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Türk Nöroflirürji Derne¤i önceki baflkan› Dr.

Mehmet Zileli ile Kore Nöroflirürji Derne¤i Baflkan›

Dr. Hee-Won Jung aras›nda daha önce gayri resmi

olarak mutabakata var›lan Türk-Kore dostluk

toplant›lar›n›n ilkinin Seoul- Kore’de yap›lmas›

kararlaflt›r›lm›flt›.  Kore Nöroflirürji Derne¤i taraf›ndan

Kore Ulusal Kongresi’nin son günü bu ortak

toplant›ya ayr›lm›flt›. Toplant›n›n program› aylar

öncesinden belirlendi, kat›l›mc›lar, konuflmac›lar ve

bildiriler tespit edildi. 

Ülkemizin birçok flehrinden gelen Türk kat›l›mc›lar

olarak 14 Ekim 2008 tarihinde ‹stanbul Atatürk

havaalan›nda buluflulup yola ç›k›ld›. 15 Ekim 2008

tarihinde Türkiye’den 24 kat›l›mc› Seoul-Incheon

Uluslararas› Havaalan›nda Kore Nöroflirürji Derne¤i

taraf›ndan karfl›lanarak otellerine yerlefltirildi. 

Ayn› gün saat 18.30-20.00 saatleri aras›nda hofl

geldiniz Resepsiyonu yap›ld›. Bu resepsiyonda Kore

Nöroflirürji Derne¤i Baflkan› Dr. Hee-Won Jung  bir

hofl geldiniz konuflmas› yapt› ve ard›ndan Türk

Nöroflirürji Derne¤i Baflkan› Dr. Ethem Beflkonakl›

sahneye davet edilerek aç›l›fl konuflmas›n›

gerçeklefltirdi. 

Kore-Seoul’da ilk karfl›laflma çok samimi bir

ortamdayd›. Kore’lilerin Kuzey-Güney savafl›

esnas›nda Türkiye’den gördükleri dostluk ve yard›m

özellikle orta yafl grubunda net olarak hat›rlan›yor ve

her f›rsatta minnetle an›l›yordu. 
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16 Ekim günü sabah ortak toplant›n›n özel
konuflmac›s› ABD, Shreveport’dan Dr. Anil Nanda
“The unbearable lightness of honesty in
neurosurgical complications” adl› konuflmas›nda
Türk-Kore dostlu¤una de¤indi ve Atatürk’ün
Gelibolu’daki savafl, Mehmetçik ve yabanc›
askerlerle ile ilgili yorumlar›n› anlatt›. 

Konuflman›n ard›ndan Türk heyetine özel olarak
düzenlenen bir günlük Seoul turu Kore savafl›
esnas›nda savaflan 3000 Türk Askerinin (ki 700
civar›nda da flehit, 300 kadar da kay›p vermifllerdir)
an›s›na dikilen fiehitlik ziyaretiyle bafllad›. 

Daha sonra geleneksel Kore Pazar›n› yans›tan
““IInnssaaddoonngg  SSttrreeeett””  gezildi ve ayn› caddede geleneksel
Kore yeme¤ini içeren bir ö¤le yeme¤i yendi.
Yeme¤in önemli özelli¤i ancak çubuklarla yenebilen
bol miktarda yeflillik içermesiydi.
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Ard›ndan Seoul’un hatta uzak do¤unun en

büyüklerinden olan ““BBuuddaa  MMaabbeeddii”” gezildi. 

Daha sonra eski Kore hükümdarlar›n›n mekan›

olan ““GGyyeeoonnggbbookk  PPaallaaccee”” gezildi ve otele dönüldü. 

Ayn› gece Kore Nöroflirürji Derne¤i Türk

Kat›l›mc›lara kal›nan otelde akflam yeme¤i verdi. Bu

yemekle Kore ve Türk kat›l›mc›lar aras›ndaki iliflkiler

daha da gelifltirilmifl oldu. 
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17 Ekim’de bafllayan 1. Türk-Kore bilimsel
toplant›s› Dr. Mehmet Zileli’nin “Türkiye’de
Nöroflirürji” konferans›yla bafllad› ve Dr. Dong Gyu
Kim’in “Kore’de Nöroflirürji” konferans›yla devam
etti. Dr. Kim konferans›nda bir slaytla nöroflirürjiye
hemen hemen ayn› tarihlerde bafllad›klar›n› ancak
Nöroflirürji’de uluslararas› makale say›s›nda
Türkiye’nin ABD ve Japonya’dan sonra dünya 3.sü
oldu¤unu kendilerinin ise daha geride kald›klar›n›
ifade etti. 

Sabah bölümünün di¤er konuflmalar›na ise Dr.
SSeellççuukk  PPaallaaoo¤¤lluu (Management of cervical disc
disease), DDrr..  EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll›› (Transcortical-
transventricular approach for colloid cysts of the 3rd
venrticle), DDrr..  JJaaccqquueess  BBrroottcchhii (Spinal cord
hemangioblastomas, classification & surgical
treatment: experience on 43 cases), ve DDrr..  TToosshhiikkii
YYoosshhiimmiinnee (Asymptomatic meningiomas: natural
history and surgical indication, Robot control by
subdural electrodes: the brain machine interface) ile
devam edildi.

Ayn› gün ö¤le saatlerinde ise Dr. Zileli ve Dr.
Oh’un tan›kl›klar›yla Türk Nöroflirürji Derne¤i Baflkan›
Dr. E. Beflkonakl› ve Kore Nöroflirürji Derne¤i Baflkan›
Dr. Hee-Won Jung’un imzalar›yla yap›lan bir
seremoniyle Türk–Kore Nöroflirürji Dostluk
Anlaflmas› imzaland›. Bu anlaflmayla flimdilik 2 y›lda
bir karfl›l›kl› ortak toplant› düzenlemeye karar verildi. 

Ortak toplant›n›n ö¤le bölümünde ise paneller
vard›

A- Brain Tumors

Baflkanlar:  C.K. Chung, Murad Bavbek

Panelistler: C.J.Kim, Radical removal of
craniopharyngioma by pterional and
interhemispheric approach

S.Chung, Transcallosal approach for
craniopharyngioma

S.H. Kim, Extended TSA for craniopharyngioma

Faruk ‹ldan, Microsurgical nuances in complex
craniopharyngiomas

B- Infections of the spine

Baflkanlar: S.J Kim, Selçuk Palao¤lu

Panelistler: Selçuk Palao¤lu, Spontaneous or
iatrogenic pyogenic spinal infections
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K.S. Kim, Tuberculous spondylitis

Mehmet Zileli, Non-tuberculous, non-pyogenic
unusual spinal infections

C- Management problems of the subarachnoid
hemorrhage

Baflkanlar: H.K. Bae, Mehmet Yaflar Kaynar

Panelistler: J.H. Lee, Therapeutic strategies for
poor grade aneurysmal SAH patients

J.S. Kim, Decision making in SAH with V-B
dissection

Talat K›r›fl, ICA aneurysms

D- Update on neurosurgical procedure for
intractable pain

Baflkanlar: S.S. Chung, Ali Savafl

Panelistler: K.J. Lee, Intrathecal pump for
intractable pain

J.Y. Park, Update on radiofrequency treatment for
intractable pain: Conventional pulsed & pulsed dose
RF technique

Ali Savafl, The surgical treatment of neuropathic
pain

E- Current management of hydrocephalus

Baflkanlar: S.H. Park, A¤ahan Ünlü

Panelistler: H.J. Sin

Y. S. Ra

A¤ahan Ünlü, Craniospinal shunt complications 

Ö¤leden sonraki bölümde ise serbest bildiriler ve
poster sunumlar› vard›. Türkiye’den kat›lan 36 bildiri
sunuldu. 

‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi : 7 bildiri

Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi : 2 bildiri

GATA, Haydarpafla E¤itim Hastanesi : 4 bildiri

‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi : 2 bildiri

S.B. Ankara D›flkap› EAH : 4 bildiri

Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi : 5 bildiri

Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi : 1 bildiri

Ege Üniversitesi T›p fakültesi : 1 bildiri

S.B. Ankara Atatürk EAH : 2 bildiri

Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi : 4 bildiri

Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi : 1 bildiri

Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi : 1 bildiri

Anadolu T›p Merkezi : 2 bildiri

17 Ekim 2008 tarihi akflam›nda Gala Yeme¤i

verildi. Kongreye kat›lan Koreli Beyin Cerrah› say›s›

1200 civar›ndayd›. Genifl bir salonda yap›lan gala

yeme¤inde Türk Beyin Cerrahlar›na sahnenin en

önünde 3 masa ayr›lm›flt› ve tüm Türk konuklar

masalar›na Kore Nöroflirürji Baflkan› ve Kongre

Baflkan› taraf›ndan flahsen ince bir zerafetle tek tek

yerlefltirildi. Geleneksel aç›l›fl konuflmalar›n› en

k›demli beyin cerrah›, önceki Kore Nöroflirürji

Derne¤i Baflkan›, halen Baflkanl›¤› yürüten Dr. Hee-

Won Jung, Kongre Baflkan› ve bir sonraki fleçilmifl

Baflkan ve WFNS baflkan› Dr. J. Brotchi yapt›lar. Her

konuflmac› Türk-Kore dostlu¤una, Kore savafl›

esnas›nda Türkiye’nin yard›mlar›n› defalarca anlat›p

teflekkür ettiler. Dr. Hee-Won Jung son konuflmas›

s›ras›nda Türkçe ‘Sevgili dostlar lütfen kalk›n›z’

diyerek Türk misafirlerin hepsini aya¤a kald›rd› ve

1200 kiflilik salon bizleri dakikalarca alk›fllad›.

Hepimizin bu jest karfl›s›nda gözleri doldu. 

Ertesi sabah otelden bizi havaalan›na götürecek

olan otobüs geldi. Dr. Hee-Won Jung ve Kore

Nöroflirürji Derne¤i üyeleri otobüsün önünde bizleri

tek tek kucaklad›lar, defalarca geldi¤imiz için

teflekkür ettiler ve otobüsün kalk›fl›na kadar bir saat

boyunca bizleri beklediler, her türlü ayr›nt›yla flahsen

ilgilendiler ve aynen Türkiye’deki geleneklerde

oldu¤u gibi arkam›zdan kaybolana kadar el sallad›lar.

Dostluk ve vefa bu olsa gerek. 2010 y›l› May›s ay›nda

ev sahibi biz olaca¤›z ve Kore’den gelecek

dostlar›m›z› biz a¤›rlayaca¤›z...




