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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. 
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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



45

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

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))




