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Türk Nöroflirürji Derne¤inin de¤erli üyeleri,

Yaz aylar›nda yeni bülten ile yine beraberiz. K›br›s’ta yap›lan 23.
Bilimsel Kongremizden sonra  20 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da
derne¤imizin ola¤an genel kurulu yap›ld›. Genel kurulda mevcut
yönetim ve denetleme kurulu üyeleri oybirli¤i ile yeni dönem için
tekrar görevlendirildi. Disiplin kurulu üyeli¤ine yeni üyeler seçildi.
Yeniden görev alan ve yeni seçilen bütün kurul üyelerini kutlar,
görevlerinde baflar›lar dileriz. 

Bültenimizin ilerleyen sayfalar›nda Türk Nöroflirürji Derne¤i ile ilgili
çeflitli bas›n kurulufllar›nda yer alan haberler ve röportajlar yer
almaktad›r. Yönetim kurulu baflkan› Dr. Ethem Beflkonakl› ile bir
röportaj› okuyabilirsiniz. Derne¤imizin sosyal sorumluluk projeleri
kapsam› alt›nda “Önce Düflün” grubu faaliyetleri kapsam›nda
düzenlenen ‹lkö¤retim 4. ve 5. S›n›f ö¤rencileri aras›nda düzenledi¤i
resim yar›flmas› ve trafik kazalar›na karfl› düzenlenen afifller ile ilgili
haberleri bulabileceksiniz.

Okurlam›z›dan gelen yaz›lar› yay›nlamaya devam ediyoruz. Bu
say›m›zda yine okurlar›m›zdan gelen iki güzel dosyay› bulabilirsiniz.
Dile¤imiz okurlar›m›z›n her konuda düflünceleri bizlerle bu
platformda paylaflmaya devam etmesidir.

Her zaman oldu¤u gibi bültenimiz toplant› ve ödül duyurular›
sonlanmaktad›r. Bülten 25 de buluflmak dile¤iyle, hoflçakal›n.    

DDooçç..  DDrr..  SSüülleeyymmaann  ÇÇAAYYLLII

Türk Nöroflirürji Derne¤i 
Bülten Editörü
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EditördenDoç. Dr. SÜLEYMAN ÇAYLI
Türk Nöroflirürji Derne¤i 

Bülten Editörü
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Türk Nöroflirürji Derne¤i
Ola¤an Genel Kurulu 20 Haziran
2009 saat 10.00’da Türk Nöroflirürji
Derne¤i Merkezi’nde
gerçeklefltirildi. Faaliyet ve
denetim kurulu raporlar› okundu
ve ibra edildi. Yap›lan seçimlerle
yönetim kurulu ve denetleme
kurulunun aynen görevine devam
etmesi oy birli¤i ile kabul edildi.
Yap›lan fleçimle disiplin kuruluna;
Nuri Arda, Celal ‹plikçio¤lu,
Selçuk Palao¤lu, Turgay Bilge ve
Mehmet Zileli seçildi. Ola¤an
genel kurul sonras›nda
Türk Nöroflirürji Derne¤i yönetim
ve denetim organlar› flu flekilde
olufltu;

Türk Nöroşirürji Derneği Olağan Genel Kurulu

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  OOllaa¤¤aann  GGeenneell  KKuurruulluu
2200  HHaazziirraann  22000099’’ddaa  YYaapp››lldd››..  

Ola¤an genel kurul sonras›nda yap›lan ilk yönetim kurulu toplant›s›nda; Ethem Beflkonakl›, Baflkan; Murad
Bavbek, 2. Baflkan; A¤ahan Ünlü, Sekreter; Süleyman Çayl›, Veznedar; Mehmet Yaflar Kaynar, Muhasip olarak
seçilmifllerdir. 

Üyelerimize sayg› ile duyurulur.

YYeeddeekk  ÜÜyyeelleerr

Tuncer SÜZER
Ahmet BEKAR
Kadir KOT‹L 
‹hsan SOLARO⁄LU
Baflar ATALAY

YYöönneettiimm  KKuurruulluu  ÜÜyyeelleerrii

Ethem BEfiKONAKLI
Murad BAVBEK
A¤ahan ÜNLÜ
Süleyman ÇAYLI
Mehmet YAfiAR KAYNAR

DDeenneettlleemmee  KKuurruulluu
ÜÜyyeelleerrii

Nur ALTINÖRS
Bekir GÖKBEN
Yusuf ERfiAH‹N
Yedek ÜYELER
Servet ‹NC‹
Hakan KARABA⁄LI
Alparslan fiENEL

DDiissiipplliinn  KKuurruulluu  ÜÜyyeelleerrii

Nuri ARDA
Celal ‹PL‹KÇ‹O⁄LU
Selçuk PALAO⁄LU
Turgay B‹LGE
Mehmet Z‹LEL‹

YYeeddeekk  ÜÜyyeelleerr

fiükrü ÇA⁄LAR
Faruk ‹LDAN
Murat HANCI
Ali KURTSOY
Gökhan AKDEM‹R
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FFAAAALL‹‹YYEETT  RRAAPPOORRUU
2211  HHaazziirraann  22000088  --  2200  HHaazziirraann  22000099

De¤erli üyelerimiz,

Derne¤imizde 21 Haziran 2008 tarihinde göreve
bafllayan Doç. Dr. Ethem Beflkonakl› baflkanl›¤›ndaki
Türk Nöroflirürji Derne¤i Yönetim Kurulunun görev
dönemi bugün 1. y›l›n› tamamlamaktad›r. 1 y›ll›k bu
süreç içinde yönetim kurulu birçok etkinlikleri ile
derne¤imizin e¤itim, ö¤retim, mesleki, etik ve
finansal yönden güçlü bir kurum haline gelmesi için
çal›flm›flt›r.

Üyelerimiz taraf›ndan da elbette bilinen ve
de¤erlendirilen bu etkinlikleri afla¤›da k›saca
özetlemeye çal›flaca¤›z;

1- Derne¤imiz kurumsal kimli¤inin, gerek geliflen
yeni Dünya düzenine, gerekse nöroflirürji
camias›na yak›flan bir yap› haline gelmesi için
bafllat›lan çal›flmalar devam ettirilmifl ve önemli
yollar al›nm›flt›r. Derne¤imiz bugün daha düzenli,
tak›m halinde çal›flan, kendine güvenen, uyumlu
ve hakk›n› koruyan bir sivil toplum örgütü
konumundad›r ve birçok baflka derne¤e de aktif
düflünsel katk› sa¤lamaktad›r. 

2- Hukuk ve mali dan›flmanl›k bürolar›m›z bu
dönemde de aktif olarak çal›flm›fl, yasal
süreçlerin ve de¤iflikliklerin dikkatli bir flekilde
takip edilmesi sa¤lanm›fl ve mali olarak hatas›z
ve verimli bir dönem geçirilmifltir. Yapt›¤›m›z
tüm anlaflmalar bu dan›flmanlar›m›z›n kontrol ve
onaylar›ndan sonra gerçeklefltirilmifltir  

3- Derne¤imizin Web sayfas› çok ziyaret edilen,
fonksiyonel ve ça¤dafl bir yap› haline gelmifltir.
Web sayfam›zda tüm toplant› duyurular›,
bilimsel dergilerimiz, bültenlerimiz, klinik
tan›t›mlar› yer alm›fl, ayr›ca üyelerimize ayl›k e-

posta bülteni gönderilerek dernek etkinlikleri
bildirilmifltir.  Derne¤imiz çevreci bir dernek
olma yolundad›r. Tüm üyelerimizin e-posta
adreslerini güncellenmesi çal›flmalar›
bafllat›lm›flt›r Böylece bas›l› yay›nlardan h›zla
kurtularak e-posta ve web bilgilendirme yoluyla
üyelerimize ulafl›lmas› hedeflenmektedir. Ayr›ca
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Ö¤retim ve
E¤itim grubumuzca haz›rlanan bilgilendirme
broflürleri tamamlan›p bas›lm›fl, üyelerimiz ve
toplumun kullan›m›na sunulmufltur. Özellikle
hasta onamlar›ndaki de¤ifliklikler konusunda da
çal›flmalar›m›z devam etmektedir.

4- ““TTuurrkkiisshh  NNeeuurroossuurrggeerryy”” dergimiz son y›llarda
ça¤a uygun çal›flmalarda bulunarak bu dönemde
““SSCCII  EExxppaannddeedd  iinnddeexx”” de kay›tlanmaya
bafllanm›flt›r.  ““TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrggiissii”” ise
nöroflirürji e¤itim dergisi olarak ifllev görecek
flekilde planlanmaktad›r. Türkçe yay›nlanan bu
dergimiz her say›s›nda baflka bir ö¤retim ve
e¤itim grubu sorumlulu¤unda ç›kar›larak güncel
e¤itimin gere¤ini Türkçe olarak karfl›lamas›
planlanmaktad›r.

5- Türk Nöroflirürji Derne¤inin Ö¤retim ve E¤itim
gruplar›nca ç›kar›lan grup bültenleri ve ana
bültenimiz geçti¤imiz sene de aktif olarak en
güncel konularla ç›kar›lmaya devam edilmifltir.
Bültenlerimizin editörlerine ve yard›mc›lar›na
özverili çal›flmalar› için çok teflekkür ediyoruz.

6- Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu çal›flmalar› halen
uzmanl›k dernekleri aras›nda en üst düzeyde
olup, pek çok uzmanl›k derne¤inin halen
ulaflamad›¤› bir yap›lanma ve ÖSYM’nin
arac›l›¤›yla yaz›l› s›nav› 3 y›ld›r

Faaliyet Raporu
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gerçeklefltirmektedir. Sözlü s›nav›n› ise geçen y›l
ilk defa Haziran ay›nda EANS format›na eflde¤er
olarak gerçeklefltirmifl olup ileride EANS ve
Sa¤l›k Bakanl›¤› board s›nav›na eflde¤er
yap›lmas› konusunda çal›flmalar
sürdürülmektedir. T›pta Uzmanl›k Kurulunun
(TUK) son zamanlarda haz›rlamakta oldu¤u yeni
T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü çal›flmalar›na derne¤imiz
görüfl ve isteklerini bildirmifltir. Uzmanl›k e¤itim
süremizin azalt›lmas› çal›flmalar›na karfl› EANS
Nöroflirürji bölümünün direktifleri do¤rultusunda
itirazda bulunulmufltur. Bu arada yeterlik kurulu
ve Mesleki özlük haklar kurulunda tart›fl›lan
“Endovasküler Nöroflirürji” ve “Yo¤un Bak›m” yan
dallar› iste¤imiz TUK’a iletilmifltir. Bu yan dallar
ve Uzmanl›k E¤itimi süresi ile ilgili iste¤imize
uygun bir çal›flma gözlenmemifltir. Tüm uzmanl›k
derneklerinin isteklerinin aksine kararlar
al›nmaktad›r. Ancak nihai kararlar veya tüzükler
ilan edilmemifl olup, süreç devam etmektedir.

7- TTB’nin alt grubu olan T›pta Uzmanl›k E¤itimi
Kurulu (TUEK) ve di¤er uzmanl›k dernekleri ile
iliflkiler ça¤dafl ölçülerde sürdürülmektedir. Bu
amaçla Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n haz›rlay›p TBMM’ye
gönderdi¤i ““TTaamm  GGüünn”” yasa tasla¤›na karfl›
Uzmanl›k Dernekleri Platformunda bir araya
gelinmifl, ortak toplant›lar ve yaz›flmalar
yap›lm›fl, tam sayfa gazete ilan›yla birlikte karfl›
tav›r al›nm›flt›r. Bu süreç de halen TBMM
gündeminde olup gerekli karfl› tav›rlar dernekler
kanununun elverdi¤i flekilde gösterilecektir.

8- Derne¤imiz, üyelerimizin gereksinimlerine cevap
verecek toplu bir mesleki sorumluluk sigortas›
çal›flmalar›n› tamamlam›flt›r. ‹steyen üyelerimiz
bu çal›flmadan indirimli bir flekilde
yararlanabilecektir. Baz› aç›lardan yeniden
güncellenen bu sigorta çal›flmas›n›, daha önce
sigortalanmayan üyelerimize tavsiye etmekteyiz.

9- Derne¤imiz sosyal sorumluluk projeleri
çerçevesinde bu dönemde çok önemli iki
etkinlik gerçeklefltirmifltir. Birincisi Çevre ve
Orman Bakanl›¤› ile iliflkiye geçilerek Bay›nd›r
Baraj› yak›n›nda protokol-çevre yolu her iki
taraf›nda toplam 61 dönüm alanda ““TTüürrkk
NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  HHaatt››rraa  OOrrmmaann››”” oluflturulmufl
ve 6000 fidan dikilmifltir. TNDer orman› aç›l›fl
duyurusu tüm üyelere yap›lm›fl, fidan dikim

töreni çok say›da üyemizin, çeflitli bakanl›klar›n
ve Ankara Valili¤inin de¤erli bürokratlar›n›n
kat›l›m›yla 14 Mart 2009 tarihinde
gerçeklefltirilmifltir. Alana yapt›¤›m›z aral›kl›
ziyaretlerimizde fidanlar›m›z›n sa¤l›kl› ve
büyümekte oldu¤u gözlenmifltir.  Bir di¤er sosyal
faaliyetimiz ise Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim
Genel müdürlü¤ünün katk›lar›yla ‹lkokul 4-5. s›n›f
ö¤rencileri aras›nda açt›¤›m›z ““TTrraaffiikk  kkaazzaallaarr››  vvee
yyaarraallaannmmaallaarrddaann  nnaass››ll  kkoorruunnuurruuzz”” konulu resim
Yar›flmas›d›r. Bu yar›flmaya tüm ülkemizden 2752
resim kat›lm›fl olup de¤erli bulunan 143 tanesi,
29 May›s 2009 tarihinde Bas›n Yay›n Enformasyon
Genel Müdürlü¤ü Sergi Salonunda üyelerimiz ve
davetlilerimizin huzurunda ödül töreni yap›larak
sergiye sunulmufltur. Bu etkinlikle ülkemizin tüm
‹lkokullar›na, ö¤rencilerine ve yöneticilerine
derne¤imiz ve amaçlar› tan›t›lm›flt›r.
Derne¤imizin kamu yarar›na bu faaliyeti bas›n ve
di¤er ilgililer taraf›ndan da yak›n ilgiyle
karfl›lanm›flt›r. Gelecek günlerde öncelikle
Ankara’dan bafllamak üzere flehir girifl ve ç›k›fl
ana yollar› ilan tahtalar›nda trafik kural ve
uyar›lar› ile ilgili duyurular›m›z bafllayacakt›r.
Derne¤imizin bu ve benzer faaliyetleriyle kamu
yarar›na dernek olma özelli¤ini elde edece¤ini
ummaktay›z. Önümüzdeki ay bu baflvurunun
yap›lmas› planlanmaktad›r. 

10- Derne¤imiz verdi¤i ödüllerle baflar›y› takdir ve
çal›flmay› teflvik etmifltir. Araflt›rma ödülleri,
yurtd›fl› burslar, araflt›rma proje destekleriyle
üyelerimiz ve nöroflirürji bilimi desteklenmeye
devam edilmifltir. Bu amaçla baflvuran 3 üyemize
özel konularla ilgili yurtd›fl› burs, 4 üyemize
bilimsel proje destek, 10 üyemize bilimsel
araflt›rma ödülü, 3 bilimsel bildiriye
kongremizde “Y›l›n Bildirisi” ödülü verilmifltir. 3
üyemizin proje destek baflvurusu ise jüri
de¤erlendirmesinin sonuçlanmas›n›
beklemektedir.  Bunlardan baflka birçok
üyemizle de yaz›l› ya da sözlü temas ile
istekleriyle ilgili önerilerde bulunulmufl,
yönlendirilmifl ve yol gösterilmifltir.
Toplulu¤umuzun gelece¤i olan uzmanl›k
ö¤rencileri ve genç nöroflirürjiyenlerle de iliflkiler
güçlendirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu amaçla web
sayfam›zda onlarla ilgili ayr› bölüm
oluflturulmufltur. Bu bölümler daha etkin hale
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getirilecek, yeni bültenler onlara emanet
edilerek grup bilinçleri de kuvvetlendirilmeye
çal›fl›lacakt›r. 

11- Nöroflirürji e¤itim ve ö¤retimini
standartlaflt›rmaya yönelik olarak kurslar baflta
olmak üzere Kongre ve Sempozyumlar
düzenlenmifl, kitap, kitapç›k ve duyurular
yay›nlanm›flt›r. Bu sene derne¤imiz bir ilki
gerçeklefltirerek bilimsel ve sosyal aç›dan Kuzey
K›br›s Türk Cumhuriyeti’ni destekleme karar›n›
alm›fl ve 1300 kat›l›ml› TND 23. Ulusal Kongresini
KKTC-Girne’de gerçeklefltirmifltir. Bu kongre
gerek bilimsel gerekse de sosyal programlar›yla
unutulmaz toplant›lar aras›na girmifltir. Tüm
ekonomik s›k›nt›lara ra¤men iyi bir düzenleme
ve planlama ile kongremize 38 firma 72 birim
stand ile kat›lm›flt›r. Buradan elde edilen
gelirlerle gruplar›m›z›n Sempozyum, kurs ve
kurultay gibi birçok toplant›lar›, ayr›ca tüm di¤er
etkinliklerimiz desteklenmifltir. Gelecek
kongremiz 14-18 May›s 2010 y›l›nda Antalya’da
Pine Beach Otelde gerçeklefltirilecektir.

12- Mesleki ve özlük haklar› aç›s›ndan da önemli
ad›mlar at›lm›flt›r. Yeni TTB ve SUT puanlar›
oluflturulurken derne¤imiz aktif katk› sa¤lam›fl ve
birçok haks›zl›klar›n önüne geçilmeye
çal›fl›lm›flt›r. Bu sene derne¤imiz, gerek SGK
gerekse de Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n tüm çal›flmalar›na
katk› sa¤lam›fl ve Türk Nöroflirürji biliminin ve
üyelerimizin mesleki yarar›na olacak her türlü
konuda aktif rol oynam›flt›r. 

13- D›fl iliflkiler güçlendirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Ekim
2008 de ilk defa Güney Kore-Türkiye Nöroflirürji
ortak toplant›s› Seul’de yap›lm›fl olup, karfl›l›kl›
toplant›lar ve iliflkiler devam ettirilecektir. 2.
toplant› gelecek y›l May›s ay›nda ülkemizde
kongremiz s›ras›nda yap›lacakt›r. 6. Karadeniz
Ülkeleri Nöroflirürji Kongresi, 16-18 Ekim 2009
tarihlerinde Dr. Mehmet Zileli Baflkanl›¤›’nda
‹stanbul’da yap›lacakt›r. Bu konuda tüm
haz›rl›klar tamamlanm›flt›r. Ayr›ca görevlilerimiz
EANS ve WFNS toplant›lar›na kat›lm›fllar,
derne¤imizi temsil etmifller ve önümüzdeki
dönemlerde de edeceklerdir. 2014 EANS ve 2017
WFNS kongrelerinin ülkemizde derne¤imiz
taraf›ndan düzenlenmesi için giriflimler
bafllat›lm›fl olup yak›nda adayl›k baflvurular›
yap›lacakt›r.

14- Son 1 y›l nöroflirürji camias› aç›s›ndan s›k›nt›l› bir
y›l olmufltur. Çeflitli illerde Nöroflirürji uzmanlar›
gözalt›na al›nm›fl ve adli takibata u¤ram›fllard›r.
Derne¤imiz bu konuda da gere¤ini yasal
çerçevede yapm›fl, duyuru ve röportajlarla
üyelerimizin haklar›n› korumaya çal›flm›flt›r.
Ancak toplulu¤umuzun ve markam›z›n imaj›n›
zedeleyenlere karfl› yasal olarak mücadele
etmek için de etik kurullar›n› çal›flt›rm›flt›r. Bu
amaçla özellikle ““uummuutt  ttaacciirrlleerrii”” olmak üzere her
türlü bilim ve etik d›fl› davran›flta bulunanlara
karfl› gerekli zeminlerde mücadele etmifltir.
Asl›nda yaflad›¤›m›z dönem sadece bizim
camiam›z için de¤il tüm sa¤l›k camias› için
s›k›nt›l› bir sene olmufltur. Sa¤l›kta dönüflüm
çal›flmalar›n›n verdi¤i sanc›lar, sa¤l›k
harcamalar›ndaki gereksiz art›fllar, buna karfl›l›k
SGK’n›n bazen çok gerekli olan ifllemleri
k›s›tlama giriflimleri, “tam gün yasas›” gibi
uygulanabilirli¤i tart›flmal› ancak ülkemiz sa¤l›k
sistemini, hasta haklar›n›, T›p e¤itimini,
Üniversitelerimizi temelden zarara u¤ratabilecek
olaylar bizimde çal›flma alanlar›m›z› farkl›
yönlerde de¤ifltirmektedir. 

15- Derne¤imizin halen faaliyette bulundu¤u
Bahçelievler’deki bu ters dubleks daire zaman
içerisinde yetersiz kalm›flt›r. ‹htiyaçlar›m›za
uygun,  otopark›, çal›flma salonlar›, depolar› ve
araflt›rma laboratuarlar›yla en az 2000 m2 lik
kapal› alan› olan ça¤dafl bir merkez düflüncesiyle
Çankaya, Yenimahalle Belediyeleri ve “Milli
Emlak” kurumu ile görüflmeler yap›lm›fl ve
Bat›kent’te toplu ulafl›ma çok uygun 4 ve 3
dönümlük iki adet arsa üzerinde çal›flmalar
yo¤unlaflm›flt›r. Bunlarla ilgili çal›flmalar›n
önümüzdeki aylarda bitirilmesi
hedeflenmektedir.

De¤erli üyelerimiz,

Türk Nöroflirürji Derne¤i, güçlenmifl kurumsal
yap›s›, mesleki sayg›nl›¤›, tüm kamu kurum ve
kurulufllar›yla yak›n iliflkisi ve sa¤lam maddi yap›s›yla
güçlü bir dernektir. Yeni yönetim kurullar›nda görev
alacak üyelerimize ve sizlere bu gücü huzur içinde
devrederken hepinize sayg›lar›m›z› sunuyor,
katk›lar›n›z için teflekkür ediyoruz. 

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  YYöönneettiimm  KKuurruulluu
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DD‹‹VVAANN  TTUUTTAANNAA⁄⁄II
20.06.09 Saat 10:00-12:00

Türk Nöroflirürji Derne¤i y›ll›k ola¤an Genel Kurulu 20 Haziran 2009 Tarihinde dernek merkezinde topland›.

Dernek baflkan› Ethem Beflkonakl› taraf›ndan yap›lan k›sa aç›l›fl konuflmas›n› takiben divan baflkanl›¤› için
üyeler taraf›ndan Dr. Bekir Gökben önerildi ve oy birli¤i ile kabul edildi.

Sayg› duruflu yap›ld›. Divan katipli¤i için Mehmet Sorar ve Serkan fiimflek önerildi ve oybirli¤i ile kabul
edildi. 

Gündem s›ras› olarak Dr. A¤ahan Ünlü taraf›ndan yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. Dr. Nur Alt›nörs
taraf›ndan Denetim Kurulu raporu okundu. 

Faaliyet raporu hakk›nda konuflmak üzere Selçuk Palao¤lu söz ald›. Yap›lm›fl olan bilimsel toplant›
faaliyetlerinin faaliyet raporunda liste halinde yer almad›¤›n› ve eklenmesi gerekti¤ini vurgulad›. 

Faaliyet raporu hakk›nda konuflmak üzere ‹brahim Ziyal söz ald›. Planlanan bina yap›m› için arsa al›m›
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi istedi. 

Faaliyet raporu hakk›nda konuflmak üzere Nur Alt›nörs söz ald›. Tam gün yasas›na olan karfl› ç›kman›n
kavramsal olarak olmamas› gerekti¤ini ve önemli olan›n bizim önerilerimiz ve bizim için uygun olanlar›n
tan›mlanmas› gerekti¤idir dedi. Faaliyet raporunda yer alan “EANS direktifleriyle” ifadesinin “önerileriyle”
olarak de¤ifltirilmesi gerekti¤ini bildirdi. Ayr›ca ç›kmas› planlanan yasada yer alan ve mesleki sorumluluk
sigortas›n›n gündeme al›nmas›n›n uygun olmayaca¤› yönünde fikirlerini beyan etti. Arsa al›m› sonras›nda
mevcut binan›n sat›l›p sat›lamayaca¤› hakk›nda bilgi istedi. 

Cevaben dernek baflkan› Ethem Beflkonakl› söz alarak arsa konusunda Yenimahalle ve Çankaya belediyesi
ile görüflüldü¤ünü bildirdi.  Bat›kent’te iki adet arsa bulundu¤unu ancak nihai sonuca halen ulafl›lmad›¤›,
son olarak Büyükflehir belediye baflkan› ile ay sonuna kadar görüflülece¤i, olmazsa milli emlak ile
görüflülerek uygun bir fiyatla bir arsan›n devri üzerine görüflülece¤ini ifade etti. Arsa bulunduktan sonra
bina yap›m› sürecinde halen bulunulan bina hakk›nda karar verilebilece¤ini anlatt›. Mesleki mesuliyet
sigorta ifllemlerinin zaten bafllam›fl oldu¤u hatta 200’e yak›n meslektafl›m›z›n sigortaland›¤›n›n bilindi¤ini
ve bu nedenle sigorta kurumlar› ile sigorta flartlar›n iyilefltirilmesine yönelik çal›flmalar yap›lmaktad›r dedi.
Selçuk Palao¤lu’nun önerileri do¤rultusunda yap›lan toplant›lar›n listesinin bültende yer alaca¤› ve faaliyet
raporuna eklenece¤ini bildirdi. Daha sonra Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu raporu
oylanarak oy birli¤i ile kabul edildi.  

Nihat Egemen eski yönetim kurulunun as›l ve yedek aynen devam etmesini önerdi. Öneri oylanarak oy
birli¤i ile kabul edildi.  Nihat Egemen eski denetim kurulunun as›l ve yedek olarak aynen devam etmesini
önerdi. Öneri oylanarak oy birli¤i ile kabul edildi. Disiplin kurulu üyelikleri için önerilen Nuri Arda, Turgay
Bilge, Celal ‹plikçio¤lu, Mehmet zileli ve Selçuk Palao¤lu as›l üyeliklere, fiükrü Ça¤lar, Faruk ‹ldan, Murat
Hanc›, Ali Kurtsoy ve Gökhan Akdemir de yedek üyeliklere oybirli¤i ile seçildiler. Dilek ve temennilerden
sonra genel kurul sona erdi.

DDiivvaann  ÜÜyyeessii DDiivvaann  BBaaflflkkaann›› DDiivvaann  ÜÜyyeessii
Dr. Serkan fi‹MfiEK Dr. Bekir GÖKBEN Dr. Mehmet SORAR

Türk Nöroşirürji Derneği Genel Kurulu Ardından
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Geliflen teknolojiler, t›bbi tedavide kullan›lan
implant ve cihazlarda h›zl› bir geliflim sa¤lam›flt›r. Bu
geliflim kaç›n›lmaz olarak sa¤l›k çal›flanlar›n›n
süreklie¤itilmesi ihtiyac›n› da do¤urmaktad›r. Ticari
kurulufllar ile sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda, ilerlemekte
olan t›bbi teknolojinin aktar›lmas›, t›bbi cihazlar›n
güvenli ve etkili kullan›m›, e¤itim ve araflt›rma
konular›ndaki iliflkilerin varl›¤› bu sürecin do¤al bir
sonucudur. Öte yandan, h›zla geliflen ve de¤iflen
bilgiyi yakalamak, güncel kalmak için u¤raflan sa¤l›k
çal›flanlar›, bu bilgilerin sunuldu¤u, e¤itimlerin ve
uygulamalar›n yap›ld›¤› sürekli e¤itimtoplant›lar›na
kendi imkanlar› ile kat›lmakta zorlanmaktad›rlar. BBuu
dduurruumm;;  ssaa¤¤ll››kk  ççaall››flflaann››nn››nn  ççaall››flfltt››¤¤››  kkuurruummddaann  yyeetteerrllii
mmaaddddii  ddeesstteekk  aallaammaammaass››,,  ttooppllaanntt››  ssaayy››ss››nnddaakkii  aarrtt››flfl
vvee//vveeyyaa  kkoonnggrree  mmaalliiyyeett  vvee  kkaatt››ll››mm  üüccrreettlleerriinniinn  aarrttmm››flfl
oollmmaass››  ggiibbii  sseebbeepplleerrddeenn  kkaayynnaakkllaannaabbiillmmeekktteeddiirr..
Sa¤l›k çal›flanlar› bu nedenlerle ve ayr›ca meslekte
yükselmek için gerekli kredi puanlar›n› istenilen
düzeyde tutabilmek için bu toplant›lara kat›lmak
istemekte ve ekonomik destek (sponsor) aray›fl›na
girmektedirler. Bu aray›fl, geçmifl y›llarda, ticari
kurulufllar ile sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda etik olmayan
baz› iliflkilere de neden olmufl olabilir.

T›bbi ticari kurulufllar ile, bu kurulufllar›n sundu¤u
implant ve cihazlar› sat›n alan, kullanan, kiralayan

veya kullan›lmas›n› sa¤l›k veren hekim ve di¤er sa¤l›k
personeli aras›nda oluflacak iliflkilere k›lavuz olmas›
amac› ile haz›rlanan bbuu  rreehhbbeerr,,  TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii
DDeerrnnee¤¤ii  ttaarraaff››nnddaann  ddaa  kkaabbuull  eeddiillmmeekktteeddiirr..

Ticari kurulufllarla hekimler aras›ndaki iliflkilerin
ahlaki standartlara ve yürürlükteki yasalara uygun
olmas› flartt›r. Kald› ki;ancak bu sayede, hekimler,
hastalar›n tedavilerine yönelik olarak verdikleri
kararlarda tam ba¤›ms›z ve bilimsel davranabililirler.
Ancak, halen ülkemizde ticari t›bbi firmalar ile söz
konusu sa¤l›k çal›flanlar› aras›ndaki iliflkileri
düzenleyen yönetmelikler olmad›¤› gibi, bu
iliflkilerin etik kurallar› konusunda yay›nlanm›fl bir
deklarasyon da bulunmamaktad›r. Mevcut yasalar›n
bu iliflkilerin her bir noktas›na cevap vermesi, yasal
suç ile etik kural ihlali gibi farkl› konular› ay›rabilmesi
her zaman mümkün gözükmemektedir. Bu metin,
güncel hayat›nda ve meslek icras› s›ras›nda do¤rudan
ya da dolayl› flekilde t›bbi ticari firmalar ile iliflkide
olan sa¤l›k çal›flanlar›n›n, ticari kurulufllar ile olan
iliflkilerinde uymalar› gereken önerileri
kapsamaktad›r. TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii, t›bbi ticari
kurulufllar›n temsilcisi olan ((OORRDDEERR)) ile görüflmeler
yapm›fl ve onlar›n da Avrupa'da geçerli olan
EEUUCCOOMMEEDD ilkelerine uyacaklar› konusunda
ttaaaahhhhüüttlleerriinnii  aallmm››flfltt››rr..  TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  ddee  bbuu

Duyuru

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  EETT‹‹KK  ‹‹LLKKEELLEERR  vvee
KKUURRAALLLLAARR  DDEEKKLLAARRAASSYYOONNUU

SSAA⁄⁄LLIIKK  ÇÇAALLIIfifiAANNLLAARRII  iillee  TT‹‹CCAARR‹‹  KKUURRUULLUUfifiLLAARR  AARRAASSIINNDDAAKK‹‹
‹‹LL‹‹fifiKK‹‹LLEERR  ‹‹ÇÇ‹‹NN  ÖÖNNEERR‹‹LLEENN  EETT‹‹KK  ‹‹LLKKEELLEERR  vvee  KKUURRAALLLLAARR

“HEK‹M - HASTA ‹L‹fiK‹S‹, TÜM ET‹K KURALLARIN ODAK NOKTASIDIR”
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öönneerrii  vvee  iillkkeelleerree  uuyygguunn  ttuuttuumm  iizzlleeyyeeccee¤¤iinnii  iillaann
eettmmeekktteeddiirr.. Bu deklarasyon, de¤iflen yasa ve
yönetmelikler, koflullar ve ihtiyaçlara göre
de¤ifltirilmeye ve güncellenmeye aç›kt›r.

HHEEKK‹‹MMLLEERR  ‹‹ÇÇ‹‹NN  ÖÖNNEERR‹‹LLEERR::

DDüüzzeennlleenneecceekk  oollaann  tt››pp  ee¤¤iittiimmii,,    ttaann››tt››mm
ttooppllaanntt››llaarr››  vvee  uuyygguullaammaall››  ççaall››flflmmaallaarr  iiççiinn;;

1. Sadece ciddi e¤itim amac› olan ve hasta
tedavisini iyilefltirmeye yönelik faaliyetler için,
ticari kurulufllardan destek al›nabilir.

2. Toplant›n›n içeri¤i, yap›s›, ilgili bas›l› evraklar›,
sa¤l›k hizmetini ve bilimi gelifltirmeye yönelik
olmal›, hiçbir kurulufla ticari ç›kar sa¤lamamal›d›r.

3. Toplant› düzenleyenler, bu toplant›lar›n amaç ve
içeri¤inin belirlenmesi, bunlar› kontrol edecek
kifli ve kurulufllar›n belirlenmesi, e¤itim
yöntemlerinin seçimi ve sonuçlar›n
de¤erlendirilmesi aflamalar›nda, ticari
kurulufllar›n ç›karlar›ndan uzak davranmak
zorundad›r.

4. Bu toplant›lar›n kiflisel ç›kar iliflkilerinden ar›nm›fl
olmas› gereklidir. Son bir y›l içinde, bir sa¤l›k
alan›ndaki ticari kurulufl veya organizasyonla
finansal iliflkide bulunmufl olup da, yeni bir
e¤itim toplant›s›n› düzenleyecek  veya kontrol
edecek olan kifliler, geçmiflteki iliflkilerini
aç›klamak zorundad›r. Bu iliflkisini aç›klamak
istemeyenler e¤itim toplant›lar›n›n
organizasyonunda yer alamazlar.

5. E¤itim amaçl› etkinlikleri düzenleyenler, bütün
kat›l›mc›lar aç›s›ndan ç›kar çat›flmalar›n›n
olmamas›na dikkat etmek, var ise de çözüm
oluflturmak zorundad›r.

6. E¤itim toplant›lar›nda yap›lacak yemek ve sosyal
programlar, bilimsel etkinli¤i geride b›rakacak
veya onu geçecek düzeyde olamaz.

7. E¤itim toplant›lar›n› düzenleyenler, ticari
kurulufllar›n parasal desteklerini, e¤itici  ve
konuflmac› konumunda olmayanlar›n seyahat,
konaklama, huzur haklar› veya kiflisel harcamalar›
için kullanamazlar.

8. E¤itim toplant›lar›n› düzenleyenler, ticari
kurulufllar›n sa¤lad›¤› parasal deste¤in nas›l
al›nd›¤›n›, nas›l kullan›ld›¤›n› ayr›nt›l› ve
denetime aç›k olarak kaydetmek zorundad›r.

9. E¤itim toplant›s›na kat›lacak olanlar, ticari
kurulufllardan, yaln›zca o etkinlik süresi için, kay›t
ücreti, ulafl›m ve konaklama giderleri için destek

alabilirler. Bu destek sadece o sa¤l›k çal›flan› için
olabilir. Söz konusu destek efl, çocuk vb.
refakatçileri için olmamal›d›r. Bu gibi
refakatçilerin giderleri, kat›l›mc› sa¤l›k çal›flan›
taraf›ndan bizzat karfl›lanmal›d›r.

10. E¤er bir hekim, e¤itim amaçl› olarak parasal bir
destek veya patent ücreti al›yorsa bunu hastas›na
bildirmelidir.

11. Bir hekim, kulland›¤› bir ürün için veya ürün
de¤ifliminde transfer nedeni ile do¤rudan
finansal destek alamaz.

12. Tüm hekimler taraf›ndan kullan›labilecek olan bir
ürünün seçiminde etkili olan bir hekim, e¤er
varsa, ticari kurulufl ile olan her türlü iliflkisini
aç›klamak zorundad›r.

13. Bir hekim, bilimsel çal›flmas› için kendisi veya
kurumuna yap›lan bir ticari kurulufl deste¤i varsa,
aç›klamak zorundad›r.

14. Ülkemizdeki teknolojik geliflmenin
desteklenmesi ve t›bbi ticari malzemede
yurtd›fl›na ba¤›ml›l›¤›n ortadan kald›r›lmas› için
hekimlerin ticari malzeme sa¤layan kurulufllarla
iflbirli¤inin desteklenmesi yasal ve etik koflullara
uygun olmas› kofluluyla gereklidir. Bir hekim,
teknolojinin gelifltirilmesi amac›yla ticari
kurulufllarla birlikte çal›flabilir ya da dan›flmanl›k
yapabilir. Ancak yap›lan çal›flmalar yay›nland›¤›
ya da sunuldu¤u zaman bu iliflki ve ilgili
kurulufltan al›nan deste¤in aç›klanmas› gereklidir.

TT‹‹CCAARR‹‹  KKUURRUULLUUfifiLLAARR  ‹‹ÇÇ‹‹NN  ÖÖNNEERR‹‹LLEERR::

15. Ticari kurulufllar, sa¤l›k çal›flanlar›na, temsilcisi
olduklar› t›bbi teknolojinin güvenli ve etkili
kullan›labilmesi için ürün hakk›nda e¤itici
toplant› ve uygulamal› çal›flmalar sa¤layabilirler.
Bu tür toplant›lar, mümkün ise ticari kurulufllar›n
kendilerine ait binalar›n salonlar›nda veya
toplant› salonu içeren kliniklerde yap›lmal›d›r.
Ticari kurulufllar, toplant›lar s›ras›nda kat›l›mc›
sa¤l›k personeline uygun fiyatlarla olmak flart› ile
yeme-içme imkan› sa¤layabilirler.

16. Ticari kurulufllar sa¤l›k çal›flanlar›na yasa,
yönetmelik ve mesleki kurullar›n›n izin verdi¤i
yerlerde, finansal destek sa¤layabilirler. Bu
finansal destekler:  konferans, kurs, uygulama ve
e¤itim çal›flmalar›na kat›l›m ücreti, makul
seyahat, yemek ve konaklama masraflar› olabilir
(daha genifl aç›klama Eucomed K›lavuzunun
‘sorular ve cevaplar’ bölümünde mevcuttur). Bu
tür finansal destekler yasalara uygun olmal›d›r.
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Bu konuda bir tereddüt oldu¤u takdirde, ticari
kurulufllar, destek olduklar› sa¤l›k çal›flan›n›n
ba¤l› oldu¤u kurumlar, hastane yönetimi,
üstlerine veya di¤er yerel üst birimlere haber
vermek zorundad›r.

17. Ticari kuruluflun sa¤lad›¤› finansal destekler,
toplant›y› düzenleyen kuruma ödeme fleklinde
yap›l›r, bizzat kat›l›mc› sa¤l›k çal›flan›na
yap›lamaz. Bir ticari kurulufl, e¤itim
organizasyonunu yapanlar›n bilgisi ve onay›
d›fl›nda kat›l›mc›ya herhangi bir destek
sa¤layamaz.

18. Ticari kurulufllar sa¤l›k çal›flanlar›n›n düzenledi¤i
e¤itim toplant›lar›, kongre ve uygulama
çal›flmalar›na destek olabilirler. Ticari kurulufllar,
yapt›klar› deste¤in karfl›l›¤›nda, toplant›n›n konu
ve konuflmac›lar›n›n belirlenmesine, e¤itim
yöntemlerine kar›flamazlar ve etkinli¤in
baflar›s›n›n de¤erlendirilmesinde rol alamazlar.

19. Ticari kurulufllar; yap›lan toplant›lar s›ras›nda tüm
bilgilerin adil, dengeli ve bilimsel titizlikle
haz›rlanm›fl olmas› kayd› ile uydu
sempozyum/çal›fltaylar yapabilirler.  T›p e¤itimi
olarak de¤erlendirilmeyen ve kredilendirilmeyen
bu toplant›lar, ayn› anda yap›lan di¤er
toplant›lar›ndan ayr› olarak de¤erlendirilir ve
dolay›s›yla ticari kurulufllar bu toplant›lar›n
içeri¤ini belirleyebilir, konuflmac› seçiminden
sorumlu olabilirler.

20. Ticari kurulufllar, e¤itim kurumlar›na, sa¤l›k
hizmeti veren kurumlara veya bilim adamlar›na
destek için burs verebilirler. Ancak bursu
kullanacak kiflinin seçimi konusunda, bursun
verildi¤i kuruma kar›flamazlar. Burslar bireylere
de¤il, e¤itim veya mesleki kurumuna verilmelidir.

21. Ticari kurulufllar, ürünlerinin özelliklerini
anlatmak, sözleflme ve sat›fl flartlar›n› konuflmak
üzere, sa¤l›k çal›flanlar› ile bir araya gelebilirler.
Bu toplant›lar, kural olarak sa¤l›k çal›flan›n›n
kurumunda veya ona yak›n bir yerde yap›lmal›d›r.
Bu toplant›larda ticari kurulufllar makul yemek
masraflar›n› karfl›layabilirler. Fabrika gezileri veya
tafl›namaz cihazlar›n tan›t›m›n›n gerekli oldu¤u
durumlarda, ticari kurulufllar, sa¤l›k çal›flan›n›n
kabul edilebilir ulafl›m ve konaklama masraflar›n›
karfl›layabilirler. Toplant›lara, sa¤l›k çal›flanlar›
efllerini ve misafirlerini getiremezler.

22. Ticari kurulufllar, sa¤l›k çal›flanlar›ndan
dan›flmanl›k hizmeti alabilirler. Bu konuda
Eucomed kurallar› (madde:5) geçerlidir.

23. Ticari kurulufllardan verilecek olan hediyeler,
sa¤l›k çal›flan›n›n ba¤l› oldu¤u yasa ve
yönemeliklere uygun, ifli ile uyumlu olmal›,
hastalara yarar sa¤lamal› veya e¤itimsel bir
fonksiyon sunmal›d›r. Hediyeler nakit veya nakit
benzeri flekillere dönüfltürülemez.

24. Ticari kurulufllar, toplant›larda tan›t›m için
sergi/stand alan› kiralayabilirler ve reklamlar›na
uygun bir flekilde izin verilebilir:

a. bas›l› belgeler içinde ilk veya son sayfada
reklam olabilir,

b. e¤itim odas›n›n giriflinde, etkinlik s›ras›nda,
sonras›nda ve etkinlik odas›nda ç›karken
reklam materyali da¤›t›lamaz,

c. ticari çal›flmalar ile e¤itim çal›flmalar› ayn› oda
veya salonda gerçeklefltirilemez,

d. e¤itimin yap›ld›¤› oda içinde ticari mesaj,
reklam veya ambleme izin verilemez,

e. yans›lar, görsel materyaller, özet bildiri ve
notlar ile kongre kitaplar› ticari bir isim veya
amblem içeremez. Ancak yans› ve video
çekimlerinde görünen, e¤itim çal›flmalar›nda
kullan›lan alet ve cihazlar›n üzerindeki ticari
isim ve amblemlerin ortadan kald›r›lamad›¤›
durumlar bu tan›m›n d›fl›ndad›r. Bu durumda,
düzenleyiciler ve e¤iticiler içeri¤in e¤itim
d›fl›nda bir amaca yönelik olmad›¤›n›n
güvencesini vermekle sorumludur.

25. Ticari kurulufllar, sonuçta fayda sa¤layacak
ba¤›ms›z t›bbi araflt›rmalara, t›p biliminin ve
e¤itiminin geliflmesi ve hasta-toplum e¤itimini
desteklemek amac› ile parasal destek
sa¤layabilirler. Bu tür destekler, hiçbir flekilde,
ticari kuruluflun ürün ve hizmetlerinin, geçmifl,
günümüz veya gelecekteki potansiyel
kullan›m›na ba¤lanamaz. E¤itim yard›mlar›,
yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler uyar›nca,
sadece bunlar› alabilecek kurulufl ve kurumlara
yap›labilir, sa¤l›k çal›flanlar›na bireysel olarak
verilemez.

KKaayynnaakkllaarr::

1. Türk Cerrahi Derne¤i Sürekli T›p E¤itimi
Etkinliklerinde Etik ‹lkeler ve Kurallar;
Prof. Dr. Cem Terzi, Türk Cerrahi Derne¤i,2009.

2. Eucomed, ‹fl uygulamalar› Tüzü¤ü,

3. Eucomed, K›lavuz döküman'›

4. AAOS k›lavuzu'ndan faydalan›lm›flt›r.
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Türk Nöroflirürji Derne¤i Baflkan› Doç. Dr. Ethem
Beflkonakl›, uzmanl›k derneklerinin bat›l›
örneklerinde oldu¤u gibi, Türkiye’de de alanlar›nda
bir otorite olarak kabul edilmesi gerekti¤ini söyledi.
Doç. Dr. Beflkonakl›, son zamanlarda hekimlere
yönelik gerek adli, gerekse SGK taraf›ndan yürütülen
soruflturmalara dikkat çekerek, medyan›n daha aç›lan
davalar sonuçlanmadan yarg›s›z infaz yapmamas›n›
istedi.

Bilirkifli tespitlerinde mutlaka ilgili uzmanl›k
derne¤inden destek al›nmas› gerekti¤ini söyleyen
Doç. Dr. Ethem Beflkonakl›, bu sayede bilirkifli talep
edilen konuda hem daha yetkin kiflilerden görüfl
al›nmas›, hem de konunun daha iyi yorumlanmas›
sayesinde eksik ya da yanl›fl kararlardan da
sak›n›lm›fl olaca¤›n› ifade etti.

Türk Nöroflirürji Derne¤i Baflkan› Doç. Dr. Ethem
Beflkonakl›, SGK soruflturmalar›ndan bilirkifli

tespitine, performans sisteminin uygulamaya girmesi
ard›ndan gereksiz giriflimsel ifllemlerin art›p
artmad›¤›ndan, t›bbi arflivlemeye kadar pek çok
konuda Medimagazin’in sorular›n› cevapland›rd›.

‹‹ssttaannbbuull’’ddaa  1100’’uu  bbeeyyiinn  cceerrrraahh››  ttooppllaamm  1155  ddookkttoorruunn
oollaayy››  iillee  iillggiillii  kkoonnuuflflmmaakk  iissttiiyyoorruuzz..  SSoossyyaall  GGüüvveennlliikk
KKuurruummuu  ((SSGGKK))’’nn››nn  hheekkiimmlleerree  yyöönneelliikk,,  bbuunnaa  bbeennzzeerr
bbiirrttaakk››mm  ooppeerraassyyoonnllaarr››  oolluuyyoorr..  HHeekkiimmlleerriinn  bbiirr  ttaakk››mm
yyoollssuuzzlluukkllaarr››nnaa  ddaaiirr  bbaass››nnaa  bbiirrççookk  iiddddiiaa  yyaannss››yyoorr..  BBuu
kkoonnuuyyllaa  iillggiillii  ggeenneell  bbiirr  ddee¤¤eerrlleennddiirrmmee  hheekkiimmlleerr
aaçç››ss››nnddaann  ssiizzccee  nnaass››ll  yyaapp››llmmaall››??

Önce flöyle bir fley söylemek istiyorum. Bu
soruflturmalar flu an adli soruflturmalar halinde.
Bildi¤im kadar›yla SGK’n›n soruflturmas›
durumundan ç›km›fl durumda.

MMaallii  ppoolliiss  yyaapptt››  zzaatteenn..

Evet, biraz daha farkl› durumda.

‹‹ssttaannbbuull’’ddaakkii  mmaallii  ppoolliiss,,  aammaa  bbaazz››  yyeerrlleerrddee  ssaaddeeccee
SSGGKK  ssoorruuflflttuurrmmaass››  yyaapp››lldd››

O zaten çok rutin bir fley. Örne¤in; Derne¤imize
sürekli olarak bununla ilgili, “Bununla ilgili ne
düflünüyorsunuz, flurada flöyle bir fatura ile
karfl›lafl›ld›, bu konuyla ilgili ne düflünüyorsunuz?”
diye direkt bilirkiflilik, dan›flmanl›k fleklinde sorular
oluyor. Biz de bunlara cevap veriyoruz. Ya da, “fiu
cihaz hakk›nda ne gibi bir fley düflünüyorsunuz?” diye
soruldu¤u oluyor. Bunlar›n bazen resmi yönleri
olmayabiliyor. Gerçi biz resmi flekilde cevabi yaz›
yaz›yoruz. 

Basında Türk Nöroşirürji Derneği

DDeerrnneekk  BBaaflflkkaann››mm››zz  EEtthheemm  BBeeflflkkoonnaakkll››’’nn››nn
MMeeddiimmaaggaazziinn  DDeerrggiissiinnddee  YYaayy››nnllaannaann  RRööppoorrttaajj››
2288  MMaayyııss  22000099

DDeerrnneekklleerr  ddaahhaa  aakkttiiff  rrooll  aallmmaall››......
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‹stanbul’daki olay›n özelli¤ine gelecek olursak,
halen birtak›m ceza davalar› sonuçlanmam›fl oldu¤u
için, bu konuda yorum yapmam›z çok uygun
olmayabilir. Ancak, birkaç konuyu vurgulamak
isterim. Birincisi, bu konuyla ilgili bilirkiflilik
kurumunun sorgulanmas› gerekti¤ini düflünüyorum.
Bilirkiflilik konuya uygun, konuyla ilgili uzmanl›k
derneklerinden yard›m al›narak yap›lmal›d›r. Bu hem
merkezi olabilir hem yerel olabilir. E¤er uzmanl›k
derneklerinden yard›m al›nmazsa, uygun bilirkifli
atan›p atanmad›¤› yönünde flüpheler oluflur. Bu
flüpheler bizim camiam›zda da halen vard›r. Son
olaylarla birlikte bu biraz daha belirginleflmifltir.
Burada flunu söylemek istiyorum. Özellikle belli bir
grup, örne¤in; beyin cerrahisi grubu diyelim. Herkes
beyin cerrah› ama, Türkiye’de özel olarak branfllaflma,
resmi olmasa da özelleflme durumu yaflan›yor. Bütün
dünyada yafland›¤› gibi, Türkiye’de de yaflan›yor.
Mesela omurgayla ilgili bir olay›n soruflturmas›
s›ras›nda, bizim alt grubumuz var. Spinal cerrahi
grubumuz var. Bu konuyla ilgili bilirkifli kimler olabilir
diye bizim dernekten sorulursa, biz bu gruptan ilgili
kiflileri bilirkifli olarak önerebiliriz. Üç kifli mi
gerekiyor, biz 10 kifli öneririz. Bunlar› da farkl› farkl›
flehirlerden öneririz. Böylece SGK uygun kiflileri
aralar›ndan seçer. Ama en az›ndan biz deriz ki,
“Bunlar bu ifllerde bilirkiflilik yapmaya uygun
insanlard›r deriz. O zaman, mesela a¤›rl›kl› olarak
nörovasküler cerrahiyle veya daha a¤›rl›kl› olarak
onkolojiyle u¤raflan bir kifli baflka bir konuda bilirkifli
olmaz. Böylece daha sa¤l›kl› bir sonuç alma ihtimali
artar. Bu, olay›n bilirkiflilikle ilgili k›sm›. Bunu biz
daha önce SGK’ya da önerdik. Uzmanl›k
derneklerinden görüfl al›rsan›z her fley daha sa¤l›kl›
iflleyebilir dedik.

‹kincisi, bu konuyla ilgili söyleyebilece¤im farkl›
bir fley, daha yasal süreçler tamamlanmad›¤› için
bütün bir meslek grubunu, bütün hekimleri rencide
edici tarzda medya yaklafl›m›n› da uygun
bulmuyorum. Size bir örnek vereyim.

Geçti¤imiz günlerde bir gazetenin, çok garip bir
manfleti vard› “Bilmem ne doktorlar” diye. Ancak
gazetenin bu manfleti att›¤› günden bir gece evvel,
bu doktorlar›n hepsi serbest b›rak›lm›fllard›. fiimdi
bu manfleti atan medya kuruluflunun ne yapmas›
gerekir? Normal flartlarda ertesi günü, “Hepsi serbest
kald›” diye bunu yine manfletten vermesi laz›m. fiu
an hepsi tutuksuz yarg›lan›yor. Yarg›n›n sonucu ne
olur bilemeyiz, bu yarg›n›n bilece¤i bir fley. Ancak,
sonuçta bu ifle ad› kar›flan insanlar, e¤er bizim

derne¤imizin üyesi iseler ve ceza al›rlarsa, biz de
mesleki örgüt olarak onlar›n cezas›n› zaten veririz.

PPeekkii  bbuu  ssööyylleeddii¤¤iinniizz  ddeerrnneekklleerrddee  ggeenneell  oollaarraakk
yyaapp››ll››yyoorr  mmuu??

Bak›yoruz hekimlere yönelik etik d›fl›
davran›fllarda ne Türk Tabipleri Birli¤i (TTB)’ne tabip
odalar›, ne dernekler pek de aktif görünmüyor.
Galiba hekimlerden tepki alacaklar›n› düflündükleri
için çok da müdahil olmak istemiyorlar.

Hakl›s›n›z. fiimdi son zamanlarda flöyle bir fley var.
Biz gazeteye ç›k›p, bu böyle de¤ildir desek, devam
eden bir soruflturmaya engel teflkil etme yönünde
suçlanabiliriz. Uzmanl›k dernekleri halen bilimsel
çal›flmalardan kurtulmufl de¤iller. Sosyal, mesleki ve
hukuki çal›flmalar›n› bat›l› örneklerinde oldu¤u gibi
gelifltiremediler. As›l önemli nokta bu. ‹kincisi de
yanl›fl yapmaktan korktuklar›ndan. Ço¤u derne¤in
hukuk dan›flmanlar› yok. Ama bizim profesyonel
hukuk büromuz var. Bir hukuk bürosu var ve
dan›flmanl›k hizmeti al›yoruz. Bir konu oldu¤unda
onlara dan›fl›yoruz. Diyoruz ki, “Böyle bir olay oldu,
biz buna karfl› ne yapabiliriz?” Bize, “Mesleki örgüt
olarak hiçbir fley yapamazs›n›z. Çünkü yarg›lama
süreci var. Birisi bir hata ifllemifl. Bunun sonucu ne
olacak bilemiyoruz. Söyleyebilece¤iniz tek fley,
insanlar›n insanl›k onuruna, haysiyetine, flerefine
uygunsuz davran›flta bulunulmamas› gerekir diye bir
sözünüz olabilir” diyorlar. Biz de bunu zaten web
sayfam›zda bu flekilde duyuruyoruz.

BBiirr  öönncceekkii  aadd››mmaa  ggiiddeelliimm..  HHeekkiimmlleerriinn  eenn  ssoonn  TTCCKK
çç››kktt››kkttaann  ssoonnrraa  bbiirraazz  hhuukkuukkii  bbiillggiilleennddiirrmmeelleerrii  vvaarrdd››..  OO
zzaammaannllaarr  bbuunnuu  yyoo¤¤uunn  oollaarraakk  ggöörrmmüüflflttüükk..  AAssll››nnddaa
hheekkiimmlleerriinn  ggeenneell  oollaarraakk  hhuukkuukkii  vvee  mmaallii  kkoonnuullaarrddaa
bbiillggiilleerriinniinn  bbiirraazz  yyeetteerrssiizz  oolldduu¤¤uunnuu  ggöörrüüyyoorruuzz..  BBuu
nnookkttaaddaa  ddeerrnneekklleerr  bbiirraazz  aakkttiiff  bbiirr  rrooll  üüssttlleenneemmeezz  mmii??

Üstlenebilir. Üstlenmesi de gerekir. Biraz önceki
konuya geliyoruz yine, dernekler otorite olarak
tan›mlanmad›¤› sürece, yani bat›l› örnekleri gibi bir
otorite olarak tan›mlanmad›¤› sürece, bu konuda
kendilerini gelifltirmeleri çok zordur. Çünkü
yapabilecekleri fley s›n›rl›d›r. Ne yap›yor? Bilimsel
çal›flmalar›n› yap, e¤itim çal›flmalar›n› yap, kurslar
düzenle, sempozyumlar düzenle. Derneklere sen
otoritesin ya da yar› otoritesin diye bir görev verilirse,
o zaman dernekler de bu konudaki gerekli ad›mlar›
atmak zorunda kalacaklard›r.



13

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

Mesela Maliye bundan 6 y›l önce, “Dernekler
Kanun’una göre, birden fazla kâr elde edici çal›flmada
bulunuyorsan›z, iktisadi iflletme kurman›z gerekir”
diye zorunlu tuttu. Biz de hemen iktisadi iflletmemizi
kurduk. Bütün faaliyetlerimizdeki vergilendirmeleri,
KDV ödemelerini hepsini yap›yoruz. Herkesin kafas›
rahat, biz de çok rahat›z. Ancak e¤er bunu bize
zorlamazlarsa veya bu haklar› vermezlerse, dernekler
de yapabilecekleri fleylerde s›n›rl› kal›yorlar.

TTB veya tabip odalar› hukuki konularda aktif rol
üstlenmiyorlar. Dedi¤iniz gibi bilimsel olaylarda tabi
ki hem TTB, hem tabip odalar›, hem dernekler
aktifler. Ama bu tür hukuki konularda hekimlerin
biraz ortada b›rak›lm›fl hissettikleri söz konusu.
Sadece ‹stanbul’daki olay için söylemiyoruz, birçok
olay oluyor, birçok da suçsuz hekim var. Yani yanl›fl
yapt›¤›n› bile bilmeyen birçok insanla karfl›
karfl›yay›z.

Çok hakl›s›n›z. Bir cihaz, birisi geliyor “Ben bir
cihaz ürettim” diyor, o cihaz kullan›l›yor. SGK buna
izin veriyor ve fiyatland›r›yor. E¤er bu cihaz›n
kullan›lmas›na izin varsa, doktor da bunu kullan›yor.
Bunun endikasyonlar› ve kötü niyetleri ayr›ca
sorgulan›r. Normalde olmas› gereken flu;
Amerika’daki FDA türü bir düzenleme yap›lacak. Kim,
hangi cihaz› kullanmak istiyorsa SGK’ya baflvuracak,
“Benim böyle bir cihaz›m var, bunun kullan›m› uygun
mu, de¤il mi?” diye soracak. Önce bunun iznini
almas› laz›m. SGK’n›n da ilgili uzmanl›k derne¤ine
baflvurarak görüfl almas› laz›m. Biz de uzmanl›k
derne¤i olarak ilgili kurullar›m›zla inceleyece¤iz.
‹ncelememiz sonunda diyece¤iz ki “Bu cihaz
gerçekten insan sa¤l›¤›na ve kullan›ma uygundur.
Endikasyonlar›n iyi tespit edilmesi flart›yla ve fiyat›
sizin taraf›n›zdan belirlenmesi flart›yla kullan›labilir.”
Ama flu an böyle de¤il. Bir firma, bir ilaç üretti¤i
zaman, ‹laç Eczac›l›k Genel Müdürlü¤üne müracaat
ediyor. ‹ki üç sene didik didik incelendikten sonra
kullan›m izni ç›k›yor. Ancak bu implantta böyle de¤il.
‹mplantta da bu sisteme gidilmesi laz›m. Ama
gidilirken de ilgili kurumlardan görüfl al›nmas›
gerekir. 

‹‹mmppllaannttttaa  ddaa  ssoonnuuççttaa  bbaakkaannll››kk  rruuhhssaatt  vveerrmmiiyyoorr
mmuu??  

Veriyor ama böyle ciddi bir inceleme ve
sorgulamadan geçmiyor. Bize bir defa bile implantla
ilgili “Bu nedir?” diye soran olmad› ki. Herhangi bir
fley, “Tamam kullanabilirsin” diyor. Bizden herhangi

bir görüfl al›nan implant yok. fiimdiye kadar, hiçbir
zaman bize sorulmad›.

HHeekkiimmlleerriinn,,  cceerrrraahhllaarr››nn,,  mmeesseellaa  bbeeyyiinn
cceerrrraahhiissiinnddee  mmeeddiikkaall  ffiirrmmaallaarrllaa  ddaa  iilliiflflkkiissii  ççookk..
HHeekkiimmlleerriinn  üüççüünnccüü  kkiiflfliilleerrllee  iilliiflflkkiilleerriinnddee  nneelleerree
ddiikkkkaatt  eettmmeelleerrii  llaazz››mm??

Birincisi yasal olmayan hiçbir iliflkiyi kabul
etmemesi laz›m. Diyelim ki bir cihaz var, birisi geldi
tan›t›m yapmak istiyor. Ben uygun bir zamanda
“Göster ürününü” diyebilirim. Ancak bunun baflka bir
türlü iliflkiye çevrilmesine karfl› hekimlerin e¤itimli
olmas› laz›m. Biz de zaten bütün gruplar›m›zda ve
kurullar›m›zda bunun e¤itimlerini vermeye
çal›fl›yoruz. Ancak bu grup ve kurullar›m›z›n
e¤itimlerine kat›lmayanlar, ya da çok tecrübesiz
olanlar hata yapabiliyorlar. Benim tavsiyem; bütün
e¤itimlere kat›lm›fl olmalar› gerekiyor. Bu e¤itimlere
kat›lm›fl olan insanlar›n bir hata yapabileceklerine
ben inanm›yorum. Biraz önce de söyledi¤im gibi,
e¤er herhangi bir kötü niyet tafl›yan insan varsa, bu
doktor olmufl, avukat olmufl, gazeteci olmufl, bakkal
olmufl hiç fark etmez. Bu insan, afedersiniz ya burada
sahtekârl›k yapacakt›r, ya da gidecektir f›r›n soyup
ekmek çalacakt›r. O yüzden dikkat etmek laz›m.
Türkiye’de yaklafl›k bin 500 beyin cerrah› var. Otuz
tane kötü niyetli insan olmay›versin, bizim tercihimiz
bu. Onun için yasalar›n izin verdi¤i bütün iliflki
flekilleri kullan›labilir. Karfl›l›kl› görüfl al›flverifli
yap›labilir. Bu iyidir, bu kötüdür denilebilir. Birtak›m
ürünleri e¤er kullanma izni varsa kullanabilir. Ama
bunun gizli ajandalar›n›n olmamas› laz›m. Ben zaten
inanm›yorum gizli ajanda oldu¤una. Zaten bütün
soruflturmalar da flu ana kadar bize ulaflm›fl,
Derne¤imiz üyesi bir kötü niyet cezas› alan kifli
yoktur. E¤er olursa biz zaten mesleki olarak onun
cezas›n› veririz. Ama söyledi¤im gibi bizim
Derne¤imizden kötü niyetli tutum nedeniyle ceza
al›p ta dernek üyeli¤imizden ç›kard›¤›m›z bir üyemiz
yok. 

BBööyyllee  bbiirriissii  oolluurrssaa  ddeerrnneekk  üüyyeellii¤¤iinnddeenn  mmii
çç››kkaarr››llaaccaakk??  

Bizim tüzü¤ümüz gere¤i, mesleki sayg›nl›¤›
zedeleyici her türlü davran›flta bulunan üyeler,
disiplin kurulu, etik kurul ve yönetim kurulu
kararlar›yla üyelikden at›l›r ve bunlar da ilan edilir.
Ama flu ana kadar böyle bir fley olmad›.

Bu tür fleyler bas›nda yer al›nca, genel bir kötü
imaja do¤ru gidifl oluyor. Böyle olunca da hekimlerin
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hakl› oldu¤u bir konu da olsa asl›nda sesleri pek
duyulmuyor. Bunlar hep bir kambur gibi, hekimlik
mesle¤inin üzerine y›k›l›yor.

BBuunnllaarr››nn  öönnlleennmmeessiinnddee  BBaakkaannll››kk  oollssuunn,,  TTTTBB  oollssuunn,,
ddeerrnneekklleerr  oollssuunn  nneelleerr  yyaappaabbiilliirrlleerr??  

Geçti¤imiz haftalarda gazetelerde “Gerekmedi¤i
halde cihaz tak›lan hastalar olmufl” diye bir haber yer
ald›. Biz bunun olabilece¤inei hiç düflünmüyoruz. Bu
tür haberler fluna yol aç›yor. Bu tür haberler,
gerçekten tedavi olmas› gereken insanlarda pani¤e
ve tedaviden kaçmas›na yol aç›yor. Örnek vereyim,
bu kullan›lan implantlar›n hepsi insanlar›n hayat›n›
kurtaran, insanlar›n yaflam kalitesini art›ran cihazlar
ve ameliyatlard›r. Üç tane kötü örnek var diye bu
flekilde ortaya ç›kar›lmas›, gerçekten ciddi ve
bilimsel yöntemlerle tedavi olmas› gereken hastalar›
da engellemektedir. Bunlara dikkat edilmesi
gerekmektedir. Biz bunu söylüyoruz, ama ço¤u yerde
dikkat gösterilmiyor. Her mesle¤in bir ahlak›n›n

olmas› gerekir. Biraz önce verdi¤im haber örne¤i;
haber manflete ç›km›fl, ama ayn› gün o insanlar
serbest b›rak›lm›fl. Normalde ne gerekir? Ertesi gün
küçük de olsa serbest kalmalar›yla ilgili bir haber
ç›kmas› laz›m, ama yok. Peki, biz ne yapal›m, yeni bir
gazete biz mi ç›karal›m? Sadece web sayfalar›m›zda
uyarmaya çal›fl›yoruz.

DDeerrnneekklleerr  ttaarraaff››nnddaann  bbaass››nnaa  yyöönneelliikk
bbiillggiilleennddiirrmmeenniinn  aazz  oolldduu¤¤uu  ssööyylleenneebbiilliirr  mmii??  

Yine biraz önce söyledi¤ime geliyor. Bununla ilgili
kültür oluflmad› hiç. Zaman içerisinde bu kültürün ve
yetkilerin artaca¤›n› zannediyorum. Böyle bir
durumda “Acaba ben bas›na bir demeç verirsem suç
ifller miyim?” korkusu var. Suçlan›r m›y›m korkusu var.
Bununla ilgili bir kültür daha geliflmedi maalesef.
‹leride geliflebilece¤ini düflünüyorum. 

Genel olarak hep akl›m›za gelen, bu konuda
derneklerin di¤er kurum ve kurulufllardan daha aktif
bir rol üstlenmesi gerekti¤i diye düflünüyoruz.
Asl›nda bu sorular› da böyle düflündü¤ümüz için size
yöneltiyoruz. Çünkü derneklerin biraz daha aktif
olabilece¤i yönünde bir kan› var. Asl›nda bu olursa ve
sizinle iliflkiye girerse, bir yerde SGK’n›n da ifl
yükünü hafifletmifl olursunuz. 

SGK diyelim ki bir yerde fatura yükünün fazla
oldu¤unu gördü. Bunu hemen bize bildirsin. Bize, “fiu
hastanede genel kullan›ma göre bize anlams›z gelen
bir kullan›m var. Bu konuda ne düflünüyorsunuz?”
desin. Biz de, o yetkimiz olsun; oray› inceleyelim,
“Hakl›s›n›z burada bir haks›z kullan›m var” diyelim.
Ama flu an böyle bir fley yok. SGK buray› iki sene
takip ediyor. ‹ki sene burada ameliyat yap›lmas›na
izin veriyor, sonra maliye ve di¤er cezai fleylere
müracaat ediyor. Ancak, bizim önerimizi dikkate
al›rsa yap›lmamas› gereken birtak›m ifllerin de vakti
zaman›nda önüne geçmifl olur. 

BBiirr  ddii¤¤eerr  ggöörrüüflfl  ddee  flflööyyllee;;  PPeerrffoorrmmaannssaa  ddaayyaall››  ddöönneerr
sseerrmmaayyee  ssiisstteemmii  çç››kktt››kkttaann  ssoonnrraa  ggiirriiflfliimmsseell  iiflfllleemmlleerriinn
ggeerreekkssiizz  flfleekkiillddee  aarrtttt››¤¤››  yyöönnüünnddee  cceerrrraahhii  bbrraannflflllaarraa
yyöönneelliikk  bbiirr  kkaann››  oolluuflflttuu..  SSiizziinn  bbuunnuunnllaa  iillggiillii  ggöözzlleemmiinniizz
nneeddiirr??  

Asla bununla ilgili bir gözlemim yok. Ben bir
e¤itim araflt›rma hastanesinde çal›fl›yorum ve klinik
flefiyim. Burada daha önce neler yap›l›yorsa bugün
de ayn› ifller yap›l›yor. Belki flu olmufl olabilir. Daha
fazla çal›flma yapt›¤› zaman bunun az ya da çok
karfl›l›¤›n› bir miktar daha fazla alaca¤›n› bildi¤i için



15

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

insanlar, daha fazla çal›fl›yor. Benim asistanl›¤›m
zaman›nda saat bir dedi mi, ameliyatlar biterdi.
fiimdi 4’e, 5’e, 6’ya kadar ameliyatlar devam ediyor.
Fark buradan kaynaklan›yor olabilir. Bu zaten Sa¤l›k
Bakanl›¤›ndaki tedavi verileriyle uyumlu bir flekilde
oluyor. Biz flimdi demiyor muyuz, insanlar›n 10 sene
önceki haliyle flimdiki halleri bir de¤il. ‹nsanlar›n hem
hastaneye hem hekime ulaflabilirli¤i artt›. fiimdi bunu
biz gururla söylemiyor muyuz? Say›n bakan›m›z da
bunu gururla söylüyor. Do¤rudur, insanlar›m›z›n
hekime ulaflabilirli¤i, hastaneye ulaflabilirli¤i artt›.
Tan›sal tekniklerin geliflmesiyle birlikte tan›lar da
artt›. O yüzden buna yönelik tedaviler de artt›.
Bunlar›n çok do¤al bir sonucu olarak ifllemlerin artm›fl
olmas› nedeniyle, performansa dayal› sisteme kusur
bulmak çok yanl›fl bir düflünce. 

SSoonn  oollaarraakk  hheemm  üüyyeelleerriinniizzee  hheemm  ggeenneell  oollaarraakk
hheekkiimmlleerree  nneelleerr  ssööyylleemmeekk  iisstteerrssiinniizz??  

Hekimlere öncelikle ceza yasalar›n› iyi
ö¤renmelerinin gerekti¤ini, hekimlik mesleki
uygulamalar›n› iyi ö¤renmeleri gerekti¤ini,
endikasyonlar›n› çok iyi ve destekli olarak koymalar›
gerekti¤ini, hastalar›n› çok iyi ayd›nlatmalar›n› ve
bunlar›n ayd›nlat›lm›fl onamlar›n› imzalar› ile birlikte
almalar› gerekti¤ini, yapt›klar› ifllemleri çok iyi
kay›tlama, belgeleme ve arflivlemeleri gerekti¤ini,
tüm bunlarla birlikte sürekli e¤itimlerine her zaman
devam etmeleri gerekti¤ini tavsiye etmek isterim. 

Sistem olarak da flunu tavsiye ediyorum.
Türkiye’de hiçbir kimse, kendi bafl›na hiçbir fleyi
yapamaz. Yani, uzmanl›k derneklerine de gerekli
yetkileri vermek ve gerekli dan›flmalarda bulunmak
laz›md›r. Uzmanl›k derneklerinin de bu isteklere
uygun ve zaman›nda cevap vermesi laz›m. Ben bunu
tavsiye ediyorum.

SSiizz  aarrflfliivvlleemmee  ddeeyyiinnccee  öözzeelllliikkllee  aakkll››mm››zzaa  ggeellddii..
BBeellkkii  bbuu  ddeerrmmaattoolloojjiiyyllee  vvee  ppllaassttiikk  cceerrrraahhiiyyllee  ççookk
ddaahhaa  iillggiillii  oollaabbiilliirr  aammaa,,  öözzeelllliikkllee  cceerrrraahhii  bbrraannflflllaarrllaa
iillggiillii  aammeelliiyyaatt  ggöörrüünnttüülleerriinniinn,,  tt››bbbbii  ggöörrüünnttüülleerriinn,,
aammeelliiyyaatt  ffoottoo¤¤rraaffllaarr››nn››nn  ssaakkllaannmmaass››  vvee
aarrflfliivvlleennmmeessiinnee  yyöönneelliikk,,  aassll››nnddaa  kklliinniikk  oollaarraakk  ddaa  bbiirr
ddüüzzeenneekk  oolluuflflttuurruullmmaass››  ggeerreekkmmeezz  mmii??  

Birçok yerde bu zaten gayr› resmi olarak
oluflturuluyor. fiu anda resmi otoritenin bizden böyle
bir resmi istemi yok. Bu süreçle ilgili, zamanla ilgili,
insanlar›n da bunu istemesiyle ilgili bir fley.

HHaattaallaarr››  ddaa  aassggaarriiyyee  iinnddiirriirr  ddee¤¤iill  mmii  bbööyyllee  bbiirr  flfleeyy??

Ama burada karfl›l›kl›l›k durumu gereklidir. Siz
doktora bir sürü fley yükler, karfl›l›¤›nda olmas›
gereken haklar›n› vermezseniz yapamazs›n›z.
Kaydedilir, ne ifle yarar, bunu görecek kim var? Kim
istiyor bunu, kimse istemiyor. Biz kendi bilimsel ve
mesleki faaliyetlerimiz nedeniyle kendili¤imizden bu
ifli yap›yoruz. fiu an kendi arflivlerimiz için yap›yoruz.
‹leride farkl› düzenlemelere gidilirse bunlar normal
arflivlemelere de geçecektir.

HHeekkiimmlleerrii  ddee  kkoonnttrrooll  aalltt››nnaa  aall››rr  ddeenniilleebbiilliirr  mmii??  

Üç afla¤›, befl yukar› ekipli çal›fl›lan yerlerde
hekimler zaten kontrol alt›ndad›r. Bunu derken yaln›z
çal›flan hekimleri kontrol d›fl› demek istemiyorum
ama, en az›ndan birbirinden haberi olmas› gereken
hekim gruplar›n›n da bir flekilde oluflturulmas›
gereklidir. 

EEkklleemmeekk  iisstteeddii¤¤iinniizz  ssoonn  bbiirr  flfleeyylleerr  vvaarr  mm››??  

Birfleyi tekrar vurgulamak istiyorum. Hekimlik
kutsal bir meslektir. Ama bu kutsall›¤a karfl›l›k,
hekimler her fleyden sorumlu, her fleye müstahak
insanlar da de¤ildirler. Onlar da insand›r, onlarda
uyuyacaklar, onlar›n çocuklar› da yumurta yiyecektir.
Bu ortamlar›n haz›rlanmas› gerekir. Yani her türlü
olumsuzlukta direkt hekimleri suçlu görmek,
hekimlere ve halk›n sa¤l›¤›na yap›lm›fl en büyük
haks›zl›kt›r. Bu ülkenin bu insanlara her zaman
ihtiyac› olacakt›r. Tümörlü hastalar›n›z› ‹rlanda’ya m›
göndereceksiniz? D›flar›dan getirilen insanlar›n da ne
verip ne götürdü¤ünü, neler yapt›klar›n› bu ülke
yüzy›llard›r görüyor. Sonuç olarak yeterli incelemeler
yap›ld›ktan sonra ve olaylar net belli olduktan sonra
suçlay›c› ifadelerde bulunmak laz›m. Her hangi bir
kayg›yla kolaya kaç›p hekimi suçlamak, bu
memlekete ve hastalara yap›lm›fl en büyük
haks›zl›klardan bir tanesidir. Buna dikkat edilmesi
gerekir. Yasal süreç tamamlanmadan bir hekimi
ismiyle, görüntüsüyle ya da bir meslek grubunu
suçlay›c› ifadelerden kaç›nmak gerekir. Bunun için
günümüzde bütün yasalar de¤ifltirilirken, buna
yönelik yasalar›n da de¤ifltirilmesi gerekti¤ini
düflünüyorum. Ayr›ca bizim her zaman tercihimiz yerli
ürünlerin kullan›lmas›ndan yanad›r. 

Daha ucuz diye hekimi kalitesiz yabanc› ürünleri
kullanmaya zorlamak da insan sa¤l›¤› ile oynamakt›r.
Bu ayn› zamanda d›flar› giden param›z› artt›rmaktad›r.
Buna yönelik yasal düzenlemelerin de oluflturulmas›
gerekti¤ini düflünüyorum.
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BBeeyyiinn  CCeerrrraahhllaarr››nnddaann  KKaazzaallaarr ‹‹ççiinn
KKaammppaannyyaa......

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii,,  TTüürrkkiiyyee''ddee  hheerr  yy››ll
bbiinnlleerrccee  ccaann  kkaayybb››nnaa  yyooll  aaççaann  ttrraaffiikk  kkaazzaallaarr››nn››nn
öönnlleennmmeessiinnee  yyöönneelliikk  kkaammppaannyyaa  bbaaflflllaatttt››..  DDeerrnnee¤¤iinn
ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  pprroojjeessii  ççeerrççeevveessiinnddee,,  BBaaflflkkeennttiinn
aannaa  ggüüzzeerrggaahhllaarr››nnddaakkii  ttaabbeellaallaarraa,,  yyoollccuu  vvee  aarraaçç
ssüürrüüccüülleerriinnii  uuyyaarraann  dduuyyuurruullaarr  aass››lldd››..

‹çeri¤ini Türk Nöroflirürji Derne¤i'nin ''Önce
Düflün'' kurulunun belirledi¤i panolarda, ''Emniyet
Kemeri Tak'', ''Uykusuz Araç Kullanma'', ''Alkollü Araç
Kullanma'' ve ''H›z S›n›rlar›n› Aflma'' uyar›lar› yer ald›.

Türk Nöroflirürji Derne¤i Baflkan› Doç. Dr. Ethem
Beflkonakl›, kampanyan›n bir ileri aflamas›nda
ülkedeki tüm flehir içi ve flehirler aras› yollarda bu
uyar›lar›n yer almas›n›n planland›¤›n› bildirdi.

Beflkonakl› , kafa-omurilik travma ve hasarlar›n› en
aza indirmek için trafik kazalar›na karfl› e¤itim
etkinliklerinin, buna yönelik mücadelenin ilk ve
önemli aflamas› oldu¤unu kaydetti.

Kafa ve omurilik travmas›n›n dünyada genç ve
orta yafl grubundaki kiflilerde en yayg›n sakatl›k ve
ölüm sebebi oldu¤unu, 1-44 yafl aras›ndakilerde
ölümlere en s›k travman›n yol açt›¤›n› anlatan
Beflkonakl› , ço¤u önlenebilir olan bu travmalar
aç›s›ndan 15-24 yafl aras›ndakilerin yüksek risk
grubunda bulundu¤unu, erkeklerin ise bundan daha
fazla etkilendi¤ini söyledi.

Bütün travmalar içinde en yüksek ölüm ve sakatl›k
sebebinin kafa ve omurilik yaralanmas› oldu¤una
iflaret eden Beflkonakl› , bu yaralanmalar›n yüzde
75'inin motorlu tafl›t, yüzde 5'inin ise motosiklet ve
bisiklet kazalar›ndan kaynaklad›¤›na dikkati çekti.

Türkiye'de trafik kazalar›ndan ölüm oranlar›

düflerken, yaralanma ve sakat kalma say›lar›nda art›fl

oldu¤unu kaydeden Beflkonakl› , 2005 y›l› verilerine

göre Türkiye'de 570 bin trafik kazas›nda 3 bin 215

ölüm, 135 bin de yaralanma meydana geldi¤ini

bildirdi. 

Uluslararas› yol verilerine göre, Türkiye'nin kaza

bafl›na ölüm oran›nda birinci s›rada yer ald›¤›n›

vurgulayan Beflkonakl› , trafik kazalar›na neden

olanlar›n yüzde 49'unun ilkokul mezunu oldu¤unu

kaydetti. Beflkonakl› , tüm yol kullan›c›lar›n›n

e¤itimine a¤›rl›k verilmesi gerekti¤ini vurgulad›.

Trafik kazalar›ndan travmalar›n en fazla Haziran ve

Temmuz aylar›nda, Cuma ve Cumartesi günlerinde, ifl

ç›k›fl ve bafllama saatlerinde meydana geldi¤ini,

ölümlerin yar›s›n›n ise gece yafland›¤›n› anlatan

Beflkonakl› , ''Alkole ba¤l› kaza oran›nda 1. s›raday›z.

Kan›nda 50 promil alkol bulunan, yani 1 kadeh içki

içen sürücü, hiç alkol almam›fl sürücüye göre 2 kat

daha fazla kaza riskine sahip. 

Alkol oran› 100 promil olursa, yani 2 kadeh

içildi¤inde sürücünün ald›¤› risk 10 kat›na, 150 promil

olursa 25 kat›na ç›k›yor'' fleklinde konufltu.

Türkiye'de tafl›t kazalar›nda sürücülerin yüzde

70'inde emniyet kemeri, motosiklet ve bisiklet

kazalar›nda ise yüzde 90'›nda kask bulunmad›¤›n›

kaydeden Beflkonakl› , hatal› sürüfl al›flkanl›klar›n›n

bafl›nda öndeki araçla uygunsuz takip aral›¤›, yüksek

h›z, eski ve bak›ms›z araç kullan›m›, sinyallere dikkat

etmeme, hatal› sürüfl yapan› ba¤›fllamama ve

emniyet kemeri takmama geldi¤ini söyledi. AAAA

Basında Türk Nöroşirürji Derneği

1100  TTeemmmmuuzz  22000099

1133  TTeemmmmuuzz  22000099
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ÖÖnncceeDDüüflflüünn!!  VVüüccuudduunnuu  KKoorruummaakk  ‹‹ççiinn  AAkkll››nn››  KKuullllaann!!
SSllooggaann››mm››zz  AAnnkkaarraa  BBiillllbbooaarrddllaarr››nnddaa  YYeerr  AAlldd››..
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Max Fm'de konu¤umuz bu kez bir sosyal
sorumluluk projesini uygulayan Türk Nöroflirürji
Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi ve Atatürk E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzman›
Doç. Dr. ‹hsan Solaro¤lu oldu.

Türk Nöroflirürji Derne¤i Önce Düflün Kurulu,
Türkiye'de her y›l binlerce can kayb›na yol açan trafik
kazalar›n›n önlenmesine yönelik kampanya bafllatt›. 

Bu kampanya ile ilgili olarak Solaro¤lu da Max Fm
Morning Show’da Özgür’e konuk olarak bilgiler verdi. 

Türk Nöroflirürji Derne¤i çat›s› alt›nda kurulan
Önce Düflün Kurulu'nu anlatan Solaro¤lu, amaçlar›n›n
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 oldu¤unu söyledi. 

Doç. Dr. ‹hsan Solaro¤lu yaralanmalardan
korunma, fliddetini ve say›s›n› azaltmak için öncelikli
olarak trafik kazalar›n›n azalmas› ve bunun için de
sürücülerin çok dikkatli ve duyarl› olmas› gerekti¤ini
belirtti. 

Pek çok sürücünün emniyet kemeri kullanmayarak
hem kendini hem de baflka hayatlar› tehlikeye
soktu¤unu söyleyen Solaro¤lu, “Vücudun korunmas›
için önce akl›n kullan›lmas› gerekiyor” dedi. 

Bu sosyal sorumluluk projesi kapsam›nda,
Baflkentin ana güzergahlar›ndaki tabelalara, yolcu ve
araç sürücülerini uyaran duyurular as›ld›.

Zira buna fazlas›yla ihtiyaç var; istatistiklere
bak›ld›¤›nda trafik kazalar› ve bunun sonucunda
yaflanan ölüm ve kal›c› yaralanmalar›n say›s›nda pek
de azalma oldu¤u görülmüyor. 

Rakamlara göre, 2006 y›l›nda meydana gelen 728
bin 755 trafik kazas›nda 4 bin 633 kifli yaflam›n› yitirdi,
169 bin 80 kifli de yaraland›. 2007 y›l›nda kaza
say›s›nda yine art›fl yafland›. 825 bin 561 kazan›n
sonunda 5 bin 7 kifli hayat›n› kaybetti, 189 bin 57 kifli
yaraland›. 2008 y›l›nda da 929 bin 304 trafik kazas›
yafland› ve 4 bin 228 kifli öldü, 183 bin 841 kifli
yaraland›. 

Doç. Dr. Solaro¤lu’nun aç›klamalar›na göre,
yaralanmalar›n ço¤u 18 - 24 yafl aras›ndaki gençlerden
olufluyor. Yaralanmalar kal›c› hasar da
yaratabilece¤inden bu kazalar s›k›nt›l›, ayn› zamanda
maddi külfeti a¤›r bir yaflam› da beraberinde
getiriyor. 

Max Fm’e konuk olan Türk Nöroflirürji Derne¤i
Yönetim Kurulu Üyesi ve Atatürk E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzman› Doç. Dr.
‹hsan Solaro¤lu kaza riskinin s›f›ra inmeyece¤i ancak
yaralanma riskinin düflürülebilece¤ini vurgulayarak,
“Vücudunu korumak için akl›n› kullan” slogan›n›n
dikkate al›nmas›n› istedi.

HHaabbeerr::  NNiillüüffeerr  KK››zz››llkkaayyaa

Basında Türk Nöroşirürji Derneği

MMaaxx  FFmm''ee  KKoonnuukk  OOllaann  DDrr..  ‹‹hhssaann  SSoollaarroo¤¤lluu
KKaazzaallaarraa  KKaarrflfl››  KKaammppaannyyaallaarr››nn››  AAnnllaatttt››..
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BB‹‹RR‹‹NNCC‹‹LL‹‹KK  ÖÖDDÜÜLLÜÜ

Süleyman KAYMAZ
Özel Toros Akdeniz ‹lkö¤retim Okulu

ANTALYA

Haberler

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii DDeerrnnee¤¤ii
““ÖÖnncceeDDüüflflüünn””  GGrruubbuu  
‹‹llkköö¤¤rreettiimm  44--55..  SSıınnııff  ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii
RReessiimm  YYaarrııflflmmaassıı SSoonnuuççllaarrıı
2255  MMaayyııss  22000099’’ddaa  AAççııkkllaannddıı

‹‹KK‹‹NNCC‹‹LL‹‹KK  ÖÖDDÜÜLLÜÜ

fieyma CEYLAN
Mehmetçik ‹lkö¤retim Okulu

PALANDÖKEN/ERZURUM 

JJÜÜRR‹‹  ÖÖZZEELL  ÖÖDDÜÜLLLLEERR‹‹

Eda SARIAL‹O⁄LU
Cudibey ‹lkö¤retim Okulu
TRABZON

Özge ÖZSOY
Yusuf ‹zzet Gökçe ‹lkö¤retim Okulu
FETH‹YE/MU⁄LA

Esma YET‹M
Yeniflehir ‹lkö¤retim Okulu
fiANLIURFA

ÜÜÇÇÜÜNNCCÜÜLLÜÜKK  ÖÖDDÜÜLLÜÜ

Fatma BAL
Süleyman Demirel ‹lkö¤retim Okulu

KAHRAMANMARAfi
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  ““ÖÖnncceeDDüüflflüünn””  GGrruubbuu  
‹‹llkköö¤¤rreettiimm  44--55..  SSıınnııff  ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii  RReessiimm  YYaarrııflflmmaassıı  

ÖÖddüüll  TTöörreennii’’nnddeenn  GGöörrüünnttüülleerr
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AAYYKKUUTT  KKAARRAASSUU

ÖÖZZGGEEÇÇMM‹‹fifi

07 Temmuz 1963’de I¤d›r’da do¤du. Orta ö¤renimini Ankara’da
tamamlad›ktan sonra 1988’de ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p
Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1991 y›llar› aras›nda pratisyen
hekim olarak Aksaray ve ‹stanbul’da hizmet verdikten sonra 1991-
1997 tarihleri aras›nda ‹stanbul T›p Fakültesi, Nöroflirürji Anabilim
Dal›’nda  ihtisas›n› tamamlad›. Karasu 1998-2005 tarihleri aras›nda
Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi, 3. Nöroflirürji
Klini¤i’nde uzman hekim olarak görev yapt›. 2005 y›l›ndan günümüze
kadar ‹stanbul T›p Fakültesi Nöroflirürji Klini¤i’nde baflasistan olarak
görev yapmaktayd›. 

1996 -2000 y›llar› aras›nda Columbia ve Virginia Üniversiteleri’nde
aral›kl› olarak görev yapan Karasu  2000 y›l›nda bir y›l süreyle
Arkansas Üniversitesi, Nöroflirürji Klini¤i’nde Prof. Dr. Gazi
Yaflargil’in yan›nda research fellow olarak çal›flm›flt›r. 

Beyin cerrah› olarak hizmet verdi¤i y›llar içerisinde bafll›ca Epilepsi
Cerrahisi, Nörovasküler Cerrahi, Nöroendokrin Cerrahi, Kafa Taban›
Cerrahisi ve Kafa Travmas› alanlar›na ilgi gösteren Aykut Karasu’nun,
yerli ve yabanc› dergilerde 100’ün üzerinde yay›n› bulunmaktad›r.
Aykut Karasu, ayr›ca Türk Nöroflirürji Derne¤i, Sinir Sistemi Cerrahisi
Derne¤i, Türk Epilepsi Derne¤i baflta olmak üzere birçok mesleki
kurulufla üyeydi. Ayr›ca, Befliktafl Jimnastik Kulubü kongre üyesi,
aktif bir sporcuydu.

Türk Nöroflirürji camias›n›n iyi tan›nan, sayg› duyulan ve üretken bir
üyesi olan Karasu, bir k›z çocuk babas›d›r.

Acı Kaybımız
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‹nsano¤lu, kültürel anlamda uygarl›¤a geçifli iki
dönüm noktas›nda yaflam›flt›r. Bunlardan birincisi
M.Ö. 2000 y›llar›n›n ikinci yar›s›na rastlayan “yaz›”n›n
bulunuflu di¤eri ise bugün yaflam›m›z›n büyük
k›sm›n› kuflatan “teknik görüntü”lerin icad›d›r.
Uygarl›k süreci içinde insano¤lu tekerle¤in, buhar›n,
matbaan›n, makinenin  icad› gibi bir çok bilimsel ve
teknik anlamda dönüflümler yaflasa da yaz› ve
görüntü, insan varl›¤›nda kültürel anlamda yap›sal bir
de¤iflim süreci yaratm›flt›r.  Yaz›n›n bulunmas›ndan
sonra onun kültüre dönüflmesi için
“kavramsallaflt›rma” olarak nitelenen yeni bir kavram
do¤mufltur. Bu sat›rlar›n soyutlanarak elde
edilmesidir. Bu metin kültürünün oluflmas›na ve
geliflmesine neden olmufltur. Kavramsal düflünce
daha sonradan oluflan görüntüsel düflünceden daha
soyut bir yap›d›r. Metinlerin deflifre edilmesi onlar›n
ne tür görüntüleri kastettiklerini aç›¤a ç›karmak
demektir. Metin ve görüntü aras›ndaki mücadele, her
dönem  kendi aralar›ndaki iliflki sorununu tart›flmalar›
nedeniyle kültürel tarihin en önemli sorunu olarak
devam etmifltir. Bugün için ayn› mücadele, metinsel
bilimler ve imgesel görüntüler aras›nda sürmektedir.
Bu asl›nda diyalektik bir savafl›md›r. Yaz› da
görüntüler gibi, insan ve dünyas› aras›na giren bir
araç oldu¤u için, yine ayn› içsel diyalekti¤i bar›nd›r›r.
Yaz› yaln›zca görüntülerle çeliflmez ayn› zamanda
kendisiyle içsel bir çeliflki bar›nd›r›r. Yaz›, insan ve
görüntü aras›nda aç›klay›c› bir ifllev üstlenmifltir.
Bundan ötürü insan ve görüntü aras›na girerler.
Metinler, görüntüleri aç›klarken, kendi anlamlar›n›

aç›¤a kavufltururken yine görselleflmektedir. Bu
diyalektik süreç içerisinde her iki tarafta birbirini
etkilemektedir. Böylelikle metinler daha görüntüsel,
görüntüler ise daha kavramsal hale gelmektedir. Bu
süreç teknoloji ile paralel gitmifltir. Teknik
ilerlemeler gelifltikçe üretilen görüntülerde de
kavramsallaflt›rma artm›flt›r.  Teknik görüntüler
aç›klanmay› bekleyen simgeler bütünlü¤üdür. Nas›l
ki metinlerin deflifre edilmesi gerekiyorsa
görüntülerinde deflifre edilmesi gereklidir. E¤er
foto¤raflar› soyut kavramlara iflaret eden bir simgeler
bütünü veya kavramlar olarak kabul edersek o zaman
foto¤raflar›n anlam›n› ortaya ç›karmak gerekmektedir.
Metin veya görüntülerdeki  aç›mlanmas› gereken  her
düzey, bir sonraki  aç›mlamas› gereken daha derin
düzeyleri de  aç›¤a ç›karacakt›r. Bu anlamda her
simge, kendi kültürel varl›¤›na göre baflka baflka
alg›lanacak ve anlamland›r›lacakt›r. 

Görüntüler, d›flar›da olan bir fleylerin zaman ve
mekan kavramlar› içinde bize ulaflt›¤› anlaml›
yüzeylerdir. Görünen nesnede ilk bak›flta alg›lanan
anlam yüzeyseldir. E¤er anlam› derinlefltirmek
istiyorsak veya anlam›n derinliklerine inmek
istiyorsak bak›fl›m›z› görüntü üzerinde gezdirmemiz
ve odaklaflt›rmam›z gerekir. Bu soyutlanm›fl
görüntüdeki parçalar›n tekrar bir araya getirilmesi
demektir. Görüntünün kendisi ve al›mlayan›n alg›s›
yan anlam oluflturan di¤er sembol veya simgelerin
alg›lanmas›n› artt›racak böylece görüntüler için
yorumlanma süreci bafllayacakt›r. Gözler, görüntü

OkurlardanDr. AL‹ ‹HSAN ÖKTEN
Adana Numune E¤itim ve Arafltırma Hastanesi

Beyin Cerrahi Klini¤i

FFOOTTOO⁄⁄RRAAFF::

FFoottoo¤¤rraaff,,  mmeettiinn  kküüllttüürrüünnddeenn  ggöörrüünnttüü  kküüllttüürrüünnee  ggeeççiiflflii  ssaa¤¤llaamm››flfltt››rr..  FFoottoo¤¤rraaff,,  ggeerreekk  ggüünnllüükk  iiflfllleerrddee  ggeerreekkssee
ssaannaattssaall  aammaaççll››  oollssuunn  yyaaflflaadd››¤¤››mm››zz  ççaa¤¤››nn  bbiirr  ggöörrüünnttüü  ççaa¤¤››  oolldduu¤¤uunnuu    iillkk  oollaarraakk  vvuurrgguullaayyaann  bbiirr  aarraaçç  oollmmuuflflttuurr..  

MMEETT‹‹NN  KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜNNDDEENN  
GGÖÖRRÜÜNNTTÜÜ  KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜNNEE
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yüzeyi üzerinde dolaflt›kça görüntü ö¤eleri üzerinde
zaman iliflkisi kurar. Her bak›flta yeniden kurulan
zaman boyutu sonsuza giden bir döngüye dönüflür.
Her bak›flta görüntü ö¤eleri aras›nda anlamsal
ba¤lant›lar kurulur. Bu anlamsal ba¤lant›lar›n biriside
(zamandan sonra) mekansal boyuttur.  Böylece
görüntüyü oluflturan di¤er ö¤eler aras›nda kurulan
zamansal ve mekansal boyutlar görüntü ö¤elerinin
tamam›n›n anlamlanmas›na ve anlaml› iliflkiler
bütünlü¤ünün do¤mas›na neden olur. Görüntüleri
dondurulmufl olaylar olarak görmek yanl›flt›r. Aksine
görüntüler devinimsel olup, herkesin bak›fl aç›s›na
göre insan ve dünyas› aras›nda gidip-gelen
dolafl›mlard›r. Görüntüler, dünyay› eriflilebilir ve
insan taraf›ndan düfllenebilir k›lar. Böylece insan
kendi üretti¤i görüntülerin bir ifllevi olarak yaflam›n›
sürdürmeye bafllar. Günümüzde insanlar kendi
ürettikleri görüntülerle, gerçekli¤in birer
belirleyicileri olarak  kendi içinde yaflad›klar› ve ayn›
zamanda kendilerini bu görüntüler içine hapsettikleri
bir görüntüsel ortam içindedirler. Ve bu ortam içinde
yaflamlar›n› sürdürmektedirler. Oluflturmak
istedikleri ortam› görüntüler arac›l›¤›yla yapmalar›
insanlar› belki de kendi gerçekliklerinden
uzaklaflt›rmaktad›rlar. Günümüz toplumlar›,
gösterilen görüntüler ile nesnel gerçeklik aras›nda
s›k›flt›r›lm›fl durumdad›r. Normalde insanlar,
kendileri görüntüleri gözalt›nda tutmas› gerekirken,
daha çok insanlar, görüntülerin egemen bask›s› alt›na
girmifltir. Asl›nda görüntüler, yaflam›n içinden çekilip
al›nm›fllard›r. Ve farkl› bir bak›fl aç›s›yla insanlara geri
sunulmufltur. Böylece insan ve görüntü aras›nda bir
al›fl-verifl kurulmufltur. Görüntü bombard›man›ndan
kendini alamayan insan için bu tehlikeli bir
durumdur. Görüntü ortam›nda yer alan görüntülerin
tümü, rekabet dünyas›n›n birer sembolü gibidir.
Birbirleriyle k›yas›ya yar›fl›rlar. Görüntülerin çoklu¤u,
günümüzde insanlar›n ufkunu gelifltirece¤ine daha
fazla kafa kar›fl›kl›¤› yaratm›flt›r. Bu insanlar›n
oluflturduklar› görüntülere esir olmas›  ile efl
anlaml›d›r.

Teknik görüntülerin ilki olan foto¤raf, yaz›n›n

bulunuflu gibi tarih içinde belirleyici bir dönüm

noktas› olmufltur. Teknik görüntüler, görüntüleri

tekrar güncel yaflam›n içine sokmufllard›r Günümüzde

art›k foto¤raf, film veya video gibi teknik görüntüleri

amaçlamayan hiçbir sanatsal, bilimsel ve politik olay

yoktur. Art›k her olay›n amac›, sinema veya televizyon

ekran›na ulaflmak veya en az›ndan foto¤raf olmakt›r.

Foto¤raf, gerek günlük ifllerde gerekse sanatsal

amaçl› olsun yaflad›¤›m›z ça¤›n bir görüntü ça¤›

oldu¤unu  ilk olarak vurgulayan bir araç olmufltur. 

Tüm yaz›l› metinler, sanki yaz›ya dönüflmüfl

görüntülerden oluflmaktad›r. Benzer flekilde

foto¤raf›n karesini dolduran imgeler ve görüntülerde

yaz›l› metinlerin ifllevlerini benimseyen bir

sorumluluk içinde bulunur. Metinlerin bir bilgi olarak

alg›lanmas›n› sa¤layan, bu metinlerin görüntülerle

özdeflleflerek bilincimizde görüntü biçiminde karfl›l›k

bulmalar›d›r. Buna göre foto¤raf, bir yandan yaz›n›n

ifllevsizli¤ine denk düflerken, öte yandan da yaz›n›n

rolünü üstlenmifl görünmektedir. Örne¤in bir konuya

iliflkin bir foto¤raf gördü¤ümüz ve o konu hakk›nda

bir makale okudu¤umuz zaman  makale, foto¤raf›

aç›klamaz, ancak foto¤raf makaleyi aç›klar . Geçmiflte

metinler görüntüleri aç›kl›yordu, günümüzde ise

tersine foto¤raflar makaleyi görüntülefltirmektedir.

Geçmiflte metinler kültürü, insanl›¤a egemen iken

flimdi görüntüler, egemen duruma gelmifltir.  Teknik

görüntülerin egemenlik kazand›¤› bir ortamda,

giderek artan tehlike  insanlar›n okumaz yazmazl›k

veya düflünmemezlik  oranlar›n›n  artmas›d›r. 

KKAAYYNNAAKKLLAARR

* Flusser Vilem. Bir Foto¤raf Felsefesine Do¤ru.

Çeviren: ‹hsan Derman. Hayalbaz Kitapl›¤›,

‹stanbul, 2009

* Karada¤ Çerkes. Görme Kültürü. 1. Kitap. Doruk

Yay›nevi, ‹stanbul. 2004
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Descartes’in ünlü sözü “DÜfiÜNÜYORUM
ÖYLEYSE VARIM”  sözü belki de insan› di¤er
canl›lardan ay›ran en belirgin özelliktir. Peki
insano¤lu milyonlarca y›l süren bu düflünme sürecine
nas›l ulaflm›flt›r. ‹nsan, nas›l insan olmufltur? Evrende
insanlaflma süreci nas›l bafllam›flt›r? 

Milyonlarca y›l süren bu dramatik serüvenin
alt›nda yatan bu sürecin bugün için anlafl›lmas›n›
sa¤layan evrim yasas›d›r. Evrensel anlamda evrim
yasas›n› aç›klayan ise Charles Darwin (1809-1882)
olmufltur. O güne kadar öne sürülen “gereksinme
organ yarat›r düflüncesi” Darwin taraf›ndan  ilk defa
bilimsel olarak aç›klanm›flt›r. Bu soruya Darwin’den
önce Frans›z Bilgin Jean Lamarck,  yan›t aram›flt›r.
Lamark’a göre her varl›k, içinde varlaflt›¤› özdeksel
koflullara göre olufluyordu. Bu görüfl Darwin’e göre
do¤al ay›klama ve ya da do¤al seçmedir. Yaflam
süresince yaflamay› baflaranlar›n özellikleri daha da
geliflerek kal›t›msal olarak gelecek kuflaklara
geçmektedir. Bu geçifl ayn› zamanda geliflmeyi de
beraberinde getirmektedir. Ancak bu evrimi
aç›klamaya yetmiyordu. Soru fluydu? Ortam ad›
verilen bir güç bu kadar düzenli ürünler meydana
getirebilir miydi? Darwin bu sorular› bilimsel olarak

aç›klam›fl ve kan›tlar sunmufltur. Darwin, Lamarck’›n
“soyaçekim ve çevreye uyma” varsay›mlar›n›, “do¤al
ay›klama ve yaflama savafl›” bulgular›yla
güçlendirmifltir. Darwin’e göre yaflam kas›rgas› içinde
ancak yaflama gücü olanlar canl› kal›rlar ve türlerini
sürdürürler. Yaflama savafl›nda ayakta kalanlar belli
özellikleri olanlard›r. Bu özellikler kal›t›mla daha da
geliflerek yeni kuflaklara geçmektedir. Cinsi yaflatan,
sürdüren en güçlülerdir. Bildi¤imiz gibi milyonlarca
sperm içinden sadece bir tanesi yumurtaya
ulaflmaktad›r. Darwin’in o günkü flartlar alt›nda
aç›klayamad›¤› fley bugün için genetik bilimidir. 

Hepimizin akl›na gelen ilk soru, insan›n nerede ve
ne zaman ortaya ç›kt›¤›d›r. Darwin’e göre böylesine
bir evrim sonunda hayvandan insana geçiflte son
halka maymundur. ‹nsan, çok geliflmifl bir maymun
türünün uygun koflullar alt›nda evrimi sonunda
meydana gelmifltir. Gerçekte insanla hayvan aras›nda
san›ld›¤› kadar büyük bir uçurum yoktur. Hayvan›n
insana oran›, tomurcu¤un çiçe¤e oran›d›r. Bugünkü
geliflen DNA teknolojisindeki bilgilere göre insan
ailesinin öyküsü 6-7 milyon y›l geriye kadar
gitmektedir. Moleküler geneti¤in bizi götürdü¤ü yer
hoflumuza gitmese de bizi flempanze ile burun

OkurlardanDr. AL‹ ‹HSAN ÖKTEN
Adana Numune E¤itim ve Arafltırma Hastanesi

Beyin Cerrahi Klini¤i

CCHHAARRLLEESS  DDAARRWW‹‹NN’’‹‹NN  
220000..  DDOO⁄⁄UUMM  YYIILLIINNAA  SSAAYYGGII

‹‹NNSSAANN,,  NNAASSIILL  ‹‹NNSSAANN  OOLLMMUUfifiTTUURR  VVEEYYAA
‹‹NNSSAANNLLAAfifiMMAA::
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buruna getirmektedir. Protein benzerli¤imiz %99’dur.
Yan›lg› belki fluydu. Bir tür baflka bir türü do¤uramaz.
Bir türden ancak alt türler ortaya ç›kar. Bu alt türlerde
zaman ak›fl› içinde baflar›l› olanlar yani güçlüler
soylar›n› devam ettirirler veya yok olurlar. Darwin’in
“‹nsan maymundan türemifltir.” Sözündeki yanl›fll›k
belki de fluradad›r. Asl›nda goril, flempanze, maymun
dedi¤imiz “iri primat”  tak›m›n›n içinde insan da
vard›r. Primat tak›m› içinde 50 tane cins, 200 tane tür
vard›r. Bunlar›n hepsinin de davran›fllar›, fizyolojik ve
anatomik özellikleri farkl›d›r. Mutasyonlar ve yeni
genetik çeflitlenme evrimin devaml›l›¤›n› sa¤lar. 

Antropolojik  araflt›rmalarda Pleistosen
döneminin 4. buzul ça¤›nda Homo Sapiens Sapiens
ad› verilen gerçek insanlar yeryüzünde tespit
edilmifllerdir. Bugünkü bilimsel verilere göre çeflitli
›rklar halinde var olan atalar›m›z bunlard›r. Bu
tarihsel süreç içinde denilebilir ki insan, do¤an›n bir
ürünüdür.  Hayvansal ve sonradan geliflen insansal
zeka, do¤adan yararlanarak, do¤ay› de¤ifltirmifl ve
kendi yarar›na uygun hale getirerek insanlaflm›flt›r. 

Hollandal› Anatom Louis Bolk’a göre insanlar›
do¤adaki di¤er varl›klardan ay›ran baflkalaflma yani
insanlaflma nedeni do¤adaki di¤er canl›lara göre olan
bireysel geliflmedeki gecikmedir. Bolk, bunu
“RETARDASYON KURAMI” olarak aç›klar. ‹nsana özgü
olan bir çok nitelik bu gecikmenin sonucudur. Hayvan
do¤duktan birkaç gün sonra yürür. ‹nsan ise ancak bir
y›l sonra yürümeye bafllar. Hayvan›n büyümesi bir
veya birkaç y›lda tamamlan›r. ‹nsan›n büyümesi ise
yaklafl›k olarak ondokuz y›l sürer. Üreme ve üretme
yetene¤i hayvanlarda birkaç ay ya da birkaç y›lda,
insanlarda ise onbefl y›lda bafllar. Daha pek durumda
insan uzun y›llar, do¤ufl s›ras›nda ki durumda yani
embriyonal durumunda kal›r. Her hayvan
do¤du¤unda çevresine uyar, insansa bu
güçsüzlü¤ünden dolay› çevreye uyamaz. Çünkü
beyin-ak›l geliflimi bunu sa¤layacak kapasitede
de¤ildir. Bu yüzden yaflayabilmesi için çevresini
kendisine uydurmak zorundad›r. Bunun için bir
zamana gereksinimi vard›r. Asl›nda tükenip yok
olmamas› da bu gecikmeye ba¤l›d›r. Profesör Bolk’a
göre bu gecikmenin nedeni bir iç engellemedir. Bu
engellemeyi de hormonlar yapar. Engelleyici
hormonlar›n ço¤almas›, beynin büyümesi ile
orant›l›d›r. Zeka da beynin bedene göre
büyüklü¤üyle artmaktad›r. ‹nsano¤lu do¤adaki di¤er
canl›lara olumsuz olan bu durumunu yani

güçsüzlü¤ünü do¤ada var olmak için çevresini
kendisine uydurabilmek için ak›llanarak çözmüfltür.
Böylece beyni büyümüfl, zekas› artm›flt›r. Di¤er
hayvanlar bulundu¤u ortama göre yaflarken veya
yaflam›n› sürdürürken,  insan iklim, do¤a vb. koflullar›
fark etmeksizin dünyan›n her köflesinde
yaflayabilmektedir. 

Alman Antropologu Arnold Gehlen, ortak bir
atadan geldikleri halde, insanla hayvan aras›nda bir
nitelik fark› bulundu¤u kan›s›ndad›r. Gehlen’e göre
insanda bir hayvanl›k vard›r ama insan›n varl›¤› bu
hayvanl›¤›n s›n›r›n› aflt›ktan sonra bafllar.  Hayvan›n
her organ› çevreye uymad›r. ‹nsan›n hiçbir organ›
çevreyle uyumlu de¤ildir. Devekuflu step için, kutup
ay›s› buzullar için yap›lm›flt›r. Buna karfl› insan›n,
do¤an›n hiçbir kofluluna uygun gelen hiçbir organ›
yoktur. ‹nsan yaflamas›n›, hayvan gibi çevreye
uymas›na de¤il, kendine özgü bir özellikle çevreyi
kendisine uydurmas›na borçludur. Hayvan do¤a
karfl›s›nda tam ve uygun, insansa eksik ve do¤aya
karfl›t bir varl›kt›r. Hayvan›n bütün davran›fllar›
do¤an›n iste¤ine göre düzenlenmesine karfl›l›k
insan›n bütün davran›fllar› do¤aya karfl›d›r. 

‹nsan varl›¤›, dik yürüme ve bunun ard›ndan
beynin büyümesi ve zekan›n ortaya ç›kmas›yla
bafllar. Dik yürüme, insan›n ellerini serbest k›lm›flt›r.
Ayakl›k etmekten kurtulan eller bofl kal›nca, zekan›n
güdümüyle, aletleri ifllemeye ve kullanmaya
bafllam›flt›r. Hayvan›n çevresine ba¤l› olmas› ellerini
kullanma özgürlü¤ünü k›s›tlam›flt›r. Do¤aya karfl›
organlar› özelleflmeyen insan çevresine karfl›
özgürdür. ‹nsanlaflma sürecinin temel noktas› burada
bafllamaktad›r. Çevresine ba¤›ml› hayvana karfl›l›k, el
ve ak›l birlikteli¤ini kullanarak çevresine karfl› özgür
olan insan, insanlaflma sürecini bafllatm›flt›r. Bu
aflamada insan özgürlü¤ünü henüz dili geliflmedi¤i
için beyin-el diyalekti¤ine borçludur. Bu yüzden
uygunsuz koflullar alt›nda yok olan hayvan türlerine
karfl›l›k insano¤lu her ortamda türünü
sürdürmektedir. Beyin ve el, bütün özel veya
olumsuz durumlar karfl›s›nda insan› özgür k›lm›flt›r.
‹nsan bu çevre koflullar›n› de¤ifltirebilir. Veya onlara
karfl› savafl›p kendini koruyabilir.  Böyle bir güç,
insandan baflka hiçbir canl›da yoktur. Hayvan aletsiz
yaflayabildi¤i halde insan  aletsiz yaflayamaz. Atefl,
balta, silah, vb. gibi aletlere sahip olmayan insan
do¤ay› yenemez ve tükenip gitmek zorunda kal›rd›.
Buna karfl›n, insanla hayvan aras›nda hiçbir nitelik
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fark› bulunmad›¤›n›, insan›n geliflmifl zekal› bir
hayvan oldu¤unu ileri süren kuramlarda vard›r. Bu
kurama göre insan yetenekleri hayvan yeteneklerinin
mükemmelleflmifl bir biçimidir. ‹nsanl›k yap›yla
hayvanl›k yap› aras›nda temelde bir ayr›m olmad›¤›n›
Köhler ileri sürmüfltür. ‹nsanl›k yap›da görülen organ
eksikliklerini beyin tamamlamaktad›r. 

Bilimsel bulgular, insan› insan edenin emek (ifl)
oldu¤unu tan›tl›yor. ‹nsan, alet yapan bir hayvand›r.
Elin geliflmesi, insano¤lunun baflkalafl›m›nda at›lm›fl
en önemli ad›md›r. Kant’›nda dedi¤i gibi, el, d›flar›ya
do¤ru uzam›fl bir beyindir. Darwin’e göre atalar›m›z
dik durmay› ve yürümeyi bir zorunluluk olarak ele
alm›fllarsa, bunun nedeni, ellerin baflka türlü ifller
yapm›fl olmak için kullan›lmas›ndand›r.  Darwin’e
göre elin  özgür kalmas› maymundan insana geçiflin
en önemli özelli¤idir. Bugün elin kas, ba¤ ve kemik
dokusunun geliflmesi sonucudur ki Leonardo Vinci ve
Rafael  tablolar›n›, Michelangelo heykellerini,
Paganini müzi¤ini, Yaflargil yeni cerrahi tekniklerini
gelifltiriyor ve ameliyatlar›n› yapacak mükemmelli¤e
ulafl›yordu.  Ama bu geliflimde en önemli organ
olmas›na karfl›l›k  el tek bafl›na de¤ildir. Bir di¤er
önemli organ olan göz, ellerin görevini üstüne alm›fl,
ellerin yükünü azaltm›flt›r. Görevi azalan el kendini
bilgi iflleminden kurtararak daha çok eylemde
bulunmufltur.  Elin geliflmesiyle, iflle bafllayan do¤a
üzerindeki egemenlik insan›n görüfl aç›s›n›
gelifltirerek yeni ilerlemeleri sa¤lam›flt›r. Böylece
insan do¤ada o güne kadar bilinmeyenleri
keflfetmeye bafllam›flt›r. Bu bilinmeyenlerin
aras›ndan bir tanesi de insanlar›n bir arada yaflama
yani sosyalleflme güdüsüdür. Elin geliflmesi, insan
yap›s›n›n bütün bölümlerini do¤rudan do¤ruya
etkilemifltir. Elin ifli, iflin eli gelifltirmesi sonucu
iflbirli¤i ve bunun sonucunda toplumsall›k
do¤mufltur. Toplumsall›¤›n geliflmesi insanlar›n
birbirleriyle anlaflmalar›n› sa¤layan dilin oluflmas›n›
zorunlu k›lm›flt›r. ‹flin arkas›ndan insano¤lu
anlaflabilmesi için ahenkli harfleri ve sonunda dili
ö¤renmifltir. Önce ifl, arkas›ndan dilin geliflmesi insan
beyninin geliflmesini artt›rm›flt›r.

‹nsanlaflma sürecinin bir di¤er geliflimi ise
içgüdüleri ile hareket eden insan›n, beynin
geliflimiyle beraber içgüdülerinin azalmas›d›r. ‹çgüdü
bir düflünce ifli de¤il, bir beden yap›s› iflidir.
‹çgüdüler ö¤renilmezler ve deneme yoluyla
kazan›lmazlar. ‹çgüdü ö¤renildi¤i oranda

azalmaktad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda insan denen
varl›kta içgüdü bulunmamas› gerekmektedir. Çünkü
insan bir olay karfl›s›nda içgüdüsel olarak davranmaz.
‹çgüdü belli bir olay karfl›s›nda belli bir davran›fl
fleklidir. Düflman›n gören hayvan ya ba¤›r›r, ya kaç›rt›r
veya sald›r›r.  ‹nsan›n o anki davran›fl›, sosyal, etnik
ve entelektüel koflullar›na ba¤l›d›r. ‹nsanda içgüdüler
de¤il içgüdülerin kal›nt›lar› olan içtepiler vard›r.
‹nsan, içgüdülerinin eksikli¤ini zekas›yla, organlar›n›n
yetersizli¤ini de zekas›n›n üretimi olan teknikle
gidermifltir. 

Buna karfl›n dil ve düflünce, insan› insan eden
insanca özelliklerin bafl›nda gelir. ‹nsan›n dünyaya
aç›lmas›n› dili ve düflüncesi sa¤lam›flt›r. Sözcüklerin
gücü insan› toplumsallaflt›rm›flt›r. Maymun çocu¤una
hiçbir bilgi vermeden ölür. ‹nsan çocu¤una yirmi
milyon y›ll›k bir bilgi b›rak›r. Dil, insangillere,
kendisini di¤er canl›lardan üstün k›lan en önemli
özelliktir. Dilin kullan›lmaya bafllanmas› ile birlikte
bu sefer dil-düflünce diyalekti¤i geliflmifltir.
Konuflmadan düflünme yetisi çok uzun süre sonra
bafllam›flt›r. Dil ve düflünce birbirlerini etkileyerek
geçmiflle gelece¤i birlefltirmifl, uzakl›¤› yak›na
getirmifltir. Hayvan geçmiflini bilemez, insan bilir.
E¤itilmifl bir köpek baflka bir köpe¤i e¤itemez. Bu
baflar›, dil-düflünce gücüyle yani insanca bir baflar›d›r.
‹nsan dil ve düflüncesi zaman ve mekan kavram›n›
oluflturmufltur. Toplumsal yaflam insan bilincinin
oluflmaya bafllad›¤›n›n bir göstergesidir. ‹nsan›n özü,
tek bafl›na bir bireye özgü ve soyut bir fley de¤il,
toplumsal iliflkilerinin tümüdür. Hayvan, tek bafl›na
bir varl›k oldu¤u halde, insan toplumsal bir varl›kt›r.
Çünkü insan, bütün insanl›¤›n geliflmesinin bir
ürünüdür.  

‹nsanlaflman›n geldi¤i son nokta sanatt›r. “Sanat”,
insanl›k tarihinin her döneminde var olan bir olgu
olmas› nedeniyle insanl›¤›n geliflimindeki eksikli¤i
tamamlam›fl veya  artt›rm›flt›r. Buna göre sanatç›lar›
insanl›¤a yükümlü kifliler olarak adland›rabiliriz.
Düflünce sistemimiz varoldu¤u sürece insanlaflmam›z
da ayn› Darwin’in “Evrim Yasas›” gibi devam
edecektir. 

YYAARRAARRLLAANNIILLAANN  KKAAYYNNAAKK

Orhan Hançerlio¤lu. Düflünce Tarihi. Remzi
Kitabevi, ‹stanbul, 1999
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Kutlama

YYEENN‹‹  DDOOÇÇEENNTT  OOLLAANN ÜÜYYEEMM‹‹ZZ
Türk Nöroflirürji Derne¤i olarak, yeni doçent olan üyemizi kutlar, bundan sonraki meslek 

yaflamında da baflarılarının devamını dileriz.

Dr. OLCAY ESER

1971 y›l›nda Ayd›n’da do¤du. ‹lk, orta ve lise tahsilini Ayd›n’da tamamlad›.
1995 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesini bitirdi. Ayn› y›l
Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirurji A.D’›nda araflt›rma görevlisi
olarak ihtisasa bafllad›. 15 aral›k 2000 tarihinde uzmanl›k s›nav›na girerek
nöroflirurji uzman› olmaya hak kazand›. 13 Haziran 2001 tarihine kadar ayn›
klinikte çal›flt›. 2001- 2003 y›llar› aras›nda SSK Nazilli Hastanesinde, 2003-
2004 y›llar› aras›nda Konya Numune Hastanesinde nöroflirurji uzman› olarak
çal›flt›. 10.03.2004 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirurji A.D.’da ö¤retim üyesi olarak göreve bafllad› ve halen ayn› göreve
devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babas›d›r.
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TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  YYEETTEERRLL‹‹KK  KKUURRUULLUU
““NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  YYEETTEERRLL‹‹KK  SSIINNAAVVII””

2255  EEKK‹‹MM  22000099
TTAARR‹‹HH‹‹NNDDEE  ÖÖSSYYMM  TTAARRAAFFIINNDDAANN  AANNKKAARRAA’’DDAA

YYAAPPIILLAACCAAKKTTIIRR

S›nava ilk 33    yy››ll››nn››  ttaammaammllaamm››flfl  NNöörrooflfliirrüürrjjii  UUzzmmaannll››kk  ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii  vvee  TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  YYeetteerrlliikk  bbeellggeessii
aallmmaakk  iisstteeyyeenn  NNöörrooflfliirrüürrjjii    uuzzmmaannllaarr››  kat›labilecektir. 

Baflvuru için adaylardan istenen belgeler;

AAssiissttaannllaarr  iiççiinn::
• Anabilim dal› baflkan›, flef ya da e¤itim program› direktörünün  yazaca¤›, aday›n e¤itimde 3 y›l›n›

doldurdu¤u ve s›nava girmeye haz›r oldu¤unu belirten yaz›,
• Asistan karnesinin asl› veya onayl› bir kopyas›
• Özgeçmifl ve yay›n listesi
• 150 YTL s›nav ücretinin yat›r›ld›¤›na dair belge,
• Adaylar›n son alt› ay içinde çekilmifl, bafl› aç›k, aday› kolayl›kla tan›tabilecek nitelikte olan

foto¤raflar›n› T.C. Kimlik Numaralar› ile isimlendirilmifl olarak elektronik ortamda (.jpg uzant›l›
dosyalar halinde),

• Nüfus cüzdan› fotokopisi, kurum adresi, cep telefonu numaras› ve e- posta  adresi

UUzzmmaannllaarr  iiççiinn::
• Uzmanl›k belgesinin kopyas›,
• Özgeçmifl ve yay›n listesi,
• 150 YTL  s›nav ücretinin yat›r›ld›¤›na dair belge,
• Adaylar›n son alt› ay içinde çekilmifl, bafl› aç›k, aday› kolayl›kla tan›tabilecek nitelikte olan

foto¤raflar›n› T.C. Kimlik Numaralar› ile isimlendirilmifl olarak elektronik ortamda (.jpg uzant›l›
dosyalar halinde),

• Nüfus cüzdan› fotokopisi, kurum adresi, cep telefonu numaras› ve e- posta  adresi
• (Uzmanlardan s›nava girebilece¤ine dair ayr› bir muvafakat belgesi istenmeyecektir. 

BBaannkkaa  HHeessaabb››:: Türk Nöroflirürji Derne¤i ‹ktisadi ‹flletmesi, Yap› Kredi Bankas›, Ankara Maltepe fiubesi
fiube Kodu:191 Hesap No: 62666086

Duyuru

NNOOTT:: ÖSYM kay›t kart› ÖSYM taraf›ndan adresinize gönderilecektir. Bu nedenle kurum adresinizle birlikte
aç›k posta adresinizin de derne¤imize bildirilmesi gerekmektedir. 

Adaylar›n yukar›daki belgelerle 0044  EEyyllüüll  22000099 tarihine kadar TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii,,  TTaaflflkkeenntt  CCaaddddeessii  1133//44
BBaahhççeelliieevvlleerr,,  AAnnkkaarraa adresine baflvurmalar› gerekmektedir. 
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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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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

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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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 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›¤› Yeni
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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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 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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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 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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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

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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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

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, üyeleri aras›ndan patent alm›fl kiflilere patent
ödülü verecektir.  2009 y›l› içinde patent 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 YTL’dir. Bu ödül birden fazla
baflvuruya verilebilir.

BAfiVURU KOfiULLARI:

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

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

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

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

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

için tekrarlan›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹
1 N‹SAN 2010

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPaatteenntt    ÖÖddüüllüü  --  22001100
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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 Nöroşirürji Derneği

Bilimsel Toplantıları

TTüürrkk  NNöörrooşşiirrüürrjjii  DDeerrnneeğğii  
SSppiinnaall  vvee  PPeerriiffeerriikk  SSiinniirr  CCeerrrraahhiissii  ÖÖğğrreettiimm  vvee  EEğğiittiimm  GGrruubbuu

SSeerrvviikkaall  DDeejjeenneerraattiiff  DDiisskk  HHaassttaallıığğıı  SSeemmppoozzyyuummuu

8-11 Ekim 2009
Dedeman Otel – Nevşehir

http://www.turknorosirurji.org

TTüürrkk  NNöörrooşşiirrüürrjjii  DDeerrnneeğğii                        
CCeerrrraahhii  NNöörrooaannaattoommii  ÖÖğğrreettiimm  vvee  EEğğiittiimm  GGrruubbuu  

SSuupprraa--,,  İİnnffrraatteennttoorriiyyaall  BBööllggee  vvee  VVeennttrriikküülllleerree  CCeerrrraahhii
YYaakkllaaşşıımmllaarr  KKuurrssuu

24-25 Eylül 2009
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

http://www.turknorosirurji.org

KKaarraaddeenniizz  ÜÜllkkeelleerrii  NNöörrooşşiirrüürrjjii  TTooppllaannttııssıı

16-18 Ekim 2009
İstanbul-Türkiye

http://www.turknorosirurji.org
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Türk Nöroşirürji Derneği

Bilimsel Toplantıları

CCeerrrraahhii  AAnnaattoommii--KKaaddaavvrraa  DDiisssseekkssiiyyoonn  KKuurrssuu

13-15 Kasım 2009
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz - Nöroşirürji - Anatomi

Ana Bilim Dalları, Mersin
http://www.turknorosirurji.org

KKrraanniioo--OOrrbbiittoozziiggoommaattiikk  YYaakkllaaşşıımm  KKaaddaavvrraa  DDiisseekkssiiyyoonn
KKuurrssuu

30-31 Ekim 2009
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji - Anatomi Ana Bilim Dalları 

Mersin
http://www.turknorosirurji.org
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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 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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Yeni Üyeler

MUSTAFA NAMIK
ÖZTANIR

1969 y›l›nda Manyas /
Bal›kesir’de do¤mufltur.
Gazi Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.  Halen
‹nönü Üniversitesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

HAKAN HANIMO⁄LU

1977 y›l›nda Adana’da
do¤mufltur.  ‹stanbul
Üniversitesi Cerrahpafla
T›p Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.
Halen Silvan Devlet
Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

M.EMRE ALTUNRENDE

1974 y›l›nda Sivas’da
do¤mufltur.
Trakya Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.
Halen Osmaniye Devlet
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
bir çocuk babas›d›r.


