
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ  YETERLİK YÜRÜTME KURULU  

TOPLANTI TUTANAĞI  

(9.1.5.) 

 

 

Tarih:            20 Mart 2010    

Saat :             8:30-10:00 

 

Yer:  TND Kurultayı - Kuşadası - İzmir 

 

Katılanlar:  (11) Gökhan Akdemir, Başar Atalay, M. Kemali Baykaner,  Deniz Belen, 

Ethem Beşkonaklı, M. Yaşar Kaynar,  Kemal Koç,  Ayhan Koçak, Kadir Kotil, 

Melike Mut, Mehmet Zileli  

 

Yazman :  Melike Mut  (9.1.5.) 

 

Gündem:  Görüşülen maddeler ve alınan kararlar. 

 
1. Yeterlik Kurulu önerisi olarak uzmanlık süresinin uzatılması ile ilgili Danıştay’a açılması 

planlanan davada önerilecek sürenin ve  rotasyonların detayları konuşuldu.  

2. Türkiye’nin nöroşirürjiyen ihtiyacının gereğinden fazla olduğu, Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği 

süre kısaltılmasının gereğince mesleğini icra edemeyen nöroşirürjiyen meslektaşlarımızın 

olduğunu bildirmek ve zorlayıcı tedbirler alınması gerektiği önerildi. 

3. Yeterlik Belgesi alabilmek için araştırma görevlisi olarak 3. Yılını dolduranların yazılı sınava 

girmesine özendirilmesi konuşuldu. Doçentlik sınavı öncesi adayların mutlaka Yeterlik 

sertifikası alması zorunlu hale getirilmesi önerildi. Özendirmek için poster yapılmasına karar 

verildi.  Posterin TND Kongresinde sunulması kararlaştırıldı. 

4. Sözlü sınava başvuruda kriterlerin tüzük değişikliği ile değiştirilmesi önerildi.  

5. Logo önerileri tartışıldı. Hazrlanacak Logoların genel kurulda oylanması kabul edildi. 

6. TNYK Genel Kurulunun, Mayıs ayında - TND Kongresi   aile toplantısı öncesi  veya  sonrası  

yapılması TND başkanına önerildi ve onayı alındı,  bu Genel Kurulda  tüzük değişikliklerinin 

karara bağlanması önerildi.  

7. 2006’da verilen sertifikların 10 yılda bir yenilenme kriterlerinin , genel kurulda kabul edilecek 

şekliyle  tüzükte yer alacağı vurgulandı. 

8. Tüm Türkiye’de aktif olarak çalışan öğretim üyesi nöroşirürjiyen ve araştırma görevlilerinin, 

eğitim yapan yerlerin belirlenmesi ve sonrasında eğitim planlaması yapılması ve istatistiklerin 

çıkarılması ve gelecek eğitim planlaması yapılmasına karar verildi. Deniz Belen’in bu konuda 

toplanan verileri TND yönetiminde Murat BAVBEK’e devretmesi kararlaştırıldı. Bunlara ait 

bilgilerin TNYK ait webde duyurulmasına karar verildi. 

9. Kurumlara giren ve eğitim alan asistanların sayısının kısıtlanması gerektiği önerildi.  

10. Yeterlik Sertifikası olmayan kişilerin akademik atama yapılmaması önerildi.  



11. Kliniklerin eğitim programları tekrar webde yayınlanmak üzere gönderilmesi ve duyuru 

yapılmasına karar verildi.   

12. Çekirdek müfredatın Sağlık Bakanlığı ile birlikte koordineli görütülmesine ve kesinleştikçe 

webde yayınlanmasına karar verildi.  

13. EANS Board sınavı eşdeğer yapılması için çalışılması tekrarlandı. 

14. Elektronik logbook önerileri ve yeni asistan karnesi basımına karar verildi.  

15. Gündemde görüşülen 14  madde  oybirliği ile kabul edildi.            

  

 

Yaş imzalı toplantı tutanak belgesi  TND sekreterliğindedir . 

 

 

Gökhan Akdemir 

 

Başar Atalay 

 

M. Kemali Baykaner  (TNYK Başkanı) 

 

Deniz Belen 

 

Ethem Beşkonaklı  (TND Başkanı) 

 

M. Yaşar Kaynar 

 

Kemal Koç  

 

Ayhan Koçak 

 

Kadir Kotil 

 

Melike Mut  

 

Mehmet Zileli 

 


