Doç. Dr. Almila

Gülsün Pamuk ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Sabuncuo¤lu
bilimsel olarak üst düzeyde sunumlar
gerçeklefltirerek T›p Fakülteleri, E¤itim-Devlet ve
Özel Hastanelerden elit kat›l›mc›lara Beyin Travma
Vakf›n›n 2007 y›l›nda belirledi¤i kriterler
do¤rultusunda a¤›r kafa travmalar›ndaki tedavi
algoritmalar›n› ayr›nt›l› olarak sundular. Bilimsel
aç›dan verimli ve doyurucu geçen bir sempozyum’un
ard›ndan Nörotravma ve Yo¤un Bak›m Ö¤retim ve
E¤itim Grubunun di¤er toplant›lar›nda görüflmek
üzere tüm kat›l›mc›lar Afyonkarahisar’dan ayr›ld›lar.

Toplantı İzlenimiDr. H. SEL‹M KARABEK‹R
Afyon Kocatepe Üniversitesi,

T›p Fakültesi, Nöroflirürji Anabilim Dal›

AA⁄⁄IIRR  KKAAFFAA  TTRRAAVVMMAALLAARRIINNDDAA  TTEEDDAAVV‹‹
AALLGGOORR‹‹TTMMAALLAARRII



105

T ü r k  N ö r o fl i r ü r j i  D e r n e ¤ i  B ü l t e n i

Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Beyin Cerrahisi
Klini¤i taraf›ndan 30-31 Ekim tarihleri aras›nda
Anatomi Anabilim Dal› ile birlikte  “Kranio-
Orbitozigomatik Yaklafl›m” kursu düzenlendi. Kurs
için damarlar› renkli silikon ile doldurulmufl 8 kadavra
kullan›lm›fl olup her masada mikroskop ve tur
sistemleri kullan›ld›. Toplant›ya 24 kursiyer, 14 T›p
Fakültesi ö¤rencisi, Türkiye’nin farkl› Nöroflirürji
kliniklerinden 6 ö¤retim üyesi kat›ld›. Kursa Prof Dr
Talat K›r›fl, Prof Dr Faruk ‹ldan, Prof Dr U¤ur Türe, Prof
Dr Gökhan Akdemir ve Doç Dr Necmettin Tanr›över
davetli konuflmac› olarak kat›ld›lar ve laboratuardaki

diseksiyonlar s›ras›nda kursiyerlere gözlem ve
tecrübelerini aktard›lar. Mersin T›p Fakültesi Beyin
Cerrahisi Bölümü taraf›ndan ilk kez düzenlenen bu
kadavra kursunun aç›l›fl konuflmas› ise Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Ö¤retim Üyelerinden Prof
Dr fiükrü Ça¤lar taraf›ndan yap›ld›. 2 gün süren kursta
kat›l›mc›lar mikroskop alt›nda kafa kaidesinin çok
önemli alanlar›ndan biri olan kavernöz sinüs, sellar
ve parasellar bölge diseksiyonlar›n› uygulad›lar.
Yo¤un geçen kurs program›ndaki molalara ise
Mersin’in yöresel lezzetleri renk katt›.

Toplantı İzlenimi

MMEERRSS‹‹NN  ÜÜNN‹‹VVEERRSS‹‹TTEESS‹‹  BBEEYY‹‹NN  CCEERRRRAAHH‹‹SS‹‹NNDDEENN
KKAAFFAA  KKAA‹‹DDEESS‹‹  KKUURRSSLLAARRII



106

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

Toplant› 4 Aral›k 2009 saat 10:00 da Ege
Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi bünyesinde 21
kat›l›mc›yla bafllad›. ‹lk kez bu y›l programa al›nan
toplant›da sabah oturumu e-sa¤l›k kavram›n›n
tan›m›n›n yap›lmas›, öneminin vurgulanmas› ve ba¤l›
uygulamalar›n anlat›m› ile gerçeklefltirildi.

Türk T›bbi Biliflim Derne¤i üyeleri genel bilgiler
içeren 4 konuflma yapt›lar. Bunlar›n konusu:

1. Neden e-sa¤l›k sistemi zorunludur?
2. Dünya örnekleri.
3. Sa¤l›k-Net ve Medula.
4. Teleradyoloji benzer uygulamalar.

Her oturumun sonunda kat›l›mc›lar›n sorular› ile
canl› tart›flmalar oldu. Kat›l›mc›lar genellikle
yabanc›s› olduklar› bu yeni kavramla ilgili olumlu ve
olumsuz düflüncelerini dile getirdiler.

Ö¤leden sonraki oturumda neler yap›labilece¤i ve
sorunlar›n afl›lmas› için dernek içinde ne gibi kurullar
kurularak hangi kurulufllarla sürekli temasta olunmas›
gerekti¤i konuflularak, rapor haz›rland› ve genel
oturumda sunuldu.

e-sağlık çalıştayı izlenimleriDr. UYGUR ER
Ankara D›flkap› Y›ld›r›m Beyaz›t
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

XXVV..  TTIIPPTTAA  UUZZMMAANNLLIIKK  KKUURRUULLTTAAYYII
44  AArraall››kk  22000099

AAflflaa¤¤››ddaakkii  ssoorruunnllaarr  vvee  ççöözzüümm  öönneerriilleerrii  tteessppiitt  eeddiillddii::

1. E-sa¤l›k hizmeti do¤ru yerde ve zamanda almay› sa¤larken bir bilgi kirlili¤i de oluflturmaktad›r.
Mevcut yasalarla bunun önüne geçilmesi mümkün olmad›¤› gibi teknolojik olarak da hemen hemen
olanaks›z görünmektedir. Görünen tek çare internet sitelerinin güvenli¤inin sade kullan›c›n›n
anlayaca¤› flekilde tasnif edilerek kullan›c›ya bu konuda do¤ru ön uyar› yapmaktan geçmektedir.
Biliflim derne¤i ile uzmanl›k dernekleri bu konuda temasta olmal›d›r.

2. Uzaktan dan›flma hizmetleri veren sitelerde güvenilirli¤i bildiren dernek logolar› olmal› ve bu
logonun kullan›m› denetlenmelidir.

3. ABD’deki HON, HL7 ve benzeri standartlar›n kullan›m› bu konuda çok yard›mc› olacakt›r.

4. Teleradyoloji uygulamalar› ve bu konudaki denetlemeler ciddiye al›nmal›, yasal takip için giriflimler
yap›lmal›d›r.

5. Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n “sa¤l›k Net” ve Çal›flma Bakanl›¤›n›n “Medula” sistemleri idari, mali, istatistiksel
takiplerin sa¤l›kl› olmas› amac›yla birlefltirilmelidir.

6. Bu sistemlerdeki aksakl›klar, örne¤in belli ilaçlar için belli tan›lar›n girilmek zorunda oluflu gibi
uygulama hatalar› düzeltilmelidir.

7. Ortak kural ve standartlar oluflturulmal›d›r.

8. Etik sorunlar ve güvenlik politikalar› için biliflim derne¤inin yard›m›na baflvurulabilir.
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Duyurular

ÖNEML‹!

Anabilim Dal›
Baflkanlar› ve

Klinik fiefleri’nin
dikkatine!

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
YYuurrttdd››flfl››  ÖÖzzeell  KKoonnuullaarr  

BBuurrss  PPrrooggrraammllaarr››

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

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  YYUURRTTDDIIfifiII  ÖÖZZEELL  KKOONNUULLAARR  BBUURRSS  PPRROOGGRRAAMMII
22001100 BBAAfifiVVUURRUU  KKOOfifiUULLLLAARRII

1. Burslar Türk Nöroflirürji Derne¤i üyelerine verilir.

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

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

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

5. Burs Alanlar›:

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

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

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

8. Burs süresi 6 ayd›r.

9. Burs ücreti ayda 1000 USD'd›r.

10. Son baflvuru tarihi: 1 Mart 2010
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1. Burslar Türk Nöroflirürji Derne¤i üyelerine verilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Burs ücreti ayda 1500 USD d›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2010

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
YYuurrttdd››flfl››  EE¤¤iittiimm  BBuurrssuu  BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2010 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir
bilimsel araflt›rma ödüllendirilecektir. Seçilen araflt›rmac›ya
ödülü ve berat› 2010 y›l› Türk Nöroflirürji Derne¤i 24. Bilimsel
Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1000 USD karfl›l›¤› Türk
Liras›d›r.

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

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

2. Baflvuran kifli, Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi veya Nöroflirürji
dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.

3. Araflt›rma Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bir merkezde
yap›lm›fl olmal›d›r.

4. Araflt›rma, deneysel veya klinik alanda yap›lm›fl olabilir.

5. Araflt›rma, SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birisinde
1 Ocak 2009 - 31 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda yay›mlanm›fl
veya yay›na kabul edilmifl olmal›d›r.

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

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

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2010

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
22001100 YY››ll››  BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa  ÖÖddüüllüü
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2010 y›l›  Bilimsel Kongresi’nde "Prof. Dr.
Mahir Tevruz" Bilimsel Araflt›rma Ödülü, seçilecek bir araflt›rmac›ya
verilecektir. Seçilen araflt›rmac›ya ödülü ve berat› 24. Türk
Nöroflirürji Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar›
10 Cumhuriyet alt›n›d›r. 

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

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

2. Baflvuran kifli, Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi doçent, yard›mc›
doçent ya da uzman veya Nöroflirürji dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi
olmal›d›r. 

3. Araflt›rma Türkiye Cumhuriyeti  s›n›rlar› içinde bir merkezde
yap›lm›fl olmal›d›r. 

4. Araflt›rma, deneysel veya klinik alanda yap›lm›fl olabilir. 

5. Araflt›rma, SCI ve Index Medicus'a dahil dergilerden  birisinde 
1 Ocak 2009 - 31 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda  yay›mlanm›fl veya
yay›na kabul edilmifl olmal›d›r. 

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

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

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2010

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPrrooff..  DDrr..  MMaahhiirr  TTeevvrruuzz  

BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa  ÖÖddüüllüü  --  22001100
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2010 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir uzmanl›k
tezi ödüllendirilecektir. Seçilen uzmanl›k bilimsel tezine, ödülü ve
berat›  24. Türk Nöroflirürji Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde
verilecektir.  Ödül miktar› 500 USD'd›r. 

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

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

2. Ödül için baflvuran kifli  Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi ve
Nöroflirürji Uzman› olmal›d›r. 

3. Uzmanl›k tezi çal›flmas› Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bir
merkezde yap›lm›fl  olmal›d›r. 

4. Uzmanl›k tezi  deneysel ve klinik alanda yap›lm›fl olabilir.

5. Uzmanl›k tezi 2009 y›l› içerisinde bas›lm›fl olmal›d›r. 

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

7. Ödül baflvuran kifliye verilir. 

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2010

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
DDrr..  AAyyssiimmaa  AAlltt››nnookk  

NNöörrooflfliirrüürrjjii  UUzzmmaannll››kk  TTeezz  ÖÖddüüllüü  --  22001100
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPrrooff..  DDrr..  HHaammiitt  ZZiiyyaa  GGöökkaallpp  

GGeennçç  NNöörrooflfliirrüürrjjiiyyeenn  TTeeflflvviikk  ÖÖddüüllüü  --  22001100

Türk Nöroflirürji Derne¤i Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp  Genç
Nöroflirürjiyen Teflvik  Ödülü için  üç bilimsel çal›flma  ödüllen-
dirilecektir. Seçilen araflt›rmac›lar›n ödül ve berat›  Türk Nöroflirürji
Derne¤i 24. Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1.ye
2500 USD, 2.ye 1500 USD ve 3.ye 1000 USD'd›r.

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

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

2. Ödül için baflvuran kifli Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi veya
Nöroflirürji dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.

3. Araflt›rma  deneysel veya klinik alanda yap›lm›fl olmal›d›r.

4. Araflt›rma SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birisinde 
1 Ocak 2009 - 31 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda yay›mlanm›fl
veya yay›na kabul edilmifl olmal›d›r. 

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

6. Araflt›rman›n ayn› y›l Türk Nöroflirürji Derne¤i taraf›ndan
verilen baflka bir ödüle baflvurmam›fl olmas› veya daha önce
herhangi bir ödül kazanmam›fl olmas› gereklidir.

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

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2010
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AAmmaaçç::

Nöroflirürji alan›nda, yurtd›fl›nda bilgi ve
deneyimlerinin artmas› için genç nöroflirürji
uzmanlar›na maddi destek sa¤lamak,

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

Burs Miktar› ve kapsam›:

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

Baflvuru Koflullar›:

1. T.C. vatandafl› olmak

2. Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi olmak

3. Aday›n 40 yafl alt›nda olmas›

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

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

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

yaz›l› raporu seçici kurula iletilmek üzere dernek

yönetim kuruluna sunmas› gerekir.

Seçici Kurul:

Seçici kurul, Türk Nöroflirürji Derne¤i Yönetim

Kurulu’nun seçece¤i bir kifli, Hacettepe Üniversitesi

Nöroflirürji Anabilim Dal› Baflkan›, Hacettepe Beyin

Omurilik ve Sinir Cerrahisi Mezunlar› Derne¤i

Yönetim Kurulu’nun seçece¤i bir kifli olmak üzere üç

kifliden oluflur. Seçici kurul müracaat eden adaylar›

de¤erlendirerek karar›n› birinci, ikinci ve üçüncü

olmak üzere s›ralama yaparak Türk Nöroflirürji

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

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

adaylar aras›nda paylaflt›rabilir. Ödüle müracaat›n

olmad›¤› y›lda ödül miktar›n›n amaçlar do¤rultusunda

nereye aktar›laca¤›na seçici kurul karar verir.

‹lan: 

Türk Nöroflirürji Derne¤i her sene müracatlar için

kendi yay›n organlar›nda seçici kurulun toplanarak

ifllemi sonland›rmas› için yeteri zaman sa¤layarak

duyuru yapar. Sonuçlar Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin

Y›ll›k Bilimsel Kongresi’nden önce ilan edilir ve birinci

s›radaki adaya Prof. Dr. Vural Bertan konferans›ndan

önce simgesel bir törenle belgesi verilir.

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPrrooff..  DDrr..  VVuurraall  BBeerrttaann  

YYuurrttdd››flfl››  ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  BBuurrssuu

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2010
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Türk Nöroflirürji Derne¤i, patent sahibi üyelerine patent/faydal› model
ödülü verecektir. 2009 y›l› içinde patent/faydal› model belgesi alm›fl
üyelerimiz 1 Nisan 2010 tarihine kadar derne¤imize baflvurduklar› takdirde,
bu baflvurular oluflturulacak bir jüri taraf›ndan de¤erlendirilecektir. Patent
sahibi üyelerimize verilecek ödül miktar› 5000 TL'dir. Bu ödül birden fazla
baflvuruya verilebilir.

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

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

2. Baflvuran kifli Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi veya Nöroflirürji dal›nda
uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.

3. Patent (ya da faydal› model) birden fazla kifliye aitse ya da patent sahibi
bulufl sahibinden farkl›ysa, ödül baflvuran patent ya da bulufl sahibi
kifliye verilir. Bu durumda di¤er patent sahiplerinin yaz›l› onay›
gereklidir.

4. Patent Nöroflirürji ile ilgili herhangi bir giriflimi sa¤lay›c›, kolaylaflt›r›c›,
sanayiye uyarlanabilir ve üretilebilir nitelikte olmal›d›r. Bu kriterler
TND’nin patent jürisi taraf›ndan de¤erlendirilecektir.

5. Baflvuru mektubu ile birlikte resmi patent belgeleri ve patentli ürünü
aç›klay›c› belgelerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir.

6. Patent/faydal› model ödülü için duyuru Türk Nöroflirürji Derne¤i
yay›nlar›nda her y›l için tekrarlan›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹
1 N‹SAN 2010

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPaatteenntt--FFaayyddaall››  MMooddeell  ÖÖddüüllüü  --  22001100
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Türk Nöroflirürji Derne¤i üyeli¤inin yararlar›:

•  Ücretsiz y›lda 6 say› bilimsel dergi,

•  Ücretsiz y›lda 4 defa ana bülten,

•  Ücretsiz grup bültenleri (6-8 defa),

• Araflt›rma ve proje destek burslar›,

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

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

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

•  Toplant›larda indirimli ücretlerden yararlanma...

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

ÜÜllkkeemmiizziinn  bbüüttüünn

NNöörrooflfliirrüürrjjiiyyeennlleerriinnii  

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii’’nnee  

üüyyee  oollmmaayyaa  ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz!!
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
BBiilliimmsseell  TTooppllaanntt››llaarr››

TTüürrkk  NNöörrooşşiirrüürrjjii  DDeerrnneeğğii                        
PPeeddiiaattrriikk  NNöörrooşşiirrüürrjjii  ÖÖğğrreettiimm  vvee  EEğğiittiimm  GGrruubbuu  KKuurrssuu

““HHiiddrroosseeffaallii  vvee  SSppiinnaall  DDiissrraaffiizzmm””

1-4 Nisan 2010
Kocaeli

http://www.turknorosirurji.org

TTüürrkk  NNöörrooşşiirrüürrjjii  DDeerrnneeğğii                        
SSppiinnaall  CCeerrrraahhii  ÖÖğğrreettiimm  vvee  EEğğiittiimm  GGrruubbuu  

LLoommbbeerr  DDaarr  KKaannaall  PPaanneellii

6 Mart 2010
Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon

http://www.spineturk.org

33rrdd  IISSMMIISSSS  CCoonnggrreessss  iinn  TTuurrkkeeyy  oonn  MMiinniimmaall  IInnvvaassiivvee  SSppiinnee
SSuurrggeerryy  aanndd  IInntteerrvveennttiioonnaall  TTrreeaattmmeennttss  

2-4 Nisan 2010
İstanbul

http://www.ismissturkey.org
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
BBiilliimmsseell  TTooppllaanntt››llaarr››

TTüürrkk  NNöörrooşşiirrüürrjjii  DDeerrnneeğğii  2244..  BBiilliimmsseell  KKoonnggrreessii
66..  NNöörrooşşiirrüürrjjii  HHeemmşşiirreelliiğğii  KKoonnggrreessii
66..  NNöörrooşşiirrüürrjjii  AAssiissttaannllıığğıı  OOttuurruummuu

22nndd  KKoorreeaann  --  TTuurrkkiisshh  NNeeuurroossuurrggeeoonnss  FFrriieennddsshhiipp  JJooiinntt
MMeeeettiinngg

14-18 Mayıs 2010
Maritim Pine Beach Resort Hotel, Belek Antalya

http://www.2010tndkongresi.info

11sstt  MMiiddddllee  EEaasstt  NNeeuurroossuurrggiiccaall  SSyymmppoossiiaa

8-11 Nisan 2010
İstanbul

http://www.mens2010.org
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  YYuurrttiiççii  BBiilliimmsseell
TTooppllaanntt››llaarr  LLiisstteessii

PPrrooff..  DDrr..  NNuurrhhaann  AAvvmmaann  KKoonnffeerraannss››
20 fiubat 2010, Cumartesi Saat: 09:00
‹bni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans
Salonu
Robert F. Spetzler, MD. 

YYuurrttiiççiinnddee  YYaapp››llaann  BBiilliimmsseell  TTooppllaanntt››llaarr
LLiisstteessii

2222nndd  CCoonnggrreessss  ooff  EEuurrooppeeaann  SSoocciieettyy  ffoorr  PPeeddiiaattrriicc
NNeeuurroossuurrggeerryy
21-25 April 2010
Belek, Antalya, TURKEY
www.espn2010.org

1155tthh  SScciieennttiiffiicc  CCoonnggrreessss  ooff  tthhee  EEuurrooaaccaaddeemmiiaa
MMuullttiiddiisscciipplliinnaarriiaa  NNeeuurroottrraauummaattoollooggiiccaa
7-9 May 2010
Sueno Hotel, Side, Antalya/Turkey
www.emn2010.com

55tthh..  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSyymmppoossiiuumm  oonn  MMiiccrroonneeuurroossuurrggiiccaall
AAnnaattoommyy
November 3-7, 2010
Istanbul
www.isma2010.org

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

22001100  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAAANNSS//CCNNSS  SSeeccttiioonn  oonn
DDiissoorrddeerrss  ooff  tthhee  SSppiinnee  aanndd  PPeerriipphheerraall  NNeerrvveess
17-20 February 2010 
Orlando, Florida, ABD
http://www.spinesection.org/

22001100  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAAAOOSS
9-13 March 2010
New Orleans, LA, ABD
http://www.aaos.org/am2010

WWoorrlldd  SSppiinnee  VV
7-9 May 2010
Greece
http://www.worldspinev.com

NNAASSSS--DDuubbaaii  SSppiinnee  MMaasstteerrss  MMiinniimmaallllyy  IInnvvaassiivvee
SSppiinnee  TTeecchhnniiqquueess::  MMaasstteerrss  UUppddaattee

23-27 May 2010
Jumeirah Beach Hotel Dubai, UAE
http://www.spinemasters.org

2266tthh  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCeerrvviiccaall  SSppiinnee  RReesseeaarrcchh
SSoocciieettyy--EESS
25-27 May 2010
Corfu Island, Greece
http://www.csrs-corfu2010.gr

EEuurroossppiinnee  22001100
15-17 September 2010 
Vienna, Austria
http://www.eurospine2010.com

2255tthh  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaann  SSppiinnee
SSoocciieettyy  ((NNAASSSS))
5-9 October 2010 
Orlando, FL
http://www.nassannualmeeting.org
Hotmail: Trusted email with Microsoft’s powerful
SPAM protection. Sign up now.

Bilimsel Toplantılar
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Yeni Üyeler

ONUR Ç‹ÇEK

1978 y›l›nda Elaz›¤’da
do¤mufltur.  Selçuk
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.  Halen
Konya Özel Farabi
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r. Evli ve iki
çocuk babas›d›r.

UMUT YAKA

1977 y›l›nda
Yata¤an/Mu¤la’da
do¤mufltur. ‹stanbul
Üniversitesi ‹stanbul T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.  

TUGAY ATALAY

1970 y›l›nda ‹stanbul’da
do¤mufltur. Ankara
Y›ld›r›m Beyaz›t E¤itim
ve Araflt›rma
Hastanesi‘nden ihtisas›n›
alm›flt›r.  Halen Erzincan
Devlet Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve iki
çocuk babas›d›r.

FAT‹H DURNA

1973 y›l›nda Afyon’da
do¤mufltur. Ankara
Y›ld›r›m Beyaz›t E¤itim
ve Araflt›rma
Hastanesi‘nden ihtisas›n›
alm›flt›r.  Halen A¤r›
Devlet Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve iki
çocuk babas›d›r.

ÇET‹N AKYOL

1971 y›l›nda
Y›ld›zeli/Sivas’da
do¤mufltur.
Ankara Y›ld›r›m Beyaz›t
E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi‘nden ihtisas›n›
alm›flt›r.  Halen ayn›
yerde Nöroflirürji uzman›
olarak çal›flmaktad›r.
Evli ve bir çocuk
babas›d›r.

MUSTAFA KAKfi‹

1974 y›l›nda Rize’de
do¤mufltur. ‹stanbul
Göztepe  E¤itim ve
Araflt›rma
Hastanesi‘nden ihtisas›n›
alm›flt›r.  Halen Sivas
Numune Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  
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MEHMET KALAN

1971 y›l›nda
‹skenderun’da
do¤mufltur.
Ankara Y›ld›r›m Beyaz›t
E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi‘nden ihtisas›n›
alm›flt›r.  Halen ayn›
yerde Nöroflirürji uzman›
olarak çal›flmaktad›r.  

EM‹N KASIM

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

BAHATT‹N ÇEL‹K

1977 y›l›nda Urfa’da
do¤mufltur.
Ankara Y›ld›r›m Beyaz›t
E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi‘nden ihtisas›n›
alm›flt›r.  Halen Urfa
Bal›kl›göl Devlet
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r. Evli ve iki
çocuk babas›d›r.

KA⁄AN KAMAfiAK

1967 y›l›nda Kayseri’de
do¤mufltur.
Erciyes Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.
Halen Dicle Üniversitesi
T›p Fakültesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
üç çocuk babas›d›r.

AHMET ÇET‹NKAL

1976 y›l›nda Gönen’de
do¤mufltur.
GATA Haydarpafla E¤itim
ve Araflt›rma
Hastanesi‘nden ihtisas›n›
alm›flt›r.
Halen Kas›mpafla Asker
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
iki çocuk babas›d›r.

AB‹D‹N MURAT GEY‹K

1978 y›l›nda Kilis’de
do¤mufltur.
Gaziantep Üniversitesi
T›p Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.
Halen Cizre Devlet
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
bir çocuk babas›d›r.
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GÖNÜL AYDIN

1971 y›l›nda Selim’de
do¤mufltur.
Süleyman Demirel
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.
Halen Nevflehir ‹. fievket
Atasagun Devlet
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  

ONUR YAMAN

1976 y›l›nda Almanya’da
do¤mufltur.  Celal Bayar
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.  Halen
Rize E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

FAT‹H AYDEM‹R

1977 y›l›nda Artvin’de
do¤mufltur.  Baflkent
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.  Halen
Giresun ‹lhan Özdemir
Devlet Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  

R‹FAT AKDA⁄

1976 y›l›nda Konya’da
do¤mufltur.  Ankara
Numune E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi
Nöroflirürji Bölümünden
ihtisas›n› alm›flt›r. Halen
Polatl› Duatepe Devlet
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.   Evli ve
bir çocuk babas›d›r.   

AYKUT SEZER

1974 y›l›nda Trabzon’da
do¤mufltur.  Atatürk
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.  Halen
K›rklareli Devlet
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve iki
çocuk babas›d›r. 

ERK‹N SÖNMEZ

1980 y›l›nda Ankara’da
do¤mufltur.  Baflkent
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r. 
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MUHAMMET BAHADIR
YILMAZ

1978 y›l›nda
Akda¤madeni’nde
do¤mufltur.
Gazi Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.
Evli ve bir çocuk
babas›d›r. 

MUSTAFA KARALAR

1965 y›l›nda Erzincan’da
do¤mufltur.  Bak›rköy
Ruh ve Sinir Hastal›klar›
Hastanesinden  ihtisas›n›
alm›flt›r.  Halen Ba¤c›lar
E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.
Evli ve iki çocuk
babas›d›r. 
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İTO Füsun Sayek Ödülü
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ITO Füsun Sayek Ödülü
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ITO Füsun Sayek Ödülü
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ATO Füsun Sayek Ödülü
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ATO Füsun Sayek Ödülü
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ATO Füsun Sayek Ödülü


