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Değerli Üyelerimiz;

Derneğimizin 30. kuruluş yıldönümünde, Türk Nöroşirurjisinin bugün bulunduğu ulusal, uluslararası saygın konuma 
yükselmesini sağlayan kurucu hocalarıma, geçmiş yönetim kurullarına,  tüm üyelerimize teşekkür ederken halen aramızda 
olmayan hoca ve üyelerimizi de minnetle şükranla anıyorum.

Bu yıl ilk kez 29. Ulusal Kongre yapısı eğitici ve katılımcıların yararına olacağını düşündüğümüz şekilde değiştirilerek 
gerçekleştirilmiştir. Burada katılımcılar ve eğiticiler açısında zamandan tasarruf, kongre ve temel nöroşirurji kursu açısından 
da maliyetlerin düşürülmesi hedefl enmiştir.  

Kongre öncesinde IBNC ( International Basic  Neurosurgical Course) daha sonrasında CNS (Congres of Neurosurgical 
Course) ve dünyanın çeşitli ülkekerinden gelen   temel  kursa katkıda bulunan akademisyenlerin katılımı ile 29. Ulusal 
kongremiz başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Kongreye sunulan bildiri ve katılımcı sayısı bu güne kadar yapılan tüm kongredeki katılımcı sayısının ve sunulan bildiri 
sayısının çok üzerinde rekor seviyede gerçekleşmiştir. Katkıda bulunan eğiticilere, katılımcılara, kongre düzenleme kuruluna,  
kongre düzenlenmesinde görev alan personele, kongre merkezi  yönetimine teşekkürlerimi  sunarım.

TNDer ve CNS arasında dünyada nöroşirurji  eğitimi standardını yükselme ve karşılıklı ulusal kongrelere katkı amaçlı 
işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Komşu ve diğer ülkelerle  ilişkilerin geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

TNDer’in uhdesinde düzenlenecek olan WFNS 2017 İstanbul kongresi hazırlıklar Kongre Düzenleme kurulunca 
yürütülmektedir.  Ulusal gururumuz olacak başarılı bir kongre için TNDer üzerine düşeni yapmaktadır.

Bu yıl ilk kez TNDer bünyesinde Sn. Prof. Dr. Tunçalp Özgenin Başkanlığında Türk Nöroşirurji Akademisi kurulmuş olup 
çalışmalarına devam etmektedir.

TNDer bünyesindeki Eğitim ve Öğretim gruplanın çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Grupların çalışmalarına yönerge 
çerçevesinde desteğimiz sürecektir.

TNDer bölgesel toplantılara önem vermektedir. Bu toplantılar konusunda uzman eğiticilerin meslektaşlarımızın ayağına 
giderek bilgi ve deneyimlerini kısa sürede  düşük maliyetlerle meslektaşlarımıza aktarmaktadırlar. Bölgesel toplantıları 
sıklığının ve bölgelere eşit dağılımının sağlanması  önemli hedefl erimizdendir.

TNDer özlük hakları ve çalışma koşullar ile ilgili çalışmalarına dernekler yasasının ve olanakların elverdiği ölçüde devam 
etmektedir. Bu çalışmalar genel ve üye bazında talep eden üyelerimizle kişisel olarak yürütülmektedir. Sağlıkta dönüşüm 
adı altında uygulamaya konulan düzenlemelerin yanlışlığı her platformda yönetim kurulumuzca dile getirilmekte  olup  bu 
uygulamalar karşı hukuki ve idari girişimler sürdürülmektedir.

TNDer hepimizindir. Üyelerimizin her alandaki katkılarını, eleştirilerini şahsen veya google grubunu kullanılarak bizlere 
iletmesi sizler adına alacağımız  kararlarda yol gösterici olacaktır.

Bülten Editör Prof. Dr. Cengiz Çokluk ve arkadaşlarınca ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir içerikle hazırlanmış olup 
kendilerine takdir ve teşekkürlerimi sunarken hepinize sevdikleriniz  ile sağlıklı, mutlu başarılı günler dilerim.

Dr. Zeki ŞEKERCİ
Türk Nöroşirürji Derneği  
Yönetim Kurulu Başkanı

Ba kan n Mesaj
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Faaliyet Raporu

Türk Nöröşirürji Derneğinin yıllık Olağan Genel 

Kurul Toplantısı 21 Haziran 2014 Cumartesi günü 

Bahçelievler Milli Kütüphane Toplantı Salonu, Bahçelievler 

Son Durak /Ankara adresinde gerçekleştirilmiştir. Yeni 

yönetim kurulu için yapılan seçimlerde asil üyeliklere; Dr. 

Zeki Şekerci, Dr. Talat Kırış, Dr. Yusuf Şükrü Çağlar, Dr. 

Nejat Akalan, Dr. İbrahim Suat Öktem; yedek üyeliklere 

Dr. Tanju Uçar, Dr. Cengiz Çokluk, Dr. İhsan Solaroğlu, 

Dr. Hakan Emmez ve Dr. Fahir Özer seçilmişlerdir. 

Denetleme Kurulu asil üyeliklerine Dr. Ersin Erdoğan, 

Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu ve Dr. Hakan Sabuncuoğlu; 

Denetleme Kurulu yedek üyeliklerine ise Dr. Kemal Koç, 

Dr. Uğur Türe ve Dr. Şükrü Aykol seçilmişlerdir. Disiplin 

Kurulu Asil üyeliklerine Dr. Nuri Arda, Dr. Mehmet Nur 

Altınörs, Dr. Kayhan Kuzeyli, Dr. Pınar Akdemir Özışık ve 

Dr. Ünal Özüm; Disiplin Kurulu yedek üyeliklerine ise Dr. 

Sedat Çağlı, Dr. Ethem Beşkonaklı, Dr. Erdal Kalkan, Dr. 

Kadir Kotil ve Dr. Bekir Gökben seçilmişlerdir.

İlk toplantısını yapan yönetim kurulu, Dr. Zeki Şekerci’ 

yi Başkan, Dr. Talat Kırış’ı 2. Başkan, Dr. Yusuf Şükrü 

Çağlar’ı Sekreter, Dr. Nejat Akalan’ı Muhasip, İbrahim Suat 

Öktem’i Veznedar olarak  görevlendirilmiştir.  

Yönetim kurulumuz bu dönemde birçok etkinlikleri 

ile derneğimizin eğitim, öğretim, etik, mesleki, dış ilişkiler 

ve finansal yönden güçlü bir kurum haline gelmesi için 

çalışmıştır. 

Süreç içinde tüm üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiği-

miz, üyelerimiz tarafından da elbette bilinen ve değerlen-

dirilen bu etkinlikleri aşağıda kısaca özetlemeye çalışacağız; 

1. 2015 yılından itibaren tüm dernek ve iktisadi işletme 

faaliyetleri, kongre, sempozyum, toplantı, kurs, yaz 

okulları düzenlemesi, dernek bünyesinde alt grup 

aktiviteleri ve Türk Nöroşirürji Akademisi (TNA) adına 

yapılacak tüm aktiviteler açık ihale yolu ile Hukuk 

müşavirliğin olumlu görüşü sonrasında kazanan firma 

tarafından yapılacaktır. Dernek adına yapılacak tüm 

faaliyetler önceden makul sürede Yönetim Kurulu’na 

iletilerek görüş alındıktan sonra ihaleye çıkılacaktır. 

Düzenleyici firma ile mali ilişkiler ve hesaplaşma 

mali müşavirlikçe yapılacaktır. İlk uygulama 2015’te 

yapılacak Ulusal kongremiz için 12 firmanın teklif 

verdiği ihalede gerçekleştirilmiş olup, kazanan firmaya 

hukuk ve mali müşavirliğin incelemeleri sonucunda 

verdikleri olumlu görüşleri ile 29. Kongre düzenleme 

yetkisi verilmiştir. Firma kongre düzenleme yetkisini, 

503 000 Euro + KDV ve 1 000 000 TL Hizmet Kusuru 

Teminatı vererek kazanmıştır. Bu kazanımlar İktisadi 

İşletme hesabına gelir kaydedilmiştir. 

2. 12 Eylül 2014 tarihinde TNDer yönetim kurulunca 

kabul edilen TNA kuruluş yönergesi uyarınca kurucu 

üyeler ve eski başkanlardan oluşan TNA Kurucular 

kurulu 9 Kasım 2014 de toplanarak yönerge gereği TNA 

Başkanlığına oy birliği ile Prof. Dr. Tunçalp Özgen’i 

seçmiştir. Türk Nöroşirürji Akademisi Prof. Dr. Tunçalp 

Özgen başkanlığında faaliyetlerine başlamış olup, 

25 Ocak 2015 tarihinde ilk genel kurulunu yaparak 

yönetim kurulu ve alt kurullarını seçerek çalışmalarına 

başlamıştır. 25 Ocak 2015 tarihinde saat 11.00 de 

Ankara’da Milli Kütüphane toplantı salonunda Türk 

Nöroşirürji Akademisi Sayın Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN 

başkanlığında ilk genel kurulunu gerçekleştirmiş, gizli 

oy ve açık tasnif yöntemi ile yapılan oylamada Prof. Dr. 

Nejat AKALAN, Prof. Dr. Necmettin PAMİR, Prof. Dr. 

Kemali BAYKANER, Prof. Dr. Ali SAVAŞ  Akademi 

Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Prof. Dr. Nurperi 

Türk Nöroşirürji Derneği 
Haziran 2014 - Mayıs 2015 Yılı Faaliyet Raporu

Değerli Üyelerimiz, 21 Haziran 2014 tarihinden bugüne kadar olan son 11 aylık faaliyet sunulmuştur. 
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GAZİOĞLU, Prof. Dr. Halil TOPLAMAOĞLU, 

Prof. Dr. Erdal KALKAN Akademi Yönetim Kurulu 

yedek üyeliklerine; Prof. Dr. Uygur ER Akademi genel 

sekreterliğine seçilmiş bulunmaktadırlar.

3. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi 17 - 21 

Nisan 2015 tarihlerinde Kaya Palazzo Kongre Merkezi 

Belek, Antalya’da her yıl olduğu gibi Nöroşirürji 

Hemşireliği Kongresiyle birlikte düzenlenmiştir. Bu 

yıl önceki kongrelerden farklı olarak Ulusal Kongre 

bünyesinde, CNS (Congress of Neurological Surgeons) 

desteği ve çok değerli katılımcıları ile ortak oturumlar 

yapılmıştır.   Ayrıca 14-18 Nisan 2015 tarihlerinde 

kongremizin hemen öncesinde 4. IBNC (International 

Basic Neurosurgical Course) kursu düzenlenmiştir. 

IBNC kursunun bu yılki ana teması “Nörovasküler 

Cerrahi” dir.  Pek çok ilkin gerçekleştiği 29. kongremizde, 

ülkemizin ve dünyanın önde gelen nöroşirürjiyenleri 

bilgi ve tecrübelerini paylaşmışlardır. Bilimsel program 

sabah seminerleri,  isimlendirilmiş konferanslar, paneller, 

olgu tartışmaları, video sunumları ve uzmanına danış 

oturumlarının yanısıra birçok yeniliği de içermiştir.  

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi 

çalışmaları “UEMS - Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” 

tarafından “EACCME - Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi 

Akreditasyon Konseyi” kapsamında, tüm Avrupa 

ülkelerinde geçerli olan, CME kredilendirmesine dahil 

olmuştur. Kongre organizasyonu yeni kongre firmamız 

olan Contrust ile yapılan anlaşma çerçevesinde 

IBNC kursu 3 gün süreyle 15-17 Nisan tarihlerinde, 

devamında 17- 21 Nisan 2015 tarihlerinde Ulusal 

kongre olacak şeklinde Antalya’da, Belek Kaya Palazzo 

Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Kongre katılım 

ücretleri katılımcılar ve Kongre destekçileri acısından 

makul seviyelerde saptanmıştır. Ulusal kongrenin 

bilimsel kısmında TNDer’e CNS eşlik etmiştir. Ayrıca 

CNS IBNC içinde gerek teorik gerekse pratik kurslarda 

destek olmuştur. Yönetim kurulumuzca IBNC Kurs 

sorumlusu olarak Prof. Dr. Tanju Uçar, Kongre 

Bilimsel Komite Sorumlusu olarak Prof. Dr. Talat Kırış 

görevlendirilmişlerdir.

4. Sağlık Bakanlığı yasaların kendisine tanıdığı   yetkiyle 

daha önceleri safra kesesi, sezaryen, katarakt operas-

yonlarını ve yoğun Bakımların işleyişini denetleyerek 

rapor haline getirerek SGK ve kamuoyu ile paylaşmak-

tadır. Bu kez Sağlık Bakanlığı Lomber Disk Hernileri’ni 

denetleme çalışmalarını   başlatmıştır. Sağlık Bakanlığı 

tarafından bazı üyelerimize gönderilmiş olan denetçilik 

görevlendirmeleri ile ilgili olarak Hukuk Müşavirliğimiz 

mazeret belirtilerek bu görevden imtina edilebileceği, 

isteyen üyelerimizin ise görevi sürdürebilecekleri ifade 

edilmiştir. Görevi kabul etmeyen üyelerimize ise her-

hangi bir olumsuzluk durumunda gerekli hukuki deste-

ğin verileceği açıklanmıştır. Ancak Sağlık Bakanlığında 

bu çalışmaların süreceği, zaman zaman bu tür isteklerin 

üyelerimizden talep edileceği anlaşılmaktadır. Derne-

ğimiz bu konuda ortak görüş oluşturmak için Mesleki 

ve Özlük hakları, Hukuk komisyonu üyelerini toplan-

tıya çağırmış olup, çağrılı 16 kişiden 3 üyemizin katı-

lımı ile yapılan toplantıda benzer görüşler ortaya kon-

muştur. Konu ile ilgili sürekli bilgi talebinde bulunan, 

görüş belirten bazı kurul üyelerinden katılım ve katkı 

beklenmiştir. TNDer Yönetim Kurulu üyelerimizden 

gelen talepler doğrultusunda konuyu Hukuk Müşavir-

liğine inceleterek konu hakkında 2 kez detaylı açıklama 

yapmıştır ve üyelerimize her açıdan her türlü hukuki 

desteğin verileceği bildirilmiştir. TNDer YK dernekler 

yasasına ve tüzüğüne aykırı olarak hiçbir üyemize öneri, 

yönlendirme ve tavsiyede bulunmamıştır. YK görevlen-

dirmenin reddi  konusunda görüş belirten meslektaşla-

rımız ve spinal grubun aksine, bu konuda üyelerimizin 

çalıştığı hastanelerin farklı statüde olmasını ve dernekler 

yasasını göz önünde bulundurarak hukuk müşavirliği-

nin tavsiyesi dışında bir öneride bulunmamıştır. TNDer 

Yönetim Kurulu daha önce 2 kez duyurulduğu üzere SB 

Bel Fıtığı Denetçiliği görevlendirmesinin iptali için An-

kara Bölge İdare Mahkemelerine dava açmış olup süreç 

takip edilmektedir. Gelişmelerden üyelerimiz bilgilen-

dirilecektir.

5. Diğer Uluslararası Nöroşirürji Dernekleri ile ilişki-

ler üzerinde önemle durduğumuz bir diğer konudur. 

TNDer bilimsel paylaşımın bölgede sağlanmasına katkı 

amacıyla komşu ülke Nöroşirurji dernekleri ile yakın 

ilişkiler kurmak, var olan geçmiş yönetimlerce kuru-

lan ilişkileri geliştirmek amaç ve kararlılığındadır. Bu 

nedenle Asya, Kafkaslar, Ortadoğu ve Afrika’daki der-

neklerle şartların elverdiği ölçüde görüşmeler yapılmak-

tadır, yapılmıştır. Makedonya, Gürcistan, Kazakistan, 

Sırbistan dernekleri ile olumlu yönde ilişkiler kurulmuş 

olup bu derneklerle bilimsel paylaşımın planlamaları ya-

pılmaktadır. Azerbaycanlı meslektaşlarımızla da ilişkiler 

kurulmuş ve Azerbaycan Nöroşirürji Derneğinin kurul-

ması için Azerbaycan Sağlık Bakanlığına girişimde bulu-

nulmuştur. 21 Ekim 2015 tarihinde Boston’da TNDer 

Yönetim Kurulu ve CNS Yönetim Kurulu ile her iki 

derneğin eşit şartlarda bilimsel paylaşımına açık, yılda 

iki kez toplantıların karşılıklı her iki ülkede yapılmasına 

ilişkin anlaşma imzalanmıştır. Bu işbirliğinin ilk uygula-

ması 2015 Antalya da ulusal kongreyi ve IBNC’yi kap-

sayacak şekilde yapılmış, ikinci kısmı ise New Orleans 

ABD’de Ekim 2015 yapılacaktır.

6. Yönetim Kurulumuz daha önce olduğu gibi başarıyı 

ödüllendirmiş ulusal kongrelerimizde verilen bilimsel 
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ödüllerin yanında genç üyelerimize çeşitli süreler için 

karşılıksız eğitim bursu vermeye devam etmiştir. 

7. Turkish Neurosurgery ve Türk Nöroşirürji Dergilerinin 

editörlüğüne Prof. Dr. Talat Kırış getirilmiş olup 

çalışmaları için eski editörümüz Prof.Dr.Deniz Belen’e 

teşekkür ederiz.

8. Derneğimiz, yönetim kurulumuzun izlediği sıkı mali 

politikalar ile mali yönden oldukça iyi duruma gelmiştir. 

9. Grup ve kurulların  toplantıları yanı sıra birçok ilimizde 

derneğimizin ismi altında düzenli aylık toplantılar bu yıl 

süresince devam ettirilmiştir. Bu toplantılar nedeniyle 

tüm grup başkanları ve yönetim kurullarına teşekkür 

ederiz. 

10. Ülkemizin tüm şehir ve bölgelerinde toplantılar 

düzenlemeye çalışıldı. Buradaki amacımız; derneğimizin 

bilimsel gücü ve kapsayıcılığı ile tüm üyelerimizin 

dernek etkinliklerine katılımının sağlanmasıdır.

11.  Genç Nöroşirürjiyenler ve geleceğimiz olan uzmanlık 

öğrencilerine yönelik toplantı programlarına da devam 

edilmiş tir. 

12.  Üyelerimiz arasında bilimsel ve sosyal paylaşımı 

sağlamak için google mail grubu kurulmuştur. 

13. Yönetim kurulumuz derneğimiz için çok önemli 

saydığımız ve ev sahibi olacağımız 2017 Dünya Kongresi 

derneğimize ve ülkemize yakışır bilimsel ve sosyal 

seviyede gerçekleşmesi için kongre düzenleme kurulu 

ile gerekli temasları sürdürmektedir. Gelişmelerden 

üyelerimiz bilgilendirilecektir.

14. TNDer kimlik kartları Antalya’da yapılan 29. Ulusal 

Bilimsel Kongrede üyelerimize dağıtılmaya başlanmış 

olup, kimlik kartlarını alamayan üyelerimizin dernek 

merkezi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

15. Yönetim kurulumuz Ekim 2014 tarihinde Prag’da 

düzenlenen EANS 2014 - 15th European Congress of 

Neurosurgery’ye Türk Nöroşirürji Derneğini temsilen 

katılmışlardır.

16.  Yönetim kurulumuz Ekim 2014 tarihinde Boston’da 

düzenlenen CNS 2014 annual meeting’e Türk Nöroşi-

rürji Derneğini temsilen katılmışlardır.

17.  Yönetim kurulumuz Eylül 2014 tarihinde Astana 

Kazakistan’da düzenlenen 10th Asian Congress of 

Neurological Surgeons’a Türk Nöroşirürji Derneğini 

temsilen katılmışlardır.

Değerli üyelerimiz, 

11 aydır görev yapan bu yönetim kurulumuz, kendisinden önceki yönetimlerinde başlattığı, üzerinde ç alıştığı birçok 

projeyi devam ettirmiş ve birçok yeni projeyi de gerçekleştirmiştir. Üyelerimiz arasında hiçbir ayrıma izin verilmemiş, 

görev almak isteyen tüm üyelerimizle birlikte çalışılmıştır. Sizlerin katkısıyla sayılan tüm çalışmalar yapılabilmiştir. 

Türk Nöroşirurji Derneği bugün güçlenmiş  kurumsal yapısı, mesleki saygınlığı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla 

yakın ilişkisi ve sağlam maddi yapısıyla güçlü bir dernektir. 



7Türk Nöro irürji Derne i Bülteni / May s 2015

Üyelerimizden

>  Dr. Behzat Rüchan ERGÜN / D kap  Y ld r m Beyaz t E itim ve Ara t rma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Klini i, Ankara

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi 

17-21 Nisan 2015 tarihinde Kaya Palazzo Kongre 

Merkezi Belek-Antalya’da her yıl olduğu gibi Nöroşirürji 

Hemşireliği Kongresiyle birlikte düzenlenmiştir. Ayrıca 

14-18 Nisan 2015 tarihlerinde kongremizin hemen 

öncesinde bu yılki ana teması “Nörovasküler Cerrahi” olan 

4. IBNC (International Basic Neurosurgical Course) kursu 

düzenlenmiştir. IBNC kursunun bu yıl önceki kongrelerden 

farklı olarak Ulusal Kongre bünyesinde, CNS (Congress of 

Neurological Surgeons) desteği ve çok değerli katılımcıları 

ile ortak oturumlar yapılmıştır.  Türk Nöroşirurji Derneği 

29. Bilimsel Kongresi çalışmaları “UEMS - Avrupa Tıp 

Uzmanları Birliği” tarafından “EACCME - Avrupa Sürekli 

Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi” kapsamında, tüm 

Avrupa ülkelerinde geçerli olan, CME kredilendirmesine 

dahil olmuştur.

Türk Nöroşirürji Derneği 
Bilimsel Kongre İzlenimleri

Bu yılki kongremize toplam1415 katılım olmuştur. 

Kongremize 98 asistan 610 dernek üyesi Türk nöroşi-

rürjisinin en büyük toplantısına 157 firma temsilcisi ve 103 

refakatçi katılmıştır.

Kongremize toplam 1064 adet bildiri gönderilmiştir. 

Bildirilerin 183’ü sözel bildiri, 41’i tartışmalı poster, 844 

elektronik poster sunumu olarak kabul edilmiştir.

Bu yılki kongremize yurt dışından 11 konuşmacı 

katılmıştır. Dr. Nathan Selden, Dr. Robert J. Dempsey,  Dr. 

Kim Burchiel, Dr. Aclan Doğan, Dr. Steve Kalkanis, Dr. 

Hidenori Kobayashi,  Dr. Mustafa Başkaya,  Dr. Elad Levy,  

Dr. Jean Regis, Dr. Gianpiero Tamburrini ve Dr. Ryuhei 

Kitai konuşmacı olarak katılmışlardır.
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Kongre açılış gecesinde Ali Nasuh Mahruki’nin 

‘Kendi Everestinize Tırmanın’ adlı konuşması...

Dr. Mustafa Başkaya ve Dr. Aclan Doğan’ın ‘Hands-on Microvascular Anostomosis Simulation’ pre-meeting kursu 

meslektaşlarımız arasında ilgiyle karşılandı.

TNDer başkanı Dr. Zeki Şekerci IBNC açılış 

konuşması yaparken.
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Yine 21 Nisan tarihinde Dr. Savaş Ceylan Hocamız başkanlığında Akdeniz Üniversitesi Anatomi Anabilim  Dalın-

da düzenlenen ‘Endoskopik Kafatabanı Cerrahisi Kursu’ bu alanla ilgilenen meslektaşlarımız için kaçırılmayacak 

bir fırsat oldu.

Kapanış gecesinde Aşkın Nur Yengi ve orkestrasının güzel sahne performansı eşliğinde katılımcılar çok keyifl i bir 

gece geçirdi.
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Geleneksel TNDer ödüllerini alan meslektaşlarımız
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Kongreden genel kareler
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Dear Dr. Sekerci,

Sorry for my delayed reply. I was ill, but feel better. (Nothing to do with my travel!).

I had such a wonderful time in Turkey and at the 29th Annual TNS Meeting and the IBNC. It was such a 

privilege to be a part of the wonderful work you and your esteemed colleagues are doing. I know you are, and 

should be, very proud of all these accomplishments.

I continue to enjoy getting to know the Turkish neurosurgical community and feel that I have made many 

friends. We are extremely excited and honored for your team to be a part of the CNS Annual Meeting in New 

Orleans this fall.

We also look forward to the opportunity to continue to collaborate around the IBNC course in the future and 

maintaining strong ties and collaboration between the TNS and CNS in the future.

With warm personal regards,

Nate

Nathan R. Selden, MD, PhD

President

Congress of Neurological Surgeons

Campagna Chair of Pediatric Neurosurgery

Vice Chair for Education

Department of Neurological Surgery, Oregon Health & Science University

Değerli Meslekdaşlarım

Bir başka ulusal kongre geride kalırken birkaç şey söylemek istedim.

İçerik gerçekten tatminkardı. Fakat organizasyon sorunları gerçekten can sıkıcı boyutlara vardı. Kongre oteline 

girebilmek yüksek güvenlikli cezaevine ziyarete gitmekten daha fazla zorluk içeriyordu. Kapıda görevli olan 

güvenlik görevlileri kongre katılımcılarına potansiyel suçlu muamelesi  yapması pek çok tartışmaya neden oldu 

ve çözümsüz kaldı, otel turizm şirketini, şirket ise oteli suçlarken ceremesini biz çektik. Ayrıca kongre otelinde 

yer kalmadı denilerek alternatif konaklama mekanı olarak sunulan ve eşdeğer olduğu söylenen otelin Sirkeci 

otelinden pek farklı olmamasına karşın aynı konaklama bedelinin talep edilmesi bir başka can sıkıcı unsur 

idi. Basit bir şekilde Booking.com dan baktığınız zaman geceleme fiyatı 1/8 olan otele aynı bedelin istenmesi 

bizleri enayi yerine koymaktan başka nedir ki. Turizm şirketi ihalede verdiği bedelin acısını bizden çıkartacak 

ise başka çözümler aranmasını zorunlu kılmakta. Bu can sıkıcı ayrıntılara rağmen dostlarla birlikte olmak 

güzeldi.

Emeği geçenlere teşekkürler.

Saygılarımla

Murat Hancı
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I was such a pleasure to meet you and see parts of your wonderful country. 

I look forward to seeing you at CNS and returning to Turkey. 

Th ank you

EIL 

Elad I. Levy, MD, MBA, FACS, FAHA
Professor and Chair of Neurosurgery

SUNY at Buff alo, 

Professor of Radiology        

Scientific Program Chair- CNS 2014    

Medical Director Neuroendovascular Services GVI    

Co-Director Gates Stroke Center at Kaleida Health

Zeki - My thanks to you and the TNS for hosting me during the meeting last week.  

It was a great privilege to participate, and to see many friends in Antalya. 

 All the best to you, and my hopes for your continued success.  

Kim J. Burchiel, M.D., F.A.C.S.

John Raaf Professor and Chairman

Department of Neurological Surgery

Professor, Dept. of Anesthesiology and Perioperative Medicine

Oregon Health and Science University

3303 SW Bond Avenue

Portland, Oregon  97239

Dear Tanju and Deniz,

Th ank you so very much for the wonderful work that you both put into on the 

recent IBNC Meeting.  

I was honored to be part of the faculty and fl attered to be the honored guest.  Th is was a wonderful 

opportunity for me to work with such bright young people from 72 diff erent countries.  Th is eff ort that you 

do with this course is unparalleled in its impact and important for the developing world, and for the future of 

neurosurgery in it.  Th ank you for all you do.  It is indeed an honor to work with you.

 Sincerely,

 Robert J. Dempsey, MD, FACS

Chairman and Manucher J. Javid Professor of Neurological Surgery
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IBNC 2015 

1. Dönem 4. Kurs  IBNC  “Nörovasküler Cerrahi” konu-

sunun her yönüyle işlendiği başarılı bir organizasyonla bu 

yıl Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel kongresi hemen 

öncesinde aynı yerde gerçekleştirildi. Kursa 70 ayrı ülkeden 

185 beyin cerrahisi uzman ve asistanları katıldı. Ülkemiz-

den 50 ye yakın öğrencinin katıldığı kursa konusunda de-

neyimli eğiticilerimizin yanı sıra CNS  tarafından da  eğitici 

olarak destek verildi. 2015 IBNC  hem ulusal kongre hem 

CNS ortak toplantıları ile iç içe geçmiş bir organizasyon 

>  Dr. Tanju UÇAR / Akdeniz Üniversitesi, T p Fakültesi, Nöro irürji Anabilim Dal

IBNC  1. Dönem 4. Kurs  

olarak  her alandan  ve düzeyden birçok beyin cerrahının 

kaynaştığı çok önemli bir aktivite olarak akıllarda kaldı. 

Kurs içinde 4 dönemi tamamlayan öğrencilere sertifikala-

rı verildi. Aynı zamanda CNS eğiticileri tarafından verilen 

mikroşirurji “nörovasküler by-pass” hands on kursu bu dö-

nemin çok önemli ve ilgi gören aktivitelerindendi. IBNC  

kapanış ve TNDer 29. Kongre açılış kokteylinin birarada 

olması çok renkli bir mozaik oluşturdu. 
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CNS ve TNDer MOU Özeti 

>  Dr. H. Hayri KERTMEN / S.B. D kap  Y ld r m Beyaz t Egitim ve Ara t rma Hastanesi, Beyin Cerrahi Klini i, Ankara

CNS ve TNDer MOU Özeti 

l CNS / TNDer öncülüğünde düzenlenen yıllık toplantılar için karşılıklı fırsatlar sağlanması.

l Yıllık toplantılarda seçilen ya da atanan dernek başkanın karşılıklı kaydı.

l  CNS / TNDer öncülüğünde yapılan yıllık toplantılarda kısa sunumlar vermenin için sağladığı karşılıklı fırsatlar.

l TNDer, CNS Uluslararası Bölümü için resmi bir irtibat tayin edecektir.

l CNS, 2015 CNS yıllık kongresi için Türkiye’den katılacak üyelere ödüller verebilir. Finansman toplantıdan en 

az 90 gün önce teyit edilmelidir. Genç üyeler  son kayıt gününden önce konaklama kayıt ve rezervasyonlarını 

tamamlamış olmalılardır.

l Yardımcı materyaller için CNS/TNDer de sunulan karşılıklı kontuar alanları.

l Her bir organizasyonda kendi fakültelerine seyahat masrafl arını karşılama konusunda mutabık yıllık toplantılara 

karşılıklı katılım için görevlendirilen üç CNS/TNDer fakültesi.

l CNS, TNDer toplantısında özel müfredat kullanarak, CNS markalı simülasyon kursu organize edecektir.

l Hükümler dahilinde, CNS iki fakülteyi finanse edilecektir. TNDer fakülte desteği sağlayacak, ekipmanlar TNDer 

kurumsal bağlantılarına korunacaktır. CNS ekipman göndermeyecektir.

l Bilimsel program komite kadrolarına üye dahil etme 

hususunda karşılıklı anlaşma.

l Tanıtım/piyasa toplantılarında üyeliklere minimum 3 e-blast 

ve en az bir e-posta içermesi hususunda karşılıklı anlaşma.

l TNDer ve IBNC 2015 yıllık toplantısının ilgili içeriğini 

oluşturulması açısından ortak internet semineri düzenlenmesi.

l CNS, Clinical Neurosurgery’de özet sunuma katılımda bir 

fırsat sağlayacak, TNDer ise çıkacak maliyetten sorumlu 

olacak.

CNS (Nörolojik Cerrahlar Kongresi)
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Gidenlerin Ard ndan Sayg yla

Türk Nöroşirürjisinin acı kayıplarından Prof. Dr. 

Hakan Caner, Prof. Dr. Nurcan Özdamar ve Prof. 

Dr. Yusuf Erşahin hepimizin hafızasında unutulmaz izler ve 

anılar bırakarak ebediyete intikal ettiler. “Gidenlerin ardın-

dan saygıyla” köşesinde kaybettiğimiz değerli hocalarımız 

hakkında onları en yakından tanıyan çalışma arkadaşların-

dan makale kaleme almalarını istedik ki, genç nesiller on-

ları unutmasın. Türk Nöroşirürji Derneği’nin 30. Kuruluş 

yılını kutladığı dönemde otuzuncu yıl sloganı olarak seçilen 

“Geçmişten Geleceğe, Güçlenerek” söyleminin kapsadığı 

geniş bakış açısı ebediyete intikal eden hocalarımıza saygı 

ve minnetin ne denli güçlü olması gerektiğini de yansıt-

maktadır. 

Prof. Dr. Hakan CANER

Prof. Dr. Hakan Caner:  Örnek Bir Yaşam Öyküsü 

Hakan Caner yaşama 15.03.1959 günü Ankara’da subay 

baba, felsefe öğretmeni annenin ikinci evladı olarak 

başlamıştır. Akademik alandaki ilk dikkat çekici başarısı,  

Ankara Atatürk Lisesini 1976’da okul birincisi olarak bitirip 

aynı yıl yapılan üniversite giriş sınavlarında Türkiye 34. 

olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmasıdır. 

Üniversiteden 1982 yılında mezun olmuştur.

Öğrencilik döneminde TÜBİTAK’tan üniversite bursu 

almaya hak kazanmıştır. 1981 yılında dönem 5 öğrencisi 

iken, 2 ay süreyle Almanya Ulm Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda gözlemci olarak çalışmıştır.

Mezuniyetinden sonra Gümüşhane Merkez Sağlık Oca-

ğında zorunlu devlet hizmeti görevine başlamıştır. 10 Ocak 

1983 günü Dr. Biray hanımla evlenmiş ve yaşamı boyunca 

sürecek mutlu ve huzurlu bir beraberlik başlamıştır. Bu ev-

lilikden Doruk ve Kaan isimli iki erkek  çocuk sahibi ol-

muştur.

1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Nöroşirurji AD’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya 

başlamıştır. 1988-1989 yılları arasında, Japonya’da Fukui 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD’ında araştırma 

ve klinik fellow olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 1989 

yılında 4 hafta süreyle Gunma Üniversitesi Tıp Fakültesi 

ve Keio Üniversitesi Tıp Fakültesinde stereotaksik cerrahi 

konusunda gözlemlerde bulunmuştur. 1989 yılında Ha-

cettepe Üniversitesi’ne geri dönen Dr. Caner, 1992 yılında 

girdiği uzmanlık sınavını başarıyla geçerek nöroşirürji uz-

manı olmaya hak kazanmıştır. Araştırma görevliliği boyun-

ca yaptığı başarılı akademik çalışmalar nedeniyle yurtiçi ve 

yurtdışı birçok ödüller kazanmıştır. Bunlar: 1990 ve 1991 

yıllarında Türk Nöroşirürji Derneği (TNDer) Prof Dr. Ma-

hir Tevruz Araştırma ödülleri, yine 1991 yılında TNDer Ali 

İskefyeli Araştırma Ödülü, 1991 yılında Amerika Anjioloji 

Cemiyeti Genç Araştırıcılar Ödülü ve 1991-1992 Hacet-

tepe Üniversitesi Senatosu Bilim Başarı ödülü’dür. 1992-

1993 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Vir-

ginia Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD Dr. Kassell 

Laboratuarı’nda serebral iskemi ve vazospazm üzerine araş-

tırmalarını sürdürmüştür. 1993 yılında Türkiye’ye dönerek 

Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir 

Cerrahisi AD’da uzman olarak çalışmaya başlamıştır. 1994 

yılında iki ay süreyle tekrar Virginia Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi Nöroşirürji AD Dr. Kassell Laboratuvarı’nda araştırma 

fellow’u olarak çalışmıştır.

Hakan Caner’le tanışıklığım 1990’lı yılların hemen 

başında başladı. Hacettepe Beyin cerrahisi bölümünün 

dikkat çeken, başarılı asistanlarından olduğuna dair 

yoğun duyumlar aldım. Kendisini yakından tanımama 

karşın öğrendiğim özelliklerini göz önüne alarak telefonla 

birlikte çalışma önerisinde bulundum,  önerimi sadece bu 

telefon konuşmasıyla kabul etti. Bu birlikteliğin nasıl bir 

ortamda gerçekleşeceğini düşünerek sonunda dönemin 

Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ında büyük desteğiyle gelişme 

potansiyeli vaat eden İnönü Üniversitesinde birlikte 

çalışmaya karar verdik.

İnönü Üniversitesi’nin kuruluş aşamasında önemli  

idari görevler üstlenmiş ve hizmetler yapmış olan değerli 

arkadaşım sayın Prof. Dr. Ali Oto ile görüşmelerimiz 

Gidenlerin Ardından Saygıyla...

>  Dr. Nur ALTINÖRS / Ba kent Üniversitesi, T p Fakültesi, Nöro irürji Anabilim Dal , Ankara

>  Dr. Nezih OKTAR / Ege Üniversitesi, T p Fakültesi, Nöro irürji Anabilim Dal , Bornova
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ve geleceğe yönelik ciddi girişimlerimiz oldu. Virginia 

Üniversitesinde bulunduğu süre içinde Hakan Caner ile sık 

sık  yazışarak teması sürdürdük ve Başkent Üniversitesi’nin 

açılma projesini duyunca bu kurumda birlikte çalışmanın 

iyi bir fikir olacağına karar verdik. Amerika’dan yurda 

döndükten sonra Hakan göreve başladı. Ancak o sırada 

Başkent Üniversitesi yasal olarak kurulmamıştı, özel vakıf 

hastanesi statüsündeydi. Benim 15 Ocak 1995’de atanarak 

göreve başlamamla Nöroşirürji Anabilim Dalı resmen 

kurulmuş oldu. Bölüm sadece iki kişiden oluştuğu için aynı 

yılın Eylül ayında ilk iki asistanımız göreve başlayıncaya 

kadar her işi Hakan’la birlikte yapıyorduk. Bu işler arasında 

sipariş edilecek cerrahi set listelerinin gecenin çok geç 

saatlerine kadar yazılması, pansumanların yapılması, epikriz 

ve ameliyat notlarının yazılması, orderların verilmesi  ve 

ameliyatların yapılmasını sayabiliriz. Daha sonra bize 

katılan arkadaşlar ve izleyen TUS sınavlarında yeni araştırma 

görevlilerinin gelmesiyle bölümümüz gelişti. Başkent 

Üniversitesinin Adana, Alanya, Konya, İzmir ve İstanbul’da 

yataklı hastaneleri hizmete açmasıyla bu merkezlerde beyin 

cerrahisi birimleri oluşturduk. Hakan Caner ve ben genç 

arkadaşlarımızın bizlere gereksinim duyduğu kompleks ve 

risk  faktörü yüksek cerrahi girişimlerde o merkezlere giderek 

yardımcı olduk. Buralarda görev yapan meslektaşlarımızın  

akademik ilerleme ve yükseltmelerinde Dr. Hakan Caner’le 

birlikte  hep destek olduk.

Dr. Hakan Caner 1994 yılında Başkent Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD’da yardımcı doçentliğe 

atanmış ve 1997 Ocak ayında girdiği Doçentlik Sınavında 

başarılı olarak, doçent statüsünde çalışmaya devam 

etmiştir. Virginia Üniversitesi’nde 1997 yılında 2 ay süreyle 

araştırmalarına devam etmiş ve Ekim 1998’de Virginia 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD’de Ziyaretçi 

Profesör olarak seçilmiştir. 1998 yılında TÜBİTAK Teşvik 

ödülü alan Dr. Caner, 2002 yılında Başkent Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD’de profesörlük kadrosuna 

atanmıştır. 2007 yılında TNDer yayın organları olan 

Turkish Neurosurgery ve Türk Nöroşirürji Dergisi 

editörlüğüne atanmıştır. Turkish Neurosurgery dergisinin 

SCI Expanded ve Pubmed’e girebilmesi için üstün çabalar 

sarfetmiştir. Dergi, şu an itibariyle 0,58 impakt faktörü ile 

Pubmed’de görüntülenebilmektedir.

Dr. Hakan Caner dernekte yönetim kurulu üyeliği 

dahil birçok görevlerde bulunmuştur. 2004 yılında 

TNDer alt grubu olan Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi 

Grubuna (SPSCG) katılmış, yönetim ve toplantılarında 

aktif olarak görevler almıştır. Temmuz 2009’da Türk 

Omurga Derneği’ne (TOD) üye olarak kabul edilmiştir. 

TOD müfredat komisyonunda aktif olarak görev almış ve 

yönetim kuruluna seçilmiştir.  

Dr. Hakan Caner’in günlük nöroşirürji pratiğinin bü-

yük bir kısmını omurga cerrahisi oluşturmaktaydı. Dejene-

ratif omurga, travma, enfeksiyon ve erişkin spinal deformite 

olguları ile ilgilenmekteydi. 2002’de Almanya’da Murnau ve 

hemen sonrasında Hollanda’nın Leiden kentinde düzenle-

nen balon kifoplasti kurslarını  başarıyla tamamlayarak 

sertifikasını almıştır. Türkiye’de balon kifoplastiyi ilk kul-

lanan sayılı cerrahlardandır. Osteoporotik vertebra kırıkları 

ve tümöre bağlı vertebra kırıklarının tedavisinde bu yön-

temi başarıyla uygulamıştır. Kifoplasti çalıştaylarında eği-

tici olarak görev almış ve bu tekniği genç meslektaşlarına 

en detaylı şekilde öğretmiştir. Kifoplastiyi takiben perkü-

tan enstrümantasyon konusunda yoğunlaşmıştır. Perkütan 

enstrümantasyon tekniğini minimal invaziv transforaminal 

lumbar interbody füzyon (Mis-TLIF) tekniği ile birleştirip 

günlük pratiğinde sıkça kullanmıştır. Mis-TLIF cerrahisi 

konusunda yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen toplan-

tılarda eğiticilik yapmıştır. Atlantoaksial füzyon konusunda 

da ülkemizdeki sayılı cerrahlardan biridir. 

Bir süredir devam eden şikayetleri üzerine 2011 Şu-

bat ayında yapılan tetkikler sonucunda maalesef kendisine 

mide kanseri tanısı konuldu. Asistanlığı sırasında malign bir 

patoloji şüphesiyle geçirdiği major bir ameliyat sonrası pa-

tolojinin benign gelmesi stresli geçen günler sonrasında çok 

sevindirici olmuştu. Bu sefer de benzer bir durum beklentisi 

ne yazık ki doğru çıkmadı. Bu tür mide patolojilerinde çok 

deneyimleri olduğu bilinen Japonya’da radikal bir cerrahi 

müdahale geçirdi. Bu süreçte de sıkıntılar yaşandı, eşi bir 

saniye bile yanından ayrılmadan desteğini sürdürdü. Yurda 

döndükten sonra belli bir nekahet dönemini takiben eski 

temposunu aratmayacak şekilde rutin çalışmalarına başladı. 

Genel sağlığı ve hastalığına yönelik kontrol tetkikleri iyi git-

tikçe morali yükseldi, umudunu hep korudu.

Hastalığının nüksettiği 2013 Nisan ayına kadar 

klinik ve cerrahi çalışmalarını aralıksız sürdürdü, bilimsel 

toplantılara katıldı, çalıştaylarda görev aldı. Kemoterapi ve 

radyoterapi aldı. Radyoterapi komplikasyonlarına karşı ders 

alınacak onurlu ve azimli bir mücadele verdi.  

Hakan Caner çalışkanlığı, bilimselliği, yeniliğe, değişik-

liğe açık olması ve üretkenliğiyle ideal bir akademisyendi. 

Çalışmak için yer ve zaman kavramlarıyla sınırlı olmadı. 

Hastaları ve hastane çalışanlarıyla yakın ve sıcak ilişkiler 

kurmuş, basit doktor-hasta, hekim-hasta yakını ilişkisi öte-

sinde onların kalbini kazanacak şekilde yaklaşımlarda bu-

lunmuştur.

Tıp dışı ilgi alanlarının başında okumak ve spor 

gelmekteydi. Gayet sistematik olarak yüzmeye devam ederdi 

ve hastalığı sırasında bile önerildiği şekilde yürüyüşlerini 

ihmal etmedi. Değişik konularda ve İngilizce okurdu, en 

küçük fırsatlarda bile okumaya zaman ayırabilirdi.

Mazbut aile yaşamı, birlikte çalıştığı kişilerle ast-üst hi-

yerarşisi dışında sevecen ve iyiliksever yaklaşımlarıyla istis-
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nasız herkesin sevgi ve takdirini kazanmış, hasta yatağında 

bile planladığı bilimsel araştırma projeleriyle asistanlarını 

hep yönlendirmiş ve bilimselliğe teşvik etmiştir.  

Nadir insanlar için iyi ki yaşamış denir. Hakan Caner 

bu tanımı fazlasıyla hak eden bir kişidir.

Yaşam bize sunulan bir hediye ve bir başka yönüyle bir 

sınavsa Hakan bu sınavdan yüzünün akıyla çıkmış, fakat 

hediyeden oldukça erken sayılacak bir zamanda yoksun kal-

mıştır. Mesleğinde yapabileceği ve çevresine kazandırabile-

ceği  çok şeyler varken aramızdan ayrılmıştır.

Başta sevgili eşi ve can yoldaşı Prof. Dr. Biray Caner, 

oğulları Doruk ve Kaan olmak üzere yakın aile bireyleri 

çok değerli varlıklarını, Türkiye Cumhuriyeti çok iyi bir 

yurttaşını, Türk Nöroşirürji camiası çok değerli bir bilim 

insanını, Başkent Üniversitesi önemli bir öğretim üyesini ve 

ben de çok yakın bir aile dostumu kaybettik.

Yaşam ve meslek öyküsünün daha genç kuşaklara örnek 

olmasını tüm samimiyetimle dilerim.

Ruhu şad olsun. Nur içinde yatsın.

Fotoğrafl arla Prof. Dr. Hakan CANER (Prof. Dr. M. Nur ALTINÖRS Arşivinden)
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Fotoğrafl arla Prof. Dr. Hakan CANER (Prof. Dr. M. Nur ALTINÖRS Arşivinden)
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soruyor. “Masayı Tayyar hazırladı şimdi nerde?” Ben”Abi 

diyorum yan salonda sezaryan olduğunu duyunca oraya 

geçti” . Bizim vaka da beklenenin aksine bel fıtığından basit 

sürüyor ve tümörü meningiom ya da nörinom lokum gibi 

bir hamlede çıkartıyoruz. Bu arada yan salonda sezaryan 

sonrası kanama ve komplikasyon olmuş, histerektomi 

yapalım mı yapmayalım mı diye bekleme falan, vaka 

uzamış halen devam ediyor haberleri geliyor. Nurcan abi 

bana dönüp “Nezih sen vakayı kapat, ben hemen yan salona 

geçip Tayyar’a bir nanik atayım” diyor.  

Nurcan abinin böyle muziplikleri de vardı. Bir gün 

yine özelde bir anevrizma vakasında bayonet yapışmasın 

diye kullandığımız elimdeki serum şırıngasını alıp uyuyan 

anesteziste su fışkırttığına da şahit olmuşumdur.  

Düşünün Nurhan Avman Hocanın sağlığında görüp 

de ameliyat endikasyonu koymadığı bir köşe tümörüne 

ameliyat kararı vermiş Nurcan Abi. Kadının yaşı 80’nin 

üstünde. Cerrah cerrah dolaşmış kimse cesaret edememiş.  

Benim görüp de ameliyatına girdiğim en büyük köşe tümörü. 

Aşağıda C2-3’e sarkıyor. Yukarıda ise temporal fossayı 

doldurmuş dev bir nörinom. Ameliyat mikroskobumuz 

da Nurcan abinin özelde kullandığı OpMi99. Hasta tabii 

operasyondan sonra uyanmadı ve ben “abi özelin yoğun 

bakımı iyi değil bu hastayı Ege Yoğun bakıma alalım 

dedim”. Sabah hastayı yoğun bakımda vizitimde gördüm, 

bilinci açılmış ama hâlâ ekstübe değil. “Nasılsın teyzecim” 

dedim? Bana sağ işaret parmağı ile “sizi gidi sizi” işareti 

yapıyordu. 

Özelde bazı ameliyatlar zor geçer ve istediği gibi 

olmadığını belirtir ve canı sıkılırdı bana dönüp “bu vakadan 

para bekleme, daha iyi yapabilirdik, ben “abi hastanın 

anatomisi bozuktu daha ne yapabilirdik ki” dememe rağmen 

“ hastane masrafını ödesinler ben para almayacağım” derdi  

ve kendi kendini bir çeşit cezalandırırdı.  

Vakaya başlamadan önce ameliyathaneye uğrar, açarak 

hazırladığımız vaka için, sağdan açılacak vakaya “soldan 

açtığınız değil mi?” diye takılır bizi adeta test ederdi. 

Ameliyat saboları bile farklı bir ses çıkartırdı. Biz onun 

geldiğini o ameliyat terliklerinin sesinden anlardık.

Nurcan abinin binlercesini tedavi ettiği bir beyin tümörü 

hastası olması gerçekten çok ilginç.  Bir ilginç anım da ilk 

anevrizma ameliyat hastam. Ben Kütahya’dan mecburi 

hizmet sonrası yardımcı Doçent olarak Ege’ye döndüğümde 

anevrizma pratğim hiç yoktu. Ama Doçent olabilmek için 

o dönemde anevrizma ameliyatlarına çok özel bir önem 

veriliyordu. Klinikte kanamamış bir ICA bifurkasyon 

anevrizması seçtim ve benim ilk anevrizma ameliyatımı 

Nurcan abiden de steril hazırlanmadan izlemesini rica 

ettim. Anevrizma zaten kolaydı kanamamış olduğu için ve 

klibi yerleştirdim. Nurcan abiye dönerek “Abi nasıl iyi oldu 

Prof. Dr. Musa Nurcan ÖZDAMAR

Prof. Dr. Nezih Oktar’ın Kaleminden Prof. Dr. Musa 

Nurcan Özdamar:

Nurcan abi kibar, özü, sözü bir, dürüst, zeki, çalışkan, 

etkileyici bir kişiliği olan, müthiş yetenekli, sorun değil 

çözüm üreten, disiplinli, çağdaş birisiydi.

Konuşmayı pek sevmezdi, çoğu ortak hastalarımız bana 

gelip “hiç konuşmuyor, anlatmıyor” diye dert yanarlardı. 

Ben de onlara “Nurcan Bey lafı pek sevmez, ağzı boşa 

konuşmaz, onun elleri konuşur” diye yanıtlardım.

Gerçekten cerrahiyi bu denli seven, zor şartlarda, cerrahi 

aletler, teknikler üreten, yorulmak nedir bilmeyen az cerrah 

tanımışımdır. 

Bunlardan biri Yaşargil ise diğeri Nurcan Abidir.

Ona Yaşargil’e gitmesini tavsiye eden de hocası rahmetli 

Nurhan Avman’dır.

Nurcan Abi Yaşargil’in yanına uzun süreli kalmak üzere 

giden ilk Türk beyin cerrahıdır.  

Gerçekten ben beraber girdiğimiz sayısız ameliyatlarda 

hep sanki Yaşargil’le berabermişiz gibi hissediyordum. 

Müthiş bir deneyim, ani karar verme ve olanaksızlıklar 

içinde çözüm üreten bir makine gibi çalışırdı beyni ve 

elleri. Ben ya da bir başkası ameliyatta zora girdiğimizde 

her çağrışımıza hızır gibi yetişir, olayı anında çözer ve bizi 

ameliyathanede adeta eğitirdi.  

Beni babam yetiştirdi çocukken, ama cerrahi babam 

Nurcan Abidir.

Burada birkaç anı tazelemek isterim:

Nurcan Abi ile özelde bir Cloward ameliyatı yapıyoruz. 

Graft kalçadan alınmış, servikal disk uzaklaştırılmış graft 

için yer hazırlanıyor. Bu arada erkek hemşire kalçadaki 

insizyonu kapatmak istiyor ve Nurcan abiden izin istiyor. 

Nurcan abiden çıt yok. Hemşire bana bakıyor. Ben kaşlarımı 

havaya kaldırıyoum ama nafile kafaya koymuş insizyonu 

kapatacak. Ve kapatıyor. Bu arada Nurcan abi grafti istiyor. 

Ben masaya grafti koyduğum yere bakıyorum ama graft 

yok. “Nurcan abi graft kayıp, bulamıyorum” diyorum. O 

zaman kalçayı yeniden açın diyor. “Graft yerine konmadan 

insizyon kapatılmaz!”  Erkek hemşire yarayı tekrar açıyor. 

Bu arada bir bakıyorum ki Nurcan abi bizden sakladığı 

grafti yerine koyuyor.  Nurcan abi erkek hemşireye dönüp 

“şimdi kapatabilirsin” diyor ve adeta ders veriyor.

Yine özelde bir lomber tümör ameliyatına gireceğiz. 

Yine aynı erkek hemşire (Tayyar) bizi steril giydiriyor ve 

bana soruyor “bel fıtığı değil mi?” Ben hayır diyorum bu bel 

tümörü uzun sürebilir. Ameliyata başlıyoruz. Nurcan abi 
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Öpülesi elleri çok değerli idi onun için de. Hastalığında 

eşim ve bana ellerini gösterip “bakın hâlâ titremiyor ve 

onlara hakimim” diyordu.

Nurcan abiye bir kez daha Tanrı’dan rahmet, ailesine; 

yanından hiç ayrılmayan Sevim ablaya, annemin de adını 

taşıyan sevgili kızı Zeynep’e damadı Murat’a ve biricik 

torunu Cem’e bir kez daha sabırlar diliyorum.

Son olarak da onu kaybettiğimiz gün yazdığım bir şiiri 

eklemek isterim:

divane

deli gibi dönüp durdum

bir kiralık bedenle

sevdiğimi yitirdim

akıp giden düzenle

aradım durdum gerçeği

bir hiç için değer mi

kelebek gibi kondum

soldu gitti hayat çiçeği

mu?” diye sordum. O da bana  izleyici binokülerden bakarak 

“PcoAde bir anevrizma daha var” dedi. Ben önce şaka 

yapıyor zannettim. Ameliyatlarda böyle şakalar yapmasını 

severdi çünkü. “Abi angiolarda sadece bifurkasyonda tek 

bir anevrizma görünüyor, PcoAde anevrizma yok” dedim. 

“İyi bak” “Angiyoya mı güveneceksin yoksa gördüğüne 

mi?” dedi Nurcan abi. Gerçekten disseksiyona devam 

edince angiolarda görünmeyen bir ikinci anevrizmayı  

PcoA çıkışında gördüm ve onu da klipledim. Nurcan abi 

ameliyatı izlemeseydi, ben bu ikinci anevrizmayı atlayarak 

ameliyattan çıkacaktım. 

Nurcan abinin hayatı sadece beyin ve sinir cerrahi 

olduğu sanılmasın. Kanunu makamları ile çalar, piyano 

derslerine gider, dalgıçlık sertifikası alır, kayak yapar, aşığı 

olduğu Alaçatı’da torunu ile sörf yapar... Saymakla bitmez. 

“Yakında resime başlayacağım, gör o zaman bakalım” diye 

de beni uyarırdı.

Emeğe saygısı olağanüstü boyutta idi. Anestezist, 

hemşire ayırmazdı. Son derece mütevazi idi. Geliştirdiği 

cerrahi aletlere ameliyathanede çalışan personelin adlarını 

verirdi. “Salih tutacağı” “İsmail dissektörü”… Flep geren 

boncuk sistemini hâlâ kullanıyoruz…

Fotoğrafl arla Prof. Dr. Musa Nurcan ÖZDAMAR (Prof. Dr. Nezih OKTAR’ın arşivinden)
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Fotoğrafl arla Prof. Dr. Musa Nurcan ÖZDAMAR (Prof. Dr. Nezih OKTAR’ın arşivinden)
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Fotoğrafl arla Prof. Dr. Musa Nurcan ÖZDAMAR (Prof. Dr. Nezih OKTAR’ın arşivinden)
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Fotoğrafl arla Prof. Dr. Musa Nurcan ÖZDAMAR (Prof. Dr. Nezih OKTAR’ın arşivinden)
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pediatrik nöroşirürji öğrenimi aldı ve aynı zamanda 

özellikle omurilik oluşum kusurları üzerine deneysel 

araştırmalar yaptı. Nortwestern Ü. Children’s Memorial 

Hospital, Pediatrik Nöroşirürji Kliniğinde Prof. Dr. David 

G. McLone, Prof. Dr. Tadanori Tomita ve Prof. Dr. Bruce 

Storrs ile birlikte çalıştı. Dr. Storss’un spastisite tedavisindeki 

deneyiminden yararlanarak bu klinikte uygulanan selektif 

dorsal rizotomiyi öğrendi. 

1988 – 1990 Yılları arasında Van Devlet Hastanesi’nde 

Zorunlu Hizmet görevinde bulundu. 

1990 – 1991 yılları arasında GATA Beyin ve Sinir 

Cerrahisi Anabilim Dalında askerlik hizmetini tamamladı. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi 

Anabilim Dalına akademisyen olarak döndükten sonra 

özellikle pediatrik nöroşirurji alanında yoğunlaştı ve 

çalışmalarına bu alanda devam etti. 

Pediatrik yaş grubunda subdural kolleksiyonlarda 

kendisinin geliştirdiği drenaj tekniği bulunmaktadır.  

Yine aynı konuda kendisinin tasarladığı ve Medtronic 

firması tarafından üretilen “subduro-peritoneal şant” 

bulunmaktadır. 

Türkiye’de nöroendoskopik cerrahinin öncülerindendir. 

Türkiye’de endoskopik akueduktoplasti be tümör biyopsisi-

ni gerçekleştirmiştir. Kraniosinostoz’da endoskop yardımlı 

ameliyatı ülkemizde ilk uygulayan hekimdir. Bu çalışma-

sıyla Antalya’da yapılan 21. Nöroşirürji Kongresi’nde bi-

rincilik ödülü almıştır. Omurga eğrilikleri konusunda uy-

gulanan Paris’te Dr. Keyvan Mazda’nın geliştirdiği yeni bir 

enstrüman olan Universal clamp’i ülkemizde uygulamıştır. 

Prof. Dr. Yusuf Erşahin’in bilimsel dergilerde yayınlanan 

pek çok makalesi bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Yusuf Erşahin 56 yaşında 18 Haziran 2014 ta-

rihinde aramızdan ayrılarak ebediyete yürümüştür. Mekanı 

Cennet olsun, nur içerisinde yatsın. 

Prof. Dr. Yusuf ERŞAHİN

“Biz onu toprağa vermiyoruz. Yüreğimizin bir köşesine 

gömüyoruz ve hep orada kalacak”

Prof. Dr. Saff et MUTLUER

Prof. Dr. Yusuf Erşahin ülkemizin yetiştirdiği başarılı bir 

beyin cerrahı olmasının yanında iyi bir bilim adamı olması 

özelliğiyle de yakın çevresi ve çalışma arkadaşları tarafından 

takdir edilen mükemmel bir kişilik özelliğine sahiptir. 

Yakın çalışma arkadaşı olan Prof. Dr. Saff et Mutluer, 

Yusuf Erşahin’in ebediyete intikal töreninde “biz toprağı 

vermiyoruz. Yüreğimizin bir köşesine gömüyoruz ve hep 

burada kalacak” sözleri belki de Yusuf Erşahin’i anlatmak 

için kullanılabilecek en öz sözlerden birisidir.

Prof. Dr. Yusuf Erşahin 01.03.1958 yılında İzmir’de 

doğmuştur, evlidir ve bir kız çocuğu babasıdır. 1975-1981 

yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim 

görerek tıp doktoru ünvanını almıştır. 1982-1988 yılları 

arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir 

Cerrahisi Anabilim Dalında beyin cerrahisi ihtisasını 

tamamlamış ve beyin cerrahı uzmanı olmuştur. 

1991 yılında Yardımcı doçent unvanını Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında 

almıştır. 

1995 yılında doçentlik sınavında başarılı olarak doçent 

unvanını almış 2001 yılında ise profesör olmuştur. 

9 Ağustos-15 Eylül 1986 yılında Erasmus Üniversitesi 

Nöroşirürji Anabilim Dalı Rotterdam, Hollanda’da mesleki 

deneyim için çalışmış ve burada ameliyatlara katılmıştır. 

1987 – 1988 Yılları arasında   Nortwestern Ü. Children’s 

Memorial Hospital, Pediatrik Nöroşirürji Kliniği, Chicago, 

IL,  ABD Research Fellow olarak çalışmıştır. Bu merkezde 



30 Türk Nöro irürji Derne i Bülteni / May s 2015

Fotoğrafl arla Prof. Dr. Yusuf ERŞAHİN 
(Prof. Dr. Nezih OKTAR arşivi ve www.yusufersahin.com adresinden alınmıştır)
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Prof. Dr. Kazım Öner’in kaleminden Prof. Dr. Ümit Dursun ACAR

Ben ona hep Ümit Ağabey dedim.1970’li yillarda Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak 

kurulan Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında 

Dr. Aytaç Akbaşak ile birlikte ilk asistanları olduk. Cerrahların ameliyathanelerdeki 

davranışlarının ne kadar önemli olduğunu ondan öğrendim. Kimseyi strese sokmayan 

korkusuz bir cerrah idi. Dürüst, centilmen ve şerefl i bir insan idi. Eşine ve kızına bağlı 

gerçek bir baba idi. Elime bistüri vererek beni uzman yaptı. 1980 öncesi ülkede oluşan 

olaylar nedeniyle beni ve Aytaç’ı uzman yaptıktan sonra İzmir 9 Eylül Tıp Fakültesine 

geçip burada Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniği kurdu. Banada bir kadro bulup o kötü 

günlerde beni yanına aldı. Fakat İzmir çok farklı idi. Tıp Fakültesi içinde bir kaos 

ortamı vardı. Bunlarla mücadele etti. Hiçbir zaman taviz vermedi. Ben ise 1983 yılında 

Ege Üniversitesine geçtim ve kalan kariyerimi orada tamamladım. Yetiştirdiği onlarca 

uzmandan biri olan ve 25 yıl Uşak’ta çalışan Dr. Yaşar Şenkal’ı da geçen sene kaybettik. 

Kendisi ile ilişkilerim hiç kopmadı. Devamlı olarak telefonla konuşur dertleşirdik. Hep 

iyimserdi. Hastalığı boyunca hep iyi olduğunu söylerdi. Ne yazık ki bu dev adamı erken 

kaybettik. Türk Nöroşirürjisinin  başı sağ olsun. Rahat uyu Ümit Ağabey. 

Prof. Dr. Ümit Dursun ACAR

2014 YILINDAN İTİBAREN VEFAT EDEN ÜYELERİMİZ

Adi Soyadı Vefat Tarihi

Adem CAN 12.01.2014

Bülent PAK 12.01.2014

İlkay SİTTİ 23.01.2014

Bülent GÜL 11.04.2014

Adi Soyadı Vefat Tarihi

Vefat Tarihi

Umur KAYA 13.11.2014

Selim SAĞMANLI 12.12.2014

Mesut Kadri KIRGIZ 20.02.2015
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TNDer Akademisi

Türk Nöroşirurji Derneği yönetim kurulu daha önceki yönetimlerin kurulması için çalışma başlattığı Türk Nöroşirürji 

Akademisi’nin kurulması ve faaliyete geçirilmesi için çalışmalara hız vermiş ve dernek bünyesinde 2014 yılı içerisinde 

kurulmasını sağlamıştır. Dernek merkezinde Türk Nöroşirürji Derneği’nin eski başkanlarının katılımıyla Türk Nöroşirürji 

Akademisi kurularak ilk başkanı olarak Prof. Dr. Tuncalp Özgen’i seçmiştir. 

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ-
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ AKADEMİSİ 
KURULDU

Dernek merkezinde Türk Nöroşirürji Derneği’nin eski başkanlarının katılımıyla Türk Nöroşirürji Akademisi’nin kuruluş 

çalışmaları. Bu çalışmaların sonucunda kurucu başkan olarak Prof. Dr. Tuncalp Özgen seçilmiştir. 
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B

AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1. Türk Nöroşirurji Derneği tüzüğünün Md. 

21, ‘f ’ bendi hükümleri kapsamında, TNDer’in çatısı 

Türk Nöroşirurji Akademisi kuruluşundan iki ay sonra 

25 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da Milli Kütüphanede 

aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yüksek 

katılımlı bir toplantı yapmıştır.  

A

1. Akademi kuruluş ve yönetmeliği ile ilgili bilgilendirme. 

2. Akademi üyelik alt komisyonu belirlenmesi (3 asil ve 3 

yedek üye seçimi).

3. Akademi üyelik kriterleri ön çalışma alt komisyonu  

kurulması. Üyelik alt komisyonu asil üyelerine ilave 

olarak iki üye seçimi (Akademi üyelik alt komisyonu 

yedek üyeleri bu komisyonda yedek üye kapsamında 

olurlar).  

4. Akademi üyelik aidatının belirlenmesi. 

5. Akademi Konferansı, Bilimsel Toplantı, Program Ko-

mitesi seçimi (Beş üye, üç yedek üye). 

6. Uluslararası ilişkiler komitesi seçimi (Beş üye, üç yedek 

üye).

7. Uzun süreli planlama komitesi seçimi (üç üye, üç yedek 

seçimi).

8. Akademik yükselme kriterleri ve akademik yayınlar alt  

komisyonu kurulması 

9. Akademi Tüzük alt komitesi

10. Toplum Bilgilendirme alt komitesi

11. Etik, Hukuk, İnsani ilişkiler alt komitesi 

12. Bilimsel araştırma alt komitesi 

13. Akademi web sayfası ve akademi logosu alt komitesi. 

14. Akademi yönetim kuruluna akademi asil üyeleri arasın-

dan dört üye seçimi. 

15. Akademi genel sekreterliği kurulması önerisi. 

16. Üyelerin önerileri ve diğer konular. 

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ-
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ AKADEMİSİ 
25 OCAK 2015 
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ-
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ AKADEMİSİ 
YÖNERGESİ

altında, nöroşirürji felsefesi üzerine çalışmalar yapmak, 

nöroşirurji temel bilimlerini geliştirmek ve desteklemek, 

nöroşirurji alanında araştırmalar yapmak ve bu konularda 

strateji belirlemek, genç ve akademik gelecek vaat eden 

kişilerin bilimsel ve etik gelişimlerini temin etmek, diğer 

nörolojik bilim dallarıyla işbirliğini arttırmak ve nöroşirürji 

camiasının etik ve geleneklerini geliştirmek ve güçlendirmek 

üzere, bilimsel olarak özgür olan,

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ AKADEMİSİ kurulmuştur.
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Madde 2. Bu yönergenin amacı, kurulmuş olan Türk 

Nöroşirürji Akademisi’nin çalışma esas ve usullerini TNDer 

tüzüğü çerçevesinde belirlemektir.

TANIMLAR

Madde 3. Bu yönergede geçen:

a) Tüzük: TNDer Tüzüğünü

b) Başkan: TNDer Yönetim Kurulu Başkanını

c) Akademi Başkanı: TNA Başkanını

d) Toplantı: TNA olağan toplantılarını

e) Akademi: TNA’yı

f ) TNA Konferansı: Her yıl akademi tarafından düzenle-

necek Yüksek Lisans- Doktora düzeyindeki toplantıyı 

(kongreyi) ifade eder.

TNA ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Madde 4. TNA aşağıdaki amaçlar doğrultusunda faaliyet 

gösterir:

1.  Türk nöroşirürji bilimini çağdaş standartlara uygun dü-

zeyde tutabilmek, sürekli yenilenip güçlenmesini temin 

etmek ve nöroşirürji camiasının etik ve geleneklerini ge-

liştirmek ve güçlendirmek üzere çalışmalar yapmak,

2.  Nöroşirürji felsefesi, öğretimi, eğitimi ve araştırmaları 

konusunda planlamalar, çalışmalar yapmak ve TNDer 

Yönetim Kurulu’na bu konuda stratejik görüş bildirmek,

3.  Nöroşirürji temel bilimlerinin gelişmesi ve desteklen-

mesi konularında stratejiler belirlemek,

4.  İhtiyaç halinde TNDer kurulları ve/veya Eğitim 

Öğretim kurulları ve kurumları ile işbirliği yaparak 

Türk nöroşirürji biliminin yükselmesi amacına yönelik 

uzun dönem planlamalarda bulunmak,

5.  Genç ve gelecek vaat eden akademik kişilerin bilimsel ve 

etik gelişimlerini temin etmek,

6.  Diğer nörolojik bilim dallarıyla ilişkileri arttırmak ve 

diğer ülkelerin Nöroşirürji Akademileri ile ilişkilerin 

oluşturulması ve müşterek faaliyetler düzenlenmesi gibi 

konularla uğraşmak ve öneriler geliştirmek,

7.  En az senede bir defa Yüksek Lisans- Doktora düzeyinde 

bilimsel toplantı düzenlemek ve eş zamanlı Genel Kurul 

yapmak,

8.  TNDer Yönetim Kurulu’nun önerdiği konularda, 

derneğe bilimsel görüş vermek.

Madde 5. TNA Yönetim Kurulu’nun oluşumu, görev ve 

yetkileri,

1.  Akademi Yönetim Kurulu, TNA’nın faaliyetlerinden 

birinci derecede sorumlu organdır. TNA Yönetim 

Kurulu, yönerge hükümlerine uygun olarak görevlerini 

yerine getirir. Yönetim Kurulu toplantılarında tutanak 

tutulur ve tutanağın bir kopyası TNDer Yönetim 

Kurulu’na, bilgi için gönderilir.

2.  TNA Yönetim Kurulu, TNA üyeleri tarafından aşağıda 

tanımlanan usullerle belirlenen yedi asil ve 3 yedek 

üyeden oluşur. TNA bir önceki başkanı ve aşağıda 

belirtilen usulle seçilen bir sonraki akademi başkanı 

TNA Yönetim kurulunun üyesidir. TNA Yönetim 

Kurulunun diğer beş üyesi şu kişilerden oluşur. TNA 

Genel Kurulunda gizli oy açık tasnifl e seçilmiş Akademi 

Başkanı TNA Yönetim Kurulunun üyesi ve başkanıdır.  

Yönetim Kurulu’nun oy hakkına sahip diğer dört üyesi  

TNA Genel Kurulunca seçilir. Bir önceki başkanın 

istifası veya hayatta olmaması halinde, geriye doğru tarih 

sırası ile önceki başkanlardan biri, Akademi Yönetim 

Kurulu tabii üyelik görevini üstlenir. TNA Yönetim 

Kurulu’nun TNA Genel Kurulunca seçilen Yönetim 

Kurulu üyeleri (dört asil ve üç yedek), asil ve yedek üye 

olarak, gizli oy açık tasnif sistemi ile ayrı ayrı seçilir. 

Akademi Genel Kurulunda, oy verme yetkisine sahip 

üyelerin en az yarıdan bir fazlasının yazılı önerisi ve 

hazirunun en az üçte ikisinin açık oyla yapılan oylamada 

kabulü sonucunda, açık oyla oylama yapılır.

3.  TNA Başkanı, aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde, 

Akademi Genel Kurulunca seçilir. İlk başkan, Akademi 

Kurucu üyeleri tarafından aşağıda belirlenen usulle 

seçilir.

4. TNA Yönetim Kurulu (seçilmiş ve tabii üyeler) kendi 

aralarında bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçerler.  

Daha önce Akademi başkanlığı yapmış olan Yönetim 

Kurulu tabii üyesi eski başkan, başkan yardımcılığına, 

sekreterliğine seçilemez. Yönetim Kurulunda kararlar 

oy çokluğu ve açık oylama ile alınır. TNA Şeref Üye-

leri, Yönetim Kurulu toplantılarına istedikleri takdirde 

oy verme hakkına sahip olmaksızın katılabilirler. TNA 

Yönetim Kurulunda oylamada eşitlik olduğu takdirde, 

başkanın oyu iki oy sayılır. Yönetim Kurulu toplantıla-

rında çekimser oy kullanılamaz.

5. TNA Başkanının bir yıllık görev süresinin sonunda  

yapılan TNA Genel Kurulunda (mevcut başkanın iki 

yıllık görev süresinin birinci yıl sonunda) başkanlık 

görevini devralacak, bir sonraki başkan, Genel Kurula 

katılan asil üyeler, onursal üyeler ve şeref üyeleri 

tarafından, toplantı salt çoğunluğu şartı ve gizli oy, açık 

sayımla seçilir. Bu şekilde seçilmiş bir sonraki başkan 

Akademi Yönetim Kurulunun, oy hakkına sahip tabii 

üyesidir.
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a-6) Akademi üyelik alt komisyonu ulaştırılan önerileri 

inceler ve olumlu veya olumsuz olarak önerisini Akademi 

Genel Kuruluna sunulmak üzere başkana iletir. Başkan 

kendisine iletilen önerilere gerekli gördüğü takdirde kendisi 

de bir inceleme yaparak, müteakip Akademi Genel Kurul 

gündemine alır.

a-7) TNA Genel Kurulunda yapılan gizli oylamada üye-

ler yazılı olarak ‘evet’ veya ‘hayır’ ibaresi ile oy verenin kim-

liğinin açıklanamayacağı tarzda oy kullanırlar. Toplantıda 

mevcut üyelerin en az üçte ikisinin evet oyunu alan aday 

Akademiye üye kabul edilir ve bir sonraki Akademi Genel 

Kurulunda Akademi Üyeliği’ni belirten sertifikası takdim 

edilir.

a-8) TNA’ya müracaat eden adayın 70 (yetmiş) yaşını 

doldurmamış olması gerekir. Yetmiş (70) yaşını doldurmuş 

ve yetmiş yaşından önce Akademi üyesi olmamış TNDer 

üyesi Nöroşirürji Uzmanları, bu yönergede belirtilen gerekli 

şartlara haiz oldukları takdirde, TNA Onursal üyeliğine 

müracaat edebilir.

a-9) Yetmiş yaşını dolduran asil üye, onursal üye olur.    

Ancak, aktif olarak mesleğine devam eden (devlet veya 

vakıf kurumunda Nöroşirürji eğitimine katılan veya serbest 

meslek uygulamasına devam eden) asil üye, Akademi 

aidatını ödemesi ve asil üye olarak devam etme isteğini 

yazılı olarak TNA Yönetim Kuruluna bildirmesi şartıyla asil 

üyeliğe devam edebilir.

a-10) TNA asil üyeleri, Akademi Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenen, yıllık Akademi aidatını, TNDer’e 

ödemekle yükümlüdür.

b) Onursal Üyelik:

b-1) TNA kurulduğunda 70 (yetmiş) yaşını doldurmuş 

kurucu Akademi üyeleri veya akademi kurulduktan sonra 

asil üye unvanını kazanan üyeler yetmiş yaşını doldurunca 

Akademi Yönetim Kurulu tarafından kendilerine bildirile-

rek onursal üye grubuna alınırlar. Md.6. a-8 de belirtilen 

istisnai şart geçerlidir.

b-2) Onursal üyelerin akademi yıllık aidatını ödeme 

yükümlülüğü yoktur.

b-3) Onursal üyeler TNA’da hak etmiş oldukları saygı ve 

önceliklere sahiptirler.

b-4) Onursal üyeler, Akademinin tüm toplantılarına 

oy hakkı olmaksızın katılma, istediği takdirde toplantı 

kurallarına uyarak, söz alıp konuşma hakkına sahiptirler.  

TNA  yeni üye seçiminde onursal üyeler oy verme hakkına 

sahiptir.

b-5) Onursal üyenin T.C. vatandaşı olması zorunludur.

b-6) Yabancı bir devletin veya Uluslararası bir Bilim 

6. TNA Yönetim Kurulu yılda en az iki defa, başkanın 

yazılı daveti ile toplanır (e-mail yoluyla yapılan davetler 

geçerlidir).

7. Başkanın yokluğunda başkan yardımcısı toplantıyı yö-

netir. Yönetim Kurulunca kabul gören bir mazeret bil-

dirmeden toplantıya en az üç defa katılmayan yönetim 

kurulu  seçilmiş üyesi  Yönetim Kurulundan istifa etmiş 

sayılır.

8. TNA Başkanlığı süresi iki yıldır ve bir kişi en çok bir 

dönem (iki yıl) başkanlık yapabilir.

9. TNA Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde 

çalışmalar yapmak üzere alt komisyonlar kurabilir. Alt 

komisyonların çalışma alanları ve çalışma yöntemleri, 

komisyonun kurulması ile eş zamanlı olarak Akademi 

Yönetim Kurulunda karara bağlanır. TNDer’de mevcut 

herhangi bir alt komisyon çalışma alanında, TNDer 

Yönetim Kurulunun yazılı onayı olmadan, TNA 

tarafından bir alt komisyon kurulamaz.

10. TNA Yönetim Kurulu, Akademiye üye ve aidat öde-

mekle yükümlü üyelerin ödemeleri gereken yıllık aidat 

miktarını karara bağlar. Bu aidat TNDer’e ödenir. Aidat 

ile ilgili itirazlar TNA Genel Kurulunda karara bağlanır.

11. TNA Yönetim Kurulu Başkanı, TNDer Yönetim 

Kurulu toplantılarına yazılı olarak davet edilebilir. Bu 

davete Akademi Başkanı veya görevlendireceği bir kişi 

katılmakla yükümlüdür.

Madde 6.  TNA’ si Üyelik

1. TNA’da Asil, Onursal, Şeref ve Ön üyelik olmak üzere 

dört tip üyelik mevcuttur: 

a) Asil Üyelik:

a-1) TNDer Üyesi, TC vatandaşı ve 50 yaşını doldurmuş 

olması mecburidir.

a-2) Nöroşirürji bilim alanında, ‘Profesör’ veya ‘Eğitim 

Sorumlusu’ unvanına sahip olması gerekir.

a-3) TNDer disiplin yönetmeliğine (Md 3e ve 3d) 

göre veya YÖK Genel Kurul Kararı ile TNDer’den veya 

üniversiteden atılma, uzaklaştırılma veya çıkarılma cezası 

almamış olması gerekir.

a-4) Asil üye olmak için gerekli Akademik koşulları 

(h-indeksi vb.) TNA Genel Kurulu belirler.

a-5) Asil üyelik için en az üç (3) asil TNA üyesinin 

yazılı önerisinin, Akademi Yönetim Kurulu veya başkanına  

asil üyelik alt Komisyonuna iletilmek üzere Akademi 

Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce yazılı olarak 

sunulması gerekir.
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d-4) TNA ön üyeleri, akademi yönetim kurulunca 

kendilerine verilen görevleri yapmakla, istenilen bilimsel 

veya idari raporları hazırlamakla yükümlüdürler. 

Madde 7. TNA Genel Kurulu;

1.  TNA Genel Kurulu, Akademinin yıllık konferans 

toplantısı esnasında olağan veya asil üyelerin üçte 

ikisinin yazılı müracaatı ve Yönetim Kurulu başkanının 

çağrısı ile olağanüstü olarak toplanır.

2.  Akademi Genel Kurul tarihini, toplantı saat ve yerini, 

toplantıdan en az otuz gün önce, akademi başkanı yazılı 

veya elektronik posta olarak Genel Kurula katılma 

yetkisi olan üyelere ve TNDer   Başkanlığı’na bildirir.

3.  Akademi Genel Kurul Başkanlığı divanı Akademi Baş-

kanı, Başkan Yardımcısı, Akademi Yönetim Kurulu Sek-

reterinden oluşur. Divan başkanlığını Akademi Başkanı 

veya yokluğunda Başkan Yardımcısı üstlenir. Bu kişiler-

den herhangi birinin olmaması halinde bir diğer akade-

mi Yönetim Kurulu üyesi Başkanlık divanına dahil olur 

ve en kıdemli üye başkanlığı üstlenir. Toplantı ile ilgili 

tutanak başkanlık divanı tarafından tutulur ve  bir  kop-

yası  TNDer başkanlığına iletilir. 

4. Akademi Genel Kurul toplantısı, akademiye kayıtlı 

Asil Üye sayısının salt çoğunluğunun mevcudiyeti ile 

açılır. Akademi Genel Kurul toplantısına Asil Üyelerin 

katılımı imza ile belirlenir ve tutanağa ilave edilir.

5.  Akademi Genel Kurulu salt çoğunluğun temin edileme-

mesi nedeniyle toplanamama ihtimaline karşı,  bir ay 

içerisinde yapılacak ikinci toplantı yeri tarihi, saati ilk 

duyuru ile birlikte açıklanır. Akademi Genel Kurulunun 

ikinci davette toplanamaması halinde, TNDer Başkanı-

nın daveti ile üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 

mevcut üyelerle yapılır ve akademinin devam edip et-

memesi karara bağlanır.

6.  TNA Genel Kurulu, Akademi üyeliği ile ilgili çalışmala-

rı yapmak üzere Akademi Başkanına bağlı olarak çalışa-

cak,  Akademi Genel Kurulu Asil Üyeleri arasından üç 

kişiden oluşan bir ‘Üyelik Alt Komisyonu’ seçer. Aynı 

seçimde üç yedek komisyon üyesi ayrıca seçilir. Alt ko-

misyonun görev süresi iki yıldır. Alt komisyon, süresi 

bitiminde Akademi Genel Kurulunca yeniden oluşturu-

lur.

7.  Üyelik alt komisyonu, aralarında bir başkan seçer ve 

Akademi Yönetim Kurulu veya Akademi Başkanına ya-

pılan üyelik önerilerini inceler. Akademiye Aday Üye-

lerin yönergede mevcut şartları haiz olup olmadığı ve 

adayın üyeliği ile ilgili önerilerini yazılı olarak müteakip 

genel kurula sunmak üzere bir kopyasını akademi baş-

kanına iletir. Komisyon başkanı veya toplantıda buluna-

madığı takdirde komisyonun bir üyesi, Akademi Genel 

Akademisine üye kabul edilmiş bir T.C. vatandaşı Nöro-

şirürji Uzmanı, TNA yönergesindeki Md.6, a-2, a-3, a-5,  

b-5 fırkalarında belirtilen şartları yerine getirdiğinin Akade-

mi Üyelik Alt Komisyonunca tespiti ve Akademi Yönetim 

Kurulu kararı ile onursal üye olabilir. Bu uygulamada yet-

miş yaş şartı aranmaz. Bu durumdaki Nöroşirürji uzmanları 

Onursal Üyelik için başvurabilecekleri gibi TNA Yönetim 

Kurulu tarafından davet de edilebilirler.

c) TNA Şeref Üyeliği:

c-1) Türk ve Dünya Nöroşirürjisine katkıda bulunmuş, 

ülkesini uluslararası mesleki kuruluşlarda başarı ile 

temsil etmiş veya Nöroşirürjinin bilimsel ve/veya teknik 

ilerlemesine katkıda bulunmuş, T.C. vatandaşı olan veya 

olmayan kişiler, hayatta olsun veya vefat etmiş olsun, 

TNA Yönetim Kurulu veya TNDer Yönetim Kurulunun 

yazılı önerisi ile ve TNA Genel Kurulunda yapılacak gizli 

oylamada, verilen oyların %90’ının olumlu olması ile TNA 

Şeref Üyesi unvanına sahip olurlar.

c-2) Şeref üyeliği oylamasının yapılabilmesi için kişinin 

sözlü olurunun, toplantıdan önce TNA Başkanı veya 

TNDer Başkanı tarafından alınması ve bu bilginin TNA 

Genel Kuruluna sunulması gerekir. Akademi başkanı 

oylama başlamadan önce, bu bilgi ile birlikte önerilen 

kişinin yaşam öyküsü, nöroşirürjiye katkısı ve adaylığı 

reddinin anlamı hakkında Genel Kurula bilgi verir  ve bu 

konuda ki soruları  cevaplar. 

c-3) Şeref üyeleri akademinin tüm toplantılarına oy 

hakkı olmaksızın katılma hakkına sahiptir. Ancak, TNA 

yeni üye seçiminde Şeref Üyeleri oy verme hakkına sahiptir.

c-4) Şeref Üyelerin, TNA yıllık aidatının ödeme 

yükümlülüğü yoktur.  

d) TNA Ön Üyeliği;

d-1) TNDer üyesi olup, yaptığı çalışmalarla akademik 

bir gelecek vaat eden, etik davranış içerisinde olan, 50 yaşını  

doldurmamış, tercihen ‘üniversite doçenti, profesörü veya 

eğitim sorumlusu’ unvanını almış ve ileriki yıllarda akademi 

asil üyesi olmaya aday nöroşirürji uzmanları, ön üye olarak 

seçilebilirler ve akademi toplantılarına deneyim kazanmak 

için, oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

d-2) Ön üyelik için akademi üyelerinden en az ikisinin 

TNA Üyelik Alt Komisyonuna yazılı önerisi gerekir. Alt 

Komisyon gerekli incelemeyi yaptıktan sonra önerisini 

(olumlu veya olumsuz kaydı ile) TNA Başkanına iletir. 

Başkan komisyon raporunu, gerekli gördüğü taktirde ayrı 

bir inceleme yaptıktan sonra kendi önerisi ile birlikte TNA 

Yönetim Kuruluna oylanmak üzere sunar. 

d-3) TNA ön üyeleri, Akademi yıllık aidatı ödemekle 

yükümlü değillerdir. 
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bilgiyi TN Akademi Genel Kurulunun bilgisine sunar.  

Asil Üyeliği bu şekilde sona eren üyenin, tekrar üye 

olması için, yeni aday üye işlemleri aynen tekrar edilir.

2. Akademi üyeleri, Akademi Genel Kurulu tarafından 

belirlenen yıllık Akademi aidatını her Akademi Genel 

Kurulundan önce, TNDer makbuzu karşılığı veya 

TNDer banka hesabına ödemekle yükümlüdürler.  

Bu aidat Akademi Genel Kurulunun başlangıcında 

ödenebilir. Yetmiş yaşını dolduran asil üye, onursal üye 

olur. Ancak, aktif olarak nöroşirürji mesleğine devam 

eden (kamu veya vakıf kurumunda nöroşirürji eğitimine 

katılan veya serbest meslek uygulamasına devam 

eden) asil üye, akademi aidatını ödemesi ve asil üye 

olarak devam etme isteğini yazılı olarak TNA Yönetim 

Kurulu’na bildirmesi şartıyla asil üyeliğe devam edebilir.

Madde 10. TNA Konferansı   

1.  TNA Konferansı yılda bir defa yüksek lisans – doktora 

bilimsel düzeyinde düzenlenir. Konferans bilimsel top-

lantıları TNDer üyelerine, akademi üyelerine,  yabancı 

konuşmacılara ve farklı disiplinlerden gelen konuşmacı-

lara, toplantı katılım şartları yerine getirildiği takdirde 

açıktır.

2.  Akademi üyelerinin, akademi konferansına aktif 

katılımı beklenir. 

3.  Konferansın özellikle genç nesle bilimsel çalışmalarında 

ve etik konularda yön verecek mesajları içermesi 

hedefl enir.   

4.  TNA konferansına genç nöroşirürji akademik ve araş-

tırma görevlilerinin, ülke geneline dengeli bir dağılımla 

katılımına Akademi Yönetim Kurulunun, ekonomik 

şartların el verdiği kadarıyla, destek vermesi veya temin 

etmesi beklenir.

5.  TNA Konferansı bütçesi, toplantı tarih ve yeri TNDer 

Yönetim Kurulu ile birlikte, işbirliği ile yapılır.

Madde 11. TNA Yönetim Kurulu,  akademi logosunu 

üyelerinin geniş katılımını sağlayarak belirler ve TNDer  

Web sahifesinden de kolaylıkla ulaşılan kendi Akademi 

Web Sayfasını yapar.  

Madde 12. TNA mali konularda, bu yönergede aksi 

belirtilmedikçe,  TNDer hükümlerine tabidir.

Madde 13. TNA gelir ve giderleri, TNDer’e ait ayrı bir 

hesapta takip edilir ve bu hesapta biriken miktar tercihen 

TNA ihtiyaçlarına kullanılır. 

Madde 14. Bu yönergede ön görülmemiş durumlarda 

TNDer tüzüğü ve Dernekler Kanunu hükümleri doğrultu-

sunda hareket edilir.  

Kurulunda Aday Üye ile ilgili komisyon önerisi gerekçe-

lerini sözlü olarak açıklar ve soruları cevaplandır.

8.  Üyelik alt komisyonu yedek üyelerinde görev almasına 

rağmen üç kişilik görevini yapamaz hale geldiği takdir-

de, boşalan üyeliğin yerine Akademi Yönetim Kurulu 

görevinden ayrılan üyenin süresini tamamlamak üzere,   

Akademi Genel Kurul Üyelerinden birini seçer.

9. Akademi Genel Kurulunda kararlar, yönergede aksi 

belirtilmedikçe katılan üyelerin salt çoğunluğunca açık 

oylama ile kabul edilir.

Madde 8. TNA yeni üye seçimi, oylama ve oy kullanma 

usulü,

1.  TNA yeni asil üye seçimi yılda bir defa, TNA Yıllık 

Konferansında yapılan Genel Kurul toplantısında karar 

bağlanır.

2.  TNA Başkanı ve / veya TNA si üyelik komisyonu 

başkanı veya komisyonun bir üyesi oylamadan önce,  

oylanacak aday üye hakkında akademi üyelerine bilgi 

verir. Yönergede belirtilen şartlara sahip olmayan aday 

oylanamaz ve akademi üyesi olarak kabul edilemez. 

Oylamanın yapılabilmesi için, akademiye kayıtlı asil 

üyelerinin salt çoğunluğunun salonda olması gerekir.  

Aday hakkında görüşmeler ve oylama esnasında salonda 

Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler  (asil, onursal, 

şeref ) dışında kimse bulunamaz.  

3. Akademi üyeliği oylaması gizli oy ve açık sayımla 

yapılır. Aday üyenin TN Akademisine üye kabul 

edilebilmesi için verilen oyların en az üçte ikisini alması 

gerekir. Başkan, oylamaya geçilmeden önce salonda 

mevcut oy verecek üyelerin üçte iki çoğunluğunun 

elde edilebilmesi gereken net sayıyı açıklar. Üçte iki 

hesaplamalarda aritmetik tamamlama usulü (sıfırdan 

sonraki rakamın beş den fazla olması halinde bir üst tam 

sayıya tamamlama) kullanılır.

4.  Oylama sonuçları tutanakta, açık olarak evet ve hayır 

oyları her bir aday için ayrı ayrı sayı ile belirtilerek 

tutanağa yazılır.  

5.  Genel Kurul Toplantısı tutanağı ve alınan kararlar,  

toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde 

Akademi Başkanı veya Başkan Yardımcısı ve Sekreteri 

tarafından yazılı ve imzalı olarak karar defterine konur 

ve bir kopyası TNDer Başkanlığına iletilir.  

Madde 9. TNA Üyelerinin Hakları ve görevleri;

1. TNA üyeleri akademinin yapacağı yıllık toplantılara 

katılmakla yükümlüdürler. Üç kez üst üste yönetim 

kurulunca kabul gören bir mazeret bildirmeden 

Akademi Genel Kuruluna katılmayan üyenin, üyeliği 

sona erer. Akademi başkanı üyeliği sona eren üye ilgili 
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Geçici Madde 6. TNA Kurucu Üyeler Genel Kurulunda,  

TNA Başkanlık seçiminin tamamlanması ile kurucu 

üyelerin görevi sona erer ve TNA Başkanı akademi Asil 

ve Onursal üyelerini  müteakip en geç iki ay içerisinde 

toplantıya çağırır. 

Geçici Madde 7. TNA Başkanının çağrısı üzerine toplanan 

TNA Genel Kurulu, Asil Üyelerinin mevcudiyeti ile 

Akademi Başkanının yönetiminde açılır ve bu yönergenin 

ilgili Genel Kurul hükümleri doğrultusunda çalışmalarına 

başlar.

Geçici Madde 8. TNA Genel Kurulu ilk toplantısında 

aşağıdaki seçimleri ve kararları gerçekleştirmek üzere 

çalışmalar yapar:

1. Akademi Yönetim Kurulu üyesi olacak dört asil ve üç 

yedek üyeyi  asil üyeler arasından gizli oy açık tasnifl e 

seçer.

2. Akademi Asil Üyeleri arasından, üç Asil üç Yedek olmak 

üzere ‘Üyelik Alt Komisyonu’ üyelerini gizli oy açık 

tasnifl e seçer. 

4. TNA Başkanı tarafından önerilen alt komisyonları ve 

kabulü halinde üyelerini seçer.  

3. Geçici 8. Maddenin 1., 2. ve 3. alt başlıklarında 

belirtilen seçimler, oy verme yetkisine sahip üyelerin en 

az yarıdan bir fazlasının önerisi ve hazirunun en az üçte 

ikisinin açık oyla yapılan oylamada kabulü sonucunda,   

açık oyla oylama yapılır.

Geçici Madde 9. Seçilmiş olan TNA Yönetim Kurulu 

üyeleri, Akademi Genel Kurulunun hitamında, akademi 

başkanının yönetiminde toplanarak kendi aralarından bir 

başkan yardımcısı ve bir sekreter seçerler.

Geçici Madde 10. Bu yönergeyi TNA kuruluşuna kadar 

TNDer Yönetim Kurulu Başkanı, daha sonra TNA Başkanı 

yürütür.  

C

25 Ocak 2015 tarihinde yapılan genel kurulda daha 

önceden başkan olarak seçilen Prof. Dr. Tuncalp Özgen’e 

ilave olarak yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir. Buna göre 

yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Başkan: Prof. Dr. Tuncalp Özgen

Üyeler: Prof. Dr. Nejat Akalan, Prof. Dr. Necmettin Pamir, 

Prof. Dr. Kemali Baykaner, Prof. Dr. Ali Savaş.

Yedek üyelikler: Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu, Prof. Dr. 

Halil Toplamaoğlu, Prof. Dr. Erdal Kalkan

Geçici Maddeler;

Geçici Madde 1. Bu yönergenin TNDer Yönetim Kuru-

lunda kabulü ile TNA fiilen kurulmuş olur. 

Geçici Madde 2. TNA Kurucu üyeleri aşağıda adları verilen 

Türk  Nöroşirürji Derneği Kurucu üyeleri ve TNDer önceki 

başkanları ve halihazır başkanıdır:

Hamit Ziya Gökalp

Ertekin Arasıl

Özdemir Gürçay

Tunçalp Özgen

Yücel Kanpolat

Osman Ekin Özcan

Yamaç Taşkın

M. Nur Altınörs

M. Kemali Baykaner

Kaya Aksoy

M. Necmettin Pamir

Ö. Selçuk Palaoğlu

Mehmet Zileli

Ethem Beşkonaklı

Murad Bavbek

Uğur Türe

Zeki Şekerci

Geçici Madde 3. TNA Kurucu üyeleri, bu yönergenin 

TNDer Yönetim Kurulunda kabulünden en geç iki ay 

içerisinde, TNDer Başkanı tarafından, toplantının zamanı 

ve yeri belirtilerek toplantıya çağrılır. TNA Kurucu üye 

toplantısı çoğunluk aranmaksızın mevcut kurucu üyelerin 

katılımı ile gerçekleştirilir. 

Geçici Madde 4. 

TNA  Kurucular Kurulunda, kuruluşa mahsus olmak 

üzere T.C. kanunlarına göre profesör unvanını almış 

ve/veya 5 yıl klinik şefi ya da eğitim sorumlusu olarak 

çalışmış nöroşirürji uzmanları TNA Genel kurulu doğal 

üyesi (asil üyesi) olarak ilan edilirler.  

2 TNA Kurucu üyeler toplantısında, yukardaki usulle 

seçilmiş olan üyeler arasında bir kişi TN Akademisine 

iki yıl süre ile başkanlık etmek üzere açık oy, açık tasnifl e 

seçilir.

Geçici Madde 5. TNA Kurucu üyeleri toplantısı sonunda , 

kurucu üyelerden 70 yaşını doldurmuş olanlar, onursal üye 

olurlar. Md 6, a-9 istisnai şartlar geçerlidir. 

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ-
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ AKADEMİSİ 
YÖNETİM KURULU
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Toplum Bilgilendirme Komisyonu

Başkan: Ender Korfalı

İsmail Hakkı Aydın, Murat İmer, Aslan Güzel, Rüchan 

Ergun, Halil Toplamaoğlu, Kemal Yücesoy, Kudret Türeyen, 

Zafer Yüksel, Aşkın Görgülü, Serdar Özgen, Kadir Tahta

Logo Ve Web Sayfası Tasarımı Komisyonu

Başkan: Soner Duru    

Cengiz Çokluk, Toygun Orbay, Kadir Kotil, Ali Oğuz 

Taşçıoğlu

Bilimsel Araştırma Komisyonu

Başkan: Cüneyt Temiz  

Necmettin Tanrıöver, Atilla Akbay,  Soner Duru, Türker 

Kılıç, Kadir Tahta, Bektaş Açıkgöz, Erdener Timurkaynak, 

Feridun Acar, Evren Keleş, Faruk İldan, Erkan Kaptanoğlu, 

Metin Tuna, Zafer Berkman, Hakan Tuna, Serdar 

Özgen, Mehmet Daneyemez, Memduh Kaymaz, Hakan 

Oruçkaptan, Kudret Türeyen

Tıp Dışı Eğitim Komisyonu

Başkan: Cengiz Kuday

Metin Güner, Toygun Orbay, İsmail Hakkı Aydın, Talat 

Kırış, Soner Duru, Ali Oğuz Taşçıoğlu,  

Nezih Oktar, Hakan H Kadıoğlu, Fikret Ergüngör

Bilimsel Toplantılar ve Program Komisyonu

Başkan: İbrahim Ziyal

Ayhan Attar, Hasan Çağlar Uğur, Ahmet Menkü, Aslan 

Güzel, Çağatay Önal, Nezih Özkan , Selçuk Peker, Ethem 

Beşkonaklı, Talat Kırış, Türker Kılıç, Murat İmer, Saim 

Kazan, Ali Arslantaş, Erkan Kaptanoğlu, Erhan Emel, Kaya 

Aksoy, Kemal Yücesoy, Zafer Berkman, Fikret Doğulu, 

Ersin Erdoğan, Emin Özyurt, Bayram Çırak, Recai Tuncer 

Akademik Yükseltme Ölçütleri Standardizasyonu 

Komisyonu

Başkan: Nurperi Gazioğlu 

Serdar Kahraman , Deniz Belen, Süleyman Baykal, Mehmet 

Selçuki, Nail İzgi, Sabahattin Hacıyakupoğlu, İlhan Elmacı, 

Bektaş Açıkgöz, Kazım Öner, Hidayet Akdemir, Türker 

Kılıç, İsmail Hakkı Aydın, Emin Özyurt, Semih Keskil, 

Yamaç Taşkın, Savaş Ceylan, Hakan H Kadıoğlu, Selçuk 

Palaoğlu, M Nur Altınörs, Mahmut Akyüz

D

Üyelik Kriterleri Komisyonu

Başkan: Cengiz Çokluk  

Savaş Ceylan, Sait Naderi, Ünal Özüm, Kayhan Kuzeyli, 

Emel Avcı, Nezih Oktar, Özen Karadağ, Semih Keskil, 

Kaya Kılıç, Aslan Güzel, Deniz Belen, İlhan Elmacı, Serdar 

Kahraman  

Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Başkan: Saff et Mutluer    

Murad Bavbek, Mehmet Zileli, Necmettin Pamir, Şükrü 

Çağlar, Tanju Uçar, Cumhur Kılınçer, Mehmet Özek, Uğur 

Türe, Soner Duru, Türker Kılıç, Serdar Kahraman, Ethem 

Beşkonaklı, Sait Şirin

Uzun Dönem Planlama Komisyonu

Başkan: Mehmet Zileli    

Cüneyt Temiz, Yusuf Tüzün, Engin Gönül, Murad Bavbek, 

Sebahattin Çobanoğlu, Erhan Emel, Türker Kılıç, Ender 

Korfalı, Talat Kırış, Serdar Özgen, Ahmet Önder Güney, 

Ali Çetin Sarıoğlu, Nuri Arda

Akademi Tüzük Komisyonu

Başkan: Erdal Kalkan    

Hakan H Kadıoğlu, Suat Öktem, Nail İzgi, Ali Savaş, 

Semih Keskil, Ahmet Çolak, Selçuk Peker, Atilla Akbay, 

Murat Hancı, Celal Bağdatoğlu, Ağahan Ünlü, Saff et 

Mutluer, Alpaslan Şenel

Üyeler Arası İlişkiler Komisyonu

Başkan: Ertekin Arasıl

Hamit Ziya Gökalp, Yamaç Taşkın, Cengiz Kuday, Yücel 

Kanpolat, Osman Ekin Özcan, Hızır Alp, Mahir Tevruz, 

Şükrü Aykol, İsmail Hakkı Aydın, Emin Özyurt, Hidayet 

Akdemir, Altay Bedük 

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ AKADEMİSİ 
KURULLARI
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Duyuru

Türk Nöro irürji Derne i Yönetim Kurulu Ba kanl na,

Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dal  olarak Avrupa Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Dernekleri Birli i’nin (EANS) akreditasyon ile ilgilenen alt komisyonu JRAAC taraf ndan yap lan de erlendirme 
sonucunda  5 y l süre ile tam akredite olarak kabul edilmi  bulunmaktay z. Bu akreditasyon ile klinik alt yap m z 
ve asistan e itim program m z Avrupa Birli i standartlar na uygun olarak tescil edilmi tir.  Ayr ca Türk Nöro irürji 
Derne i, Yeterlilik Kurulu taraf ndan da Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dal m za 5 y l süre ile Türkiye 
Akreditasyonu (Mükemmellik Serti  kas ) verilmi tir. Bu ba ar m z  TNDer Bülteni yolu ile meslekta lar m zla 
payla man zdan büyük mutluluk duyaca z. 

Gazi Üniversitesi T p Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dal  Ö retim Üyeleri

Belgeler

EANS ve Türk Nöro irürji Derne i Mükemmeliyet Sertifikalar
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Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dal , kadrosunda hizmet veren 6 profesör, 1 
doçent, 1 uzman doktor ve 3’ ü e itimini bitirmek üzere olan 8 ara t rma görevlisi ile üniversitemizin kurulu undan 
beri ülkemizin alan nda önde gelen kliniklerinden birisi olarak hizmet vermektedir. Klini imizde 30 servis ve 10 
yo un bak m yata  bulunmakta ve y lda 2000’ in üzerinde cerrahi giri im gerçekle tirilmektedir. 

Klini imiz en önemli at l m n  ilk olarak 2004 y l nda beyin cerrahisinde önemli bir tedavi seçene i olan 
“Gamma Knife” radyocerrahi cihaz n  bünyesine katarak göstermi tir. Bu cihaz ilk al nd  dönemde Marmara                
Üniversitesi’nden sonra ülkemizdeki ikinci cihaz olarak çal maya ba lam t r. Klini imizin teknolojik alt yap s ndaki 
ilerlemeler bununla s n rl  kalmam  ve ilerleyen y llarda üniversitemizin imkanlar  ile paralel olarak sürekli bir 
geli me ya anm t r. Geçti imiz y l içinde bu altyap  imkanlar  dünyan n belli ba l  klinikleri ile yar acak ekilde 
en üst düzeye ta nm t r. 

Tamamen beyin cerrahisi ihtiyaçlar na göre tasarlanm  ve klini imizin kullan m na sunulmu  4 adet yeni 
ameliyathane odas nda yenilenen endoskopi ekipmanlar m z, intraoperatif nöromonitorizasyon istasyonumuz, 
nöronavigasyon cihaz m z, O-Arm intraoperatif tomogra   cihaz m z, iki adet Zeiss Opmi Pentaro mikroskobumuz, 
ultrasonik aspiratörümüz ve bu cihazlar n belki de en önemlisi olan intraoperatif manyetik rezonans görüntüleme 
ünitemiz ile klini imiz, beyin cerrahisi prati ini güçlendiren tüm teknolojik cihazlara kavu mu tur. Son olarak 2015 
y l  ba nda gerçekle tirilen bir al mla art k teknolojisi güncel olmayan ve radyoaktif kaynaklar  eskiyen Gamma 
Knife cihaz m z, Perfexion modeli ile de i tirilmi tir. Üniversitemizin bir önceki yönetimi ile ba lat lan ve mevcut 
yönetim kadrosunun deste i ile sadece üniversitemizin imkanlar  kullan larak tamamlanan bu iyile tirmeler 
sonras nda klini imiz ülkemizdeki en donan ml  beyin cerrahisi kliniklerinden birisi haline gelmi tir. 

Alt yap m zdaki bu ilerlemeyi taçland ran bir geli me de geçti imiz ay içerisinde ya anm  ve klini imiz Avrupa 
Birli i Beyin Cerrahisi Dernekleri Birli i (EANS) taraf ndan verilen akreditasyon belgesini almaya hak kazanm t r. 

lk olarak 2010 y l nda taraf m zca ba vurulan bu belge için EANS heyeti klini imizi ziyaret etmi  ve akreditasyon 
için gerekli olan alt yap  ve asistan e itim program ndaki eksiklikleri taraf m za bildirmi tir. Klini imiz 2010 y l ndaki 
imkanlar  ile bu akreditasyon belgesini geçici süre ile almaya hak kazanm t r. lerleyen dönemde yap lan yukar da 
bahsetti imiz iyile tirmeler çerçevesinde ve özellikle ara t rma görevlisi yeti tirme program m zdaki de i ikliklerle 
EANS heyeti taraf ndan 2014 y l  sonunda ikinci bir ziyaret gerçekle tirilmi tir. Bu ziyaret sonras nda klini imiz 
EANS taraf ndan 5 y l süre ile tam akredite bir klinik olarak kabul edilmi  ve serti  kam z taraf m za iletilmi tir. 
Bu akreditasyon, klini imizin mevcut altyap s n n, çal ma eklinin ve asistan e itim program n n Avrupa Birli i 
Standartlar nda oldu unu tescil etmektedir. Klini imizden mezun olan ara t rma görevlilerinin ald klar  diplomalar, 
Avrupa Birli i Ülkelerinden al nan diplomalara denk olarak kabul edilmi tir. 

Bu geli meye paralel olarak ayr ca Türk Nöro irürji Derne i yönetimi ve yeterlilik kurulu taraf ndan da klini imize 5 
y l süre ile Türk Nöro irürji Akreditasyon Serti  kas  verilmi  ve klini imiz derne imiz taraf ndan onurland r lm t r.

Türk Nöro irürji Derne i Bülteni vas tas  ile bu süreçte eme i geçenlere te ekkürü bir borç bilir, bu güzel geli meleri 
meslekta lar m zla payla maktan büyük mutluluk duyar z. 

Sayg lar m zla

Gazi Üniversitesi T p Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dal  Ö retim Üyeleri
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Grup Faaliyetleri ve Bültenleri

Değerli Meslektaşlarım,

TURNOG 2013 Sempozyumunda yapılan seçimlerle Selçuk Peker, Fatih Bayraklı, Ali Kafadar, Deniz Belen ve Tuncer 

Süzer’den oluşan yönetim kurulu göreve başlamıştır.  Aşağıda yönetim kurulu üyelerinin yukarıda yazılan sırayla resimleri 

görülmektedir.

2014 yılında TURNOG yönetim kurulu olarak gerçekleş-

tirdiğimiz faaliyetler şunlardır:

1. TURNOG yönergesindeki eksiklikler ve hatalar düzel-

tilerek TNDer YK onayına sunulmuş ve web sitesinde 

ilan edilmiştir.

2. TURNOG web sitesi www.turnog.com olarak tekrar 

oluşturulmuş ve kullanıma açılmıştır.

3. TURNOG üyelerinin telefon ve e-posta adresleri son 

durumu ile güncellenmiştir.

4. TURNOG üye listesindeki hatalar ve eksiklikler 

düzeltilmiş ve web sitesinde yayınlanmıştır. Geçtiğimiz 

NÖROONKOLOJİK CERRAHİ 
ÖĞRETİM ve EĞİTİM GRUBU

Türk Nöroşirürji Derneği - Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve 
Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Peker ve 
Yönetim Kurulunun Türk Nöroşirürji Derneği üyelerini bilgilendirmek amaçlı 
kaleme aldıkları mesaj aşağıda sunulmaktadır

1 yılda yeni katılan üyelerle birlikte toplam üye sayımız  

271 olmuştur.

5. TURNOG e-posta grubu üzerinden olgu tartışmaları 

başlatılmıştır.

6. TURNOG YK olarak Türk Nöroşirürji Dergisi ek sayı-

ları çıkartılması planlanmıştır. Bunların ilki olan “İntra-

ventriküler tümörler” ve ikincisi olan “Sellar ve parasel-

lar tümörler” basılmış ve tüm dernek üyelerine dağıtıl-

mıştır. 2015 içinde iki adet daha ek sayı çıkarılacaktır. 

Bunlar “Posterior fossa tümörleri” ve “Schwannomalar” 

dır.
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7. Aralık 2014 de TURNOG üç toplantıyı ardı ardına ger-

çekleştirmiştir. Nöroonkoloji hemşireliğinde bilgi gün-

celleme sempozyumu, Nöroşirürji Hemşireleri Derneği 

ile birlikte 3 Aralık 2014 tarihinde düzenlenmiştir.  Top-

lam 56 katılımcı ile çok yararlı bir toplantı olmuştur. 

Temel Moleküler Nöroonkoloji Kursu 5 Aralık 2014 

tarihinde yapılmıştır.  Toplam 49 katılımcı çok güncel 

olan bu konuyu tartışmışlardır.  TURNOG 2014 sem-

pozyumu 6-7 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlenmiştir.  

Düşük dereceli glial tümörlerin her yönü ile tartışıldığı 

toplantıya toplam 150 kişi katılmıştır.  Yurtiçinden ve 

yurtdışından konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini pay-

laşmışlardır. Toplantı için davet ettiğimiz Dr Hugues 

Duff au, Dr Zvi Ram, Dr Marco Catani ve Dr Danica 

Grujicic bizleri onurlandırmışlardır.  Ayrıca tıp dışı iki 

konuşmacımız (Bakiye Duran-Ultramaraton koşucusu 

ve Sedat Yalın Ahbap-SOLOTÜRK 2013 pilotu) keyifl i 

sunumları ile çok ilgi çekmişlerdir.

Aşağıda sunulan fotoğrafta toplantı için davet edilen Dr. Marco Catani, Dr. Hugues Duff au, Dr. Danica Grujicic ve 

Dr. Zvi Ram görülmektedir.

Marco CATAN                 Hugues DUFFAU                   Danica GRUJ C C                      Zvi RAM
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3 Aralık 2014 tarihinde Nöroşirürji Hemşireleri Derneği ile birlikte düzenlenen Nöroonkoloji Hemşireliğinde 

Bilgi Güncelleme Sempozyumu’ndan bazı fotoğrafl ar aşağıda sunulmaktadır.  1
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5 Aralık 2014 tarihinde yapılan Temel Moleküler Nöroonkoloji Kursu’ndan fotoğrafl ar aşağıda sunulmuştur.2
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Düşük dereceli glial tümörlerin her yönü ile tartışıldığı ve 150 kişinin katıldığı TURNOG 2014 sempozyumu 

6-7 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlenmiştir. Toplantıdan bazı kareler aşağıda sunulmaktadır.  3
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İlk defa olarak bu yıl verilmesi 

kararlaştırılan “Nöroonkolojik 

Cerrahide Bilimsel Araştırmayı Teşvik 

ödülü”ne Dr. Akın Sabancı ve ark 

çalışmaları ile layık bulunmuşlardır. 

TURNOG tarafından ilk kez bu yıl 

verilen “Nöroonkolojik Cerrahide 

Bilimsel Araştırmayı Teşvik Ödülü”ne 

değerlendirme jürisi tarafından 

Dr. Pulat Akın Sabancı’nın çalışması 

layık bulundu. Kendisine sertifikası 

verildi. Ayrıca Dr. H Duff au’nun 

editörü olduğu “Diff use Low Grade 

Gliomas in Adults” kitabı, 

yazarı tarafından Dr. Sabancı’ya 

imzalandı ve  kendisine takdim edildi.

Saygılarımızla

TURNOG Yönetim Kurulu

4
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>  Dr. Sedat DALBAYRAK / TNDer SPSCG Yönetim Kurulu Ba kan

Grup Faaliyetleri ve Bültenleri

SPİNAL ve PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ 
ÖĞRETİM ve EĞİTİM GRUBU

2014 YILI 
FAAL YET RAPORU 

Yönetim Kurulumuz, 27.09.2013 tarihinde 111 üyenin katılımı ile yapılan genel kurulda yönetim kurulu seçimi ile göreve 

başladı. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yönetim Kurulu aşağıdaki resimde toplu halde 

görülmektedir.

Türk Nöroşirürji Derneği alt grupları içerisinde en aktif gruplardan birisi olan 
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yönetim Kurulunun 
Türk Nöroşirürji Derneği üyelerini bilgilendirmek amaçlı hazırladıkları ve kaleme 
aldıkları yazı aşağıda sunulmaktadır. 

Eğitim ve öğretim grubu olarak faaliyetlerimizde, Spinal 

Cerrahinin dünyadaki gelişimi ile paralel olarak güncel 

konulara yer verilmeye çalışıldı. 2014 yılında; “minimal 

invaziv spinal cerrahi”, “dejeneratif omurga cerrahisi” ve 

“omurga ve omurilik tümör cerrahisi” konularına öncelik 

verildi. Canlı ameliyat uygulamalı kurslar ve kadavra kursları 

ile ilklere imza atıldı. ISMISS Türk, Cerrahi Nöroanatomi 

Eğitim ve Öğretim Grubu ile ortak toplantılar düzenlendi. 

2014 IBNC (Term I, Course III: Spine & Peripheral Nerve 

Surgery) içinde aktif görev alındı. 

2014 yılı içinde sempozyum, kurs, panel v.b. olmak üzere 

17 eğitim ve öğretim faaliyeti düzenlendi. 6 ilde yapılan 

düzenli lokal toplantılar buna eklenirse, yoğun bir yılı 

geride bıraktığımız anlaşılır. 

Grubumuz giderek genişlemektedir. Üyelik talepleri değer-

lendirmekte, teşvik edilmektedir. Son olarak 31.12.2014 

tarihi itibarı ile 240 üyemiz mevcuttur. Web sitemiz (www.

spinetr.com, www.spinetr.org) aktif olarak güncellenmek-

tedir. Grup içi iletişim e-posta grubu (spineturk@googleg-

roups.com) düzenli olarak çalışmaktadır. Derneğimizden 

yönlendirilen, kurumlar arası yazışmalara zamanında yanıt 

verildi ve toplantılarda aktif görev alındı.



50 Türk Nöro irürji Derne i Bülteni / May s 2015

Yay nlar

2014 y l nda, ilk kez 2013 y l nda uygulanan, “Spinal Cerrahi 
En yi Bildiri Ödülleri” program  kapsam nda Türk Nöro irurji 
Derne i Kongresinde kabul edilmi  ancak dereceye girememi , 
spinal ve periferik sinir cerrahi konusunda yap lm  çal malar 
de erlendirmeye al nd . lk 10 s ray  alan bildiriler Sempozyumda 
sunuldu ve tart ld . Oylama ile ilk üç dereceye giren çal malara 
ödülleri Sempozyum gala gecesinde verildi.

Akademik yolda ilerlemeyi hede  emi , genç meslekta lar m za olanak 
sa layarak, sempozyum konumuz ile ilgili kitap haz rlad k. 520 sayfa, 
45’i genç 60 yazardan olu an, “Omurga ve Omurilik Tümörleri” 
kitab m z , sempozyumda kat l mc lara da tt k. 

Spinal Cerrahide temel e itime esas olu turacak ekilde Türkçe ve 
ngilizce olarak haz rlanan “Temel Spinal Cerrahi” & “Principles of 
Spine Surgery” kitaplar , tamamlanarak bask ya verildi.

Bültenlerimiz dönü ümlü olarak, meslekta lar m z n ilgisini 
çekecek güncel konular n ayr nt l  i lendi i gözden geçirme 
format nda ç kar lmaya devam edildi. Genç meslekta lar m za 
görev vermeye ve onlar  te vik etmeye özen gösteriyoruz.

Burs ve Ödüller

2014 y l nda, TNDer Yurtd  Özel Konular Bursu program  
kapsam nda “Spinal Deformite Cerrahisi” konusunda burs verildi.

lk kez 2013 y l nda uygulanan, “Spinal Cerrahi Konulu Bilimsel 
Ara t rma ve Te vik Ödülü” kapsam nda 2014 y l nda da 
ba vurular de erlendirilerek; ilk üç dereceye giren çal malara 
ödülleri Sempozyum gala gecesinde verildi. 

Akadem
sa laya
45’i gen
kitab m

Spinal C
ngilizce
Spine S

ni 
me
m za
.
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Toplant lar

Tarih Toplant  Ad Toplant  Türü Yer

07 ubat  Lomber Minimal nvaiv Cerrahi Kursu Canl  Ameliyat/Uygulamal  Kurs Ümraniye/ stanbul

14-18 Mart 
IBNC Term I. Course III: Spine&Peripheral 
Nerve IBNC Kursu/Ortak Kurs Belek/Antalya

29 Mart 
Lomber Bölgede Giri imsel A r  
Uygulamalar Canl  Ameliyat/Uygulamal  Kurs zmir

19 Nisan
Dejeneratif Lomber Omurga 
Hastal klar nda Minimal nvaziv 
Yakla mlar Toplant s

ISMISS-Turk ile Ortak 
Sempozyum Ata ehir/ stanbul

24 May s Dejeneratif Servikal Hastal klar Bölgesel Toplant Edirne

30 -31 May s
Kranyovertebral Bile kenin 
Nöroanatomisi ve Cerrahi Teknikler 
“Birle ik Kadavra Kursu”

Nöroanatomi Grubu ile 
Ortak Kadavra Kursu Maltepe/ stanbul

26 Haziran E iticilerin E itimi Kursu E itmen Kursu Gaziantep

28 Haziran Spinal Turlama Teknikleri Uygulamal  Kurs Gaziantep

26-29 Haziran
Spinal Cerrahi E itim Program  (SCEP) 
5. Modül I. Modül Temel Kurs Gaziantep

5 Eylül Spinal Turlama Teknikleri Uygulamal  Kurs Girne/KKTC

5-6 Eylül
Spinal Posterior Enstrümantasyon 
Teknikleri Kursu Teorik /Pratik Uygulamal  Kurs Girne/KKTC

25 Eylül Spinal Denge ve Eri kin Deformitesi Pre-Meeting Kurs Çe me/ zmir

25 Eylül 
T bbi Firma Çal anlar  Spinal Cerrahi 
E itim Kursu E itim Kursu Çe me/ zmir

26 Eylül
Spinal Cerrahi ve Enstrümantasyon 
Hem ireli i Kursu

Nöro irürji Hem ireli i Derne i 
ile Ortak Kurs Çe me/ zmir

27-28 Eylül Spinal Cerrahi Hem ireli i Sempozyumu NHD ile Ortak Sempozyum Çe me/ zmir

25-28 Eylül Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyum Çe me/ zmir

4-7 Aral k Dr. Mehmet Zileli Spinal Cerrahi Kursu leri Kurs zmir
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7 ubat 2014 tarihinde stanbul Ümraniye E itim ve Ara t rma Hastanesi’nde canl  ameliyat 
uygulamal  “Lomber Minimal nvaziv Cerrahi Kursu” yap ld . Moderatörlü ünü Prof. Dr. Sait 
Naderi’nin yapt  toplant m z 86 kursiyer ile büyük ilgi gördü.

29 Mart 2014 tarihinde 
zmir Ege Üniversitesinde, 
moderatörlü ünü Prof. Dr. Sedat 
Ça l ’n n yapt  canl  ameliyat 
uygulamal  “Lomber Bölgede 
Giri imsel A r  Uygulamalar ” 
toplant m za 53 kat l mc  i tirak 
etti.

19 Nisan 2014 tarihinde, 
ISMISS-Turk ile ortak 
düzenledi imiz “Dejeneratif 
lomber omurga hastal klar nda 
minimal invaziv yakla mlar” 
toplant s , stanbul, Radisson 
Blue Ata ehir’de 101 kat l mc  ile 
yap ld . 
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“Servikal Dejeneratif Hastal klar” konulu bölgesel toplant m z 24 May s 2014 tarihinde Edirne’de 
yap ld . Moderatörlü ünü ve ev sahipli ini üstlenen Say n Prof. Dr. Cumhur K l nçer’in ba ar l  
organizasyonu ile oldukça verimli bir toplant  oldu. 52 kat l mc  mevcuttu. 

30-31 May s 2014 tarihlerinde, stanbul, 
Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler 
Enstitüsünde, Cerrahi Nöroanatomi Grubu 
ile ortak “Kranyovertebral bile kenin 
nöroanatomisi ve cerrahi teknikler - Birle ik 
Kadavra Kursu” düzenlendi. Doç. Dr. 
A k n eker ve Doç. Dr. Tuncay Kaner’in 
moderatörlü ünü üstlendi i kurs, belirlenen 
kotan n çok üzerinde ba vuru ile oldukça ilgi 
gördü. Grubumuzun di er çal ma gruplar  
ile yapt  ilk ortak faaliyet ve düzenledi i ilk 
kadavra kursu olmas  nedeniyle önem arz 
etmektedir. 

26 Haziran 2014 tarihinde, Spinal Temel 
E itim Kursu (STEP) 5.modül 1.kursu 
öncesinde tüm e itmenlerin kat ld  
“E iticilerin E itimi” kursu yap ld . 
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26-28 Haziran 2014 tarihleri aras nda, Spinal Temel E itim Kursu (STEP) 5.modül 1.kursu, Gaziantep’te 
gerçekle tirildi. 37 e itmen, 83 kursiyer kat ld . 9 oturumda 50 konu i lendi lk kez küçük gruplarla tart ma 
ortam  uyguland . Toplam 445 dk (7 saat 25 dakika) masa ba  e itim ve tart ma yap ld . Masalarda 8 
kursiyer ve bir e itmen yer ald . Masa ba na olgular yüklenmi  bilgisayar ve tabletler yerle tirildi. Ayn  
gruplara anatomik disseksiyon masas nda e itim verildi. Kursiyerlerle yak n ileti im ile birebir e itim ve 
tart ma ortam  yaratmak amac na ula m  olduk. Temel kurs program  içinde “Spinal Turlama Teknikleri 
Uygulamal  Kursu” verildi. 

5-6 Eylül 2014 tarihlerinde Girne, KKTC’de “Posterior Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu” düzenlendi. 
Prof. Dr. Erkan Kaptano lu’nun moderatörlü ü ve ev sahipli inde yap lan kursa 11 e itmen, 38 kursiyer 
kat ld . Posterior enstrümantasyon teknikleri teorik ve omurga maketleri üzerinde pratik olarak anlat ld . 
Ayr ca “Spinal turlama teknikleri” ile ilgili uygulamal  kurs, program içinde yer ald . 

25 Eylül 2014 tarihinde Eurospine Vakf  Ba kan  Prof. Dr. Max Aebi’nin kat l m  ile “Eri kin Tip Spinal 
Deformite” konulu sempozyum öncesi kurs düzenlendi. 200 civar nda kat l m ile yo un ilgi gördü. 
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25 – 28 Eylül 2014 tarihleri aras nda, zmir Çe me Sheraton Kongre Merkezinde, “Omurga ve 
Omurilik Tümörleri” Sempozyumu düzenlendi. Prof. Dr. Madjid Samii, Prof. Dr. Max Aebi, Prof. Dr. 
Ziya Gökaslan ve Prof. Dr. Peter Varga gibi konusunda söz sahibi yurtd  konu mac lar n da yer 
ald  sempozyum, 502 kay tl  kat l mc  ile en yüksek kat l m say s na ula t . 

26 Eylül 2014 tarihinde, zmir Çe me Sheraton Kongre Merkezinde, Nöro irürji Hem ireli i Derne i 
ile ortak olarak “Spinal Cerrahi Hem ireli i ve Enstrümantasyon Kursu” düzenlendi. lk kez yap lan 
teorik ve pratik uygulamal  kursu tamamlayanlara serti  kalar  verildi.
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27-28 Eylül 2013 tarihleri aras nda, zmir Çe me Sheraton Kongre Merkezinde, Nöro irürji 
Hem ireli i Derne i ile ortak olarak ilk kez “Spinal Cerrahi Hem ireli i” sempozyumu düzenlendi. 
Kurs ve sempozyuma 53 hem ire arkada m z kat ld . 

5-7 Aral k 2014 tarihinde, zmir Swissotel Grand Efes’de “Dr.Mehmet Zileli leri Spinal Cerrahi Kursu 
- 14.Kurs” düzenlendi. 32 konu mac n n görev ald , interaktif tart malar n yap ld , yüksek düzeyli 
toplant ya 102 kursiyer kat ld . 
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Grubumuz kapsam nda stanbul, Ankara, zmir ve Konya’da düzenlenen “Lokal Spinal Toplant lar”a, 
2014 y l nda Adana (Say n Prof. Dr. Tahsin Erman’ n moderatörlü ünde Çukurova Spinal Günleri) 
ve Antalya (Say n Prof. Dr. Cem Aç kba ’ n moderatörlü ünde Akdeniz Spinal Günleri) eklenmi tir. 
Böylece 6 ilimizde düzenli toplant  yap lmaktad r. Lokal toplant lar m z, mesleksel e itim ve tart ma 
olanaklar  tan mas n n yan  s ra meslekta lar m z n birbirleri ile ileti imi ve sorunlar n payla m  
yönünden de önemli bir sosyal etkinlik olmaktad r.

ZM R SP NAL CERRAH  GÜNLER KONYA SP NAL GÜNLER

ÇUKUROVA SP NAL GÜNLER AKDEN Z SP NAL GÜNLER
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Canl  ameliyatlarla cerrahi tekniklerin anlat ld  
toplant lara, 6 ubat 2015 tarihinde stanbul Ümraniye 
E itim ve Ara t rma Hastanesi’nde canl  ameliyat 
uygulamal  “Lomber Minimal nvaziv Cerrahi Kursu” ile 
devam edilecektir.

2015 Y l  Planlanan Toplant lar

2015 y l  bölgesel toplant m z, 21 Mart 2015 tarihinde 
Ankara’da yap lacakt r. Konu “Omurga ve Omurilik 
Cerrahisinde ntraoperatif Nöromonitörleme” olacakt r. 

ye 

u” ile 

• SPSCG Temel E itim Program  (STEP), 5.Dönem 2.Kurs, 28-31 May s 2014 tarihinde Trabzon’da yap lmas  
planland . 

• 2015 y l  “Spinal Deformiteler” Sempozyumu, 29 Ekim-1 Kas m tarihleri aras nda Antalya’da yap lacakt r. 
• Bu y l da Sempozyum öncesi pre-meeting kurs “Spinal Deformitelerde De erlendirme ve Ölçümler” 

yap lmas  planland . 
• Spinal deformiteler ile ilgili kitap haz rl na ba lanm , sempozyuma yeti tirilmeye çal lacakt r. 
• 15.dönem Dr. Mehmet Zileli Spinal Cerrahi leri Kursu, 4-6 Aral k 2015 tarihinde, zmir’de yap lacakt r. 
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>  Dr. A k n EKER / Marmara Üniversitesi, T p Fakültesi, Nöro irürji Anabilim Dal , Nörolojik Bilimler Enstitüsü

>  Dr. hsan DO AN / Ankara Üniversitesi, T p Fakültesi, Nöro irürji Anabilim Dal

Değerli meslektaşlarımız,

Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi 

Öğretim ve Eğitim Grubu 30-31 Mayıs 2014 ta-

rihinde Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir 

Cerrahisi Grubu ile ortak “kranyovertebral bileşkenin ana-

tomisi ve cerrahi teknikler” konulu toplantısını Marmara 

Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü’nde gerçekleştir-

miştir. 

CERRAHİ NÖROANATOMİ 
ÖĞRETİM ve EĞİTİM GRUBU

TNDer Cerrahi Nöroanatomi Grubu 
“Kranyovertebral Bileşkenin Anatomisi ve Cerrahi Teknikler” 
Toplantısı İzlenimleri

 Türk Nöro irürji Derne i Cerrahi Nöroanatomi E itim ve Ö retim Grubunun Türk 
Nöro irürji Derne i üyelerini bilgilendirmek amaçl  haz rlad klar  yaz  a a da 
sunulmaktad r. 

Toplantı Doç. Dr. Aşkın Şeker ve Doç. Dr. Tuncay 

Kaner moderatörlüğünde yapılmıştır. Bu toplantı sayesinde 

hem Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir 

Cerrahisi Grubu hem de Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve 

Eğitim Grubu ortak toplantı ile bilgi ve birikimini genç nö-

roşirürjiyenlere aktarmıştır.  Ayrıca alanlarında deneyimli 

her iki gruptan ülkemizin yetiştirdiği değerli bilim adamları 

dersler anlatıp iki gün boyunca kursiyerler ile birlikte bire-

bir kadavra diseksiyonunu yapmışlardır. 



60 Türk Nöro irürji Derne i Bülteni / May s 2015

Ortak toplantı da anterior kraniovertebral bileşke 

anatomisi, anterior kraniovertebral bileşke cerrahi yak-

laşımşarı, posterior kraniovertebral bileşke  anatomisi ve 

posterior kraniovertebral bileşke cerrahi yaklaşımlar olmak 

üzere dört oturum gerçekleştirilmiştir. Ayrıca her iki gün 

öğleden sonraları Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler 

Enstitüsü Prof. Rhoton Nöroanatomi Laboratuvarında ka-

davra diseksiyonları danışman öğretim üyeleri refakatinde 

yapılmıştır. 

Toplantıya 40 kursiyer ve 30 katılımcı toplam 70 kayıt 

yaptırılmıştır.  

Diseksiyon sonrası katılımcıların ve kursiyerlerin bu 

kurstan çok memnun kaldıklarını gözlemledik. 

Bu toplantının sonucunda bu tip ortak toplantıların 

nöroşirürji camiamız açısından çok önemli olduğunu bir 

kez daha gözlemledik. 

Doç. Dr. Aşkın ŞEKER

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Nöroşirürji Anabilim Dalı

Türk Tıp Tarihi’nde, Türk Tıbbı’na hizmet etmiş bir-

çok değerli bilim adamının, akademisyenin ve tıp 

doktorlarının yetiştiği tarihsel ve bilimsel öneme sahip An-

kara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’ nın 

amfisinde 17 Ocak 2015 tarihinde Türk Nöroşirürji Der-

neği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu’nun 

“İntrinsik Beyin Lezyonları için Ak Madde Yollarının Üç 

“İntrinsik Beyin Lezyonları İçin Ak Madde Yollarının 
Üç Boyutlu Mikroanatomisi ve Cerrahisi” Konulu 
TNDer Cerrahi Nöroanatomi Toplantısı İzlenimleri

Boyutlu Mikroanatomisi ve Cerrahisi” konulu toplantısı  

gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 70 yıl öncesinin dokusunu ve 

ruhunu koruyan bu mekanda, ulaşılması zor  olarak değer-

lendirilen derin nöroanatomik lokalizasyondaki patolojilere 

yaklaşımlar radyolojik, anatomik ve cerrahi bakış açılarıyla 

tartışılmıştır.
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Toplantı Doç. Dr. Gökmen Kahiloğulları’ nın başkanlı-

ğında yapılmıştır. Bu toplantı aracılığıyla Türk Nöroşirürji 

Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu 

bilgi ve birikimini genç nöroşirürjiyenlere aktarmıştır.  

Ayrıca alanlarında deneyimli ülkemizin yetiştirdiği değerli 

bilim adamları dersler anlatıp gün boyunca kursiyerler ile 

birlikte birebir görüşme ve deneyimlerini paylaşma olanağı 

bulmuşlardır. 

Toplantı, ak madde yollarının radyolojik ve anatomik 

çalışmalar ışığında tanımlanması, bu tanımlardan yola 

çıkılarak cerrahi pratiğe uygulanması temelinde gerçekleş-

tirildi. Radyolojik bilgiler Prof. Dr. İlhan Erden ve temel 

anatomik bilgiler Doç. Dr. Ayhan Cömert tarafından 

izleyicilere aktarıldı. Toplantının radyolojik ayağında fiber 

traktografi uygulamalarına ve klinik önemini değinildi. 

Traktları oluşturma işlemi sırasında oluşabilecek yazılıma 

ve kişiye bağlı değerlendirme hataları objektif ve samimi bir 

dille katılımcılarla paylaşıldı. Klinik ve anatomik verilerle 

birlikte değerlendirildiği zaman radyolojinin öneminin 

daha da arttığı; radyolojik 3 boyutlu görüntülerin de nö-

roanatomik veriler doğrultusunda oluşturulmaya çalışılarak 

radyolojinin ve anatominin birlikte değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesi gerektiğini vurgulandı.

Toplantının nöroanatomi bölümünde, önce çok değerli 

nöroanatomistler tarafından serebral girus ve sulkusların 

anatomisi, kortikal yerleşimli patolojileri belirlemek ama-

cıyla cerrahi açıdan kullanışlı ve yol gösterici olabilecek 

belirteçlerle zenginleştirerek özgün çalışmalardan örneklerle  

katılımcılara anlatıldı. 

Çok değerli nöroanatomik çalışmaları bulunan nö-

roşirürjiyen öğretim üyeleri, 3 boyutlu görseller eşliğinde 

bilimsel değeri kadar sanatsal değere de sahip çok değerli 

çalışmalarıyla katılımcıları nöro-uzayda bir gezintiye çıkar-

dı. Doç. Dr. Necmettin Tanrıöver, Dr. Akın Akakın, Dr. 

Barış Küçükyürük’le büyülü dünyaya yaptığımız 3 boyutlu 

gezinti çok keyifl iydi. Dünyada pek çok nöroşirürjiyenin 

bırakın cerrahi olarak yaklaşmayı, bir makalede okumaktan 

bile çekindiği konularda, objektif ve anlaşılır bir dille katı-

lımcıları adeta “sanat sergisinde” akademik ve bilimsel bir 

gezintiye çıkardı.

Toplantının cerrahi ayağında; ak madde yollarının nö-

roanatomik ve radyolojik çalışmaları ve değerlendirmeleri 

ışığında cerrahi pratiğe yansımaları cerrahi videolar eşliğin-

de anlatıldı. Bu vesileyle Prof. Dr. Atilla Erdem, Prof. Dr. 

Emin Özyurt, Prof. Dr. Erdener Timurkaynak, Prof. Dr. 

Nejat Akalan gibi duayen hocalarımızdan ve diğer değerli 

hocalarımızdan cerrahi trikleri öğrenmeye çalıştık. Rad-

yolojik ve anatomik olarak çalışılmış alanlar, teknikler ve 

yaklaşımlar cerrahi pratikte hayat buldu.

Gün boyu süren toplantıda anatomi, radyoloji ve nöro-

şirurji alanında Türkiye genelinden birçok isim konuşma-

larıyla katılımcıları bilgilendirdiler. Her oturum sonunda 

katılımcıların soru ve görüşleri ile paylaşım ortamında 

samimi bağlar kuruldu. 

Toplantı boyunca günümüz ileri teknolojisi ile sunum-

lar renklendirildi. 3 boyutlu gözlüklerle Nöroanatomi 

dünyasına farklı bir bakış açısı ile yaklaşıldı. Belki de genç 

katılımcılar için anlaşılması zor olan bazı konular tecrübeli 

isimlerin her seviyeden katılımcıya hitap eden sunumları 

ile anlamlı kılındı. Bu şekilde günün ruhuna uygun olarak 

genç ve yüreğinde nöroanatomi sevgisi filizlenmeye başla-

yan gençler ile yıllarını bu alanda çalışmalara adamış isimler 

arasında bağ kurulmuş oldu. Bilgi ve tecrübelerini adeta abi 

kardeş ilişkisi içinde aktarma inceliği gösteren konuşmacılar 

sunumlarında nöroşirurjikal cerrahi videoları ve nöroanato-

mik diseksiyon fotoğrafl arı ile renklendirdiler.  

Toplantı sonunda yapılan seçimlerle TNDer Cerrahi 

Nöroanatomi Grubu’nun yeni yönetim kurulu oluşturuldu. 

Bu toplantının sonucunda, Nöroanatomi alanında 

yapılan “İntrinsik Beyin Lezyonları için Ak Madde Yolla-

rının Üç Boyutlu Mikroanatomisi ve Cerrahisi” konulu 

toplantıda yaşanan paylaşım benzer toplantıların gereklili-

ğini bir kez daha gözler önüne serdi. Toplantıda bilimsel 

doyumun yanısıra pekçok kıdemli Hocamızın ve özellikle 

toplantıların sonuna kadar dikkatini hiç eksiltmeden takip 

eden ve Ankara Tıp Anatomi Çukur Anfisi’nin ünlü dik 

merdivenlerini inip çıkarken üstün performansını ortaya 

koyan Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp varlıklarıyla bizleri çok 

mutlu ettiler.

TNDer Nöroanatomi Grubu’nun daha önce de başa-

rılarla yapılan toplantılarına bir yenisinin daha eklendiği 

görüldü. Ülkemizin bilimsel gelişiminde bu ve benzer  top-

lantıların katkısı çok büyük olacaktır. Benzer toplantılarda 

buluşmak dileğiyle...

Dr. İhsan DOĞAN

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

Nöroşirürji Anabilim Dalı
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>  Dr. Ahmet BEKAR / TNDer SFAECG Yönetim Kurulu Ba kan

STEREOTAKSİ, 
FONKSİYONEL NÖROŞİRÜRJİ, AĞRI ve 
EPİLEPSİ CERRAHİSİ 
ÖĞRETİM ve EĞİTİM GRUBU

Türk Nöro irürji Derne i Stereotaktik Fonksiyonel A r  ve Epilepsi Cerrahisi Ö retim ve E itim 
Grubu 2014 Y l  Faaliyetlerinin Türk Nöro irürji Derne i Üyelerine duyurulmas  amac yla 
Stereotaktik Fonksiyonel A r  ve Epilepsi Cerrahisi Ö retim ve E itim Grubu yönetim kurulu 
ba kan  Prof. Dr. Ahmet Bekar ve yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirmek amaçl  yaz lar  
a a da sunulmaktad r. 

Sayın Meslekdaşlarım,

2014 yılı içinde grubumuzun yaptığı çalışmalar, düzenlediği, katıldığı ve destek verdiği bilimsel etkinlikler şu şekilde 

özetlenebilir;

genel nöromodülasyon uygulama sorunları konuları 

kapsamlı olarak tartışılmıştır. Ayrıca, yabancı davetli 

konuğumuz, Hannover Üniversitesinden Prof. Dr. Jo-

achim Krauss, hareket bozukluklarının cerrahi tedavi-

si ile ilgili 3 konferansla katılımcıları bilgilendirmiştir.

 Yine bu toplantı esnasında grubumuz için yeni üye 

katılımları sağlanmış ve üye listemiz genişletilerek 

güncellenmiştir.

n   06-09 Mart 2014 tarihlerinde SFAECG ilkbahar 

sempozyumu ‘’2. Hareket Bozuklukları ve Cerrahi 

Tedavisi Kursu’’ Bursa Uludağ’da bizim ev sahipliği-

mizde, başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Toplan-

tıda, hareket bozukluklarının cerrahi tedavisi; cerrahi 

endikasyon, bilgilendirme, cerrahi teknik, ameliyat 

sonrası programlama, cerrahi komplikasyonlar ve 
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n 2014 yılı içinde grup üye listesi, üye olma talebi ol-

duğu takdirde hızlı bir şekilde güncellenmeye devam 

etmiştir. Grup üyeliği formunu TNDer web sitesin-

den, TNDer sekreterliğinden ya da grup sekreterimi-

ze e-posta göndererek (ersoykocabicak@gmail.com) 

temin edebilirsiniz. 

n 6-7 Şubat 2015 tarihlerinde Bahçeşehir Tıp Fakülte-

sinin ev sahipliğinde düzenlenen derin beyin stimü-

lasyonu kadavra kursuna çok sayıda grup üyemiz ile 

eğitimci ve oturum başkanlığı gibi görevlerle destek 

verilmiştir. 

n  08-12 Haziran 2014 tarihleri arasında Stockholm’de 

düzenlenen “Th e International Parkinson and Move-

ment Disorder Society’s 18th International Congress 

of Parkinson’s Disease and Movement Disorders’’ 

kongresine grubumuz önemli sayıda üyemiz ile katıl-

mıştır. Ek olarak, kongre toplantılarında bildiri sunu-

mu gibi görevler yapmışlardır.

n  Yine bu yıl içinde, 17-20 Eylül 2014 tarihleri arasın-

da Maastricht-Hollanda’da düzenlenen, ev sahipliğini 

TNDer ve SFAECG üyemiz Prof. Dr. Yasin Temel’in 

yaptığı 21. Avrupa Stereotaktik ve Fonksiyonel Nö-

roşirürji (ESSFN) Kongresine grubumuz çok sayıda 

üyemiz ile katılmıştır. Ayrıca, kongre toplantılarında, 

oturum başkanlığı, konuşmacı ve bildiri sunumu gibi 

görevler yapmışlardır.

n  29-39 Kasım 2014 tarihlerinde ev sahipliğini gru-

bumuz üyesi Doç. Dr. Mehmet Erşahin’in yaptığı 

Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneğinin 

1. Toplantısı İstanbul Medeniyet Üniversitesinde 

düzenlenmiştir. Grubumuz üyeleri bu toplantıya ka-

tılımcı, konuşmacı ve oturum başkanlığı gibi almış 

olduğu görevlerle katkı sağlamıştır. Algoloji, Nöroloji 

ve Beyin-Sinir Cerrahisi disiplinleri ortaklaşa faydalı 

bir toplantı gerçekleştirmişlerdir. 

n  Yılın son günlerinde de, 25 Aralık 2015 tarihinde 

TNDer İstanbul toplantıları çatısı altında “Parkin-

son Hastalığında Derin Beyin Stimülasyonu’’ konulu 

faydalı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
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n  SFAECG geleneksel ilkbahar sempozyumu 15-17 Mayıs 2015 tarihleri 

arasında Bursa Kervansaray Otel’de gerçekleştirilecek. Sempozyumun 

konusu ‘Psikoşirürji ve Ağrı Cerrahisi’ olacaktır. Yabancı konuşmacımız 

psikoşirürjinin öncülerinden sayın Bart Nuttin bizlerle birlikte olacak ve 

Psikoşirürji deneyimlerini bizlerle paylaşacaktır. 

n  06-08 Ağustos 2015 tarihleri arasında ‘’2nd Clinical Neuroscience Cour-

se-Progress in Deep Brain Stimulation in Neurological and Psychiatric 

disorders’’ başlıklı uluslararası kurs ikinci kez Samsun’da düzenlenecek 

ve grubumuz üyeleri kurs direktörü, eğitimci ve moderatör olarak görev 

alacaklardır.

n  ESSFN 2016 kongresi bildiğiniz üzere Prof. Dr. Ali Savaş’ın büyük ça-

baları sonucunda ve ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Bu 

büyük ve prestijli  organizasyonun çalışmaları yine Ali hoca tarafından 

başlatılmış ve devam ettirilmektedir.

Sayın TNDer üyeleri, bu bölümde de SFAECG olarak planladığımız veya katkı sağlayacağımız gelecek dönem 

faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum.

Son olarak; tüm ilgili meslekdaşlarıma SFAECG ve 

ESSFN üyesi olma çağrısı yapıyor, grup çalışmalarına 

yaptıkları katkı için tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.

Saygılarımla

Prof. Dr. Ahmet BEKAR

TNDer SFAECG Yönetim Kurulu Başkanı
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Klinikleri Tan yal m

TAR HÇE

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim 

Dalı, Doç. Dr. Savaş Ceylan’ın Anabilim Dalı Başkanlığına 

atandığı Ekim 1994 tarihinde kurulmuştur. 1995 yılında 

Prof. Dr. Fahir Özer de Anabilim Dalı Başkanı olarak 

görev almıştır. Halen Prof. Dr. Savaş Ceylan’ın Anabilim 

Dalı Başkanlığı yaptığı kliniğimizde 3 profesör, 2 doçent, 1 

yardımcı doçent çalışmaktadır. 

Prof. Dr. Savaş CEYLAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Konuralp İLBAY

Prof. Dr. Volkan ETUŞ

Doç. Dr. Kenan KOÇ

Doç. Dr. İhsan ANIK

Yard. Doç. Dr. Burak ÇABUK

Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Nöroşirürji Anabilim Dalı

Kliniğimizde asistan eğitimi de 1994 yılında başlamış 

ve ilk uzmanını 2000 yılında vermiştir. Daha sonraki 

yıllarda da toplam 13 nöroşirürjiyen asistanlık eğitimini 

tamamlayarak uzmanlık ünvanını almıştır. Kliniğimizde 

halen 4 asistan nöroşirürji eğitimlerini tamamlamak üzere 

görev yapmaktadır. 
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Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim 

Dalı’nın aktif klinik nöroşirürji hizmetleri, ilk ameliyatın 

Kasım 1995 tarihinde SSK Kocaeli Hastanesi’nin Kocaeli 

Üniversitesi Tıp Fakültesine ayrılan 100 yataklı kısmında 

gerçekleştirilmesiyle başlamıştır. 

17 Ağustos 1999 tarihindeki depremden sonra SSK Hasta-

ne binasının kullanılmaz hale gelmesiyle Kocaeli Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi yaklaşık iki yıl prefabrik yapılarda hizmet 

vermiştir. Haziran 2002’de inşa edilen 150 yatak kapasiteli 

Rotary Hastanesine geçilmiş ve burada Nöroşirürji Anabi-

lim Dalı 13 yatakla hizmet vermeye devam etmiştir. 

Haziran 2005 tarihinde Kocaeli Üniversitesinin Umuttepe 

Yerleşkesindeki Tıp Fakültesi Hastanesine taşınılmış olup, 

Nöroşirürji Anabilim Dalı halen burada 20 yataklı klinikte 

çalışmalarına devam etmektedir. 2014 yılında Hipofiz 

Araştırma  Merkezi için 5 ek yatak daha verilerek toplam 

yatak sayısı 25’e çıkarılmıştır.

2014 yılı itibarıyla ameliyathane verilerine göre yıllık 

ameliyat sayısı 1669 olup bunların 1317’sini (A) ve (B) 

grubu özellik isteyen ameliyatlar oluşturmaktadır.

2547 sayılı Kanunun 3/j maddesindeki tanıma dayanıla-

rak 2011 yılında “Kocaeli Üniversitesi Hipofiz Araştırma 

Merkezi (KOUHAM)” kurulmuştur. KOUHAM, Kocae-

li Üniversitesi (KOÜ) Rektörlüğüne bağlı bir kuruluştur. 

Özellikle Hipofiz Araştırma Merkezinin kurulduğu 2011 

yılından sonra Endoskopik Transsfenoidal Cerrahi ameliyat 

sayısı giderek artmış ve 2014 yılında Endoskopik Transsfe-

noidal girişim sayısı 262 olmuştur. Endoskopik Transsfeno-

idal girişim sayısının artmasıyla birlikte kliniğimizde farklı 

kliniklerden gelen uzman arkadaşlarımız, klinik deneyim-

leri paylaşmak üzere birlikte ameliyatlarımıza katılmışlar-

dır. Yine Kocaeli Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği Hipofiz 

Araştırma Merkezi bünyesinde yaptığı birçok araştırma ve 

toplantı dışında 3 sempozyum düzenlemiş, bunlardan birisi 

meslektaşlarımızın da yoğun ilgisini çeken ücretsiz Kadavra  

Kursu olmuştur. 

Yard. Doç. Dr. Banu Tütüncüler, Nöroşirürji A.D Trakya Üniversitesi, Edirne; Yard. Doç. Dr. Bekir Akgün, Nöroşirürji 

A.D Fırat Üniversitesi, Elazığ; Uzm. Dr. Ahmet Küçük,  Nöroşirürji A. D Erciyes Üniversitesi, Kayseri; Dr. Rovshan S. 

Khalil-zadeh, Dept. of Neurosurgery, Azerbaijan Medical Uni; Yard. Doç. Dr. Murat Geyik, Gaziantep Üniversitesi; 

Yard. Doç. Dr. Burçak Söylemez, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi; Doç. Dr. Hayri Kertmen, Ankara Dışkapı Yıldırım 

Beyazıt EAH; Uz. Dr. Musa Çırak, İstanbul Bakırköy Sadi Konuk EAH 
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Kocaeli Üniversitesi Beyin Cerrahisi Kliniğinde ayrıca nö-

roşirürji kapsamındaki tüm vasküler, onkolojik, spinal ve 

pediatrik girişimler düzenli olarak yapılmaktadır. Erişkin 

hastalar haricinde Pediatrik Nöroşirürji alt disiplini içeri-

sinde de Nöroendoskopik girişimler geniş yer tutmaktadır, 

yıllık nöroendoskopik girişim sayısı 150’ye yaklaşmaktadır.

Çalışma düzeni olarak, haftanın 5 günü ameliyat ve 

poliklinik hizmetleri verilmekte olup, Cumartesi günleri 

ise, haftalık program ile olgu tartışması yapılmaktadır.
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Klinikleri Tan yal m

TAR HÇE

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir 

Cerrahisinin kuruluşu ve tarihçesinden söz etmeden önce 

üç önemli tarihten söz etmek gerekmektedir. Bu tarihler-

den birincisi 06.08.1970 tarihidir. Bu tarihte Samsun On-

dokuzmayıs Üniversitesi Kurma Derneği kurulmuş ve faali-

yete başlamıştır. Bu dernek amaç olarak bir Karadeniz kenti 

olan Samsun’a Üniversite kurulmasına öncülük etmek ve 

bunun için gerekli olan siyasi alt yapıyı oluşturmak olarak 

belirlemiştir. Derneğin yönetim kurulu üyelerinden Üs-

tün Kösefoğlu, Nazım Tıkıroğlu, Uzman Melikoğlu, Avni 

Kaynar, Dr. Sait Erbil ve Hasan Nejat Öğüt ilgilerle temas 

kurarak Üniversitenin kuruluşunun çalışmalarını başlat-

mışlardır (Resim 1).  

Derneğin tam adı “Ondokuzmayıs Üniversitesini Kurma ve 

Yaşatma Derneği” idi. Bu dernek Samsun kentinde bir üni-

versite kurulması için oluşturulan en organize sistematik gi-

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Resim 1. Ondokuzmayıs Üniversitesi Kurma Derneği Yönetim 
Kurulu Üyeleri. Soldan sağa Üstün Küsefoğlu, Nazım Tıkıroğ-
lu, Uzman Melikoğlu, Avni Kaynar, Dr. Sait Erbil ve Hasan 
Nejat Öğüt (OMU 35. Yıl albümünden alınmıştır).
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rişimdi. Türkiye’nin o dönemdeki genel şartları düşünüldü-

ğünde hemen sonuç vermesi tabii ki beklenemezdi. Bu der-

neğin kurulmasından yaklaşık altı yıl sonra 1 Nisan 1975 

tarihinde resmen Ondokuzmayıs Üniversitesi kurulmuştur.  

Yerel bir gazete Üniversitenin kuruluşunda emeği bulunan 

üç kadını dernek çalışmalarından dolayı kutlamıştır (Resim 

2). 1 Nisan 1975 kabul tarihli ve 1873 numaralı kanun 

ile Türkiye’de dört üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite-

ler Elazığ’da Fırat Üniversitesi, Samsun’da Ondokuzmayıs 

Üniversitesi, Bursa’da Bursa Üniversitesi ve Konya’da Selçuk 

Üniversitesidir. Bu Üniversitelerin kuruluşu 11 Nisan 1975 

tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Resim 2. Dernek çalışmalarını öven yerel gazetede üniversite-
nin kuruluşunun duyurulması. Gazetede adı geçen kadınlar 
soldan sağa doğru Üstün Küsefoğlu, Sezen Saraç ve Güngör 
Şükran görülürken altta ilk kurucu rektör Prof. Dr. Tahsin 
Tuncalı yeralmaktadır. (OMU 35. Yıl albümünden alınmış-
tır). 

versitesinin Rektörlük görevini yapan Prof. Dr. İhsan 

Doğramacı’nın özel katkıları olmuştur. Hacettepe Üniver-

sitesi içerisinden görevlendirilen öğretim üyeleri Ondokuz-

mayıs Üniversitesinin Senatosunu oluşturmuşlardır. Bu 

grup içerisinden Prof. Dr. Tahsin Tuncalı Ondokuzmayıs 

Üniversitesinin ilk kurucu rektörü olarak kayıtlara geçmiş-

tir (Resim 3). Tıp Fakültesinin ilk Dekanı ise yine Hacet-

tepe Üniversitesinden Prof. Dr. Sevinç Oral’dır (Resim 4). 

SAMSUN TIP FAKÜLTES

Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 09.12.1972 tarihli ve 

72-498 sayılı kararı “Samsun Tıp Fakültesi” adıyla bir Tıp 

Fakültesinin kuruluşunu ilan etmiştir.  Senato kararında 

“Üniversitemiz Senatosu Rektör Dr. İhsan Doğramacı’nın 

başkanlığında toplandı.  Hacettepe Üniversitesi kurulması 

hakkında 892 sayılı kanunun 2. Maddesi uyarınca son 3 

klinik sınıfı kapsamak üzere Üniversitemize bağlı “Samsun 

Tıp Fakültesi” açılmasına karar verildi” denilmektedir.  

Dolayısıyla Samsun Tıp Fakültesi adı Ondokuzmayıs 

Üniversitesinden daha eskiye dayanmaktadır. Samsun 

Tıp Fakültesi 1973 yılında Hacettepe Üniversitesinde 

eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. Ondokuzmayıs 

Üniversitesinin 1975 yılında resmen kurulmasıyla 

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi olarak buraya 

bağlanmış ancak 1978 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi, 

Tıp Fakültesine bağlı olarak devam etmiştir.

Bu arada adı artık Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

olarak anılan fakültenin tamamen Samsun iline taşınması 

ve yerleşkesinin burada oluşturulması çalışmaları devam 

etmiştir. Bölümlerin Samsun’da oluşturulabilmesi için 

bir hastane binasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacın 

karşılanması için Sağlık Bakanlığına başvurulmuş ve Sağlık 

Bakanlığı ile bir protokol oluşturularak Tıp Fakültesi 

TIP FAKÜLTES

Resim 3. İlk kurucu 
rektör Prof. Dr. Tahsin 
Tuncalı (OMU 35. Yıl 

albümünden)

Resim 4.Tıp Fakültesinin ilk 
dekanı Prof. Dr. Sevinç Oral 

(OMU Web sitesinden).

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesinin açılışı ve 

kadrolarının belirlenmesinde Hacettepe Üniversitesi, Tıp 

fakültesi öncülük etmiştir. O dönemde Hacettepe Üni-
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açılarak faaliyetine başlamıştır. Bu hastanenin açılışı için 

pek çok kişinin katıldığı bir tören düzenlenmiştir (Resim 

5 ve 6). Bu arada 26 Mart 1976 yılında temeli atılan 

Ondokuzmayıs Üniversitesi Kampüsünün inşaatı hızla 

devam etmekte ve kampüsün en büyük binası olarak Tıp 

Resim 5. Tıp Fakültesi 
Hastanesinin 19 Mayıs 1978 
tarihinde yapılan açılış töreni 
(OMU 35. Yıl Albümünden).

Hastanesinin Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesinin 

bir bölümünde faaliyet göstermesine karar verilmiştir.  Bu 

kapsamda Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesinin bir 

bölümü fakülteye devredilmiştir. 19 Mayıs 1978 tarihinde 

Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi resmen 

Resim 6. Bu resim 19 Mayıs 1978 tarihinde Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesinin resmi açılışını yapan Öğretim Üyelerini 
göstermektedir. Resimdekiler; 1. Prof. Dr. Naci Gürses, 2. Prof. Dr. Kamil Tanyer, 3. Prof. Dr. Yıldız Saraçlar, 4. Prof. Dr. Muhsin 
Saraçlar, 5. Prof. Dr. Tahsin Tuncalı, 6. Prof. Dr. Sevinç Oral, 7. Prof. Dr. Fuat Göksel, 8. Dr. Sara Beygu, 9. Dr. Gülten Tanyer, 10. 
Dr. Siber Göksel, 11. Dr. Gülten Tunalı, 12. Dr. Oktay İlhan Tuncer, 13. Dr. Cemil Rakunt, 14. Dr. Ercihan Güney, 15. Dr. Teoman 
Şeşen, 16. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı, 17. Dr. Kuddusi Cengiz, 18. Dr. Fahrettin Çelik, 19. Dr. Adnan Akçoral, 20. Dr. Nuran Gürses, 
21. Dr. Kayhan Özkan, 22. Dr. Aysen Özkan, 23. Dr. Ali İhsan Baysal, 24. Dr. Funda Elmacıoğlu, 25. Dr. Kamuran Erk (OMU 35. 
Yıl Albümünden alınmıştır).
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Resim 7. Üniversitenin 
resmi kuruluşundan 
yaklaşık bir yıl sonra, 26 
Mart 1976’da dönemin 
Başbakanı Süleyman 
Demirel ve Prof. Dr. 
İhsan Doğramacı’nın 
katılımıyla gerçekleştirilen 
Ondokuzmayıs 
Üniversitesinin temel 
atma töreni 
(OMU 35. Yıl 
albümünden alınmıştır). 

Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi belirmektedir 

(Resim 7). 

Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Samsun 

ilinde faaliyete geçmiş olmasına rağmen tüm Tıp Fakül-

tesi öğrencileri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 

Samsun’a getirilmemiştir. Fakülte Yönetim Kurulu 78/116 

sayılı kararıyla Tıp Fakültesi öğrencilerinin V ve VI. Sını-

fında okuyanların bundan sonraki eğitim ve öğretimleri-

ni Samsun’da yapacakları duyurulmuştur. Tüm sınıfl arın 

Samsun’da eğitim ve öğretime başlamaları ise 1982-1983 

eğitim ve öğretim yılına denk gelmektedir.  1982-1983 eği-

tim ve öğretim yılını Samsun’da açan Tıp Fakültesi birta-

kım fiziksel imkansızlıklarla yüz yüze kalmıştır.  Özellikle 

birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin ders görecekleri fiziksel 

alan şehirde ki hastanede bulunmadığı için bu öğrenciler 

Atakum’da bulunan ve Eğitim Fakültesi olarak hizmet veren 

binada öğrenim görmeye başlamışlardır. Bu fiziksel imkan-

sızlıkların  belki de en önemlisi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğ-

rencilerinin gördükleri anatomi dersleridir. Kadavra eğitimi 

alan ikinci sınıf öğrencileri yine burada eğitim alan eğitim 

fakültesi öğrencilerinin ilginç tepkileriyle karşılaşabiliyor-

lardı. Çünkü bir Tıp Fakültesi öğrencisinin eğitiminin bir 

parçası olarak gördüğü kadavra Eğitim Fakültesi öğrencileri 

için başka anlamlara geliyordu.  Öyle ya da böyle bu zor, 

sıkıntılı ve zahmetli yıllar atlatıldı. 1984-1985 yıllarına ge-

lindiğinde Şehirden 18 kilometre uzaklıkta bulunan Ondo-

kuzmayıs Üniversitesi Kampüsünde birinci ve ikinci sınıfl ar 

için dersler verilmeye başlanıldı. Artık Tıp Fakültesi öğren-

cileri büyük ve modern anfilerde ders görüyorlardı. Bu an-

filer fiziksek kapasite açısından oldukça yeterli ve modern 

olmalarına karşılık burada bir diğer imkansızlık karşılarına 

çıkıyordu. Bu da ulaşım ve barınma sıkıntılarıydı. Şehirden 

periyodik aralıklarla gelen toplu taşım aracları fiziksel kapa-

site açısından bazen yetersiz kalıyor ve öğrenciler tıka basa 

otobüslerle kent merkezine ulaşmak zorunda kalıyorlardı.  

Bu nedenle sabahın erken saatlerinde otobüs kuyruğuna gi-

ren öğrenciler kampüs çıkışı akşam geç saatlerde yine kam-

püste otobüs kuyruklarına giriyorlardı. 

BEY N ve S N R CERRAH S

Ondokuzmayıs Üniversitesi ve ondan önce de Samsun 

Tıp Fakültesi kuruluşunun bu hikayesi içerisinde Beyin 

ve Sinir Cerrahisinin kuruluşu oldukça özeldir. O günkü 

adıyla Nöroşirürji kliniğidir. Nöroşirürji anabilim dalının 

kurucuları yine Hacettepe kökenli olan Prof. Dr. Fahrettin 

Çelik ve Prof. Dr. Cemil Rakunt’tur. 

SAMSUN ve BEY N CERRAH S  PRAT

Samsun ili beyin cerrahisi pratiği yönünden ilginç özellikleri 

olan bir kenttir. Samsun ilinin bu özelliğinden söz etmeden 

önce Neolitik çağdaki Anadolu’dan söz etmek yerinde 

olacaktır.  
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nın bir bulgusu olarak değerlendirilebilir. Bu döneme ait 

kazılardan elde edilen cerrahi aletler o dönemin tasarım ve 

üretim teknolojisiyle paraleldir. Bu çağlarda Anadolu top-

raklarında da pek çok bulguya rastlanılmıştır. Bu bulgular 

Erbengi tarafından Turkish Neurosurgery dergisinde yayın-

lanmıştır.

Tarih öncesi çağlarda yapılan beyin cerrahisi ameliyatları 

yönünden önemli olan bir merkezde şüphesiz Samsun-

İkiztepe bölgesidir. Bu bölgede elde edilen bulgular Sam-

sun Etnografya müzesinde sergilenmektedir. Bu döneme 

ait mikrocerrahi aletlerininde bu müzede görülmesi müm-

kündür. Bu döneme ait örnekler çoğaltılabilir.  Neolitik çağ 

insanının trapenasyon için tasarladığı ve kullandığı alet o 

günün teknolojisine uygun olarak geliştirdikleri yontma taş 

veya cilalı taştır. Yontularak veya belli bir işlem uygulanarak 

şekil verilmiş keskin taşlar bireysel düşüncenin, tasarımın 

ve doğal sınırlandırmaların bir ürünü olarak müzelerde ser-

gilenmektedir. 

Samsun ili sınırları içerisinde bulunan Bafra İkiztepe 

Höyüğü Ondokuzmayıs Üniversitesine sadece 15 kilometre 

uzaklıktadır. Dolayısıyla bu kentte beyin cerrahisi tarih 

öncesi çağlara kadar uzanmaktadır. 

Resim 8. Nöroşirürji 
Anabilim Dalı ve 
nöroşirürji kliniği 
kurucularından 

Prof. Dr. Fahrettin Çelik.

Resim 9. Nöroşirürji Anabilim 
Dalı ve Nöroşirürji kliniği 

kurucularından 
Prof. Dr. Cemil Rakunt.

Neolitik çağlarda ki insanların yaşadığı alanlarda yapılan 

kazılardan elde edilen veriler kafatasları üzerinde yapılmış 

trapenasyonları göstermiştir. Bu trapenasyon kenarlarında-

ki kemik yapıların iyileşme sürecine girmesi bu girişimlerin 

başarılı olduğunun ve işlemden sonra insanların yaşadığı-
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Prof. Dr. Fahrettin Çelik Prof. Dr. Cemil Rakunt Prof. Dr. Ömer yigün

Prof. Dr. Zeki ekerci Prof. Dr. Alparslan enel Prof. Dr. Arif Önder

Prof. Dr. U ur Türe Prof. Dr. Cengiz Çokluk Prof. Dr. Kerameddin Ayd n

DÜNDEN-BUGÜNE ONDOKUZMAYIS ÜN VERS TES  TIP FAKÜLTES , 
BEY N VE S N R CERRAH S  ANAB L M DALINDA ÇALI AN Ö RET M ÜYELER
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Doç. Dr. Adnan Da ç nar Doç. Dr. Ahmet Hilmi Kaya Yrd. Doç. Dr. Aykan Ulus

Yrd. Doç. Dr. Ya ar Bayri Yrd. Doç. Dr. Enis Kuruo lu Yrd. Doç. Dr. Ersoy Kocab çak

Yrd. Doç. Dr. Abdullah H. Marangoz

DÜNDEN-BUGÜNE ONDOKUZMAYIS ÜN VERS TES  TIP FAKÜLTES , 
BEY N VE S N R CERRAH S  ANAB L M DALINDA ÇALI AN Ö RET M ÜYELER
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Klinikleri Tan yal m

TAR HÇE

Ordu, Orta Karadeniz Bölgesinde, Samsun ve Trabzon’un 

neredeyse tam ortasına konuşlanmış, merkez nüfusu yakla-

şık 150 bin, il genel nüfusu ise 750 binin üzerinde, Türkiye 

genelindeki 30 büyükşehirden bir tanesidir. Deniz kenarın-

da bulunmakla birlikte, şehri yamacında sarmalayan Boz-

tepe’siyle, hem deniz imkanlarından faydalanılabileceğiniz, 

hem de dağ turizmi yapılabilecek, nadir güzelliklerde bir 

şehirdir.

Ordu Üniversitesi, 2006 yılında kurulmuş olan, ülkemizin 

oldukça yeni üniversitelerindendir. Tıp Fakültesi ise 2007 

yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur. Bu genç 

üniversitenin Nöroşirürji hikayesi Aralık 2009’da, Yrd. 

Doç. Dr. H. Serdar Işık’ın, Nöroşirürji Anabilim Dalına 

atanmasıyla başlamıştır. O tarihlerde hastanesi bile olmayan 

bu genç Tıp Fakültesinde, kurucu ekip içinde Dekan Yar-

Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

>  Dr. H. Serdar I IK / Ordu Üniversitesi, T p Fakültesi, Nöro irürji Anabilim Dal  Ba kan
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dımcılığı görevini de üstlenen Yrd. Doç. Dr. H. Serdar Işık 

ve diğer branş öğretim üyeleri, hep birlikte çok çalışarak, 

hem eğitim alanında yapılması gerekenleri yapmaya çalıştı-

lar hem de çalışılacak bir hastane arayışına girdiler. Sonuçta 

Ekim 2010’da Sağlık Bakanlığı ile yapılan bir afiliasyon an-

laşması ile birlikte, 160 yataklı Boztepe SSK Hastanesinde 

ilk hastalara bakılmaya, takip ve tedavi edilmeye başlandı.   

2011 yılının başında Doç. Dr. M. Özerk Okutan’ın kliniği-

mize katılmasıyla, özellikle Omurga Cerrahisi konusunda, 

bölgede adı saygı ile anılır bir merkez olma noktasında cid-

di adımlar atılmıştır. Özellikle bölgedeki, Omurga Cerrahi-

si ile ilgili revizyon cerrahileri, oldukça zor şartlar altında da 

olsa başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu ivme, Dr. Okutan’ın 

Ekim 2012’de ayrılmasından sonra da artarak devam etmiş-

tir. 

Kliniğimiz kadrosu Eylül 2013’de Yrd. Doç. Dr. Timur Yıl-

dırım ve Şubat 2014’te Yrd. Doç. Dr. Ali Yılmaz’ın katılı-

mıyla daha da güçlenmiştir. Halen 1 adet Doçent ve 2 adet 

Yardımcı Doçent olarak çalışmalarını sürdürmekte olan kli-

niğimizde, hastanemiz şartları elverdiği ölçüde Nöroşirürji 

pratiği içerisinde yer alan her türlü cerrahi yapılmaktadır. 

Halen, Tıp Fakültesi öğrencilerimizin eğitim faaliyetleri, 

akademik faaliyetlerimiz ve hastane çalışmalarımız başarılı 

bir şekilde devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda, 

altyapı, ekip ve ekipman eksikliklerimiz tamamlandığına, 

çok daha başarılı işlere imza atacağımıza inancımız tamdır.
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Klinikleri Tan yal m

TAR HÇE

Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp 

Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, 2002 

yılında Dr. Yurdal Serarslan ve Dr. Mustafa Aras’ın öğretim 

üyesi olarak atanması ile kurulmuş olup ilk ve kurucu 

anabilim dalı başkanı Dr. Yurdal Serarslan’dır. Bugüne 

kadar 3 uzman yetiştiren ana bilim dalımızda fiili hizmet, 4 

öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. 

Ayrıca bölümümüzde 1 uzman fizyoterapist de çalışmakta 

hem hastalara fizyoterapi hem de fizyoterapi bölümü 

öğrencilerine eğitim vermektedir. Kliniğimize Dr. Gökhan 

Akdemir ve Dr. Nebi Yılmaz AD başkanı ve öğretim 

üyesi, Dr. Murat Altaş ise öğretim üyesi olarak katkıda 

bulunmuşlardır. Dr. Gökhan Çavuş, Dr. Atilla Yılmaz ve 

Dr. Boran Urfalı kliniğimizde yetişen uzman hekimlerdir.

Mustafa Kemal Üniversitesi, 
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, 
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Ana bilim dalımıza ait 19 yataklı bir servis, 10 yataklı 

bir yoğun bakım ünitesi ve 1 adet poliklinik mevcuttur. 

Anabilim dalımız kurulduğundan beri mikrocerrahi 

yöntemlerle kraniyal ve spinal ağırlıklı tüm nöroşirürjik 

cerrahi girişimler yapılmaktadır. Ana bilim dalımız 

ameliyathanesinde video kamera ve kayıt sistemlerini 

içeren gelişmiş bir cerrahi mikroskop, ultrasonik aspiratör, 

intraoperatif USG bulunmaktadır. Ayrıca multi disipliner 

yaklaşımla endoskopik olarak nöro-onkolojik cerrahi 

girişimler gerçekleştirilmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi 

Ana Bilim Dalı’na ait her gün kullanılabilen 1 ameliyathane 

mevcuttur. Kliniğimiz, yaklaşık 1.5 milyon nüfuslu Hatay 

iline ve başta Suriye olmak üzere Ortadoğu ülkelerine 

akademik sağlık hizmeti vermektedir.
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Soldan sağa: 
Dr. Mustafa Emrah 
Kaya, 
Dr. Atilla Yılmaz, 
Dr. Mustafa Aras, 
Dr. Yurdal Serarslan, 
Dr. Boran Urfalı, 
Fizyoterapist Bircan 
Yücekaya, 
Dr. Yasir Türkoğlu

Her gün sabah vizitinin ardından tüm öğretim üyelerinin 

katılımı ile sabah 08:00’de bölüm konseyi yapılmaya baş-

lanmaktadır. Bu konseylerde bir gün önce yatan hastaların 

klinik ve radyolojik değerlendirmelerinin ardından cerrahi 

planlamaları yapılmaktadır. Çarşamba günleri ise yarım 

gün olarak eğitim toplantılarına ayrılmıştır. Mikronöroşi-

rürji laboratuvarı ise araştırma görevlilerinin eğitim süreçle-

ri ve tez çalışmaları boyunca kullanımlarına açıktır.

Kliniğimizde yıllık toplam olgu sayılarının büyük bir ke-

simi kraniyal vakalar tarafından oluşturulmakla beraber 

kompleks spinal cerrahi ve pediatrik nöroşirürji olguları da 

önemli bir yüzde oluşturmaktadır. Ana Bilim Dalı’mızda 

tümör cerrahisi, vasküler cerrahi, travma cerrahisi, spinal 

cerrahi, pediatrik beyin cerrahisi, periferik sinir cerrahisi 

gibi nöroşirürji branşlarında eğitim ve bölgesel referans te-

davi kurumu olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Anabi-

lim Dalımız ayrıca dünyada sayılı kraniyal ve spinal ateşli 

silah yaralanması serilerinden birisine sahiptir ve nöro-trav-

ma konusunda ileri düzeyde tecrübeye sahiptir.
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Biyografi

İnsanoğlu: hayatını, bütün yasadıklarının bir nüshasını 

kopyalama, saklama ve gelecek kuşaklara aktarma özelli-

ğine sahip değildir. Ayrıca insan, nedendir bilinmez anıları 

arasından en çok acıları, belleğinde derin yaralar bırakan 

kesitleri anımsar. Dağılmış, parçalanmış milyarlarca anıyı 

bir araya getirme konusunda bize ihanet eder zihnimiz. İna-

dına yaparmış gibi yalnızca en acılarını, en ağır olanlarını 

ve de en yakıcı olanları hatırlatır bizlere. Sanki etkilerini 

üzerimizden atmamızı kıskanır, onunla birlikte acı çekme-

mizi ister gibi. Bu anılar bazen çok uzaklardan bir kurşun 

gibi vurur bizi. Bazen de en soğuk, en karanlık gününüzde 

sizi ısıtır, karanlığın ardından gelen aydınlık gibi, ‘’İyi ki 

bunları yaşadım ve yaşattım” dersiniz.

Abdurrahman BAKIR: Bilge bir yalnızlığın hikâyesini, 

ağırlığını taşıyor. O kadar çok sey yaşamış: öylesine anlamlı, 

derin, sarsıcı bir yaşam hikâyesi var ki, anlatırken yaşanmış-

lık mucizelerden süzülüp geliyor izlenimi yaratıyor insan-

da. Tabip Albay, Beyin Sinir Cerrahisi Doçenti, azmin ve 

çalışkanlığın, yılmadan verilen mücadelenin ortaya çıkar-

dığı harika insan. Adıyaman’ın Kayatepe köyünde başlayan 

hayatı, Ankara’da astsubay olarak şekillenmeye başlamış ve 

Amerika Birleşik Devletleri’nde başarı dolu bir tıp eğitimi 

ile taçlanmıştır. On beş çocuklu yoksul bir ailenin yaşayan 

altı çocuğundan biri. Bu altı çocuk hiçbir tıbbı destek olma-

dan doğal seleksiyon sonucu yaşamışlardır. Halk değimi ile 

güçlü olan hayatta kalmış, diğerleri yaşama şansı bulama-

mıştır. Hayatının bir bölümü başarı öyküleri ile dolu iken, 

çocukluk kısmı yoksulluğun, çaresizliğin kol kola gezindiği 

bir dünyadır.

Abdurrahman BAKIR hayat hikayesine önce dedesi ile 

ilgili bildiklerini anlatarak başlıyor;

Ailemin geçmişine ait bildiğim en eski anı dedem Kasım 

Bey ile ilgilidir. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’na 

girmeden önce seferberlik ilan etmiş ve arkasından da Al-

manya ile müttefik olarak savaşa girmiştir. Dedem Kasım 

Bey de askere çağrılmış. Büyüklerimden ve babamdan duy-

duğuma göre dedemin Birinci Dünya Savaşı’na katılmak 

için askere alınması da hüzünlü bir hikâyedir. O sırada ba-

bam, babaannemin kucağında altı aylıkmış. Hepsi beraber 

köydeki patika yolun başına kadar birlikte gelmişler. Artık 

ayrılma zamanı gelmiş, dedem babaannemin gözlerine bak-

mış...bakmış... Öpmek istemiş ama köy yerinde gören olur 

diye çekinmiş. Ayrılmak üzere helallik isterken “gidip de 

gelmemek var oğlumu sana, seni Allah’a emanet ediyorum 

ona iyi bak, kendine iyi bak” dedikten sonra babamı ku-

cağına almış, öpmüş koklamış tam karısının kucağına ve-

rirken, bebeğin yanaklarına işaret parmağı ile küçük sevgi 

dolu birer fiske vurmuş.

Babaannem “sen ne yapıyorsun?” diye sormuş.

Dedem “Hanım içime doğuyor ben dönmeyeceğim 

biliyorum, ilerde bu çocuk babasından terbiye almamış 

demesinler.” diye biraz da şaka yollu cevap vererek kendi 

kültürüne geleneğine göre ilk ve son terbiyesini babama 

böylece vermiş.

Babaannem kucağında altı aylık bebeğiyle yere oturmuş, 

dedem patika yolda gözden kaybolana kadar onu gözyaşları 

içinde izlemiş.

İçimizden Biri,
Bir Başarının Anatomisi

>  Emekli Ö . Alb. Murat TA TAN 

Doç. Tbp. Alb. 
ABDURRAHMAN BAKIR’ın 
BİYOGRAFİSİ
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Kasım Bey’in Elazığ’daki birliğine katıldıktan sonra, 

oradan Sarıkamış Cephesi’ne gittiği tahmin ediliyor. Zira 

kendisinden bir daha asla haber alınamıyor.

Anadolu insanı kaderini tahmin etme konusunda her 

daim bilge olmuştur. Sayın BAKIR’ın dedesi de bu konuda 

yanılmıyor. Bir daha kendisinden haber alınamıyor. Vefalı 

kadın “Hep gözleri yollarda Şark Cephesi’nden gelecek 

haberi beklemiş durmuş. Umudunu yitirdiğinde de hiç 

evlenmemiş. Bütün yaşamını kocasının emaneti oğluna 

adayarak geçirmiş. Yoksulluk içinde geçen hayatında, 

oğluna tutunmaya çalışmış.”

Daha sonra babasının hikâyesini anlatmaya başlıyor:

Babam Adıyaman’ın Kayatepe köyünde büyümüş. O da 

evlilik sonrası İkinci Dünya Savaşı döneminde askere gitmiş 

ve dört yıl süreyle askerlik yapmış. Bu dönemde hemen 

Türkiye’nin birçok yerinde yaşanan sıkıntıların belki daha 

çoğu Adıyaman’ın köylerinde de yaşanmış. Yoksulluğun, 

çaresizliğin, sağlık koşullarının olumsuzluğunun had 

safhaya ulaştığı süreçte BAKIR ailesi de çok üzüntülü 

günler geçirmiş. Baba Şeyho Mehmet BAKIR’ın on beş 

çocuğu olmuş. Ancak bu çocuklardan dokuzu daha okul 

çağına gelmeden hayatını kaybetmiş. Geriye üç erkek ve üç 

kız çocuğu kalmış.

Abdurrahman BAKIR kendi doğumu ile ilgili olarak 

annesinden duyduğu bir hikâyeyi de burada nakletmeden 

geçmiyor. Anadolu’da erkek çocuğu bu dönemde aynı 

zamanda sosyal ve ekonomik güç anlamına da geliyor. 

Şeyho Mehmet Efendi de bir erkek çocuğunun daha 

olmasını çok istiyor. O dönemin bugün ilkel sayılabilecek 

âdetleri doğrultusunda kendilerine çok da uzak olmayan 

Zey köyündeki Şeyh Abdurrahman Dede Türbesi’ne 

gidip, adak adayarak, Allah’a bir erkek evlat vermesi için 

dualar ediyor. Babam koç kurban edip dağıtırken anam 

türbedeki sekide uykuya dalıyor. Şeyh Abdurrahman Dede 

rüyasına giriyor. Anamın tarifine göre rüyasındaki kırmızı 

sakallı Şeyh Abdurrahman Dede ona bir erkek evladının 

olacağı müjdesini veriyor. Anam uyandıktan sonra rüyasını 

babamla paylaşıyor. Babam çok seviniyor ve “eğer doğru 

çıkarsa adını Abdurrahman koyacağım” diyerek oradan 

ayrılıyorlar. Döndükten sonraki ay içinde annemin hamile 

olduğu anlaşılmış ve arkasından 1961 yılında adını o 

türbenin şeyhinden alan Abdurrahman BAKIR dünyaya 

gelmiş. Bu süreçten sonra BAKIR ailesinin bir kız bir erkek 

çocukları daha olmuştur.

Abdurrahman BAKIR artık çocukluğu ve kendi 

hatırladığı çocukluk anılarını anlatmaya başlıyor:

Ülkemizde birçok ailenin birer göç hikâyesi vardır. 

Çoğunlukla yaşam şartlarından kaynaklanan bu göçler, 

yoksul kır alanlarından genelde şehirlere doğru yaşanmıştır. 

BAKIR ailesinin göçü bir köyden başka bir köye şeklinde 

gerçekleşmiştir. Kayatepe köyünden Kıvırcık köyüne bu 

göç gerçekleşirken Abdurrahman BAKIR henüz bir buçuk 

yaşındadır.

Artık aklının ermeye başladığı Kıvırcık köyü anılarını 

doğrudan kendi gözlemleri ile anlatmaktadır:

Adıyaman’ın Kıvırcık köyüne göç etmişiz. Coğrafyamız-

da hemen birçok köyün bir ağası vardı. Bizim köyün ağası 

ise Nuri GÜRSOY isminde bir kimse imiş. Bu köyde dün-

yayı tanımaya başlamıştım. Dört beş yaşına kadar sadece 

bir fistanım vardı. Ayakkabı ve iç çamaşırı nedir bilmezdik. 

Yalınayak ve üzerimde sadece bir fistanla gezerdim köyde. 

Bu fistanla ilgili zihnimde bazen tebessüm ettiren bazen 

de içimi burkan birçok anım vardır. Fistan yıkandığı za-

man eğer havalar sıcaksa bahçede çıplak oynardık, havalar 

soğuksa yorganın altında beklerdik kurumasını. Beş yaşla-

rımdayken ilk defa bana bir ayakkabı alınmıştı. Kara las-

tik bir ayakkabıydı. Mevsim kıştı ve akşam eve geldiğimde 

bana alınan bu ilk ayakkabımı görünce çok mutlu olmuş-

tum. O anı hiç unutamıyorum. Ayakkabıyı ayağıma geçirip 

evin içinde dört bir köşeye Erzurum deyimi ile fistikledim. 

Bugün kendime veya çocuklarıma ayakkabı aldığımda o 

günler gözümün önüne gelir. Bu nedenle özellikle çocuk-

larıma güzel ayakkabılar almak beni her zaman çok duygu-

landırmış ve mutlu etmiştir. Bir lastik ayakkabının çocuk 

yüreğimizde yarattığı sevinci, coşkuyu, azıcık şımartılmayı 

günümüz çocuklarına anlatmak sanırım çok zordur. Ya da 

ateşler içinde yanan, baygınlık geçiren yedi yaşlarındaki bir 

çocuğu doktora bile götürememenin çaresizliğini sanırım 

hiç anlayamazlar.

Bu arada sık sık ateşli hastalıklar geçiriyordum. Yaka-

landığım kızamık hastalığı da çok dramatik geçti. Bu ateşli 

hastalığın etkisinde uzun süre çırpındıktan sonra bütün di-

rencim tükenmiş ve kendimden geçmişim. Odadaki kadın-

lar öldüğümü sanarak ağlamaya feryat etmeye başlamışlar. 

Annem yazmasını öldüm diye yüzüme bile kapatmış. O 

sırada komşu evde babam ve diğer erkekler teravih namazı 

kılıyor ve kadınlar şiddetle uyarılıyor. Susmaları isteniyor 

ki namaz kılan erkeklerin dikkati dağılmasın. Sonra yavaş 

da olsa nefes alıp verdiğimi fark etmişler, kendiliğimden 

kurtulmuşum. Bu nasıl bir gelenektir nasıl bir insanlık-

tır hâlâ anlamakta zorlanırım. Sırtımdaki birçok jilet izi-

ni anlayamadığım gibi. Yine çocukken bir gün çok hasta 

olmuşum ve çok ağlıyormuşum. Babam sırtımı jiletlemiş 

kendi deyimi ile pis kanı akıtarak beni tedavi etmiş. Hâlâ 

sırtımda onlarca jilet izi vardır. Köyde bir gün karnım çok 

ağrıyordu. “Bunun karnında kurt var” dediler ve günde bir 

yemek kaşığı benzin içirdiler ki içimdeki kurtlar ölsün diye. 

Bütün bunları düşününce; ülkemizin bilgi toplumu olma 

yolculuğunun ne kadar zor geçtiğini müşahede ediyorum. 

Bu anlattıklarımı okuyanlar yaşanan sürecin Orta Çağ’da 

geçtiğini düşünecektir. Hâlbuki bunların yaşandığı tarihte 
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insanlar Ay’a çıkıyordu. Ama bunlar ülkemizin yakın tari-

hinde yaşanmış ve hâlâ yaşanmakta olan olaylardır.

Büyük umutlarla, aşa, işe kavuşacağımız hayaliyle sığın-

dığımız o köyde geçen günlerim hâlâ hafızamda canlıdır. 

Köyde çiftçilik yapardık, kazancımızın yarısını ağaya verir-

dik. Benden üç yaş küçük olan kardeşim, benden yedi yaş 

büyük olan ablam, annem ve babamla beraber kerpiçten 

üstü toprakla örtülü bir odada yaşıyorduk. En büyük ab-

lam ve ağabeyim o dönemde evli idiler. Babam sabahları 

erkenden kalkar namazını kılar ve tarlaya giderdi. Bu arada 

annem ev işlerini yapar, biz çocuklarla ilgilenirdi. Yayıkta 

ayranı yaydıktan sonra birlikte tarlaya giderdik. Ben anne-

min omzundan bacaklarımı sarkıtır ellerimle 

başından tutardım. Annemin de bir elinde ay-

ran stili, diğer elinde ekmek ve katıklar kuşluk 

vakti babamın yanına tarlaya giderdik. Annem 

de babamla beraber tarladaki çalışmaya katılır-

dı. Ben de tarladaki ağacın gölgesinde bazen 

uyur, bazen de sazlıktaki yusufçukları yaka-

lamak için pusulara yatardım. Kendime göre 

yazdığım avcılık senaryolarını başarı ile uygu-

lamaya koyardım. Diğer ablam da evde küçük 

kardeşime bakardı.

Yaşadığımız Kıvırcık köyünde okul yoktu. 

Okul çağım gelmişti ve ağabeyim askerdeydi. 

Babam benim okula gitmemi kesinlikle istemiyordu. Hasta 

olduğu için kendisine yardımcı yetiştirmek istiyordu. Hiç 

unutmam, altı yaşındaydım demircide bana özel küçük 

bir kazma yaptırmıştı. Tütün çapalarken beni de yanına 

alır öğretirdi. Bazen tütünün köküne vurunca kızar, elimi 

kazmayla beraber tutar ve nasıl çapa yapacağımı ince ince 

öğretirdi. Ama ben mutlaka okula gitmek istiyordum. An-

nemin de babamın da okuma yazması yoktu. Annemin en 

büyük hayali ise beni okutmaktı. Ancak babamı bir türlü 

ikna edemedi ve ben o yıl okula gidemedim. Bizim köyde 

okul olmadığı için çocuklar komşu köye okula gidiyorlardı. 

Siyah önlükleri, beyaz yakalarıyla komşu köye okula giden 

çocukları hüzünle, gıpta ile izlerdim. O sırada askerde olan 

ağabeyim babama mektuplar yazıyor ve benim okula gön-

derilmem için ısrar ediyordu. Bir gece; annem ile babam 

arasında geçen konuşmaları dinledim. Aralarında geçen ko-

nuşmaya göre, annem benim askerde mektup yazabilmem 

ve zorluk çekmemem için okula gitmemi istiyordu. Hâlen 

askerde olan ve ortaokul mezunu ağabeyimin askerdeki ba-

şarılarından özellikle de diğer erlerin mektuplarını okuma-

sından yazmasından duydukları sevinci paylaşıyorlardı. Bir 

yıl sonraki okul dönemi için bütün şartlar olgunlaşmıştı. 

Ama sıkıntılar peşimizi bırakmıyordu. Babam artık yeterin-

ce çalışamıyordu yorgun ve hastaydı.

Sonraki yıl okulların kayıt dönemi gelmişti ve ben 

sabırsızlanıyordum. Babam, anneme şunları söyledi; “Artık 

köyden Adıyaman’a yerleşelim, bir gecekondu yapalım. Siz 

Abdurrahman’la o gecekonduya yerleşin, ben de ortanca kız, 

gelinim ve küçük oğlumla beraber hasadı kaldırıp ekimin 

sonuna doğru geliriz.” Bu önemli bir gelişmeydi. Küçük 

erkek kardeşim dört yaşındaydı ve yeni sütten kesilmişti. 

Ablam, yengem, babam ve küçük kardeşim hasat için 

köyde kalacaklardı. Babam henüz yerleşimin olmadığı ve 

üç beş evin olduğu yeni yapılaşma dönemindeki Adıyaman 

varoşunda 200 metrekare arsa aldı. Arsa sahibinin kızıyla da 

yarı şaka yarı ciddi beşik kertmesi yaptılar beni. Arsaya para 

ödeyerek aldığımız gibi, daha sonra kızına da başlık parası 

verdik. 

1970’li yıllar, Türkiye’de kırsaldan kentlere 

orantısız biçimde göçlerin yaşandığı dönemler-

dir. İş ve aş umuduyla milyonlar kentlere akın 

ediyor ve her gece bir mahalle kuruluyordu. 

Gece diyoruz çünkü adından da anlaşılacağı 

gibi gecekondularda mahalle halkı kolektif bir 

çalışma yapıyor, hep birlikte inanılmaz bir per-

formansla evler dikiyorlardı. Bizim gecekondu-

nun yapılış şekli de zihnimde hâlâ çok canlıdır. 

Babam 1968 yılının eylül ayının başlarında bu 

yeni yapılanmakta olan Varlık mahallesinde ak-

şam saat yedide, mahalledeki sekiz on kişi ile 

imece usulü tek göz odayı yapmaya başladılar. 

Ertesi sabah saat yediye kadar üzerini toprak örtüp ufacık 

bir eve çevirdiler. İçeriden çamurla sıva yaptılar. Yani altı 

toprak üstü toprak bir oda idi. Evin iki penceresi vardı. Pen-

cere yerlerine mat renkli naylon yerleştirdiler. Bir de kul-

lanılmış eski kapı bulup monte ettiler. Gecekondu adının 

buradan geldiğini böylece öğrenmiş oldum. Geceleri zabıta-

lar görev yapmadığı için akşam yedi sabah yedi arasında evi 

yapıp bitirmek zorundalarmış. Bahçeye de adının abdestha-

ne olduğunu öğrendiğim bir tuvalet yaptılar. Böylece yedi 

yaşımda ilk defa bir tuvalet görmüştüm. 

Ertesi gün babamla çarşıya gittik. Kap Camiinin önünde 

körüklü fotoğrafçıdan beyaz yakalı siyah önlüklü okula 

kayıt fotoğrafı çektirdim. 

Bir de tıkır adı verilen naylon ayakkabı ile okul 

çantası aldık. Ama babamın cebindeki paranın hepsi 

bitmişti. Çantamın içine ne bir kalem, ne bir silgi, ne bir 

kitap, ne de bir defter alamadı. Boş çantayla beni okula 

götürdü ve kaydetti. Bana; “Oğlum, para bitti. Ben köye 

gideceğim bir beş on gün sonra geleceğim ve sana ne 

eksikse alacağım merak etme” dedi ve gitti. Annemle ben 

yalnız bu varoş mahallesinde dört duvar arasında kalmaya 

başladık. Adıyaman’da tek gözlü gecekonduda inanılmaz 

mücadeleme, yaşama, olumsuzluklara karşı direnmeye ilk 

adımlarımı atmaya başlıyordum. Annem Güley Hanım 

tütüncülükte “saplama” ve “ırgatlık” olarak bilinen pamuk 

toplama gibi gündelik işlere gitmeye başladı. Benim ilkokul 

Hayatının ilk fotoğrafı 

(1968)
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sonra tatlı tepsisini başımın üzerine yerleştirdim ve hayvan 

pazarına doğru gittim. Sabahın altısında satışa başladım 

yedi buçuğa doğru ancak yedi sekiz tatlı satabilmiştim. 

Öğlene kadar bitiremezsem okula gitmeyecek, akşama 

kadar satacaktım. Tam o sırada başımın üzerinde tatlı 

tepsisi ile bir atın satılmasının pazarlığını seyre daldım. 

Elini birbirine vermiş iki kişi sürekli ellerini sallıyorlardı 

ve sonunda anlaşarak tutuştukları ellerini bıraktılar. Bu 

pazarlığın olumlu sonuçlanmasından ve atın satışından 

sonra bu satışı kutlamak amacıyla atın sahibi, oradaki beş 

kişiye tatlı ısmarladı. Bana “tatlıcı gel” diyerek seslendiler. 

Her biri, üç dört tatlı yedi ve benim tatlılarım bitmişti. Saat 

sekiz olmuştu ve ben 125 kuruş para kazanmıştım. Derhal 

tatlıcının yanına giderek beş lirayı teslim ettim ve hemen 

çarşıya gittim. İlk işim kendime Ali Baba’nın Çiftliği 

resimlerinin olduğu ilk okuma kitabını aldım. Eve gidip 

doya doya o resimlere bakmak için sabırsızlanıyordum. Yıl 

1968 ve fiyatını hiç unutmuyorum 90 kuruş idi. 10 kuruşa 

ise okulda bir çocuk bana üç beş tane leblebi şekeri vermişti. 

İlk defa böyle bir şey yemiştim ve tadı damağımda kalan bu 

leblebi şekerinden almıştım. Leblebi şekerimi yiye yiye, bir 

elimde de boş olan tatlı tepsimi sallaya sallaya mutlu bir 

şekilde üstü toprakla kaplı dört duvar olan gecekondumuza 

doğru yol alıyordum. Yıllar sonra “Züğürt Ağa” filminin 

sonunda Şener Şen’in boş çiğ köfte tepsisini sallayarak 

evine gitmesi gibiydi. O sahneyi izlerken hep o günümü 

hatırlarım. Eve gittiğimde geri kalan 25 kuruşu anneme 

verdim. 90 kuruşa aldığım kitabı gösterdim “10 kuruşa 

da leblebi şeker aldım” dedim. Ancak neden beş kuruşluk 

değil de on kuruşluk leblebi şekeri aldım diye bana kızdı. 

Bir daha fuzuli para harcama dedi ama “leblebi şekerinden 

biraz bana da ver” demeyi unutmadı. Artık her gün akşam 

gaz lambasının çırasını çok aza indirip karanlığa gömülüp 

yatıyorduk. Annem her sabah beşte beni kaldırıp halka tatlı 

satmaya gönderiyordu. İlk zamanlar büyük bir heyecanla 

işe gidiyordum. Kış gelince babam ve küçük kardeşim 

de geldiler köyden. Bu arada diğer ablam da evlenmişti. 

Artık annem babam ve küçük kardeşimle birlikteydik. O 

günden sonra ağanın köyünü terk ettik ve Adıyaman’daki 

gecekondumuza tamamıyla yerleştik. Birkaç ay sonra en 

küçük kız kardeşim doğdu. Adıyaman günlerimiz devam 

ediyordu. Her sabah beşte uyanıp, soğuk kış günlerinde 

Adıyaman sokaklarında tatlı satmak, sonrada okula gitmek 

beni inanılmaz biçimde yoruyordu. Artık tatlı satma 

heyecanım gitmişti.

Kışın soğuk olduğu için sabah beşte uyanmakta zorluk 

çekiyordum. Çünkü evimiz çok soğuktu ve ben yorganın 

altından çıkmak istemiyordum. Ben babamla, kardeşimse 

annemle yatıyordu. Beni zorla kaldırıyorlardı, ben ise hiç 

kalkmak istemiyordum, çünkü çok soğuktu. İşe ilk gittiğim 

zamanlardaki gibi heyecanlı da değildim, çünkü artık 

yorulmuştum. Ben artık o soğukta tatlı satmak için sabah 

günlerim de deftersiz, kalemsiz ve kitapsız olarak devam 

ediyordu. Okulun ilk günü baktım ki sınıfımdaki herkesin 

defteri, kitabı, kalemi her şeyi var. Neyse dedim babam da 

bana alacak on gün sonra. Hele ilk okuma kitabındaki Ali 

Baba’nın Çiftliği sayfası çok güzeldi. Kuzuların, ineklerin, 

horozların resimleri vardı. Bir gün sıra arkadaşımın ilk 

okuma kitabını alarak içindeki resimlere bakıyordum. 

Ancak bakarken yanlışlıkla sayfanın ucu buruşmuştu. 

Ağladı ve “benim yanımda bir daha oturma” dedi. Ben de 

sonraki günlerde başka yere geçtim. Ancak herkes yazıp 

çiziyordu ben ise sadece seyrediyordum. Ben de “Madem 

defterim kitabım yok o zaman ben de öğretmeni pür dikkat 

dinleyeyim işlenilenleri unutmayayım” diye çabalıyordum. 

Bunun bana ileriki hayatımda çok faydası olacaktı. Fazla 

çalışmadan sadece dersleri derste dinleyerek çok iyi notlar 

alacaktım. Ancak üç hafta geçmesine rağmen babam köyden 

hâlâ dönmemişti. Annemin günlük kazancı olan altı yedi lira 

ile ancak ekmek, ayran ve bulgur alabiliyorduk. Yani günlük 

masrafımıza yetiyordu. Ben de boş çantayla okula gitmeye 

devam ediyordum. Bu durum canıma tak etmişti ama nasıl 

olsa okula gidiyordum önemli olan oydu, boş çantayla da 

olsa gidiyordum. Bir gün okul ihtiyaçlarımın alınması için 

anneme blöf yapmaya karar verdim. Akşam okuldan eve 

döndüğümde çantamı çulun üzerine fırlattım. “Aney ben 

artık okula gitmeyeceğim” dedim. Annem bu hareketime 

çok kızdı. “Senin için düzenimizi bozduk, köyden 

taşındık öyle delilik yapma, döverim” diye çok sert karşılık 

göstermişti ve blöfüm tutmamıştı. Yufka ekmek, pekmez 

ve ayrandan oluşan akşam yemeğimizi yedik. Annemin bir 

huyu da vardı ayranımız hiç bitmiyordu. Çünkü sürekli su 

katıyordu. Beyaz su, pekmez ekmek yiyorduk çoğu zaman. 

Pekmez de Kayatepe köyündeki dedemin bağından toplanan 

üzümlerden yapılırdı. En lüks yemeğimiz ise bulgur pilavı 

ve soğandı. Ertesi gün okul dönüşü eve geldiğimde annem 

akşam benim o söylediklerimi düşünmüş olmalı ki bana 

bir iş bulmuştu. Anam bana, “Oğlum sana bir iş buldum, 

sabahları öğlene kadar halka tatlı satacaksın, öğleden sonra 

da okula gideceksin” dedi. Bana tatlı alacağım ustanın yerini 

öğretti. İlkokula başlayalı yaklaşık bir ay olmuştu, yaşım 

yediydi. Sabah beşte annem tatlı satmam için kaldırdı beni. 

Heyecanlıydım hemen zıpladım. Tanyeri yeni ağarmıştı. 

Ustanın evine gittim. Benim yaşlarımda dört çocuk daha 

oradaydı. Ustam tatlı yapıyordu. Sabah sabah o kadar güzel 

bir koku geliyordu ki... Bana bir tepsi içinde 25 tatlı verdi, 

tanesi 20 kuruş dedi ancak 25 kuruşa satacak ve tatlı başına 

5 kuruş kazanacaktım. Biz çocuklara da hemen orada 

birer tatlı bedava verdi. “Bunu benim yanımda yiyin, bu 

sizin göz hakkınız” dedi. Her sabah bize göz hakkı olarak 

bir tatlı veriyor ve biz onun yanında yiyorduk. Ustam 

herkese bir satış mıntıkası belirlemişti. Bana sen hayvan 

pazarına gideceksin dedi. “Tatlı, tatlıı, gevrek tatlııııı” 

diye bağıracaksın dedi. Göz hakkım olan tatlıyı yedikten 
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yüzünde bir üzüntü gölgesi belirdi, ama ben eve katkım 

olduğu için çok mutlu olmuştum. Soğuk bir gündü. Ellerim 

kömür tozundan siyahlaşmıştı. Babam önce küçücük 

ellerimi o nasırlı ellerinin arasına aldı ve “oğlum donmuşsun” 

dedi. Nasırlı elleriyle ellerimi nefesi ile üfl eyerek ısıtmaya 

çalışıyordu. İnanın o nefesin sıcaklığı sanki ellerimden 

kalbime, oradan bütün vücuduma yayılıyordu. Çünkü 

babamı çok seviyordum. Sonra tırnağıma girmiş olan 

kıymığı çıkarttı. O gece yine babamın kucağında uyudum. 

Gece babam, anama “çocuklar artık çöplüğe gitmesin” dedi. 

Ancak bu kararı uygulamak mümkün olmadı. Anam “bak” 

dedi, “bugün her biri eve dört lira para getirdi kötü mü? 

Sen çalışamıyorsun yarın bir gün çocuklar baba para ver 

püsküüt alacağız deseler bir püsküüt parası verecek paran 

bile yok. Hırsızlık yapmıyorlar ya”, dedi. Biz o sömestr 

tatilinde bütün günlerimizi kardeşimle beraber çöplükte 

geçirdik. Artık alışmıştık. Okul zamanı cumartesi, pazarları 

eve geldiğimizde de çöplüğe gider ekmeğimizi çöplükten 

çıkartırdık. Bu arada yaz tatillerinde İl Jandarma Alayının 

çöplüğüne ek olarak ayakkabı boyacılığı, bulaşıkçılık, 

mahalle aralarında dondurma satmak, kavun-karpuz 

indirme yükleme işlerini de yapıyorduk. Hatta bir gün 

karpuz indirirken iki tanesini düşürdüm ve çatladılar. 

Karpuzların sahibi indirme parası yerine o düşürdüğüm iki 

karpuzu verdi bana. O gün eve para yerine o iki karpuzu 

götürdüm ve bugünkü kazancım bu iki karpuz dedim. O 

çatlak karpuzları ailecek yedik.

Gecekondu evimizde gece yatarken üstü toprak olduğu 

için yağmur yağdığı zaman gece üzerimize damlayan 

yağmur suları yüzümüze çarpınca uyanırdık ve o damlayan 

yerin uzağına yatağımızı çekerdik. Yağmur damlayan yere 

tencere koyardık. Damlayan yağmur “tın tın” ses çıkarırdı 

ve o ses bize ninni gibi gelirdi. Sonra da damdaki toprağı 

pekiştirmek için silindirle ezmek gerekirdi. Yöresel ağızla 

loğlomak denen o işi de ben yapardım. Çünkü babam 

hastaydı ve o yapamazdı. Bu arada aynı odada buğday 

bulgur gibi zahiremizde olduğu için farelerin onları yerken 

kıtır kıtır çıkardıkları sesleri de duyardık. Bu sesler yağmur 

tıngırtısına ayrı bir melodi katıyordu. Ama alışmıştık.

Yatılı Bölge Okulunda iyi gitmeyen işler de vardı. Her 

ne kadar üç öğün yemek yiyor olsak da şartlar çok kötüydü. 

Yatakhanemizde ne soba ne de kalorifer vardı. Koğuşlarda 

yaklaşık 30 kişi kalırdık ve nefesimizle birbirimizi ısıtırdık. 

Bu arada bitlerle de arkadaş olmuştuk. Yatmak için batta-

niyeyi kaldırdığımızda döşekte ve yastıkta sürüler halinde 

bitleri görürdük ama kardeş kardeş yatardık onlarla. Bitlerle 

mücadele için havanın iyi olduğu güneşli günlerde sabahtan 

biz öğrenciler küçük boyumuzla döşeklerimizi ve battaniye-

lerimizi okul bahçesine çıkarırdık. Okul idaresi tarafından 

yataklarımıza ve battaniyelerimize DDT serpilirdi. Akşam 

üzeri dersimiz bittiğinde döşek ve battaniyelerimizi bah-

beşte kalkmak istemiyordum. Düşünün yedi yaşındasın, 

sabahın beşi buz gibi oda, pencereleri naylonla kapalı 

tahta kapılı dört duvar. Babamla beraber sıcacık kucağında 

yatıyorum. Önceleri okul ihtiyaçlarımı karşılamak için 

para kazanmak zorundaydım ve çok heyecanla kalkardım. 

Artık okul ihtiyaçlarımı almıştım dolayısıyla o soğukta 

sıcak yorganımın altından kalkmak istemiyordum, ama 

mecburdum. Ailem istiyordu çünkü her gün eve 125 kuruş 

getiriyordum. Hatırladığım kadarıyla ağabeyim bahara 

doğru askerden geldi ve hemen bir iki ay içerisinde devlet 

dairesinde işe girdi. Bize biraz yardım etmeye başladı fakat 

o da evliydi ve bir çocuğu vardı.

Soğuk kış günleri sonrası ve devamında birinci 

sınıfı başarıyla geçmiştim. Yaz tatili boyunca da tatlı 

satmaya devam ettim. Önümüzdeki yıl ben ikinci sınıfa 

başlayacaktım, kardeşim de birinci sınıfa başlayacaktı. 

Ancak babamın ikimizi okula gönderme ihtimali yoktu. Bu 

nedenle ağabeyim ikimizi de yatılı bölge okuluna yazdırdı. 

İkimiz birden yatılı okula başladık.

İki kardeşin yatılı okul serüveni başlamıştı. Her şeyimizi 

devlet karşılıyordu. Üç öğün ne demekmiş okulda öğrendik. 

Yatılı okulda üç öğün yemek veriliyordu. Öğlen ve akşam 

yemeklerimizde et de vardı. Daha önce bayramdan bayrama 

et görürken artık her gün etli yemek yiyorduk. İkinci 

sınıfın sömestr tatilinde eve geldiğimizde yeni bir geçim 

kapısı ortaya çıkmıştı. Gecekondu mahallesinin diğer 

çocuklarının Jandarma Alay Komutanlığının çöplüğünden 

ekmek toplayıp eve götürdüklerini ve aynı zamanda 

tam yanmamış kömür parçalarını toplayıp demircilere, 

kalaycılara sattıklarını öğrendik. Ben ve kardeşim de çöplüğe 

gitmeye başladık. O kış günlerinde çöplüğün karşısında 

diğer çocuklarla bekliyorduk. Çöpler dökülür dökülmez 

de temiz ekmek ve iyi kömürleri kapmak için yarış halinde 

çöplüğe koşuyorduk. Ekmekleri toplayıp eve götürüyorduk, 

yemek bulaşmış ıslak ekmekleri kesip kurutup o yıl almış 

olduğumuz küçük ineğimize yediriyorduk. Kuru olan temiz 

ekmek parçalarını ise ailecek evde yiyorduk. Anam yufka 

ekmek yapıyordu ama somunun tadı başkaydı. Kaliteli 

tam yanmamış kömürleri ise toplayarak poşetlere doldurup 

demirci ve kalaycılara üç beş liraya satıyorduk. 

Kader bu ya. O yoksulluğun çıkmaz sokaklarında 

birlikte koştukları, yarıştıkları, arkadaş oldukları beşik 

kertmesi Zeynep Hanım da bu yarışılan çocuklar arasında 

idi. Ama o bize göre daha şanslı idi. Çünkü o topladığı 

ekmekleri ineklerine vermek için topluyordu. Onun anne 

ve babası tekelde işçi olduğu için somun alacak paraları 

vardı. İlerde evlenerek mutlu bir evliliğin ve efsane bir 

başarının gerçekleşmesini birlikte başaracaklardı.

Bir gün çöplüğü eşelerken tırnağıma kıymık battı. Çok 

acımasına rağmen gidip o kömürleri dört liraya sattım. 

Parayı anama verdim. Babam bu manzarayı gördüğünde 
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Okulunun kantinini ben işletiyordum. Karşılığında 

istediğim ürünlerden bir tanesini alma hakkım vardı. Ben 

çok sevdiğim için çoğunlukla bir gofret alır ve yerdim. Okul 

kantininde gofret, bisküvi, portakal ve elma satıyordum. 

Akşam da hasılatı sorumlu öğretmene verirdim. 1973 

yılında ortaokula başladım. Ortaokul birinci sınıfı geçip 

yaz tatiline geldiğimde yine çalışmaya başladım. Ağabeyim 

Adıyaman’da bir hanın üstünde bulunan Gülbahar Otelinde 

bana iş buldu. Orada hem müşterilerin kaydını yapmak, 

hem de temizlikçi kadına yardımcı olmak görevim vardı. 

Bu arada orada çalışma saatlerim çok ağırdı. Sabah sekizde 

gidip gece on birde gelirdim. Her gün akşam otelin terasında 

bulunan yaklaşık yirmi tane karyolaya döşekleri serer, yastık 

ve yorganlara nevresimleri geçirip hazırlardım. Daha çocuk 

olduğumdan dolayı döşekler yerde sürünürdü. Gece saat 

on gibi terasta yatanları görünce benimde uykum gelir 

onlara özenirdim. Bir gün otelin sahibi Nedim Amca bana 

tuvaletleri yıkamamı ve “Vim”lememi söyledi. Ben fırça ve 

“Vim”i aldım hiç istemediğim halde önce “Vim”i döktüm 

tuvaletin taşlarına sonra fırçalamaya başladım. Ağlamamak 

için zor tuttum kendimi, “Vim”in kokusu burnumun 

direğini sızlattı ve gözyaşlarım boşalmaya başladı. Bir 

yandan ağlıyor bir yandan da tuvaletleri fırçalıyordum. 

O akşam eve gittiğimde aileme anlattım ve bir daha 

otele gitmek istemediğimi söyledim. Bana bu işi bulan 

ağabeyim de o akşam bizdeydi ve benim bu davranışıma 

tepki gösterdi. Yeri gelince tuvalet de temizleyeceksin sana 

müdürlük mü bulayım dedi. Çaresiz bir buçuk ay daha 

otelde çalışmaya devam ettim ve sonra ayrıldım. Tatilin 

geri kalan kısmında sokak aralarında dondurma satmak 

dahil pek çok değişik iş yaptım. Derken bir yaz daha 

bitti ve ortaokul ikinci sınıfa başladım. Ortaokul ikinci 

sınıfın sömestr tatilinde eve geldiğimde beni bir sürpriz 

bekliyordu. Ailem “seni nişanlayacağız” dedi. Daha önce 

yarı beşik kertmesi olan ama benim inanmadığım bir şey 

gerçek oluyordu. Ben daha küçük olduğumu nişanlanmak 

istemediğimi söyledim. Hâlen de inanamıyordum. Ama 

her şey hazırmış bana nişan yüzüğü ve saat aldılar, tatlılar 

yendi. Ben artık nişanlıydım. Ancak çocuk olduğumdan 

dolayı yüzük büyük geldiği için parmağıma takmak yerine 

sandığa koyup sakladılar. Sırtıma ağır bir yük binmişti. 

Ortaokulu bitirince beni evlendireceklerdi. Ben ise on dört 

yaşında evlenmek istemiyordum. İleride ortaokulu bitirip 

Astsubay Hazırlama Okuluna girince orada evlenmek yasak 

olduğundan dolayı evlenme tarihimi ertelediler. Bu durum 

beni mutlu etmişti. Nişanlım da mahallenin en güzel 

kızlarından biriydi. Ancak dünyanın en güzel kızı da olsa 

henüz evlenmek istemiyordum. Bana çok zor ve korkutucu 

geliyordu. Babasının işçi olmasına rağmen yakında 

tarlaları, koyunları ve inekleri vardı. O da boş durmaz 

devamlı çalışırdı. Genelde de gecekondu bölgesinde kendi 

koyunlarına ve ineklerine bakardı, yani bir nevi çobanlık 

yapardı.

çeden alıp ranzamıza sererdik. DDT kokan yataklarımıza 

sarılıp yatardık. Hafta sonları eve gittiğimizde anam bizde 

bit olduğunu bildiği için evimizin önündeki boşlukta bizi 

soyardı. Atletimizi iç çamaşırımızı çıkartıp bit sürülerini 

bize gösterip “görüyor musunuz?” derdi. Sonra da bunla-

rı kaynayan kazana atıp kaynatırdı. Bizi de çok sıcak suda 

yıkar ve haşin bir şekilde keselerdi. Sanki bitleri derimizin 

altından çıkaracakmış gibi keselerdi. Bu arada bilmiyorum 

ama kardeşimle ya uyuz olduk ya da bitlerden dolayı bir kaç 

ay boyunca sırtımız çok fena kaşınmaya başladı. Tatilde eve 

gittiğimizde yan yana yüz üstü yatıp babamda ortamızda 

oturup nasırlı avuçlarıyla sırtımızı sıvazlardı. Çok tatlı bir 

kaşıma şekliydi.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi okuldaki ekmeğimizin 

yapıldığı unlarda “un biti” denilen bir böcek türemişti. Önce 

bu unlar için imha kararı alındı. Bu nedenle okul idaresi 

depodaki bütün unları imha etmeyi düşünerek, önce bir 

kamyon unu çuvallarıyla beraber Göksu Nehri’ne döktüler. 

Fakat herhalde yerine un alma hakkı olmadığı için kalan 

unları imha etmekten vazgeçip bize yedirmeye başladılar. 

Artık böcekli unlardan yapılmış ekmek somunlarını 

yemek zorundaydık. Öyle ki pişmiş ekmek somunlarının 

üzerindeki bitler, ramazan pidelerinin üzerindeki pişmiş 

susam gibi görünüyordu. Somunun içinde ise sürü halinde 

yakalanan böcekler kavurma topağı gibi bir görüntü 

veriyordu. Yatılı Bölge Okulunda geçen ilk ve ortaokul 

süresinde bitlerle yaşamak adeta hayatımızın bir parçasıydı.

Adıyaman Yatılı Bölge Okulunun ilkokul bölümünü 

birincilikle bitirdim. İlkokuldaki hayatımda hep sınıf 

birincisiydim. Okulun tiyatrosunda görev alıyordum, 

bando takımının şefiydim. 23 Nisan’da çocuklara sembolik 

olarak verilen makamlarda ben de bir günlüğüne Adıyaman 

valilik makamına oturdum. 

Bir günlük vali makamlığında oturmam, okuma 

yazması olmayan annem ve babamı çok gururlandırdı. 

Bu arada köylülerimizden istekler bile aldım, hatta 

“köyümüzün yolunu yap” diyenler bile oldu. Yatılı Bölge 

Adıyaman Valilik Makamı (1973)
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ortaokulu bitirdiğim yaz ayında yine kendime iş aradım 

ve bir bakkaliyede iş buldum. İşim üç tekerlekli bisiklete 

meşrubat kasalarını yüklemek ve Adıyaman’daki kahvelere 

ve bakkallara dağıtmaktı. Bu iş çok hoşuma gitmişti. Çünkü 

hem bedava bisikletim olmuştu hem de çalışıyordum. Bu 

arada sınav müracaatlarımdan biri olan Polis Kolejinden 

bana ve sınıf arkadaşım Nihat Yıldırım’a haber gelmiş 

ve Adana’da sınava girmemiz gerektiği bildiriliyordu. 

Çalıştığım bakkaliyeye Adana’daki fabrikadan meşrubat 

getiren kamyon, boş kasaları alıp geri fabrikaya dönüyordu. 

Adana’ya gitmek istediğimi bilen şoför bana ve sınıf 

arkadaşım olan Nihat Yıldırım’a bir teklif getirerek, “siz 

kamyonu yükleyin ben de sizi Adana’ya bedava götüreyim” 

dedi. Biz de ertesi gün Polis Koleji sınavına gireceğimiz için 

bu teklifi kabul ettik. Kasaları yükledikten sonra akşam 

dokuz buçuk sıralarında arkadaşımla beraber şoförün yanına 

binerek Adana’ya doğru yola çıktık. Gece yarısı Gavur 

Dağı’na yaklaştık. Ben ve arkadaşım uyuklamaya başladık. 

Hem yorgunduk hem de hemen o sabah Polis Koleji 

sınavına girecektik. Ancak kamyon şoförü bize «uyumayın, 

siz uyuyunca benim de uykum geliyor, kaza yaparım” dedi. 

Dahası uykusunun gelmemesi için de “sırayla sabaha kadar 

türkü söyleyeceksiniz, yoksa sizi Gavur Dağı’nda bırakırım” 

dedi. Ona sabah Polis Koleji sınavına gireceğiz dememize 

rağmen ikna edemedik, az olan repertuvarımızı sabah 

beşe kadar arkadaşımla değişimli olarak icra ettik. Sabah 

beş buçuk gibi Adana otogarına yakın bir yerde indik. 

Uykusuz bir şekilde sabah sekizde gidip sınava girdik ve 

sonuç olarak sınavı geçemedik. Bu arada ben daha sonra 

girmiş olduğum Elektronik Astsubay Hazırlama Okulunu 

kazandım. Rapor almak için tek başıma çok az bir parayla 

Ankara’ya geldim. Ulus Rüzgârlı Sokaktaki Gönç Palas 

diye çok ucuz bir otelde kaldım. Ekmek ve domates 

dışında başka bir şey yeme lüksüm yoktu. Rapor almak 

epey uzun sürüyordu. Her gün yürüyerek GATA ve Mevki 

Hastanesine gidip geliyordum. Yürüyerek gidip gelirken 

Rüzgârlı Sokağın köşesindeki Uğrak Lokantasında ilk defa 

şişlere takılmış dönerek kızartılan tavuk gördüm. Akşamları 

dönerken onları seyreder, ancak yiyecek param olmadığı 

için otele gider ekmek domates yerdim. Nihayet raporu 

aldım ve Elektronik Astsubay Hazırlama Okuluna kaydımı 

yaptırdım. Dört yıl sürecek askerî bir okula kaydolduğum 

ve burada evlenmek de yasak olduğu için çok sevinmiştim. 

Ancak daha sonra olaylar hiç de benim tahmin ettiğim gibi 

gelişmedi.

1976 yılının Eylül ayında Elektronik Astsubay Hazır-

lama Okuluna başladım. İlk dönemin sonunda aldığım 

karnede birinci sınıfın birincisi olduğumu öğrendim. Tatil 

dönüşü bana birinci sınıfl arın başçavuşluğu rütbesini tak-

tılar. Okula ait unutamadığım önemli bir anım tarih dersi 

öğretmenimiz olan Binbaşı İbrahim Büyükdeğirmenci ile 

ilgilidir. İlk yazılılarımızdan biri olan tarih dersinden sınav 

Ortaokul ikinci sınıfı da birincilikle geçtim ve yaz tatili 

için eve geldim. Yaz aylarında yine harçlığımı kazanmak 

ve aileme yardım etmek için çalışmak zorundaydım. 

Adıyaman Ulu Camii’nin önünde yevmiye ile çalışacak 

hamal ve işçiler beklerdi. Ben de günlük iş bulmak amacı ile 

buraya gitmeye karar verdim. Ertesi sabah beş buçukta Ulu 

Camii’ye gidip beklemeye başladım. Henüz ortaokul ikinci 

sınıf öğrencisi bir çocuk olduğum için kimse beni seçmedi. 

Çünkü onlara çalışacak güçlü kuvvetli işçiler lazımdı. 

Saat yediye kadar bekledim. Kimse beni seçmeyecek diye 

düşünürken soyadı Kale olan bir müteahhit geldi. Benimle 

beraber iki tane yevmiye işçisi kalmıştı. Onları seçti sonra 

bana baktı ve dedi ki “sen çalışamazsın”. Ben de “sen 

benim cüsseme bakma, ben çok çalışkanım ve güçlüyüm” 

dedim. O iki kişiyle giderken dönüp arkasına bakıp “hadi 

sen de gel” dedi. Böylece Adıyaman Stadına gidip toprak 

taşıdım. Ancak üç gün dayanabildim. Gerçekten zor bir 

işmiş. O adam bu çalıştığım süre boyunca tam yevmiye 

verdi. Sonra anam dedi ki “Çukurova’ya git”. Mahalleden 

Çukurova’ya ırgat için adam aranıyordu. Bu sefer de bu işe 

babam razı olmadı. Babam dedi ki; Gavur Dağı’nda her 

yıl ırgat taşıyan bir kaç kamyon devriliyor ve bir çok ırgat 

hayatını kaybediyor. Benim zaten dokuz tane evladım öldü, 

artık bu yaşta evlat acısına dayanamam o yüzden kesinlikle 

göndermek istemiyorum. Birkaç gün sonra Adıyaman 

merkez köylerinden biri olan Osman Ağa’nın köyüne ırgat 

olarak pamuk çapalamaya gittim. Her sabah traktör gelip 

bizi mahalleden alıp götürürdü. Bu iş de gerçekten çok 

zordu. Hiç unutmam, bir gün pamuk çapalarken korkunç 

derecede susuzluk çektim. Yorgunluktan ve susuzluktan 

ırgat kafilesinin çok gerisinde kaldım. Bu şekilde yavaş 

yavaş yürürken bir sazlıkta ufak ufak yosunlu su birikintileri 

gördüm. Hemen bir su birikintisine doğru yüzüstü 

yattım ve tam içmeye hazırlanırken bir kurbağa korkup 

kaçtı. O kurbağaya rağmen ben o küçük su birikintisini 

içerek bitirdim ve ağzımdaki yosunları sildim. Sanırım 

kurbağanın hakkını içmiştim. Sonra Aslanoğlu köyünün 

girişinde kafileye yetiştim ve köyün çeşmesinden kana kana 

su içtim. Pamuk tarlalarında, inşaatlarda çalıştım. Böyle 

işlerde çalışarak ufak tefek harçlıklar çıkardıktan sonra yaz 

bitti. Ortaokul üçüncü sınıfa başladım.

1976 yılında Yatılı Bölge Ortaokulunu birincilikle 

bitirdim. Yaz ayında Astsubay Hazırlama Okullarına ve 

Polis Kolejine giriş sınavlarına müracaat ettim. Ortaokulda 

üç yıl içinde sadece fen bilgisi ve tarih dersimizin 

öğretmenleri branş öğretmeniydi. Diğer bütün derslerimize 

boş geçmesin ve diploma verilsin diye ilkokul öğretmenleri 

gelirdi. Kendileri de her fırsatta sırf ders boş geçmesin diye 

geldiklerini söylerlerdi. Yabancı dilimiz Fransızca idi, ancak 

hiç Fransızca öğretmenimiz olmadı. Kısacası hiç matematik, 

yabancı dil ve Türkçe dersi görmemiştim. Ancak bu 

şartlar altında ortaokulu birincilikle bitirmiştim. Bu arada 
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hazırladı. On beş tane zeytin alınmıştı. Normalde bizim 

millî kahvaltımız pekmez ve ekmekten oluşurdu. Annem de 

kahvaltı hazırlamak yerine, “pekmez orda, ekmek orda, alıp 

yiyin” derdi. Anam, babam ve ben kahvaltı etmek için yer 

sofrasına oturduk. Annem bana bir bardak çay doldurarak 

içmemi söyledi. Ben de “çay sevmem, içmem” dedim. Ben 

içmemekte ısrar edince anamla babamın göz göze geldik-

lerini ve üzüldüklerini görünce çayımı içtim. İçimden de 

gülerek bana etki etmez zaten, evlenmem mümkün değil 

diye geçirdim. Bir hafta sonra benim fikrimde değişiklik 

olmadığını görünce başka hocadan muska yaptılar. Tabi bu 

arada bu muska işine ağabeyim ve baldızım da dâhil olmuş-

tu. Her yerimden muska çıkıyordu ama benim fikrim bir 

türlü değişmiyordu. Hâlâ gülerim. Bundan bir kaç yıl önce 

annem Ankara’ya bizi ziyarete geldi. Eşimin söylediklerini 

dikkate almamı kendi kültürüne göre çok tuhaf buldu ve 

bana sitem etti. Ben de ona “eşimi sevmem için bana çok 

muska yaptınız, ondan bu kadar çok seviyorum” diyerek 

şaka yollu takıldım. O da bu şakada benden geri kalmaya-

rak “ben sana bu kadar sev demedim ki”, dedi. Ben de ona 

“o zaman dozunu ayarlasaydınız, o kadar severdim” diye 

cevap verdim. 

Bu zorluklar içerisinde askerî okulun ikinci sınıf yaz 

ayını da evlenmeden atlatabildim. 1979 yılında Astsubay 

Hazırlama Okulunu birincilikle bitirdim. 

Bu arada üçüncü sınıfı bitirdiğimiz yıl mesleki branş-

larımızın belli olması gerekiyordu. En çok istenilen branş, 

sıhhi cihaz tamir teknisyenliği idi. Bu sene sadece dört kon-

tenjan vardı ve kura çekildi. Bu branşın kurasını çeken dört 

kişi GATA’da staj yapacaktı. 182 mevcudumuz vardı ve ben 

o dört kontenjandan birini kurada çektim. Bu kura ile ka-

derim de değişmeye başladı. 

Bu üçüncü senenin yaz tatilini de büyük baskı ve zor-

luklar altında evlenmeden atlatabildim. Bu atlatma bana 

babamdan yediğim ilk tokada da mal olmuştu. Ayrıca staja 

başlayacağım için yaz tatilimin çok kısa olması da bu konu-

da bana çok büyük avantaj sağlamıştır.

sonucunu öğretmenimiz okurken beni ayağa kaldırdı ve 

“aferin on” dedi. Arkasından da “eğer böyle gidersen okulu 

bitirirken bir saati hak edersin” dedi. Gerçekten de öğret-

menimin bu öngörüsünü boş çıkarmadım. Üç yıl boyunca 

sınıf birincisi oldum ve sonunda okulu birincilikle bitirdim. 

Dönemin Muhabere Okul Komutanı Tuğgeneral Lütfü Sel 

diploma töreninde bana bir saat hediye etmişti.

Bu arada Astsubay Hazırlama Okulunu okurken de 

yaz tatillerinde yine harçlığımı çıkarmak için çalışmak 

zorundaydım. İlk sene Türkiye Petrollerinde çalıştım. 

Burada şu anda Adıyaman Sıtma Savaş Derneği’nde 

çalışan Ahmet Yılmaz’la beraber çalıştık. Bu değerli 

arkadaşımla ekmek, soğan ve domatesten oluşan azığımızı 

paylaşmışlığımız dimağımda her zaman güzel bir anı olarak 

kalmıştır. Kendisini her zaman sevgiyle anmışımdır. Yine o 

yıl da harçlığımı çıkartmıştım.

Ortaokulu bitirdiğim yıl nişanlım boy atmış, tam bir 

genç kız olmuştu. Ailesi “bizim kızımız daha dört sene 

bekleyemez, ya alın ya da vazgeçin” diye baskı yapmaya 

başlamıştı. Ancak nişanlım beni ölesiye seviyordu, hem 

de nişanlısından ayrılmak Adıyaman’da hiç iyi bir gözle 

değerlendirilmezdi. Artık birbirimize mecburduk. Astsubay 

Hazırlama Okulunu bahane ederek ilk seneyi atlattım. 

Ancak ikinci sınıfın yaz tatilinde Adıyaman’a geldiğimde 

tekrar büyük ısrarla karşılaştım. Evlilik baskısı giderek 

artıyordu. Bütün bunları bildiğim için okulun tatil olmasını 

hiç istemiyordum. Bir yandan nişanlımın ailesi, öte yandan 

da ailem düğün olması için sürekli baskı yapıyordu. 

Nişanlım da bu durumdan çok huzursuz ve üzgündü. Bir 

de bunlara mahallede dolaşan “nişanlın astsubay olacak 

ve senden vazgeçecek” söylentileri eklenince durum iyice 

içinden çıkılmaz bir hâl alıyordu. 

1978’in yaz ayında da bir süre Türkiye Petrollerinde, 

bir süre de Adıyaman Kalesi’nde Ahmet Yılmaz’la beraber 

garsonluk yaptık. Adıyaman Kalesi’nde garsonluk yaparken 

gece saat bir buçuk iki gibi eve geliyordum. Nişanlımla 

evlerimiz karşılıklı olduğu için nişanlım her gece beni 

beklerdi. Ben sokağa girer girmez ayak seslerimden benim 

geldiğimi anlar ve hemen pencerenin kenarına gelirdi. Camı 

tıklatırdı ve penceredeki tel örgü arasından konuşurduk. 

Bir gün tel örgüler arkasında çaresizliğimizi konuşurken 

birisi bizi görmüş ve nişanlımın babasına söylemiş. Zavallı 

nişanlım babasından dayak yemişti. Çünkü o devirde 

nişanlıyla konuşmak yasak ve ayıptı.

Annemle babam evlenmem konusunda beni ikna etmek 

için muska yapmaya karar verdiler. Gece aynı odada yattı-

ğımızdan dolayı aralarındaki konuşmaları duydum. Benim 

uyanık olduğumu bilmeden konuşmalarına devam ettiler 

ve yaptıkları muskayı çayıma koyarak içirmeye karar verdi-

ler. Anam genelde kahvaltı hazırlamazdı ve o gün kahvaltı 

Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu Mezuniyet Töreni, 

birincilik ödülünü Tuğg. Lütfü SEL’den alırken (1979)
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GATA Komutanı Merhum Profesör Tabip Tümgeneral 

Necati Kölan benim tıp fakültesini kazandığımı duyunca 

çok şaşırdı ve “evladım hangi liseyi bitirdin” diye sordu. 

Astsubay Hazırlama Okulu’ndan mezun olduğumu 

söyledim. İlk ve orta öğrenimimi nerede yaptığımı sordu. 

Hem ilkokulu hem de ortaokulu Adıyaman Yatılı Bölge 

Okulu’nda okuduğumu ifade ettim. Şaşkınlık içinde 

“yedi yaşından beri yatılı okullarda mı okudun” dedi. 

Sonra da “Oğlum fizik, kimya, biyoloji ve matematik de 

görmemişsin, normal bir eğitim almış olsaydın bu kadar 

şaşırmazdım” diyerek alnımdan öptü ve gereken her türlü 

yardımı yapacağını söyledi. Bu değerli insan benim kaderimi 

değiştirmiştir. Vefat ettiği güne kadar hep beni takip etti. 

Ben de kendilerini mahcup etmemek için her zaman çok 

çaba gösterdim hayatım boyunca. Beni GATA’da acil servis 

gece emniyet subaylığına görevlendirdi. Gece çalıştım, 

gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini okudum. 

Son sınıfı bitirmeden bir ay 

önce ailem ısrarla telefonla ve 

mektupla geliş tarihimi soruyordu. 

Nedenini bildiğim için sürekli geliş 

tarihimi netleştirmiyordum. En 

sonunda çaresiz geleceğim tarihi 

bildirdim. Hiç unutmuyorum 

bir Cuma günüydü. Benim 

tahminim gittiğimden iki üç 

hafta sonra beni evlendirecekleri 

yönündeydi. Ama öyle olmadı. 

Akşam üzeri Adıyaman’a vardım 

ve elimde valizimle mahalleye 

doğru yürümeye başladım. Mahalleye iki üç yüz metre 

kala bir davul sesi duydum. Mahallede bir düğün vardı. 

Merak ettim acaba benden önce kim evleniyor diye. Sonra 

bana doğru yürüyen bir çocuğa düğün kimin diye sordum. 

Çocuk beni tanımıyordu, düğün sahibi olarak babamı 

söyledi. Onun oğlu astsubay okulunda okuyormuş, onun 

düğünü deyince benim düğünüm olduğunu anlamıştım. 

İki üç hafta daha bekleyememişlerdi. İki adım ileri bir 

adım geri nihayet sokağın başına varmıştım. Beni görünce 

bir kıyamet koptu. Davulcu, zurnacı ve herkes bana doğru 

koşturdu. Tebrik edenler, hayırlı olsun diyenler bir karmaşa 

içinde düğünümüz yapıldı. Kaderimin çizildiği, altı üstü 

toprak olan yeni bir odaya evimizi yerleştirdiler.

Astsubay okulunu birinci olarak bitirdiğimden dolayı 

çevremdeki arkadaşlarım ve büyüklerim sürekli üniversite 

sınavına girmemi telkin ediyorlardı. Ben de bu arada 

üniversiteye girebilmek için düz lise diploması almam 

gerektiğini öğrendim. O yıl Adıyaman Lisesi’ne müracaat 

ederek fark derslerini verdim ve lise diploması aldım. Ancak 

alt yapımın iyi olmadığını düşündüğüm için dershaneye 

gitmeye karar verdim. Çünkü ortaokulda bu dersleri çok 

yetersiz düzeyde almıştım. Astsubay Okulu bir meslek lisesi 

olduğu için fizik, kimya ve biyoloji gibi dersler hiç yoktu. 

Matematik dersini de çok sınırlı bir seviyede sadece birinci 

sınıfta almıştık. Bir dershaneye kaydolarak cumartesi 

pazarları sadece fizik, kimya ve matematik dersleri aldım. 

Biyoloji dahil diğer dersleri hep kendim çalıştım. Diğer 

derslere girmediğim için dershaneden özel bir indirim de 

aldım ve dershane paramı ağabeyim ödemişti. Artık hafta 

sonları beş saat derse giriyordum. Deneme sınavlarında 

her zaman çok yüksek puanlar alıyordum. Benimle aynı 

dershaneye giden Astsubay Okulundan sınıf arkadaşım 

İsmail Bölge bana ısrarla tıp fakültesini ilk tercih yazmamı 

söylüyordu. Ben ise hukuk fakültesinin ekstern bölümünü 

okumak istiyordum. Ancak İsmail birinci sıraya tıp, ikinci 

sıraya hukuk yazmaya beni ikna etti. Ben de tercihimi bu 

şekilde yaptım. Sınav sonucunda Türkiye 1594’üncüsü 

olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım. Bu 

arada oğlum Şenol dünyaya gelmişti.

Astsb. Çvş. 

Abdurrahman BAKIR 

(1980)

Teğmenlik rütbesi takılırken, Prof .Tbp. Tümg. Necati KÖLAN 

ve Prof. Tbp. Tuğg. Cengiz ALP, tarafından (1987)

Tabip Teğmenliğe terfi törenine katılanlar arasında ünlü kadın 

doğum uzmanı ve ülkemizin tüp bebek tedavisi öncülerinden 

Prof. Dr. Recai PABUÇCU ile beraber (1987)
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni altı yılda ve iyi 

bir derece ile bitirdim. Aynı zamanda Merhum Eski Kara 

Kuvvetleri Komutanı Sayın Orgeneral Necdet Öztorun, 

Eski Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral Necdet Üruğ ve 

eski Genelkurmay Başkanım Sayın Orgeneral İsmail Hakkı 

Karadayı’nın  bana verdikleri desteklerini unutamam. Bu 

sırada babam Şeyho Mehmet Bakır 1983 yılında kalp 

yetmezliği hastalığı ilerledi ve rahmetli oldu. Bu altı yıl 

süre içerisinde kızım Hülya da doğdu. Bu eğitim süresinde 

bütün amirlerimin ve üstlerimin yakın desteğini gördüm. 

Bitirdiğim yıl tabip teğmen rütbesi ile atamam yapıldı. 

Tabip teğmen olarak göreve başladıktan sonra hızımı hiç 

kesmeden TUS’a hazırlandım. Aynı zamanda bana “iyi 

bir doktor olacaksan çok iyi seviyede İngilizce öğrenmen 

gerek” dediler. İlk görev yerim olan Bando Mızıka Astsubay 

Okulu’ndaki İngilizce Öğretmeni Yıldıray Çevik’ten yardım 

istedim. 29 yaşında, hiç alt yapım olmadan dil öğrenmeye 

başladım. 

Üsteğmen Yıldıray Çevik’in de katkılarıyla ve gerçekten 

çok azimle çalışarak kısa sürede dil problemimi çözdüm. 

TSK Genel Dil Sınavını geçtim. Yapılan TUS sınavı sonu-

cu, tek tercihim olan GATA Beyin Cerrahisi Bölümü’nü ka-

zandım ve ihtisasa başladım. Bu arada kızım Derya da doğ-

muştu. Beyin cerrahisi uzmanı olduktan sonra Diyarbakır 

Askerî Hastanesi Beyin Cerrahisi Klinik Şefl iğine atandım. 

1998 yılında staj tahsili için Amerika Birleşik Devletleri 

George Washington Üniversitesi’ne gittim. Orada önce 

TOEFL sınavını verdim. Amerika Birleşik Devletleri’nde 

bulunduğum süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Tıp 

Fakültesi bitirme sınavı olan USMLE’yi geçerek Amerika’da 

doktorluk yapma hakkı kazandım. 

Bu sınavdaki başarımdan dolayı Amerika’daki dünyanın 

gelmiş geçmiş en ünlü beyin cerrahlarından biri olan 

hocam Prof. Dr. Laligam SEKHAR bana “artık burada da 

doktorluk yapma yetkin var, yanımda kal seni star yapayım” 

diyerek beni çok heyecanlandıran bir teklif yaptı. 

Dünyada hiç bir beyin cerrahı bu teklifi kolay kolay red-

dedemez. Ben bu teklifi akşam eve gidince ailemle paylaş-

tım. Hem eşim, hem çocuklarım teklifi düşünmeden kabul 

etmemi ısrarla istediler. Bir haftalık düşünme sürecinden 

sonra, beni ilkokul birinci sınıftan itibaren ortaokul, Ast-

subay Hazırlama Okulu ve üniversiteyi okutan ülkeme ve 

kendi ülke insanıma hizmet etmenin daha uygun olacağını 

ve bu durumun vicdanımı rahatlatacağını düşünerek ülke-

me dönmeye karar verdim. Bu kararımdan sonra oradaki 

hayat şartlarına yeni yeni adapte olan ilkokul ve ortaokul-

daki iki kızım ağlamaklı oldular. Beni kararımdan vazgeçir-

meye çalıştılar. Ancak ben kararımı kesin olarak vermiştim. 

Vergileriyle okuduğum Türk milletine hizmet etmem daha 

doğruydu. Her şey para ve şöhret değildi. İnsanın vatanı her 

A.B.D. New Orleans’de diğer International fellowlarla birlikte, 

Mississipi Nehri’nin kenarında (1999)

USMLE Sertifikası (Diploması)

Dünyaca ünlü Prof. Dr. Laligam SEKHAR ile birlikte
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tım. Halen doçent tabip albay olarak Türk Silahlı kuvvetle-

rinde görevime devam etmekteyim. 

 Amerika’daki Hocam Sayın Prof. Dr. Laligam Sekhar 

ile irtibatımı hiç kesmedim. O da beni çok sevdiği için 

karşılaştığı her Türk beyin cerrahına beni sorarak takip 

ettiğini hissettirmiştir. Ancak ben ondan aldığım eğitimin 

tam karşılığını veremediğim düşüncesinden bir türlü 

kurtulamadım. Bunu kendisine bir mektupla bildirdiğimde 

yüreğimi rahatlatan şu cevabı göndermiştir. Onu buraya 

yazmadan geçemeyeceğim. 

şeyden daha değerli idi. Hem, her ne kadar zor şartlar al-

tında, bitler içerisinde okuduysam da devletim olmasaydı o 

imkânları dahi bulamayıp okuyamayacağım da bir gerçekti. 

Amerika Birleşik Devletleri’nden döndükten sonra sı-

rasıyla Diyarbakır ve Ankara Mevki Asker Hastanelerinde 

Beyin Cerrahi Uzmanlığı ve Cerrahi Bilimler Başkanlığı 

yaptıktan sonra 2010 yılında doçent oldum. 2010 - 2014 

yılları arasında Erzurum Mareşal Çakmak Asker Hastanesi 

ve Kayseri Asker Hastanesi’nde baştabip olarak görev yap-

Dear Abdurrahman, I am always enquiring about you, of diff erent people from Turkey. You are a great patriot to return 

to Turkey and serve your people. Do your best where you are, and that is what God expects of you! “Do your duty without 

worrying about the fruits of your action (results)” according to the Bhagwat Gita. I hope to come again to Turkey someday, 

and then we will see each other again. My very best regards to your wife and family!

“Sevgili Abdurrahman, Türkiye’den gelen farklı insanlara daima seni soruyorum. Sen ülkene döndün ve halkına hizmeti 

seçtin. Büyük bir vatanseversin. Bulunduğun yerde elinden gelenin en iyisini yap! Allah’ın senden istediği bu! Sonuçlarını ve 

çıkarlarını düşünmeden görevini yap. (Bhagwat Gita’ya Göre) Bir gün umarım Türkiye’ye gelirim o zaman seni görürüm. 

Sana ve ailene en iyi dileklerimle... 

Prof. Dr. Laligam SEKHAR 

Washington Üniversitesi 

Beyin Vasküler ve Kafa Tabanı Cerrahisi Başkanı - Seatle/ABD

Askeri tababette; çalışkanlığın, gurun ve fedakârlığın simgesi olarak hatırlanan bir isimdir Abdurahman Bakır. Görev 

alanında tek hedefi hizmetten ibarettir. Ancak istek, arzu ve kararlılığın sonunda zor şartların nasıl aşılabileceğini göstermiş, 

astsubaylıktan başlayan hayat hikâyesi subaylığa ve tabipliğe taşınmış, yılmadan fedakârca çalışmanın sonucu, önce uzman 

sonra da doçentlik kariyerine ulaşmıştır. 

Kendisini tanıdığımda; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sağlık güvencesi olan Diyarbakır Asker Hastanesinin Beyin 

Cerrahi Kiniğinde, klinik şefi olarak görevini yürütüyordu. Hizmet alanında disiplini bilgisi ve çalışkanlığı ile dikkati 

çeken, yaşam ümidi olmayan beyin yaralanmalarına acil müdahale ile nice canlara hayat veren, gece gündüz demeden 

fedakârca çalışan bir tabip subaydı.

Diyarbakır Asker Hastanesinde görevinin sonrası bulunduğu görevlerde aynı azim ve kararlılıkla hizmete davam 

ettiğini yakinen müşahede ettim. Yönetici olarak birlikte çalıştığımız sürece kendisine teşekkürlerim ve takdirlerim artarak 

devam etmiştir. 

Bilimsel alanda; bilgi ve görgüsünü artırması ve hizmet alanında daha fazla katkı sağlayabilmesi için Amerika’ya staj 

tahsiline gitmesi konusunda gayretlerini destekledim. Staj tahsili sonucu yurda dönüşte hastane yöneticisi ve klinik şefi 

olarak görevlendirildiği Asker hastanelerinde, yürüttüğü çalışmalarda üstün başarılarını gördüm. Geçen zaman içinde 

mesleğinde teorik ve pratik alandaki başarılı çalışmaları hız kesmeden devam etti. Bu günün doçenti, yarının profesörü 

olacağını ümit ettiğim Tbp. Alb. Abdurahman BAKIR’ın başarılarının artarak devamını diliyorum.

Şahin TARLAN 

Tbp.Tuğg.(E)

On iki yıl emrinde görev yaptığım Sayın Emekli Tuğgeneral Şahin TARLAN’ın hakkımdaki görüşleri...
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi okul birincisi ve sınıf arkadaşım Sayın Prof. Dr. Şükrü Çağlar’ın hakkımdaki görüşleri...

Abdurrahman BAKIR ile AÜ Tıp Fakültesinden sınıf arkadaşıyım. Üçüncü sınıfta Farmokoloji Hocamız Prof. Dr. 

Kazım TÜRKER dört yüz kişilik tam dolu amfide ders anlatırken bir soru sordu. Amfide sorunun ardından başlayan 

sessizlikte tüm öğrenciler birbirine bakıp dururken Abdurrahman BAKIR elini kaldırarak cevap vermek istiyorum diye 

o sessizliği bozdu. Cevabı verirken tüm amfi can kulağı ile O’nu dinledik. Hocamız cevabın bitiminde Abdurrahman 

BAKIR’ı tebrik ederek kutladı. Ben 1987 yılı AÜ Tıp Fakültesi dönem birincisiyim. Ancak benim gönlümün birincisi 

O’dur. Çünkü biz sadece öğrenciydik. Abdurrahman BAKIR öğrenci olmanın yanında bir eş, iki çocuk babası ve dahası 

GATA Acil Servis gece çalışanı olan bir teknisyen astsubaydı. O tüm bu sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirirken 

okulumuzu da hemen hemen tüm sınavları tek girişte geçerek iyi bir derece ile Tıp Fakültesini gününde saatinde bitirmiştir. 

O azmi ve çalışkanlığı ile örnek bir insandır. Bugün beyin sinir cerrahı olarak bilgisine her zaman güvendiğim bu değerli 

arkadaşımın bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum..

Prof. Dr. Yusuf Şükrü ÇAĞLAR 

Ankara Üniversitesi Beyin Cerrahisi Öğretim Üyesi 

Türk Nöroşirürji Derneği Sekreteri
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Üyelerimizden

Cerrahi, bir doğa bilimi olan tıp biliminin ana 

gövdesinden çıkan eski ve büyük bir dal olup yaprakları 

ve meyveleri ile  güçlü ve büyüleyici bir görünümü vardır. 

Tıp içinde cerrahiyi  etkileyici ve gizemli kılan ise bilimin 

yanı sıra sanat yönünün çok yüksek seviyede olmasıdır. 

Günümüzden 2500 yıl kadar öncesinde tıbbın da babası 

sayılan Hipokrat, “tıbbın bir sanat olduğunu” söylerken 

sanırım cerrahiyi bu sanatın itici gücü olarak düşünmüştür. 

Hekimlik öyle bir meslek ki, tarihte en eski, neredeyse 

insanlık tarihiyle yaşıt tutulmuş, gün gelmiş bazen tanrı 

mertebesine çıkarılmış, bazen tanrının eli denilerek 

kutsallık atfedilmiş, gün gelmiş Hammurabi kanunlarında 

yazıldığı gibi eli kesilmiş, gözü çıkarılmış, engizisyonda 

bilime inandığı için yakılmış, kralı iyileştiremediği için 

giyotine başı konulmuş, ülkemizde 5237 sayılı TCK ile 25 

yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına reva görülmüş, gün gelmiş 

uygulanan sağlık politikalarına kurban edilmiş, hakaret ve 

şiddete uğratılmış, hatta öldürülmüş  bir meslek grubu. Bir 

başka meslek yoktur ki hem bu kadar yüceltilsin, hem de 

taşıdığı riski bu kadar ağır ödesin. 

Özellikle teknolojideki olağanüstü gelişmeler genelde 

tıp ilmini, özelde ise cerrahiyi bir başka yerlere taşımıştır. 

Ancak sanat yönü bu dramatik değişim ve gelişime pek 

yüz vermeden yoluna devam etmektedir. İşte bu nedenle 

cerrahinin kendine özgü bir felsefesi vardır, bu felsefe cerrahi 

anlayışının da özüdür. Çünkü insan vücudunu kesmek-

dikmek gibi vücut bütünlüğüne yönelik bir eylemi yapma 

hakkının kendilerine tanınmış olduğunu bilen cerrahlar her 

ne kadar mesleki eylemlerinin  yasalarla sınırlanmış olmasını 

bilseler de, bu ayrıcalıklarının kendilerine verdiği özgüveni 

ve sanat uygulayıcısı olduklarını daima hissettirmektedirler.

Cerrahi diğer  tıp dallarında olduğu gibi öznesi insan 

olan, hümanizma ile yoğrulmuş, üretilen sanat eseri soyut 

olmaktan çok somut olan bir güzel sanattır. Prof Dr Hüsnü 

Göksel hoca cerrahiyi şöyle tanımlar;

“Bilim ve sanattır cerrahi. Bilimin itici gücü akıl, 

sanatın itici gücü duygudur. Cerrahi bu iki gücün dengede 

olmasını gerektirir. Bu denge bir kişilik oluşturur. 

Cerrahın kişiliğidir bu. Bitmeyen bir öğrenciliğin, güzel 

sanatla güzelleştiği, sabırlı, merhametli, yeniliklere açık, 

yenilikler araştıran, hümanist bir kişilik” 

Hüsnü hocadan yüzyıllarca önce Antik Hindistan’da 

yaşamış olan ünlü tıp adamı  Susruta Samhita MÖ.400’de 

kitabında şöyle demiştir “Hekimlik  iyileştirme sanatının  

ilk ve en yüksekte duran bölümüdür, iç bütünlüğü olan, 

cennetin işleyen bir parçası ve yer yüzündeki şöhretin 

ta kendisidir”.  Susruta  “cerrahi, bir kanadı bilim, bir 

kanadı sanat olan bir kuşa benzer, kanatlarından biri 

olmazsa uçamaz” demektedir.  

Cerrahhane veya ameliyathane bizim yaşantımızın bü-

yük kısmının geçtiği, en kızgın olduğumuz gibi aynı za-

manda  en mutlu olduğumuz, bazen bağırıp çağırdığımız, 

bazen şarkı söylediğimiz, bazen adrenalin, ardından endor-

fin, bazen de  endorfin ardından adrenalin deşarjı yaşadı-

ğımız,  bazen güldüğümüz, bazen derin derin düşündüğü-

müz, bazen ruhumuzu bozan, bazen ruhumuzu arındıran 

ve bu geçişleri bazen saliselerle yaşadığımız yer. Elimizin 

gözümüzün ve aklımızın bütünleştiği mekan. Hastanın 

ruhuna kendi ruhumuzdan, kendi sanatımızdan  bir şeyler 

kattığımız, evimizin yatak odası gibi orada konuşulanların 

orada kaldığı, sırdaşımız, içerinin dışarısı gibi olmadığı, dı-

şarıdakilerin dışarıda kaldığı, içeridekilerin kendilerine ait 

kurallarını koyduğu ve bu  kuralların her şeyden önemli ol-

duğu ELİN, GÖZÜN VE AKLIN BİRLEŞTİĞİ YER…

CERRAHHANE 

Cerrahi, Cerrahhane ve Sanat

>  Dr. Ali hsan ÖKTEN / Adana Numune E itim ve Ara t rma Hastanesi E itim ve dari Sorumlusu
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Üyelerimizden

Doğanın temel kurallarından biri olan “İkilem” 

(Dualite) prensibinde amaç dengelilik halidir. Bu 

prensipte ikilik olarak bahsedilen durum aslında birlik 

halidir. Yaşamda iyi-kötü, zenginlik-yoksulluk, siyah-

beyaz, sağlık-hastalık hep bir arada olma halidir. Sağlıkta 

Dönüşüm Projesi ise her alanda bize  ikilem yaratıyor. Bu 

ikilem ise bir dengelilik hali değil. Bunu biz hekimler kötü 

örneğini bu  proje uygulanırken yaşadık. Bu süreçle birlikte 

bunun devamında  gelişen olaylar hep bizim aleyhimize 

oldu. Uygulamalarda hep hasta memnuniyeti ön plana 

çıkarıldı. Bu olması gerekende bir şeydi. Ancak bunun 

karşılığı olan hekim memnuniyeti veya sağlık çalışanlarının 

özlük, ekonomik haklarının veya çalışma koşullarının 

memnuniyeti hiç sorgulanmadı.  Bunun getirdiği “hekim 

hakları yoktur, hasta hakları vardır” anlayışı iyice yerleşti. 

Bu şekilde bir yapılanma bilinçli bir şekilde (oy almak 

uğruna) hep tek yönlü olarak sadece “hasta hakları” şeklinde 

gündeme getirildi. Ve bu çarpıklık kısa süre içinde hekimler 

aleyhine gelişen bir süreçle kendini göstermeye başladı. Her 

tarafa asılan “hasta hakları” maddeleri yanında hiç hekim 

haklarından bahsedilmedi. Bu süreçte herkes ve her şey, her 

koşulda hastaların haklı olduğunu algıladı. Valiliklerde veya 

hastanelerde “hasta hakları kurulları” oluşturulup sadece 

hasta ve yakınlarının şikayetleri kabul edildi. Hasta ve 

yakınlarına sorumluluklarında olabileceği  hiç anlatılmadı.  

Sağlık çalışanlarının hakları ve sorumlulukları göz ardı 

edildi. Bu kadar hasta hakkı ise bizlere şikayet ve şiddet 

olarak geri döndü. Oysa ki sağlıktan bu kadar memnun 

olunan bir ortamda hasta ve yakınları tarafından hekimlere 

yönelik şikayet ve şiddetin artmasının gerekçelerini 

kimse açıklayamıyor. Oysa vatandaş sağlıktan ve aldığı 

hizmetlerden memnunsa bu bizim sayemizde olmuyor mu? 

Başta yazdığım dengesiz ikilemlerden birisi bu. Burada 

ikilem birlik halinde görülmekle birlikte bu sadece hasta 

memnuniyetini temel  alan bir ikilem.

Diğer bir ikilemimiz bu sürecin getirdiği hekimin yaptığı 

her şey hatalıdır çıkarsamasından yola çıkarak hekimler 

aleyhinde açılan tazminat davalarının çok artmasıydı. 

Her bir hastalığın özelliklerine dayanan, kaçınılamayan 

ve beklenebilen yan etkiler olan komplikasyonlar, hekim 

hataları olarak değerlendirilip hekimleri mahkemelere 

verilme furyası başladı. Ülkemizde henüz “özelleşmiş 

sağlık hukuku mahkemeleri” ve “sağlık hukukunu bilen 

bilirkişilik durumu” da olmadığından, maalesef davaların 

çoğu haksız bir şekilde hekimlerin aleyhine sonuçlanmaya 

başladı. Burada da ikilemin tek kolunun ön planda 

tutulması birlik dengesini bozmuştu. Hekimler ve tüm 

sağlık çalışanları hemen ilk aşamada haklı olarak kendilerini 

korumak içgüdüsü ile “defansif yöntemler” bulma gereğini 

hissetmeye başladılar. Örneğin; hekimlerin bir kısmı tıbbi 

problem yaratma potansiyelli veya tartışma yaratmaya 

meyilli agresif hasta veya yakını varsa tedaviden kaçınma 

yöntemine yönelmeye başladılar. Bu esnada çıkan  Türk 

Ceza Kanunu (TCK) değişikliği ile hekimler trafik suçu 

ile aynı maddelerden yargılanmaya başlandı (TCK-83, 85, 

88 ve 89). Defansif tıp kısaca hekimin görevini yaparken 

“tıp dışı korkular (görev sırasında şiddete uğrama, şikayet 

edilme, cezai takibata uğrama veya tazminat davası 

açılma olasılığı) duyması nedeniyle davranışlarını buna 

göre gerçekleştirmesi” olarak tanımlanmaktadır. Hekim 

arkadaşlarımız tam bunları düşünürken bu süreci nasıl 

atlatırız diye düşünürken  Sağlıkta Dönüşüm Projesi bizi 

yine  rahat bırakmıyordu. Bu sistemin en büyük özelliği 

niteliksel bir tıp veya sağlık ortamı değildi, her şey niceliksel 

değerlere göre ölçülüyordu.  Yani her şey sayısaldı ve her şey 

paraydı.  Poliklinik sayıları, ameliyat sayıları, performans 

puanları, alacağımız döner sermaye miktarı her  şey sayısal 

veriler üzerinden hesaplanıyordu. Verdiğimiz hizmetin 

kalitesinin herhangi bir önemi yoktu. Performans uğruna 

hekim arkadaşlarımızda bu sisteme yüklendi. Başlangıçta 

kendilerini korumak için uyguladıkları “defansif tıp” 

>  Dr. Ali hsan ÖKTEN / Adana Numune E itim ve Ara t rma Hastanesi E itim ve dari Sorumlusu

Sağlıkta Yanıtı Bulunmayan Durumlar: 
Defansif Tıp mı? Ofansif Tıp mı?
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uygulaması bir süre sonra performanslarının azalmasına yol 

açacaktı. Bu yüzden poliklinik sayıları ve ameliyat sayıları 

artmaya başladı. En son poliklinik sayılarının ve ameliyat 

sayılarının 4 kat artması bizim artık defanstan çıkıp ofansif 

tıbba geçtiğimizin bir göstergesiydi. Ama bu uygulamada 

da diğer uygulamalarda olduğu gibi gol yememiz 

kaçınılmazdı. Biz hekimlerin bu sisteme ayak uydurmak 

için atacağımız her adımda sahadan mağlup ayrılmamız 

kaçınılmaz olacaktı. Bizler defansif tıp veya ofansif tıbbı 

uygulayalım her ikisi de bize yine daha fazla şikayet, daha 

fazla şiddet, daha fazla malpraktis ve daha fazla dava olarak 

geri dönecektir. Bunun yerine bizim kendi doğrularımız bizi 

her zaman galip getirecektir. Bu doğrularımızı bir kez daha 

belirtmekte fayda var. Bizim dualitemiz HERKESE EŞİT, 

ÜCRETSİZ, NİTELİKLİ, İYİ HEKİMLİK HİZMETİ 

olmalıdır. Bunun için de ikilemde kalmamıza gerek yoktur. 
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Üyelerimizden

Minimalizm, öncelikle az ile yetinmek, eldeki sınırlı 

olanaklarla yola çıkmak ve yapıtı bu çerçeve içerisinde 

kurmaya çalışmak demektir. Ekonomik olarak ortaya 

koyacak parasal gücünüz yoksa, küçülmek için temel öğelere 

inmek kaçınılmaz bir durumdur. Anlatımda etkiyi çoğaltmak 

için öğelerin sayısı azaltılsa da içerikleri eksiltilmemeli, 

aksine korunmalıdır. Rengi ve biçimi en aza ve temel 

öğelere indirgemek, hatta kullanılan malzemenin yalnızca 

kendi renginden yararlanmak, yapıtları kompozisyonlara 

yüklenen ifadelerden arındırmak Minimalistler’in temel 

tutumu olmuştur. Çoğu sanatçı yapıtlarını bir kimlikten 

de arındırmak için “isimsiz” olarak tanımlamış ayrıntılar 

ve ikincil öğeler mümkün olduğu kadar azaltılarak ana öğe 

ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır (4).

SANATTA M N MAL ZM

Minimalizmin doğuşu da daha önceki sanat akımları gibi 

onlarla etkileşime girerek olgunlaşmış bir sanat anlayışıdır.  

Doğmasında öncülük eden sanat akımlarının ortak özelliği, 

gerçekçilik, nesnellik, işlevsellik, sadecilik gibi oluşumlardan 

M N MAL ST SANATIN DO U U

Minimalizm, modern sanat ve müzikte, kökeni 1960’lara 

kadar giden, sadelik ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akım-

dır. ABC Sanatı, Minimal Sanat gibi tabirlerle de anılır (1).

Amerika’da 1960’lı ve 1970’li yıllarda etkili olan Minima-

lizm, sanatsal biçimin aşırı yalınlığını savunur. Minimalizm 

teriminin ilk kez 1965 yılında “Art Magazin” dergisinde 

Richard Wollheim tarafından kullanıldığı tahmin edil-

mektedir (2). Başka bir görüşe göre Barbara Rose’un “Art 

in America” dergisinin Ekim 1965 tarihli sayısında yayın-

ladığı “ABC Art” başlıklı yazısıdır. Bu yazıda yeni bir sanat 

eğiliminden söz edilmekte ve ABC Art gibi bir adlandır-

ma benimsenmeyince, aynı yazıda kullanılan “minimum” 

sözcüğü “minimalizm/minimal art” kavramı olarak kulla-

nılmaya başlanmıştır. Terim, sanatın biçimlerini, özellikle 

de müzik ve görsel sanatları nitelemenin yanında Bauhaus 

ekolü devamı biçiminde sayılabilecek, ancak sonrasında 

post-modern sanat anlayışı içinde değerlendirilebilecek sa-

nata yeni bir estetik anlayış, sanat felsefesi ve kavramsallaş-

tırmayı getiren bir sanat akımı olacaktır (3).

Sanatta ve Bilimde Minimalizm

Anlatman gerekenden fazlasını anlatma, göstermen gerekenden fazlasını gösterme

>  Dr. Ali hsan ÖKTEN / Adana Numune E itim ve Ara t rma Hastanesi E itim ve dari Sorumlusu
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olur. Amerika’nın zenginleşip sanat ortamına yatırım 

yapması sanatın artık alınan satılan bir mal, bir nesne 

olduğu olgusunu yaratır. 1960’ların sonunda bir grup 

genç sanatçı bu durumun dışında, günlük monoton ve 

kalabalık yaşantının içinden kopmak için toplumca kolayca 

anlamlandırılabilecek imgeleri kullanmaları gerektiği 

kararını alırlar. Artan teknolojinin yaratmaya başladığı 

beslenmeleridir. Rönesans’taki aydınlanmadan sonra üretim 

şeklindeki değişim ve teknik gelişmeler, sanayi  devrimini 

ortaya çıkartır. Endüstri ve makineyle yeni tanışan 

insan, savaştan sonra yeni bir dünya düzeni ve gerçeklik 

kurmak zorundadır. Modernizmin ortaya çıkışı, aslında 

bu bunalımlı ve karmaşık dönemin sonucudur. Dadaizm 

de “her şey anlamsız”, sürrealizmde ise “anlamsız gerçek” 

Soldan sa a: Ben Spreng, Klaus Leidorf (Three in Corn Field), Viton, Merche Suarez Louzao 2

Soldan sa a: Tim Mulcany, Harry Lieber, Jaime Vinas

Soldan sa a: Rainer Muller, Martin Gommel - Shadow Games, Leontjew
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bunu ahlaksızlık saymak, hiçbir şeye olduğundan başka 

ifade taşıtmamak stilin sıkı sıkıya bağlandığı prensiplerin 

başında gelir. Fazlalıklardan, önemsiz ayrıntılardan, değersiz 

yanlardan, birincil öğelerden kurtulmak, arınmak, daha 

temel, daha özsel, daha birincil öğelere yetmek (3,4). 

B L MDE M N MAL ZM

Tarihsel boyunca bilim sanatı desteklemiş, sanatta bilimi 

desteklemiştir. Bilim sanattan veya felsefeden uzaklaştığın-

da gelişme  ve kendini yenileme gücünü kaybetmiştir. Sa-

natta gelişen minimalist akım kendisini kısa sürede bilimde 

de göstermiştir.  Bilimde de giderek artan şekilde minima-

list yaklaşımlar ön plana çıkmaya başlamıştır. Gelişen tek-

noloji ile birlikte ameliyatlarda kullanılan aletlerin gelişmesi 

ameliyat sürelerini kısaltmış, hastaların konforunu arttır-

mış, hastaların  daha kısa sürede iyileşmelerine ve hastanede 

daha az süre kalmalarına neden olmuştur. Bir çok hasta ar-

sıkıcı kalabalık, hızla artan tüm oluşumlar karşısında 

toplumun yorulmaya başlaması dışavurumculuktan sonra 

pop artı doğurur. Pop art gündelik olanı sanata sokmaya 

çalışır. Minimal Art’ın ortaya çıkış felsefesi, görsel sanatta 

pop art’tan sonra tüketim kültürüne dayalı olmayan 

sanata yeni bir bakış açısı kazandırmaktır (3). Buna neden 

ihtiyaç duyulmuştur? Amaç izleyicinin kavram karmaşasını 

ortadan kaldırmaktır. Kökten olmasa da bu, ciddi bir estetik 

değişimdir. Belki de, gittikçe artan teknolojinin yaratmaya 

başladığı sıkıcı kalabalığı dağıtmayı istemek baş nedendir. 

Çünkü hızla artan bütün oluşumlar karşısında toplumlar 

da yorulmaya başlamıştır. Tabii ki bu hızın çıkardığı 

gürültü insanları şaşkına çeviriyor ve strese sokuyordu. İşte 

bu stresin ilacı, sakin ve düşünmeyi öğütleyici yapısıyla, 

minimalizmdi (2). Minimalizm de sanat felsefeyle daha çok 

örtüşmeye başlar. Yoğun tempo içindeki insanların evleri; 

tasarım, temizlik ve düzen olarak dış dünyadaki karmaşadan 

uzak kalmalıdır. Herhangi bir şeyin göründüğü gibi olması 

kuramını şiddetle savunur. Yanılsamaya yer vermemek, hatta 
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de içine alabilir ve  yollarına birbirlerini güçlendirerek 

devam ederler. Sanattaki minimalizm ile bilimdeki 

minimal invaziv yaklaşımlar da böyle olmuştur. Sanattaki  

minimalist akımın ana öğesi olan az ile yetinmek, gereksiz 

malzemelerden kaçınmak, anlatımdaki etkiyi çoğaltmak 

için öğelerin sayısını azaltmak, daha ekonomik olmak gibi 

kavramlar bilimde kendisini hastanın vücut bütünlüğünü 

en az hasarla, en etkili bir şekilde  korumak ve en kısa 

zamanda sağlığına kavuşturmak olarak karşılık bulmuştur. 

KAYNAKLAR

1- tr.wikipedia.org/wiki/Minimalizm

2- Özkan Eroğlu. www.fotoritim.com/.../ozkan-eroglu--

minimal-art-minimalizm

3-  Nancy Azarbad. www.msxlabs.org/.../14394-sanat-akimlari-

minimalizm-minimal-sanat

4- Mehmet Serdar. Yirmi film yirmi deneme. Sözcükler Yayınları, 

İstanbul, 2011

tık ameliyat olduktan veya herhangi bir işlemden sonra aynı 

gün veya ertesi gün taburcu edilmekte, hatta işlerine dön-

mektedirler. Eskilerin “Büyük cerrah büyük açar” anlayışı 

günümüzde tam tersine dönmüştür. Artık 1-2 cm delikler-

den tüm batına, omuza, dize, beyine veya göğüs boşluğuna 

girilmekte, her türlü ameliyatlar bu deliklerden sokulan bo-

rular aracılığıyla büyük bir başarı ile yapılmaktadır. Tıptaki 

bu minimalist uygulamalar “minimal invaziv yaklaşımlar” 

olarak adlandırılmaktadır. Bu yaklaşımda temel felsefe en 

az zararla en fazla faydanın nasıl sağlanacağıdır. Bu minima-

list yaklaşım şekli hem cerrah açısından büyük kolaylıklar 

sağlamakta hem da hasta açısından daha rahat olmaktadır. 

Hastalar daha az ağrı duymakta, ameliyattan sonra ki dö-

nemleri daha rahat geçmekte ve işlerine çok kısa sürede dö-

nerek normal yaşamlarına devam etmektedirler. 

Sanat, bilim ve felsefe farklı disiplinler olmalarına 

rağmen dönem dönem birbirlerini desteklerler,  bazen 

birbirinin içine geçerler ve bazen de birbirlerini kopya 

ederler. Birindeki dönemsel ekol veya öğreti, diğerlerini 



98 Türk Nöro irürji Derne i Bülteni / May s 2015

Üyelerimizden

her öğretim üyesi, münferit tıbbi faaliyet göstermeye sevk, 
hatta teşvik edilirse, yöneticiler de bu çerçevede tamim 
ve genelge yayınlarsa, bu kapitalist âlemde “para-para” 
mülâhazaları galip gelir ve bu bahsettiğimiz tıp ve uzmanlık 
eğitimi çok büyük yara alır. Maalesef bugün gelinen nokta 
da bundan farklı değildir. Yeterli denetim ve kontrol me-
kanizmaları olmadığından, disiplinize edilemeyen, bilahare 
nemelâzımcılığa sebebiyet verecek bir yapı tesis edilmiştir. 
Çoğu kliniklerde, biraz da bu sebeple hoca kalmamış, dü-
zen bozulmuş, konsültasyon, fikir alma, danışma ve saygı-
sevgi hicret etmiş; herkes başına buyruk hareket etmekte, 
bağımsızlığını ve en büyük hocanın kendisinin olduğunu 
ilan etmiş ve akademik kaos baş göstermiştir. Ne yazık ki 
eğitim, performansa feda edilmiştir! Akademik hayatım 
süresince binlerce doktor, asistan, uzman, yardımcı doçent, 
doçent ve profesör yetiştirdim. Öğrencilerimden, diğer 
akademisyenler bir yana, on-on beş yıllık kıdemli profe-
sörlerin bırakın herhangi bir saygısız hareketlerini, dört 
yıldır emekli olmama rağmen, bugün bile yanımda sigara 
içtiklerine bile şahit olmadım. Şimdilerde kulağıma gelen 
haberlere göre, iki günlük yardımcı doçent, profesörün 
yüzüne sigarasının dumanını üfl üyormuş! İşin özeti, en 
hafif ifade ile kimsenin kimseyi taktığı yok! Bir an önce 
bu “Performans Sistemi”nin yeniden gözden geçirilmesi, 
sağlıklı, adil, rasyonel ve kalıcı düzenlemelerin yapılması, 
meslektaşlarımızın, üzerlerinde bir kambur gibi duran bu 
payandadan bu lekeden bu kirden kurtarılması gerekmekte-
dir. Aksi takdirde, tarih önünde ne doktorlar ne biz akade-
misyen hocalar ne fikir üretmek durumunda olan yazarlar 
ne yöneticiler ve ne de yetkili sorumlular mesul, mahkûm, 
zelil ve rüsva olmaktan kurtulamazlar. Biliyorum, karam-
sar bir tablo çizerek canınızı çok sıktım. Fakat ne yazık ki 
hadise bundan ibaret. Duâ niyetine, Ârûzî bir Münacaat 
Rubâîmizle gönlünüzü alalım. (Allah’ım Yeter, YÂ HAYY! 
Ötüken Yayınları, İstanbul, 2014) 

ALLAH’IM YETER! 

(Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün)  Yok ümîdim, 
gelmiyor hiç ses, sedâ, yok bir haber, Ar eder mecnûn bu 
hâlim görse, Yâr bilmem ne der! Gözlerimden kanlı yaşlar, 
aktı gitti, bî mecâl, Çok cefâ çektim, perîşân oldum, 
Allah’ım yeter.

22 Şubat 2015 Medimagazinden Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’ın 
onayıyla alınmıştır.

Hepimizin bildiği gibi, hekimler son yıllarda “perfor-
mans” denen, ne olduğu da değil doktorlar tarafından, 

bu düzenlemeyi yapanlar, diğer bir ifade ile icat edenler 
tarafından da tam olarak anlaşılamayan bir durum ile karşı 
karşıya kalmışlar, daha doğrusu mecbur bırakılmışlardır. 
Peki, performans denen, meslektaşlarımızın kişiliklerini 
dahi zedeleyebilecek, hastalara ve ülke ekonomisine menfi 
tesirleri bulunabilecek, bir türlü rayına oturtulamamış bu 
uygulamanın, tıp öğrencilerinin, araştırma görevlilerinin, 
uzmanların ve  hangi kademede olursa olsun akademis-
yenlerin eğitimlerine, kendilerini geliştirme ve tecrübe 
kazanmalarına, diğer bir ifade ile ustalaşmalarına ne denli 
kötü etki edebileceği hiç düşünüldü mü? 2547 sayılı Üni-
versiteler Kanunu muvacehesinde tıp fakültelerinde ve Sağ-
lık Bakanlığı yönetmeliklerince eğitim veren hastanelerde 
eğitim ve öğretimin hem uluslararası standartlar hem tıbbi 
deontoloji ve hem de hiyerarşik yapının kendine mahsus 
geleneksel kuralları çerçevesinde yapılması gerekmektedir. 
Bu durum onlarca yıldır, hatta bazı değişikliklerle de asır-
lardır, dünyanın birçok ülkesinde bu şekilde süregelmiştir. 
Üniversite hastanelerinde, sabahları o ana bilim ya da bilim 
dalının en kıdemli hocası veya çalışma gruplarına ayrılmış-
lar ise o grubun en kıdemli ve en tecrübeli hocası, profesör 
ise profesörü, doçent ise doçenti başkanlığında, öğrenciler, 
asistanlar, başasistanlar, uzmanlar, yardımcı doçent ve do-
çentler tüm hastalarının vizitine çıkarlar. Vakalar takdim 
edilir, hoca katılımcıların fikirlerini alır, konseyde tartışılır, 
herkes bir şeyler öğrenir, tecrübelerine katkıda bulunulur, 
her hasta için ayrı ayrı tedavi ya da ameliyat planları ve ekip-
leri belirlenir, poliklinik faaliyetleri değerlendirilir, problem 
olgular kıdem sırasına göre tecrübeli hekim ve hocalara 
sunulur ve gerekli tedavi haritaları belirlenir. Ameliyatlarda 
kıdemli cerrahlar kontrolünde eğitim verilir, el maharetleri 
ve san’atı geliştirilir. Bir anlamda otokontrol sistemi ile 
herkes çıraklıktan kalfalığa ve ustalığa geçerek daha fazla 
tecrübe kazanır. En kıdemli hoca bile, daha da ustalaşır. Biz 
bunu yıllardır böyle gördük, böyle bildik ve böyle uygu-
laya geldik. Eğitim hastanelerindeki uygulamaların da, bu 
veya buna benzer bir şekilde cereyan etmesi gerekir. Zira 
tıp, hem çok muhterem bir bilim, hem de çok muazzez 
bir san’attır. Hukuki sorumluluk olmasa bile, geleneksel ve 
vicdani müteselsil mesuliyet söz konusudur. Hâlen mevcut 
ve meri olan “Performans Yasası” ile uzmanından yardımcı 
doçentine (ne demekse), doçentinden profesörüne kadar 

Performans mı, Eğitim mi?

>  Dr. smail Hakk  AYDIN / stanbul Ayd n Üniversitesi Genel Koordinatörü, stanbul



99Türk Nöro irürji Derne i Bülteni / May s 2015

Üyelerimizden

Benim için sadece bir hoca veya mesai arkadaşı değil, aynı 
zamanda ağabey olan Prof. Dr. Mehmet Cemil Rakunt, 

tanımış ve yirmi yılı aşkın zaman boyunca beraber çalışmış 
olmaktan şeref duyduğum bir insandır. O, Gül Rakunt’un 
otuz beş yıllık sevgili eşi, güzeller güzeli İpek ve Ece 
kızlarımızın sevgili babası, Samsun’umuzun ise unutmadığı 
ve asla unutmayacağı Cemil hocasıdır. Emekliliğini İstanbul 
ile Ankara arasında geçirmekte, fırsat buldukça seyahat 
etmekte ve ikinci memleketi olarak gördüğü Samsun’a da 
gelip gitmeyi sürdürmektedir.

Cemil Rakunt, 1945’in 10 Eylül’ünde bürokrat bir 
baba ve ev hanımı bir annenin ikinci evladı olarak Ankara 
da dünyaya geldi. Ortaokul ve lise tahsilini TED Ankara 
Koleji’nde tamamladıktan sonra 1964 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. 1970 yılında buradan 
mezun olan Rakunt, 1970-1976 yıllarında aynı üniversite-
nin Nöroşirürji Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi ola-
rak çalıştı ve 1976 yılında uzmanlığını aldı. Ekim 1979’dan 
Ocak 1980 tarihine değin İsviçre’nin Zürih kentinde Nöro-
şirürji araştırma görevlisi olarak bulundu.

Askerlik görevini 1975’in Mayıs ve Eylül ayları arasın-
da Ankara-Etimesgut’da İlk Kısa Dönem Zırhlı Birlikler 
Okulu’nda ifa eden Cemil Rakunt, 1976 yılında Ankara 
SSK Dışkapı Sigorta Hastanesi’nde ve 1977 yılında da An-
kara Balgat Acil Yardım ve Trafik Hastanesi’nde Nöroşirürji 
uzmanı olarak görev aldı. 1977 yılında kurucu hocaların-
dan biri olduğu Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı’nda göreve başladı. 
1977-1982 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak faaliyet 
sürdürdükten sonra 1983’de Nöroşirürji doçenti ve 1989’da 
Nöroşirürji Profesörü oldu. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde çeşitli idari görevler 
de üstlenen Cemil hoca, 1992-1994 arasında Cerrahi 
Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, 1994-1998 arasında 
Nöroşirürji Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 1994-1997 arasında 
Rektör Yardımcılığı ve 1996-1999 yılları arasında da Tıp 
Fakültesi Dekanlığı yaptı. Dolu dolu otuz beş yıl geçirdiği 
Samsun’a ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne 2012’de 
emekliye ayrılarak veda etti. 

Mesleki başarılarının yanı sıra genel kültürü ve sanat 
zevki ile hayranlık uyandıran Cemil ağabeyimizin öne 
çıkan yönlerinden birisi de espritüel kişiliğidir. Kendisi 
ile yakın ilişkimiz devam ediyor, sık sık telefon ve internet 
gibi iletişim kanalları vasıtasıyla görüşüyor, dertleşiyor, 
özlem gideriyoruz. Bir ayağı hâlâ Samsun’da olduğu için yıl 
içerisinde birkaç defa bir araya gelme fırsatı da buluyoruz. 
Zamanını bol bol okuyarak ve gezerek geçirdiğini anlatıyor. 
Önümüzdeki Eylül ayında 70. yaşını idrak edecek olan 
sevgili hocam ve ağabeyim Prof. Dr. Cemil Rakunt’a eşi, 
evlatları, dostları, tüm sevdikleri ile daha nice uzun seneler 
diliyorum. 

Prof. Dr. 
Mehmet Cemil RAKUNT

>  Dr. Ömer Lütfi Y GÜN / Ondokuz May s Üniversitesi, Nöro irürji Anabilim Dal , Samsun

Prof. Dr. Mehmet Cemil Rakunt’un İletişim Bilgileri:

Cep: 0532 3430827  e-posta: crakunt@superonline.com
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1945 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden 1969 yılında mezun oldu. 1970-1975 yıl-

ları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Nö-
roşirürji ihtisasını tamamladı. 1976 yılında Ankara Dışkapı 
Hastanesinde uzman olarak çalıştı. 1977 yılında Ondokuz-
mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim görevlisi olarak 
çalışmaya başladı.1979 yılında Glasgow Southern General 
Hospital’de 3 ay observer olarak bulunduktan sonra 9 ay 
süreyle Glasgow Üniversitesi Beatson Cancer Research 
Institute’de glial tümörlerde hücre kültürü ve kemoterapo-

Prof. Dr. 
Hikmet Fahrettin ÇELİK

tik ajanların glial tümörler üzerine olan etkisi konusunda 
laboratuvar çalışması yaptı. 

1981 yılında doçent oldu. 1983 yılında İstanbul 
Haydarpaşa Numune Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi 
servis şefi olarak çalıştı. 

1984 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki göre-
vine döndü. 1989 yılında profesör oldu. Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Bilim Merkezi Derneği Başkanlığı ve Nöroşi-
rürji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.

RESİMLERLE PROF. DR. HİKMET FAHRETTİN ÇELİK

 Emekliliğinden önce 
Prof. Dr. Fahrettin Çelik
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Prof. Dr. Ömer İyigün, Prof. Dr. Fahrettin Çelik Prof. Dr. Fahrettin Çelik, Prof. Dr. Zeki Şekerci

Prof. Dr. Fahrettin Çelik Prof. Dr. Fahrettin Çelik, Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil

Prof. Dr. Fahrettin Çelik, Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil Prof. Dr. Fahrettin Çelik Samsun’da düzenlenen vasküler 
nöroşirürji gala yemeğinde
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Prof. Dr. Fahrettin Çelik Prof. Dr. Selçuk Palaoğlu, Prof. Dr. Kemal Benli,       
Prof. Dr. Fahrettin Çelik

Kliniğimizde düzenlenen Türk Nöroşirürji Derneği Vasküler 
Cerrahi Toplantısında Prof. Dr. Fahrettin Çelik’in oturum 
Başkanlığını yaptığı toplantıda Doç. Dr. Cengiz Çokluk 

Arteriovenöz Malformasyonları sunarken

Prof. Dr. Selçuk Palaoğlu, Prof. Dr. Fahrettin Çelik, 
Op. Dr. Cengiz Özdemir, Prof. Dr. Alparslan Şenel, 

Op. Dr. Ferhan Hamarat

Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi 
nedeniyle Samsun’a gelişinde kliniğimizi ziyareti (2007)

Üniversitemizde fahri doktora ünvanı verilen Prof. Dr. M Gazi 
Yaşargil’in Kliniğimizi ziyareti (2004)
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anabilim Dalında çalışan öğretim 
üyeleri ve asistan doktorlar (2005)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalında çalışan öğretim üyeleri, 
asistanlar, hemşireler ve diğer bölüm personeli (2010)
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1948 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğdu. 
İlk ve orta öğrenimimi Kadirli’de, lise öğrenimimi de 

Osmaniye’de tamamladı. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi ve 1973 yılında mezun oldu. 
Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimime 
başladı. 1976 yılında askerliğini Etimesgut Zırhlı Birlikler 
Okulu’nda yaptı. 1980 yılında nöroşirürji uzmanı oldu. 
1980–1986 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda uzman, 1986’dan 13 Kasım 
2000 tarihine kadar Yrd. Doç. Dr. olarak çalışmaya devam 
etti. 2000 yılında doçent unvanını elde etti. 2007 yılından 
itibaren nöroşirürji profesörü olarak çalışmalarına devam 
etti.

Bu süreler içerisinde; 

1983–1992 yılları arasında ek görevle Adli Tıp 
Kurumu 1. İhtisas Kurulu’nda konsültan nöroşirürji 
uzmanı, 1992’den 2004 Kasım’ına kadar 1. İhtisas Kurulu 
Nöroşirürji Üyesi olarak çalıştı. 

1983 yılında 1 ay süre ile Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Araştırma Laboratuarı’nda mikrocerrahi eğitimi 
aldı. 7.11.1984 ve 20.11.1985 tarihleri arasında Brüksel 
Üniversitesi Erasme Hastanesi Nöroşirürji Kliniği’nde Prof. 

Prof. Dr. Halil AK

Dr. J. Brotchi’nin yanında klinik ve bilimsel faaliyetlere 
katılarak mikronöroşirürjikal müdahaleler, kafa tabanı 
cerrahisi ve sellar patolojiler için trans-sfenoidal cerrahi 
girişim yöntemi ile ilgilendi. 

1985 yılında Zürih Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği’nde 
4 hafta süre ile Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in yanında 
mikrocerrahi kursuna ve ayrıca Yaşargil’in mikroşirürji 
ve Landolt’un da endonasal trans-sfenoidal hipofiz 
ameliyatlarına katıldı.

Türk Tabipler Birliği, Türk Nöroşirürji Derneği, 
Türk Nöropsikiyatri Derneği, Balkan Tıp Birliği (Union 
Medicale Balkanique) ve Türk Patoloji Derneği üyesidir. 

Uluslararası SCI Expended kapsamına giren dergilerde 
12 bilimsel makalesi, Ulusal hakemli dergilerde 32 
bilimsel makalesi, ulusal kongrelerde 25 bilimsel bildirisi, 
uluslararası kongrelerde 12 bilimsel bildirisi, 1 kitap ve 3 
kitap bölümü, 5 tez danışmanlığı mevcuttur. Fransızca ve 
İngilizce bilmektedir.

Evlidir;  bir çocuk ve bir torunu vardır. 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşi-
rürji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmekte iken 
Ocak 2015 itibariyle emekli olmuştur. 
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PROFESÖR OLAN ÜYELER M Z
Türk Nöroşirürji Derneği olarak, profesör olan üyelerimizi kutlar, bundan sonraki meslek yaşamlarında da başarılarının 

devamını dileriz.

Keramettin AYDIN

19.07.1968 tarihinde Rize’de doğdu. İlkokulu 1975–1980 tarihleri arasında Samsun-

Bafra,  Çalköy-Sarıçam Mahallesi İlkokulu’nda, Ortaokulu 1980–1983 tarihleri arasında 

Samsun Sürmeli Orta Okulunda, Lise Eğitimini 1983–1986 tarihleri arasında Gümüşhane 

Mareşal Çakmak Öğretmen Lisesi’nde yaptı. Eylül 1986’da yüksek öğrenime başladığı 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni Temmuz 1992 ‘de bitirdi. 1992–1993 tarihleri 

arasında mecburi hizmet görevini Sivas Divriği Merkez Sağlık Ocağında 6 ay ve kalan 

6 ayını yine Sivas ili Gemerek ilçesi Gedikbaşı Sağlık Ocağında tamamladı. 1993–1995 

yılları arasında Uzmanlık Eğitimi için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezioloji 

ve Reanimasyon Anabilim dalında çalıştı. 1995–2001 yılları arasında Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimini aldı. 2001–

2002 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Görevlisi 

olarak çalıştı. 2002–2008 tarihleri arasında Yardımcı Doçent Doktor olarak Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında çok değerli hocaları ile 

çalışma fırsatı oldu. 09.07.2007 ile 28.10.2007 tarihleri arasında Case Western Reserve 

Üniversitesi, Cleveland/USA da Visiting Assistant Professor olarak “Medikal Robotics and 

Computer Integrated Surgery, Virtual Reality and Simulation, Telesurgery Laboratory” ile 

ilgili konularda çalıştı. 2008 yılında Doçentlik sınavını kazanarak Doçent, 2014 yılında 

Profesör oldu. Aynı üniversitede Profesör olarak görevine devam etmektedir. 60 adet yerli 

ve yabancı makalesi ve 15 adet yabancı, 50 adet yerli bilimsel toplantılarda sunulan ve 

basılan bildirisi vardır.  Evli ve 1 erkek çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Mesleki 

ilgi alanları: Vasküler Nöroşirürji, Nöroonkoloji, Virtual Reality ve Simulasyon, Robotik 

Nöroşirürji. 
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Kaya KILIÇ

1956 yılında İstanbul’da doğdu, anne ve baba tarafından Erzurum’lu.

Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi’ni 1975 yılında birincilikle bitirdi, aynı yıl TÜBİTAK 
Marmara Bölgesi fizik birincisi (Ferdi, 1975), TÜBİTAK Marmara Bölgesi fizik birincisi 
(Takım, 1975), TÜBİTAK Marmara Bölgesi kimya birincisi (Takım, 1975) oldu. 
Fransız Yüksek Öğretim devlet bursu’nu kazandı, ÖSYM sınavında ilk 50 arasına girdi 
ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne başladı (1975). ÖSYM’de ilk 50 öğrenciye verilen 
T.İş Bankası Ödülünü (1975) kazandı, TÜBİTAK’ın Yüksek Öğretim Bursu 1975-1981 
arası kesintisiz devam etti. İstanbul Tabip Odası’nın Yurtdışı Staj Bursunu (1980) kazanıp 
göz stajını Milano’da, cildiye stajını kendi imkanlarıyla Fransa Nancy Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde yaptı. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni Mart 1981’de bitirdi. Hacettepe 
Üniversitesi Nöroşirürji AD’nın uzmanlık sınavını beklerken, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Nöroloji AD’nın uzmanlık sınavına girdi, bunu kazanarak 16.5.1981-25.9.1981 arasında 
Nöroloji Asistanı olarak çalıştı. Hacettepe Üniversitesi Nöroşirürji AD uzmanlık sınavı 
açınca bunu kazanıp 28.9.1981 de nöroşirürji ihtisasına başladı. Nöroşirürji eğitimine 
1982 den itibaren Fransa Nancy Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (Prof. Dr. Jean Lepoire) 
devam etti, bu klinikte 1.10.1989 tarihine kadar 7 yıl kaldı, 5 yıl asistan, 2 yıl da uzman 
olarak çalıştı. Bu süre zarfında 2 doktora (Ph.D.) ve 1 uzmanlık programı bitirdi. 1984 
de Fransız Nöroanatomi Yüksek Öğrenim Sertifikası (Ph.D.), 1986 da Fransız Oto-
Nöro-Oftalmolojik Radyoloji Üniversite Diploması’nı (Ph.D.) aldı. Askerliğini 1986 
da Burdur’da yaptı. Fransız Üniversitelerarası Nöroşirürji Uzmanlık Diploması’nı alarak 
1988’de nöroşirürji uzmanı oldu. 1989 da İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Nöroşirürji 
Uzmanlığı Eşdeğerlilik Sınavı’nı geçti. 1989 yılında Zürich’de Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in 
servisinde 2 ay kaldı, mikroşirürji kursunu bitirdi. 1989 yılında Brüksel’de Prof. Dr. Jacques 
Brotchi’nin servisinde bulundu. 28.9.1990 tarihinden itibaren Haydarpaşa Numune 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği’nde sırasıyla uzman doktor, başasistan, 
klinik şef yardımcısı, başhekim yardımcısı, 21.10.2010 –22.04.2013 arası İstanbul 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nöroşirürji klinik şefi, eğitim görevlisi, 27.04.2012 
–22.04.2013 arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nöroşirürji klinik şefi, 
eğitim görevlisi olarak görev yaptı. Irak-Kuveyt savaşı sırasında, Sağlık Bakanlığı’nın geçici 
görevlendirmesiyle, Şubat-Mart 1991 tarihlerinde Hakkari Devlet Hastanesi’nde çalıştı. 
1997 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Hastane Yöneticiliği 
Sertifikasını aldı.  1997-1999 yılları arasında Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi 
Grubu Yönetim Kurulu’na, 1999 – 2007 yılları arasında Türk Nöroşirürji Derneği Etik 
Kurulu Üyeliğine seçildi. 29.4.2000 - 2004 arasında Spina Bifida Derneği İstanbul 
Şubesi’nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliğini yaptı, halen bu derneğin kurucu üyesi. 
23.12.2006 da Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Denetleme Kurulu’na, 2008 de de Yönetim 
Kurulu Yedek Üyeliğine seçildi. 5.5.2000’den 2010 yılına kadar Zeynep Kamil Kadın ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin konsültan nöroşirürjiyeni oldu. 20.9.2002’den 2010 
yılına kadar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başhekim yardımcısı 
idi. 2007 yılında nöroşirürji doçenti, 2014 yılında nöroşirürji profesörü oldu.Mayıs ve 
Haziran 2010 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavları kazanarak İstanbul 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği’nin ilk klinik şefi, eğitim görevlisi, 
Nisan 2012 tarihinde de görevlendirme ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nin klinik şefi, eğitim görevlisi oldu. Karotis Endarterektomisi, 
Lomber Disk Hernisinde Şimionükleoliz ve Lazer Denaturasyonu, Trigeminal Nevraljide 
Termokoagülasyon, Ventrikül patolojilerinde Kranyal Endoskopik Cerrahi Yaptı, Spinal 
Endoskopik Cerrahi kurslarına katıldı. 

Halen Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD’da Öğretim Üyesi ve Medıcal 
Park Fatih Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Sorumlusu olarak görev 
yapmakta. Ulusal ve Uluslararası 215 bilimsel çalışması var. Çok iyi düzeyde fransızca ve 
ingilizce bilmekte.

Evli, iki kızı var.
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Soner DURU

29 Temmuz 1961 tarihinde Konya’da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini Ankara’da 
tamamladı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 
yılında Nöroşirürji uzmanı oldu. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

1995-2001yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim 
Dalı’nda Yardımcı Doçent, 2005-2006 yılları arasında İstanbul Özel Maltepe Üniversitesi 
Nöroşirurji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 26.06.2009 yılında Doçent 
oldu. 1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Arizona, Phoenix, “Barrow Neurological 
Institute” merkezinde özel ilgi alanı olan Pediatrik Nöroşirurji konusunda Prof. Dr. 
Harold L. Rekate ve Dr. Kim Manwaring’in yanında özellikle spina bifida, gerilmiş 
omurilik sendromu, hidrosefali ve pediatrik nöro-endoskopik girişimler konusunda görgü 
ve deneyimini geliştirme fırsatı buldu. Kocaeli Üniversitesi Tip Fakültesi Nöroşirurji 
Kliniğinde nöroendoskopik uygulamaları 1997 yılı başında uygulamaya başlattı. Eylül 
1997’de Verona, İtalya’da yapılan II. Clinical Updates and Critical Reviews&International 
Society for Pediatric Neurosurgery XXV. Annual Congress’e katıldı ve International 
Society for Pediatric Neurosurgery üyeliği onaylandı.1999’da TND-Pediatrik Nöroşirurji 
Grubu üyeliği  onaylandı. 2000-2001 yılları arasında Türk Nöroşirürji Derneği-Pediatrik 
Nöroşirürji Grubu  Genel sekreterliği yaptı. 2004 yılında nöral tüp defektleri ve Chiari 
malformasyonları ile ilgili daha önce  yayınlanmış orijinal deneysel çalışmalarından dolayı 
“Nova Science Publisher Inc” editörü tarafından “Trends in Spina Bifida Research” adli 
kitapta bir bölüm  yazmaya davet edildi. 2001 ile 2012 yılları arasında özelde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalıştı.  6 Şubat 2012’de Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’nda Doçent olarak göreve başladı. 2012’de Avrupa Pediatrik Nöroşirürji 
Topluluğu Eğitim Komitesine seçildi. 2013 yılından itibaren kabul edilen yurt içi ve 
yurt dışı bilimsel araştırma projeleri devam etmektedir. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 
bünyesinde civciv embriyo araştırma laboratuvarı kurdu. 29 Temmuz 2013 yılından 
itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde “Cincinnati Children’s Hospital & Medical 
Center” adlı merkezin “Fetal Care of Cincinnati” “Fetal Cellular & Molecular Research 
Center” adlı bölümünde fetal nöroşirürji ile ilgili olarak fetal araştırma ekibinin içindedir 
ve davetli profesör olarak deneysel ve klinik araştırmalarına halen devam etmektedir. 
15 Ağustos 2014 yılında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalına 
Profesör olarak atanmıştır. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde fetal cerrahi ile 
ilgili ameliyatları ve araştırmaları başlatmak üzere “Fetal Uygulama ve Araştırma Merkezi” 
(FETAM) yönetmeliğini oluşturdu. ABD deki merkez ile işbirliği yapılarak kurulacak bu 
merkezin çalışmaya başlaması ile ilgili çalışmalarına halen devam etmektedir. Çok sayıda 
uluslarası ve ulusal yayını, bildirileri ve almış olduğu atıfl arı vardır.

İlgi Alanları:

-Pediatrik Nöroşirürji
-Fetal Nöroşirürji
-İntraventriküler Nöro-endoskopik uygulamalar
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 
Türk Tabipler Birliği (TTB)
Türk Nöroşirurji Derneği (TND)
Türk Nöroşirürji Akademisi (TND-TNA)
TNDer Pediatrik Nöroşirurji Grubu (TND-PNG)
International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN)
European Society for Pediatric Neurosurgery (ESPN)
American Association of Neurological Surgeons (AANS)
American Congress of Neurological Surgeons (CNS)
International Federation of Neuroendoscopy (IFNE)
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Alper KAYA

Prof. Dr. Alper Kaya 1967 Kahramanmaraş doğumlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 

Fakültesi mezunudur. Uzmanlık eğitimini Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroşirürji 

Kliniği’nde tamamlamış ve aynı klinikte 2009 tarihinde doçent olmuştur. Halen İstanbul 

Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olup, Medicalpark Bahçelievler 

Hastanesi Nöroşirürji Kliniği bölüm başkanlığını yürütmektedir. Profesörlük unvanını 

23.12.2014 tarihinde almıştır. Yaptığı çalışmalar ile Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 2008 

yılı en iyi bilimsel araştırma ödülünü, Hamit Ziya Gökalp Genç Nöroşirürjyen Teşvik 

Bilimsel Araştırma Ödülünü ve 2007 TNDer Bilimsel Kongresi Yılın Bildirileri ödülünü 

almıştır. 27 adet uluslararası, 63 adet ulusal yayını mevcuttur. Uluslararası yayınları toplam 

338 atıf almıştır. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

Ümit ÖZKAN

1953 yılında  Ankara’da doğdum. İlk, orta liseyi Yenimahalle /Ankara’da okudum.1982 

yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Mezun oldum.1992 yılında 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.D dan Uzman oldum.1992-1994 

yıllarında Rize Devlet Hastanesinde Çalıştım. 1994’de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde 

Yar. Doç. Dr. olarak göreve başladım. 2002 yılında kısa süreli Hannower’de Prof. Dr. 

Macit Samii’nin yanında çalıştım. 2009’da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde Doçent 

oldum. 2011’de bir yıl M.K.Ü. Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında bulundum. 

2012’de Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı ve 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptım. 2014’de Profesör oldum.

Halen Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı 

görevimi sürdürmekteyim. İngilizce biliyorum. Evli ve 4 çocuk babasıyım.
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Uygur ER

Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlık eğitimini SSK Ankara Hastanesi’nde yaptı. 

ABD’de University of Illinois’te microneurosurgery fellowluğu, Johns Hopkins University’de 

Neurosurgery, Spine surgery dept.’da spine tumor konusunda gözlemci olarak, Almanya 

Heidelberg University’de spine deformity konusunda gözlemci olarak bulundu. 2008 

yılında doçent unvanını aldı. 2014 yılında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesine profesör 

olarak atandı. Yerli yabancı mesleki dergilerde yaklaşık 100 civarı makalesi, 10 kadar 

uluslararası kitap bölümü mevcuttur. Omurga cerrahisi ile ilgilenmektedir. Evli ve bir 

çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce, orta derecede Fransızca, başlangıç aşamasında 

Japonca bilmektedir. İlgi alanları tıp tarihi, matematik, mekanik ve biyomekaniktir. 

Olcay ESER

1971 yılında Aydın’da doğdum. İlk, orta ve lise tahsilimi Aydın’da tamamladım. 1995 

yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdim. 1995 yılında Selçuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji AD araştırma görevlisi olarak ihtisasa başladım. 13 

Haziran 2001 tarihine kadar aynı klinikte çalıştım. 2001-2003 yılları arasında SSK Nazilli 

Hastanesi’nde, 2003- 2004 yılları arasında Konya Numune Hastanesi’nde Nöroşirürji 

uzmanı olarak çalıştım. 10.03.2004 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Nöroşirürji A.D.’da Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladım, 22 Haziran 2009 tarihinde 

Doçent ünvanı aldım. 2004-2013 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Nöroşirürji AD’da çalıştım. Ocak 2013 tarihinden itibaren Balıkesir Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD’da görev yapmaktayım. 2014 Kasım ayında Profesör ünvanı 

aldım. Yurt dışı dergilerde yayınlanmış 58, yurtiçi dergilerde yayınlanmış 46, Kongrelerde 

sunulmuş 100 tebliğim mevcuttur. Evli ve 2 çocuk babasıyım.
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DOÇENT OLAN ÜYELER M Z
Türk Nöroşirürji Derneği olarak, doçent olan üyelerimizi kutlar, bundan sonraki meslek yaşamlarında da başarılarının 

devamını dileriz.

Hüseyin Hayri KERTMEN

1977 yılında Trabzon’da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladıktan 

sonra 1995 yılında girdiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında 

mezun oldu. 2004 yılında S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

1. Beyin Cerrahi Kliniğinde Beyin Cerrahi ihtisasına başladı. 2010 yılında uzman oldu 

ve aynı klinikte beyin cerrahi uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2009-2010 yıllarında 

ABD’de Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi bölümünde serebrovasküler 

ve kafatabanı cerrahileri konusunda 6 ay süre ile fellowship yaptı. 2011 yılında EANS 

eğitim kurslarını tamamladı. 2012 yılında aynı kliniğe başasistan olarak atandı. 2014 

yılı Prof. Dr. Nurhan Avman Nörovasküler Cerrahi Bilimsel Araştırma ödülü ve Türk 

Nöroşirürji Derneği 2014 yılı Bilimsel Araştırma ödülüne layık görüldü. 4 Eylül 2014 

tarihinde “Nöroşirürji Doçenti” ünvanını aldı. Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler 

Ensitüsünde İleri Nörolojik Bilimler doktora programı öğrencisidir. Türk Nöroşirürji 

Derneği yeterlilik belgesi sahibidir. SCI/SCI-E indekslenen dergilerde yayınlanmış 41 adet 

makalesi, yurtdışında yayınlanmış bir adet kitabı ve 2 adet kitap bölümü mevcuttur. Halen 

S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Beyin Cerrahi Kliniğinde 

başasistan olarak çalışmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Ferhat HARMAN

1973 yılında Aydın’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Isparta’da, liseyi Aydın’da bitirdi. 

1998 yılında GATA Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999-2001 yılları arasında Muş-

Malazgirt 108. Topçu Alay Komutanlığında Revir Baştabibi olarak görev yaptıktan sonra 

2001 yılında GATA Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalında ihtisasa 

başladı. 2006 yılında ihtisasını tamamladı. 2006-2008 yıllları arasında KKTC/Girne 

Asker Hastanesinde, 2008-2010 yılları arasında Diyarbakır Asker Hastanesinde uzman 

hekim ve servis şefi olarak görev yaptı. 2010 yılında Ankara Numune Eğitim Araştırma 

Hastanesinde on ay süreyle gözlemci (observer) olarak bulundu. 2011 yılında Yakın Doğu 

Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalında göreve başladı ve 2012 yılında 

Yardımcı Doçent oldu. 16 Şubat 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın 

Doğu Üniversitesinde Doçent oldu. Halen aynı üniversitede görev yapmaktadır. Evlidir 

ve bir çocuk babasıdır.
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Cem ATABEY

1972 Ankara doğumludur. İlkokulu Ankara Yalçın Eski Yapan İ.Ö.O.’da, Ortaokulu 

Elazığ Anadolu Lisesi’ de okuduktan sonra, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’ den 1990 

yılında mezun oldu. GATA Askeri Tıp Fakültesini 1997 yılında Tıp doktoru olarak mezun 

oldu. 1998–2000 yılları arasında Babaeski / Kırklareli’ de pratisyen hekim olarak görev 

yaptı. 2000–2005 yılları arasında GATA Nöroşirurji AD Bölümünde ihtisası eğitimi alarak 

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı oldu. Kasım 2005-Mayıs 2008 tarihleri arasında Diyarbakır 

Asker Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde görev yaptı. Mayıs 2008’de GATA 

Haydarpaşa Eğt. Hst. Nöroşirürji Srv. Yardımcı Doçent kadrosuna atanarak Öğretim 

Üyeliği görevine başladı ve bu dönemde Hollanda Leiden Üniversitesinde ve İspanya 

Barcelona Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniklerinde Perkütan Spinal Cerrahi 

teknikleri eğitimi aldı. 05/03/2014’ de Üniversiteler Arası Kurul Doçentlik Sınavında 

başarılı bulunarak Üniversite Doçenti oldu. Halen Diyarbakır Asker Hastanesi Beyin ve 

Sinir Cerrahisi Servis Şefi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışma olarak yerli ve 

yabancı dergilerde yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde sözlü ve yazılı bildirileri, kitap 

bölümleri, Uluslararası kongrelerde Bilimsel Komite ve Organizasyon Komitesi üyeliği ve 

oturum başkanlıkları mevcuttur. Dr Cem Atabey evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede 

İngilizce bilmektedir.

Osman Arıkan NACAR 

18 Ocak 1977 yılında Adana’da doğdu. Lise eğitimini 1992 – 1995 yılları arasında 

Gaziantep Fen Lisesi’nde tamamladı. 1995 yılında kazandığı Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesinden 2001 yılında tıp doktoru olarak mezun oldu. 2001 – 2002 yıllarında Şırnak 

Silopi Devlet Hastanesinde hekimlik mesleğini icra etti. 2002 – 2008 yıllarında Ankara 

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahi İhtisasını yapan Nacar, 

Tabip Asteğmen olarak 2007 – 2008 yılları arasında Diyarbakır Asker Hastanesinde görev 

yaptı.

2009 – 2010 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Beyin 

Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Nacar, 2011 – 2012 yıllarında ise (UCSF) Kaliforniya 

San Francisco Üniversitesi Beyin Cerrahi Kliniğinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 

2013 yılında ise Bilkent Üniversitesi Executive MBA programına başladı. 2012 – 2014 

yılları arasında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Tıbbi Cihaz Kayıt 

ve Koordinasyon Daire Başkanlığı görevinde bulundu. 2014 yılında Doçent ünvanını aldı.

Mayıs 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine 

atanan Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar, evli ve iki çocuk babasıdır.
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İbrahim ERKUTLU

1968 yılında Ankara’da doğdu. İlk öğretimini Afyon’da, orta ve lise öğretimini ise Ankara 

Abidinpaşa Lisesinde tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 

mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Şanlı Urfa ve Ankara‘da pratisyen hekim olarak 

görev yaptı. Askerlik hizmetini Kars-Sarıkamış’ta Yedek Subay olarak tamamladı. 1995 

yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda ihtisas 

eğitimi başladı ve 2002 yılında tamamladı. Uluslar arası hakemli dergilerde 30, ulusal 

hakemli dergilerde yayınlanmış 5 makalesi, 70’in üzerinde ulusal-uluslararası bildirisi ve 

ulusal 1 kitap bölümü vardır. Nöro-onkoloji ve vasküler cerrahi ilgi alanlarıdır. Ayrıca 

biyolojik sinyal işleme, EEG tabanlı beyin insan arayüzleri ve biyolojik pacemaker üzerine 

çalışmaları devam etmekte olup yurtiçi ve yurt dışı 3 üniversite ile bu alanlarda bilimsel 

ortak çalışmaları sürmektedir. Doçentlik ünvanını 2014 ocak ayında almış olup halen 

Gaziantep Üniversitesi’nde çalışmaya devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Cüneyt GÖÇMEZ

1974 yılında Kayseri’de doğdu. İlk-orta  ve  lise eğitimini Kayseri’de bitirdi. 1998 yılında 

Dokuz Eylül Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999’da  Kayseri’nin Develi ilçesinde 3 ay 

pratisyen hekimlik yaptı.1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir 

Cerrahi Anabilim Dalında ihtisasa başladı. 2005 yılında ihtisasını tamamladı. Burada 7 ay 

uzman olarak çalıştıktan sonra  2006-2008 yıllları arasında Nevşehir Devlet Hastanesinde 

uzmanlık sonrası mecburi hizmetini tamamladı. 2008-2009 yılları arasında Kayseri’de özel 

bir  hastanede uzman hekim  olarak görev yaptı. 2009-2014 yılları arasında Yard. Doç. 

Dr. ünvanı ile Dicle Üniversitesi Tıp  Fakültesinde  bulundu.Askerlik görevi nedeniyle 

2009 -2010 yılları arasında Ankara GATA ‘da nöroşirürji kliniğinde çalıştı. 25 Eylül 2014  

tarihinde Doçent oldu. Halen  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde  görev yapmaktadır. 

Evlidir ve  iki çocuk babasıdır.
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Mehmet Ali EKİCİ

1971 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırşehir’de bitirdi. 1996 

yılında Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996-1997 yılları arasında 

Niğde-Bor-Bahçeli Sağlık Ocağında ve 1997-1998 yıllarında Kırşehir’de pratisyen hekim 

olarak görev yaptıktan sonra Haziran 1998’da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve 

Sinir Cerrahi Anabilim Dalında ihtisasa başladı. 2004 Haziran’ında ihtisasını tamamladı. 

2004-2005 yıllları arasında Kırşehir Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında 

Kayseri Eğitim-Araştırma Hastanesi’nde, 2009-2011 yılları arasında Eskişehir Yunus 

Emre Devlet Hastanesi’nde uzman hekim olarak çalıştı. 2011 yılında  altı ay Yozgat Bozok 

Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak çalıştı ve 2011 yılında Bursa Şevket 

Yılmaz Eğitim-Araştırma Hastanesi beyin cerrahi kliniğinde başasistan olarak göreve 

başladı. 2012-2013 yılları arası University of Wisconsin School of Medicine and Public 

Health - Skull Base Surgery / Department Of Neurological Surgery’da research fellowship-

Clinical observership olarak çalıştı. Eylül 2014’te Doçent oldu. Halen Bursa Şevket Yılmaz 

Eğitim-Araştırma Hastanesi Eğitim kliniğinde başasistan olarak çalışmaktadır. Evli ve iki 

çocuk babasıdır.

Kadir TUFAN  

28.10.1072 Adana doğumludur. Adana Anadolu Lisesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesinden mezun olmuştur. İhtisasını 1997-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında yapmıştır. 

2004-2008 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve 

Araştıma Merkezi Beyin Cerrahi Anabilim Dalında Uzman Doktor, 2008-2009 yılları 

arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Beyin 

Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi Uzman Doktor, 2009-2014 yılları arasında 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştıma Merkezi Beyin Cerrahi 

Anabilim Dalında Yrd. Doç. Dr. olarak görev almıştır. 

Halen Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Beyin 

Cerrahi Anabilim Dalında ve Başkent Üniversitesi Gamma Knife Merkezinde Doç. Dr. 

ünvanı ile Birim Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir. 

Evli ve 2 çocuk babasıdır. 



114 Türk Nöro irürji Derne i Bülteni / May s 2015

Kutlama

Mustafa Aziz HATİBOĞLU 

Dr. Mustafa Aziz Hatiboğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan 

sonra S. B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde ihtisasını 

2008 yılında tamamladı.  2007-2010 yılları arasında M.D. Anderson Kanser Merkezi 

Nöroşirürji Kliniğinde research fellow olarak çalıştı. Bu süre içerisinde aynı merkezde 

Nöroonkoloji Kliniğinde 3 ay süre ile gözlemci olarak bulundu. 2010-2011 döneminde 

M.D. Anderson Kanser Merkezi’nde Neurosurgical Oncology clinical fellowshipliği 

yaparak Nöroonkolojik Cerrahi yan dalı uzmanlığını aldı. Bu dönemde beyin ve 

spinal tümörler konusunda tecrübe ve bilgisini arttırdı; intraoperatif MR, intraoperatif 

nöromonitorizasyon ve uyanık cerrahi yöntemleri ile birçok ameliyat gerçekleştirdi ve bu 

konularda çok sayıda klinik ve laboratuvar çalışmaları yaptı. 2 çalışması ile 2008’de Journal 

of Neurosurgery ve 2010’da National Brain Tumor Society Mahaley Clinical Research 

Award ödüllerini aldı. Daha sonra 2012-2013  yıllarında Derince E.A. Hastanesinde 

çalıştıktan sonra 2013 Eylül ayında Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde göreve başladı. İlgi 

alanları beyin ve spinal tümörler, intraoperatif monitorizasyon ve uyanık cerrahi, normal 

basınçlı hidrosefali, stereotaktik girişimler ve Gamma Knife tedavisidir. SCI ve SCI-E 

indexlerinde yer alan 29 adet uluslararası makale, 11 ulusal makale, 3 kitap bölümü ve çok 

sayıda ulusal ve uluslararası bildirileri vardır. 

Bülent GÜÇLÜ

İstanbul’da 28/11/1967 tarihinde doğdum. Liseyi Kabataş Erkek Lisesi’nde okudum. 1995 

yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Nöroşirürji ihtisasımı 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında yaptım ve 2004 

yılında Nöroşirürji uzmanı oldum. 2004-2005 yıllarında 1 yıl süre ile Yale Üniversitesi, 

Tıp Fakültesi, Nörovasküler Araştırma  Laboratuvarı, New Haven, Connecticut/USA’de 

çalıştım.2005-2010 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde çalıştım. Bu 

arada 2008-2009 yıllarında bir yıl süre ile Pierre Wertheimer Nöroloji Hastanesi, Lyon 

Üniversitesi, Lyon/Fransa’da klinik-laboratuvar’da Prof. Dr. Marc Sindou ile çalıştım. 

2011-2013 yıllarında Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Beyin Cerrahisi 

Kliniği’nde çalıştım. Mart 2013’den beri Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği’nde çalışmaktayım. SCI ve SCI-Expanded 31 adet 

makalem var, makalelerim 325 atıf almıştır. Ekim 2014 tarihinde Doçent oldum.
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Ali İhsan ÖKTEN

1963 yılında Tarsus’ta doğdu. İlk öğrenimini Tarsus Şehit İshak İlkokulunda, orta 

öğrenimini Tarsus Cengiz Topel Ortaokulunda, lise eğitimini Tarsus Endüstri Meslek 

Lisesinde tamamladı. 1982 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi. 1988 yılında 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 2.5 yıl Artvin-Borçka’da mecburi 

hizmet yaptı. 1991-1997 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinde I. Beyin Cerrahi  kliniğinde Op. Dr. Yamaç Taşkın’ın şefl iğinde ihtisasını 

tamamladı.  1997-1998 yılları arasında Gaziantep Devlet Hastanesinde, 1998-2011 yılları 

arasında  Adana Numune Hastanesinde  uzman olarak çalıştı. 2011 yılında Sağlık Bakanlığı 

sınavlarını başarıyla geçerek aynı hastanede Eğitim Görevlisi (Şef Yardımcısı) oldu. 2013 

yılından itibaren Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniğinde 

Eğitim ve İdari Sorumlusu  olarak çalışmakta.  Şu ana kadar uluslararası 25, ulusal 50 

Türkçe yayını, 100’den fazla kongre bildirisi ve 1 kitap bölümü yazarlığı mevcuttur. 

Bilimsel hayatı dışında, fotoğraf ve sanatı ile de profesyonel düzeyde ilgilenen Dr. Ali 

İhsan Ökten, bugüne kadar bir çok farklı fotoğraf çalışmış ve bir çok yerde fotoğraf sergisi 

ve sunumu yapmıştır. Çeşitli dergilerde yazdığı yazılarını topladığı “Fotoğraf Yazıları”  ve 

“Fotoğrafın Eleştirel Gücü” isminde iki fotoğraf sanatı üzerine kitabı, ayrıca Çukurova 

Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Can Özşahinoğlu’nun yaşamını fotoğrafl adığı ve yazdığı  

“Yetişmiş İnsanın Gücü: Prof. Dr. Can Özşahinoğlu” kitabı bulunmaktadır. 

Türk Nöroşirürji Derneği,  Sinir Sistemi Hastalıkları Derneği, Acil Tıp Derneği, TNDer 

Nöroonkoloji Grubu, TNDer Spinal Cerrahi Grubu, Türk Tabipleri Birliği, Adana Tabip 

Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası, Uluslararası Af Örgütü, Adana Fotoğraf Amatörleri 

Derneği, Altın Oran Düşünce ve Sanat Derneği üyesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı 

gönüllü hekimidir. 2012-2014 dönemi Adana Tabip Odası Başkanlığı, 2008-2010, 2010-

2012 dönemi Adana Tabip Odası Onur Kurulu üyeliği, bir çok kez TTB Merkez Konsey 

Delegasyon  üyeliği yapmıştır. 

Fotoritim, Fotoiz, Hekimedya, AFAD yayın organı SUNU, Altın Şehir ADANA,  Adana 

Tabip Odası Dergisi ARTI, Türk Nöroşirürji  Derneği Bülteni, ARATOS Bilim ve Felsefe 

Dergisi, İFSAK Sinema ve Fotoğraf Dergilerinde sağlık sistemi ve sorunları, kent sorunları, 

futbol felsefesi, fotoğraf ve sanat ağırlıklı yazı yazmaktadır.

Mart-2014 tarihinde Doçentlik ünvanı alan Dr. Ali İhsan Ökten, evli ve Nehir isminde 

bir kızı vardır. 
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Alp Özgün BÖRCEK 

Alp Özgün Börcek 1978 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de 

tamamlayarak 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ ne girdi. 2002 yılında 

mezun olup, aynı yıl Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 

araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Asistanlığının son yılında AANS Uluslararası 

Seyahat Bursu ile Kanada’ da Toronto Üniversitesi’ ne bağlı olan Sick Children Hospital’ 

da Prof. Dr. James Rutka ile pediatrik nöroşirürji üzerine çalıştı. 2009-2011 yılları arasında 

Batman Bölge Devlet Hastanesi’ nde mecburi hizmetini tamamlayarak 2011 yılında Gazi 

Üniversitesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Pediatrik Nöroşirürji Bilim Dalı’ nda Prof. 

Dr. M. Kemali Baykaner ile birlikte çalışmaya başladı. Halen aynı kurumda görev yapan 

Alp Özgün Börcek evli ve 2 çocuk babasıdır. 

Tevfik YILMAZ 

10 Ekim 1978 Trabzon’da doğdu. İlk, orta, lise eğitimini Trabzonda tamamladı. 2002 

yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesinden mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında 

Samsun Havza Bekdiğin Saglık Ocağında zorunlu hizmetini yaptı. Uzmanlık eğitimini 

2004-2010 yılları arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde  

tamamladı. 2010-2012 yılları arasında Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesinde zorunlu 

hizmetini tamamladı. 2012 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesinde Yardımcı Doçent 

olarak çalışmaya başladı. Mart 2014 tarihinden itibaren ABD Wisconsin Üniversitesi 

Nöroşirürji Bölümünde Dr. Mustafa Kemal Başkaya’nın yanında kafa tabanı ve vasküler 

cerrahi üzerine çalışmalarına devam etmekte. 30 Mart 2015 tarihinde doçent ünvanı aldı.

Özkan TEHLİ 

23.05.1973 tarihinde Balıkesir’de doğdum. 1979-1984 yılları  arasında Balıkesir 

Atatürk  İlkokulu’nda, 1984-1987 yılları  arasında Balıkesir Atatürk Ortaokulu ve Zühtü 

Özkardaşlar Ortaokulunda okudum.  1990 yılında Balıkesir Muharrem Hasbi Lisesi’nden 

mezun oldum. 1990-1997 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) Tıp 

Fakültesini okudum. 1997-1998 arasında Stajer teğmen olarak GATA’da görev yaptıktan 

sonra 1999-2002 yılları arasında kıta hizmetimi 48. İç Güvenlik Tugayı-Trabzon’da 

yaptım. 2002-2007 yılları arasında GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi AD’da Nöroşirürji 

Uzmanlık Eğitimini aldım. 2007-2011 yıllarında atandığım Erzurum Mareşal Çakmak 

Asker Hastanesi’nde Nöroşirürji klinik şefl iği görevini yaptım. 2011-2015 yılları arasında  

GATA Beyin ve Sinir Cerrahi AD’ da Yrd. Doç. Dr. olarak görev yaptım. 30.03.2015 

tarihinde Doçent oldum ve halen GATA Beyin ve Sinir Cerrahi AD’ da görev yapmaktayım.
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Ersoy KOCABIÇAK 

04 Aralık 1971 tarihinde Samsun’da doğdu. İlk ve ortaoğrenimini Samsun’da tamamladıktan 

sonra 1996 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996-

2000 yılları arasında Aksaray ili Gülağaç ilçesi ve Samsun ili Ondokuz Mayıs ilçesinde 

sağlık ocağı hekimi olarak çalıştı. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık eğitimini 2000-

2006 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi 

Anabilim Dalında tamamladı. 2006-2007 yılları arasında Mardin ili Kızıltepe ilçesinde 

devlet hizmet yükümlülüğü görevini tamamladı. 2007-2009 yılları arasında Samsun ili 

Gazi Devlet Hastanesinde görev yaptı. Kasım 2009 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak 

çalışmaya başladı. Ocak-Nisan 2011 tarihleri arasında Maastricht Üniversitesi Nöroşirürji 

ve Nörobilim kliniklerinde Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji alanında Prof. Dr. 

Yasin Temel’in yanında gözlemci olarak bulundu. 2012 yılında Maastricht Üniversitesi 

Nörobilim kliniğinde derin beyin stimülasyonu konusunda doktora programına başladı.  

Mart 2015 tarihinde Doçent ünvanını aldı. 

Evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.

Erhan ARSLAN 

1974 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 

Üsküdar Nevzat Ayaz Lisesini birincilikle bitirdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi’nden (İng.) 1998 yılında Tıp Doktoru olarak mezun oldu. 1999-2005 yılları 

arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim 

Dalı’nda ihtisasını tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir 

Cerrahi Anabilim Dalı’nda 2005-2006 yılları arasında Uzman doktor, 2006-2009 yılları 

arasında Yardımcı Doçent Doktor olarak çalıştı. Askerlik hizmetini 2007-2008 yılları 

arasında Ankara GATA Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2009-

2011 yılları arasında Özel Ordu Medicalpark Hastanesi’nde, 2011-2013 yılları arasında 

SB. Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’nde beyin ve sinir cerrahi uzmanı olarak çalıştı. 

2013 yılında Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalında 

Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışmaya başladı. Helsinki University Central Hospital 

Nöroşirürji Anabilimdalı’nda Prof. Dr. Juha Hernesniemi ile birlikte 2014 Mayıs ve 

Haziran aylarında 2 ay süre ile klinik gözlemci olarak çalıştı. Şu ana kadar 27’si uluslararası 

olmak üzere toplam 34 yayını, 11 uluslararası 50 ulusal kongre bildirisi ve 10 kitap 

bölümü çevirisi vardır. Spine Journal ve Journal of Neurosurgical Sciences dergilerinde 

sürekli hakemlik yapmaktadır. TNDer üyesi olan Doç. Dr. Erhan Arslan halen Giresun 

Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda görevini sürdürmektedir. 

Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Kutlama

M. Namık ÖZTANIR 

1969 yılında Balıkesir’de doğdu. 1992 yılında İstanbul üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesinden mezun oldu. 1993-1998 yılları arasında Batman ili Kozluk ilçesi sağlık ocağı 

tabibi olarak  görev yaptıktan sonra 1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin 

ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda ihtisasa başladı. 2005 yılında ihtisasını tamamladı. 

2005-2006 yıllları arasında Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilimdalı’nda  

uzman hekim  olarak görev yaptı. 2009 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin 

ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başladı. 30 Mart 2015 

tarihinde aynı üniversitede doçent oldu. Halen aynı üniversitede görev yapmaktadır. 

Evlidir ve bir çocuk babasıdır.

Gökmen KAHİLOĞULLARI

1975 yılında Antakya’da doğmuştur. Mersin Cumhuriyet İlkokulu ve Mersin Tevfik Sırrı 

Gür Lisesi’nde ilk ve ortaokul eğitimini tamamlamış ve sonrasında Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nden tıp doktoru olarak mezun olmuştur. 2006 yılında Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD’nı bitirerek uzmanlığını almış ve aynı bölümde uzman 

doktor olarak çalışmaya başlamıştır. Mecburi hizmet görevini 2006-2008 yılları arasında 

Siirt Devlet Hastanesi’nde ve askerlik görevini 2009-2010 yılları arasında Çorlu Asker 

Hastanesi’nde yapmıştır. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD’da 

başladığı klinik anatomi doktora programını 2011 yılında tamamlamış ve bilim doktoru 

ünvanını almıştır. 2002 yılında Prof. Heros gözetiminde 1 ay ve 2012 yılında Prof. Di 

Rocco gözetiminde 3 ay süreyle klinik gözlemci olarak çalışmış ve bilimsel çalışmalara 

katılmıştır. 2007 yılında EANS’ın 4 yıllık kurs programını tamamlamıştır. TTB ve ATO 

üyesi olan Dr. Kahiloğulları Ankara Üniversitesi ve TNDer’de pek çok komisyonda ve 

gruplarda, yönetim kurullarında görev almıştır. 2013-2014 yılları arasında TNDer Genç 

Nöroşirürjiyenler Başkanlığı’nı yürüten Dr. Kahiloğulları, 2015 yılı itibari ile TNDer 

Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı’dır. ESPN üyesidir. Ağırlıklı 

olarak cerrahi nöroanatomi, pediatrik nöroşirürji ve nöroendoskopi alanlarıyla ilgilenen 

Gökmen Kahiloğulları’nın 50’den fazla uluslararası yayını 200’ün üzerinde atıf almıştır. 

Dr. Kahiloğulları 31 Ocak 2014’te nöroşirürji doçenti ünvanını almaya hak kazanmıştır.
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Kutlama

Aşkın Esen HASTÜRK 

1974 İzmir doğumlu olup 2006 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir 

Cerrahisi Bölümünde ihtisasını tamamladı. 4 dönem EANS kurslarını başarı ile bitirdi. 

6 ay süre ile Toronto Üniversitesi Sickkids Hospital’da gözlemci olarak bulundu.  TNDer 

yeterlik sertifikasını aldı. Siirt Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini, Gelibolu Askeri 

Hastanesinde askerlik görevini yerine getirdi. 2010 yılından itibaren Ankara Onkoloji 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde görev yapmaktadır. 10 Nisan 2015 

yılında doçent ünvanını aldı. Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Omurga Derneği, European 

Association of Neurosurgical Societies, EANO – European Association of Neuro-

oncology, AOSPINE, TNDer Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu, TNDer 

TURNOG, TNDer Nörotravma ve Yoğun Bakım Öğretim ve Eğitim Grubu üyelikleri 

bulunmaktadir. 51 uluslararası, 13 yurtiçi makalesi olup, yerli ve yabancı birçok bildiri ve 

6 adet kitap bölümü bulunmaktadır.

Derya Burcu HAZER 

8 Ekim 1978 tarihinde Trabzon’da doğdu. İlk öğrenimini Trabzon Cudibey İlkokulunda 

tamamlayan Hazer, orta öğrenimini Amherst Regional Junior High School, Amherst, 

Massachusettes, USA’ de tamamladı. Trabzon Anadolu Lisesinden 1996 yılında mezun 

oldu ve ardından 1996-2002 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce 

Tıp bölümünde tıp eğitimini tamamladı . 2003-2009 yılları arasında Hacettepe Tıp 

Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 

2009 yılı sonunda uzman olan Hazer, 2 yıl süre ile Çankırı Devlet Hastanesinde mecburi 

hizmetini tamamladı ve 2011 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2013 yılında 

YÖK bursu ile İsveç-Lund Üniversitesi ve Malmö Skane Regional Hospital’da periferik 

sinir rejenerasyonu ve cerrahisi- rekonstruksiyonu alanında 6 ay süreyle klinik ve research 

fellow olarak çalıştı. 2014 yılında Loreal-Unesco Milli Komisyonu –“Türkiye Bilim 

Kadını” Ödülüne layık görülen Hazer,  Eylül 2014 tarihinde Beyin ve Sinir Cerrahisi 

Doçenti oldu. 2011 yılından itibaren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin 

ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmakta olup; 

Biopolymerler –Biyoteknoloji; Periferik sinir rejenerasyonu ve cerrahisi- rekonstruksiyonu 

alanlarında deneysel ve klinik çalışmalarına devam etmektedir. 
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Kutlama

Cem DİNÇ

06 Mayıs 1976 tarihinde  İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da 

tamamladı. 1993 yılında Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl İ.Ü.Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi’ne girdi. 1999 yılında İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve 

2000 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimine başladı. 

2006 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı ve ardından 1 yıl süre ile askerlik görevini 

Ankara Gülhane Tıp Akademisi’nde yerine getirdi. Ekim 2007-Ekim 2009 yılları arasında 

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde devlet hizmet yükümlülüğü görevini tamamladı. 

2012 yılında Düzce Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında Yardımcı 

Doçent olarak göreve başladı. 30 Mart 2015 yılında Doçent ünvanını aldı. Evli ve 2 çocuk 

babasıdır. 

Melih BOZKURT

2001, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu

2001-2006, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği Asistanı

2006-2007, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği Uzmanı

2007-2008, Doğubeyazıt Devlet Hastanesi Mecburi Hizmeti

2008-2009, Konya Asker Hastanesi Askerlik Hizmeti

2009-2014, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği Uzmanı

2014’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği Doçenti

A.B.D University of Wisconsin Department of Neurosurgery kafa kaidesi ve vasküler

nöroşirürji alanında araştırmacı ve gözlemci

Evli ve iki çocuk babası

Index Medicus’da refere edilen dergilerde 36 tane yayın, 197 atıf, h-index 7.2

2006’da, Türk Nöroşirürji Derneği üyesi

2013’de Türk Nöroşirürji Derneği Vasküler Nöroşirürji Eğitim ve Öğretim

Grubu yönetim kurulu üyesi

2004-2007, Avrupa Beyin Cerrahisi Birliği (EANS) Board Öğrencisi

Araştırma Alanları:

Vasküler Nöroşirürji

Kafa Kaidesi Cerrahisi
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Kutlama

M. Erhan TÜRKOĞLU

06 Haziran 1977 yılında Kayseri’ de doğdu. Lise eğitimini 1992-1994 yılları arasında 

Kayseri Fevzi Çakmak Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp 

Fakültesinden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında Kastamonu Büyüksekiler Sağlık 

Ocağı’nda pratisyen hekim olarak çalıştı. 2003-2004 yılları arasında Batman İl Jandarma 

Komutanlığı Hasankeyf İlçe Jandarma Komando Bölüğü’nde tabip asteğmen olarak 

askerlik görevini tamamladı. 2004-2010 yıllarında Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği’nde ihtisasını yaptı. 

Temmuz 2009- Ocak 2010  tarihleri arasında Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin 

ve Sinir Cerrahi Bölümü serebrovasküler ve kafatabanı cerrahisi alanlarında research 

fellow olarak çalıştı. 2010-2012 yılları arasında S.B. Yozgat Devlet Hastanesi’nde mecburi 

hizmetini tamamladıktan sonra 2012-2013 yılları arasında Düzce Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak çalıştı. 2013 

yılında S.B. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Başasistanlık sınavında başarılı olarak S.B. 

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi kliniğinde  

başasistan olarak göreve başladı. Ekim 2013-Kasım 2013 tarihleri arasında Sendai Kohnan 

Hastanesi Nöroendovasküler Terapi Bölümünde researcher fellow olarak çalıştı. 10 Nisan 

2015 tarihinde doçent oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Ethem Taner GÖKSU

1977 Antalya doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya’ da tamamladı. 2000 

yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede 2000 – 

2007 yılları arasında Nöroşirürji ihtisası yaptı. 2005 yılında ABD Yale Üniversitesinde 

“İntrakranial Anevrizmaların Genetiği”  projesinde “Research Fellow” olarak çalıştı. 

Mecburi hizmetini 2007 – 2009 arasında Konya Seydişehir Devlet Hastanesinde, askerlik 

görevini 2009 – 2010’ da Erzincan Asker Hastanesinde yaptı. Akdeniz Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında, 2010 – 2012 arasında uzman, 2012 – 2015 

arasında yardımcı doçent olarak çalıştı. 10.04.2015’ te doçent ünvanını aldı. Evli ve iki 

çocuk babasıdır.   
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Yeni Üyeler

FATİH HAN 
BÖLÜKBAŞI

1980 yılında Sorgun’da 
doğmuştur. İstanbul 
Göztepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Ataşehir Memorial 
Hastanesi’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve 1 çocuk babasıdır.

ERDİNÇ ÖZEK

1979 yılında Tarsus’da 
doğmuştur. İstanbul 
Okmeydanı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. 
Halen Şişli Memorial 
Hastanesi’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve 1 çocuk babasıdır.

MAHMUT BALIKÇI

1967 yılında Bozova’da 
doğmuştur. Kocaeli 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Derince Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır.

HASAN EMRE AYDIN

1980 yılında İzmir’de 
doğmuştur. Osmangazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Yunus Emre Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve 1 çocuk babasıdır.

ALİ HALUK 
DÜZKALIR

1980 yılında İzmir’de 
doğmuştur. İstanbul 
Haydarpaşa Numune 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Özel 
Gaziosmanpasa Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve 1 
çocuk babasıdır. 

ENGİN DÜZ

1982 yılında Çat’da 
doğmuştur. Pamukkale 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Burdur Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evlidir.
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Yeni Üyeler

MEHMET OLPAK

1978 yılında Adana’da 
doğmuştur. Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Nevşehir Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

HALİL İBRAHİM 
SÜNER

1981 yılında Antakya’da 
doğmuştur. Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını 
almıştır. Halen Bitlis Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve 1 çocuk babasıdır.

ÜMİT EROĞLU 

1981 yılında Alaşehir’de 
doğmuştur. Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Ankara Üniversitesi 
İbn-i Sina Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evlidir.

NAİL ÇAĞLAR TEMİZ

1972 yılında Amasya’da 
doğmuştur. Ankara Gülhane 
Askeri Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen aynı yerde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve 1 çocuk babasıdır.

GÖKTUĞ AKYOLDAŞ

1984 yılında Bornova’da 
doğmuştur. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Midyat Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evlidir.

ERCAN BAL

1978 yılında Ankara’da 
doğmuştur. Hacettepe 
Tıp Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Ankara Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve 2 
çocuk babasıdır.
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Yeni Üyeler

DURMUŞ OĞUZ 
KARAKOYUN

1978 yılında 
Kahramanmaraş’da 
doğmuştur. Ankara 
Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Doğu Beyazıt Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve 1 çocuk babasıdır.

AHMET SEDAT 
KURTAR

1969 yılında Kütahya’da 
doğmuştur. GATA 
Haydarpaşa Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Elazığ Medikal Park 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve 3 çocuk babasıdır.

SERKAN KİTİŞ

1982 yılında Burdur’da 
doğmuştur. Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
aynı yerde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evlidir.

BORAN URFALI

1975 yılında Antakya’da 
doğmuştur. Mustafa Kemal 
Üniversitesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Bitlis Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. 

MUSTAFA YAVUZ 
SAMANCI

1983 yılında Kula’da 
doğmuştur. İstanbul 
Okmeydanı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
İstanbul Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evlidir.

ORKUN KOBAN

1981 yılında Iğdır’da 
doğmuştur. Haseki Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Sultanbeyli Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evlidir.



125Türk Nöro irürji Derne i Bülteni / May s 2015

Yeni Üyeler

AHMET ÖĞRENCİ

1983 yılında Şarkışla’da 
doğmuştur. İstanbul 
Üniversitesi Çapa Tıp 
Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Batman Bölge Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve 1 çocuk babasıdır.

İLKER HATİPOĞLU

1975 yılında Bursa’da 
doğmuştur. Osmangazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Bilecik Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

BURAK ÇABUK

1975 yılında İstanbul’da 
doğmuştur. Kocaeli 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen aynı yerde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

EMRAH AKÇAY

1980 yılında Kınık’da 
doğmuştur. İzmir Bozyaka 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen aynı yerde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve 1 
çocuk babasıdır.

SEZER ZEHİR

1975 yılında Sürmene’de 
doğmuştur. Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Bozüyük Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve 2 
çocuk babasıdır.

TUĞBA MORALI 
GÜLER

1983 yılında Kocaeli’nde 
doğmuştur. Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Karabük Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evlidir.
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TARIK AKMAN

1972 yılında Ankara’da 
doğmuştur. Pamukkale 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Onsekiz Mart 
Üniversitesi Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. 

ALİ SERDAR 
OĞUZOĞLU

1980 yılında İskenderun’da 
doğmuştur. İzmir Atatürk 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Malatya 
Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

ABDULLAH TOPÇU

1981 yılında Konya’da 
doğmuştur. Pamukkale 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını 
almıştır. Halen Ağrı Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

AHMET MUTLU 
AYÇİN

1972 yılında Kilis’de 
doğmuştur. Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Adana Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evlidir.

SERCAN SAVAŞ YALÇIN

1977 yılında Kırıkkale’de 
doğmuştur. Adnan 
Menderes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Antalya Kumluca Devlet 
Hastanesi’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

YAŞAR KARATAŞ

1982 yılında Suruç’da 
doğmuştur. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
aynı yerde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.
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MEHMET OSMAN 
AKÇAKAYA

1980 yılında İstanbul’da 
doğmuştur. İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Gaziosmanpaşa Taksim 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

HAKAN DEMİRCİ

1980 yılında Ardahan’da 
doğmuştur. Bakırköy Prof. 
Dr. Mazhar Osman Ruh 
Sağlığı ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Cizre Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 

ÖZGÜR DOĞAN

1979 yılında Hınıs’da 
doğmuştur. Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını 
almıştır. Halen Muş Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

CEREN KIZMAZOĞLU

1982 yılında Lefkoşa’da 
doğmuştur. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını 
almıştır. Halen Katip Çelebi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
İzmir Atatürk Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

AHMET GIYAS 
ÇUBUKÇU

1963 yılında Halep’de 
doğmuştur. Şişli Etfal 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen 25 
Aralık Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.

HÜSAMETTİN BULUT

1979 yılında Amasya’da 
doğmuştur. SSK Ankara 
Dışkapı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Özel 
Edremit Körfez Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.
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CUMHUR KAAN 
YALTIRIK

1981 yılında Ceyhan’da 
doğmuştur. Yeditepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen aynı yerde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 

GÖKMEN ÇOBAN

1982 yılında Ankara’da 
doğmuştur. Bozyaka Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Muş Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. 

İBRAHİM BURAK ATÇI

1978 yılında Gaziantep’de 
doğmuştur. Bozyaka Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Elazığ Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 

ÖMER AYDIN

1980 yılında Demirözü’nde 
doğmuştur. İzmir Bozyaka 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Antakya 
Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. 

CENGİZ GÖMLEKSİZ

1977 yılında Gümüşhane’de 
doğmuştur. İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Mengücek Gazi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.

AHMET ÇADIRCI

1945 yılında Kerkük’de 
doğmuştur. Şişli Etfal 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Acıbadem 
Aile Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve dört çocuk babasıdır.
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VOLKAN MURAT 
ÜNAL

1973 yılında Polatlı’da 
doğmuştur. İzmir Atatürk 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Tepecik 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.

UZAY ERDOĞAN

1976 yılında İzmir’de 
doğmuştur. Bakırköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen aynı yerde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

ÇAĞRI KÖKOĞLU

1980 yılında Gönen’de 
doğmuştur. Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Yunus Emre Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

MESUT METE

1979 yılında Adıyaman’da 
doğmuştur. İzmir Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Celal Bayar Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hafsa Sultan 
Hastanesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’nda 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evlidir.

MEHMET VOLKAN 
HARPUT

1980 yılında Karaisalı’da 
doğmuştur. İstanbul 
Yeditepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
aynı yerde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evlidir. 

İNAN GEZGİN

1978 yılında Herborn’de 
doğmuştur. Gaziantep 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Adıyaman Özel 
Park Hospital Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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ALAEDDİN 
KERİMOĞLU

1972 yılında Antakya’da 
doğmuştur. Osmangazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Hatay Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

ZEKİ KÜLAHÇILAR

1970 yılında Antalya’da 
doğmuştur. Pamukkale 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Ordu Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 

GÜVEN ÇITAK

1969 yılında Almanya’da 
doğmuştur. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Özel İzmir Şifa 
Üniversitesi Hastanesi’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

ELİF BOLAT

1979 yılında İzmir’de 
doğmuştur. Pamukkale 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk annesidir.

ALPARSLAN KIRIK

1977 yılında Kırıkklale’de 
doğmuştur. Ankara Gülhane 
Askeri Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Erzurum Asker 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde Nöroşirürji  
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

SÜLEYMAN DAMGACI

1960 yılında İzmir’de 
doğmuştur. Adnan 
Menderes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Batman Bölge Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.
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TUNCER TAŞÇIOĞLU

1982 yılında Ermenek’de 
doğmuştur. Ankara Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Patnos Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. 

OĞUZHAN DİNÇ

1977 yılında Kütahya’da 
doğmuştur. Osmangazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Yunus Emre Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evlidir.

LEVENT ARAS

1973 yılında Iğdır’da 
doğmuştur. Bakırköy Prof. 
Dr. Mazhar Osman Ruh 
Sağlığı ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Iğdır Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

AHMET TURAN DAĞLI

1973 yılında Kayseri’de 
doğmuştur. Erciyes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını 
almıştır. Halen Özel Şar 
Hastanesi’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

HÜSEYİN CANAZ

1981 yılında İstanbul’da 
doğmuştur. İstanbul 
Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Şişli 
Florance Nightingale 
Hastanesi Spina Bifa 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

MUSTAFA 
KARADEMİR 

1980 yılında İzmir’de 
doğmuştur. Kayseri Erciyes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Afyon Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.
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GÜNGÖR USTA

1976 yılında Arsin’de 
doğmuştur. İzmir Atatürk 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Yozgat 
Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır. 

İSMAİL İŞTEMEN

1980 yılında Mersin’de 
doğmuştur. Ankara Atatürk 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Çukurova 
Dr. Aşkın Tüfekçi Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

İSMAİL SEYMEN 
ÖZDEMİR

1971 yılında Uşak’da 
doğmuştur. Celal Bayar 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Bölge Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Bekar ve bir 
çocuk babasıdır. 

EMRE ÜNAL

1980 yılında İstanbul’da 
doğmuştur. Haydarpaşa 
Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Ağrı Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

GÖKHAN 
GÜNDOĞDU

1971 yılında Erzurum’da 
doğmuştur. Ankara Atatürk 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Dr. Münif 
İslamoğlu Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

BAHADIR ALKAN

1983 yılında Suluova’da 
doğmuştur. Onsekiz Mart 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Lüleburgaz Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evlidir.
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YUSUF BEKTAŞ

1968 yılında Akyazı’da 
doğmuştur. Kocaeli 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Derince Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

İBRAHİM ALATAŞ

1971 yılında Ankara’da 
doğmuştur. Vakıf Gureba 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Florence 
Nightingale Bilim 
Üniversitesi Spina Bifida 
Uygulama Araştırma 
Merkezi’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır.

ALPARSLAN UĞUR

1969 yılında Gümüşhane’de 
doğmuştur. SSK Ankara 
Dışkapı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır.  Halen 
Beypazarı Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

İDRİS SERTBAŞ

1981 yılında Muğla’da 
doğmuştur. Ankara Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Bartın Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evlidir.

ALPER ERGİN

1976 yılında Ereğli’de 
doğmuştur. İzmir 
Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Merkezefendi Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

GÖKHAN GÜNAYDIN

1982 yılında Trabzon’da 
doğmuştur.  Karadeniz 
Teknik Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını 
almıştır. Halen Iğdır Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.



134 Türk Nöro irürji Derne i Bülteni / May s 2015

Yeni Üyeler

BARIŞ KÜÇÜKYÜRÜK

1982 yılında İzmir’de 
doğmuştur. İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Bingöl Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

İSMAİL HAKKI 
KURTULUŞ

1973 yılında Borçka’da 
doğmuştur. Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Artvin Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

LEVENT GEDİKLİ

1977 yılında Trabzon’da 
doğmuştur. Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Rize Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

RAMAZAN FESLİ

1981 yılında Tarsus’da 
doğmuştur. Ankara Yıldırım 
Beyazıt Dışkapı Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır.  Halen 
Tarsus Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

SERVET YAVUZ

1977 yılında Erdemli’de 
doğmuştur. Konya Meram 
Tıp Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır.  Halen 
Necip Fazıl Şehir Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evlidir.

YAŞAR ÖZTÜRK

1977 yılında Ankara’da 
doğmuştur. Ankara Atatürk 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Yenimahalle 
Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.
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YASİN SARIKAFA

1981 yılında Adana’da 
doğmuştur. Okmeydanı 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Kayseri 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

BARAN YILMAZ

1980 yılında Kağızman’da 
doğmuştur. Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Göztepe Medical 
Park Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 

ALİ KEMAL ULAŞ

1976 yılında Samsun’da 
doğmuştur. Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Büyük Anadolu Hastaneleri 
Meydan Şubesi Nöroşirürji 
Bölümü’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

BANU TÜTÜNCÜLER

1979 yılında İstanbul’da 
doğmuştur. İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Trakya Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’nda 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır.

MEHMET KORKMAZ

1972 yılında Malatya’da 
doğmuştur. Kocaeli 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen İzmit Seka Devlet 
Hastanesi Beyin ve Sinir 
Cerrahisi Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

GÜRKAN BERİKOL

1984 yılında Adana’da 
doğmuştur. Mersin 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Karaman Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
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MELİH ÜÇER

1983 yılında Gaziantep’de 
doğmuştur. Bakırköy Prof. 
Dr. Mazhar Osman Ruh 
Sağlığı ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen aynı yerde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

ABUZER GÜNGÖR

1982 yılında Şanlıurfa’da 
doğmuştur. Bakırköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Erzurum 
Bölge Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

TUNÇ KOÇ 

1964 yılında Konya’da 
doğmuştur. 1995 yılında 
Picardie Üniversitesi 
Jules Verne Tıp 
Fakültesi’nden (Fransa) 
ihtisasını almıştır.1997 
yılında ise İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’nden 
eşdeğerlik almıştır. Halen 
İstanbul Doktorlar Merkezi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Bekar ve bir 
çocuk babasıdır.

GÖKHAN SERBES

1976 yılında Tarsus’da 
doğmuştur. Ankara Yıldırım 
Beyazıt Dışkapı Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Serbest 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

NESRİN AKKOYUN 
KAYRAN

1979 yılında İstanbul’da 
doğmuştur. Bakırköy Prof. 
Dr. Mazhar Osman Ruh 
Sağlığı ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Kanuni 
Sultan Süleyman Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evlidir.

ALPER IRAK

1976 yılında Samsun’da 
doğmuştur. Ankara Yıldırım 
Beyazıt Dışkapı Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Özel Yalova Uzmanlar 
Hastanesi Nöroşirürji 
Bölümü’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.
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NECATİ ÜÇLER

1976 yılında Cihanbeyli’de 
doğmuştur. Elazığ Fırat 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır.  Halen 
Adıyaman Üniversitesi 
Hastanesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’nda 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.

GÜVEN GÜRSOY

1983 yılında Antalya’da 
doğmuştur. Celal Bayar 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hafsa Sultan Hastanesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır.  
Halen aynı yerde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evlidir.

ERCAN ARMAĞAN

1977 yılında Muş’da 
doğmuştur. Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır.  Halen 
Harput Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

ÜMİT KAMACI

1975 yılında Ankara’da 
doğmuştur. Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Erzurum Bölge Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

MUSTAFA İLKER 
KUNTAY YASSA

1977 yılında İstanbul’da 
doğmuştur. Bakırköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır.  Halen Avcılar 
Anadolu Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

MURAT DAĞLI

1974 yılında Salihli’de 
doğmuştur. SSK Ankara 
Dışkapı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır.  Halen Seka Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.



138 Türk Nöro irürji Derne i Bülteni / May s 2015

Yeni Üyeler

BAHATTİN 
TANRIKULU

1984 yılında Bornova’da 
doğmuştur. Marmara 
Üniversitesi Pendik Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır.  Halen 
aynı yerde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

UFUK ÖZSOY

1981 yılında Mersin’de 
doğmuştur. Dışkapı Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Bursa Çekirge Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

RAMAZAN KAHVECİ

1978 yılında Balıkesir’de 
doğmuştur. Dışkapı 
Yıldırım Beyazıt Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Kırıkkale Yüksek İhtisas 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evlidir.

BÜLENT GÜLENSOY

1974 yılında Bursa’da 
doğmuştur. Ankara Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır.  Halen 
Özel Hayri Sivrikaya 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 

MERT ŞAHİNOĞLU

1983 yılında İzmir’de 
doğmuştur. Ankara 
Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Sivas Numune Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evlidir.

ABDULBAKİ KOZAN

1981 yılında Bandırma’da 
doğmuştur. Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.
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MURAT YILDIRIM

1971 yılında Çorlu’da 
doğmuştur. İzmir Atatürk 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Özel 
Medibafra Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

HAYDAR SEKMEN   

1981 yılında Hollanda’da 
doğmuştur. Ankara Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Derince 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evlidir.

UMUT YILDIRIM

1979 yılında İzmir’de 
doğmuştur Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Eyüp Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

HAKAN KORKMAZ

1977 yılında Ödemiş’de 
doğmuştur. Tepecik Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Şifa Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Bornova Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

EMRE BİLGİN

1977 yılında Adana’da 
doğmuştur. Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Adana Numune 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

SELÇUK GÖZCÜ

1975 yılında İskenderun’da 
doğmuştur. Okmeydanı 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Özel 
İskenderun Gelişim 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.
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ŞÜKRÜ ORAL

1982 yılında Yeşilhisar’da 
doğmuştur. Erciyes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Kayseri Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

FİKRET ŞAHİNTÜRK

1981 yılında Ankara’da 
doğmuştur. Başkent 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Yozgat Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

RAMİZ AHMADOV

1981 yılında Bakü’de 
doğmuştur. Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Özel Sada Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. 

TAMAY ŞİMŞEK

1974 yılında Denizli’de 
doğmuştur. Celal Bayar 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Diyarbakır Gazi 
Yaşargil Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

BARAN BOZKURT

1983 yılında Kars’da 
doğmuştur. Bakırköy Ruh 
ve Sinir Hastalıkları Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
aynı yerde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evlidir.

HAYDAR GÖK

1983 yılında Malatya’da 
doğmuştur. Ümraniye 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Kırklareli 
Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.
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FAHRİ ERYILMAZ

1982 yılında Tarsus’da 
doğmuştur. Dışkapı 
Yıldırım Beyazıt Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır.  Halen 
Sivas Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

ÖZDEN ÇAĞLAR 
ÖZTÜRK

1983 yılında Mersin’de 
doğmuştur. Dışkapı 
Yıldırım Beyazıt Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır.  Halen 
Mardin Nusaybin Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 

GÜLDEN DEMİRCİ 
OTLUOĞLU 

1984 yılında Aydın’da 
doğmuştur.   Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır.  
Halen Soma İlçe Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk annesidir.

TURGUT KUYTU

1975 yılında Üsküdar’da 
doğmuştur. Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Bursa Medicalpark 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

HAKAN ERDOĞAN

1978 yılında Kastamonu’da 
doğmuştur. Taksim Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Maltepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’nda 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evlidir.

UĞUR ÖZKAN

1983 yılında Tokat’da 
doğmuştur. Dışkapı 
Yıldırım Beyazıt Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır.  Halen 
Bitlis Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.
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REYHAN 
MEHMETOĞLU

1976 yılında Yunanistan’da 
doğmuştur. Ankara Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Anamur Özel Aramed 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 

MEHMET SABRİ 
GÜRBÜZ

1983 yılında Erciş’de 
doğmuştur. Haydarpaşa 
Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Emsey Hospital Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

SEMRA IŞIK

1981 yılında Bulgaristan’da 
doğmuştur. Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Hakkari Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 

MEHMET ŞİMŞEK

1983 yılında Mersin’de 
doğmuştur. Ümraniye 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır.  Halen Kırıkkale 
Yüksek İhtisas Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

ŞEVKİ GÖK

1973 yılında Tirebolu’da 
doğmuştur. Haydarpaşa 
Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Kars Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evlidir.

EMİN MEHMET 
EMİNOĞLU

1971 yılında Erzurum’da 
doğmuştur. Celal Bayar 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hafsa Sultan Hastanesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Göztepe Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.
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EVREN YÜVRÜK

1982 yılında İzmir’de 
doğmuştur. Ümraniye 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Ümraniye 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

HALİL OLGÜN PEKER

1983 yılında Afyon’da 
doğmuştur. İstanbul 
Okmeydanı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Şırnak Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evlidir.

ALİ KAAN KILINÇ

1971 yılında Merzifon’da 
doğmuştur. İstanbul 
Taksim Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Mut Devlet 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

AZMİ TUFAN

1969 yılında Trabzon’da 
doğmuştur. Okmeydanı 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Bağcılar 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

SEÇKİN AYDIN

1981 yılında Üsküdar’da 
doğmuştur. İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
Okmeydanı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.

İLKER ÖZHAN

1978 yılında Gaziantep’de 
doğmuştur. Tepecik Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nden 
ihtisasını almıştır. Halen 
Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa 
Kalemli Devlet Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.
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GÜVEN KILIÇ

1972 yılında Baskil’de 
doğmuştur. Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’ndan 
ihtisasını almıştır. Halen 
İzzet Baysal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. 

ALİ BÖREKÇİ

1979 yılında Eskişehir’de 
doğmuştur. Dr. Lütfi 
Kırdar Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Nöroşirürji 
Kliniği’nden ihtisasını 
almıştır. Halen Fatih 
Sultan Mehmet Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Nöroşirürji Kliniği’nde 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evlidir.

NURETTİN BATIHAN 
ÜYE

1982 yılında İstanbul’da 
doğmuştur. Kocaeli 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen aynı yerde nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evlidir ve iki çocuk 
babasıdır.

KEMAL PAKSOY

1982 yılında Of ’da 
doğmuştur. Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Kaçkar Devlet 
Hastanesi nöroşirürji 
uzmanı olarak çalışmaktadır. 
Evli ve bir çocuk babasıdır.

MUSTAFA ÖĞDEN

1976 yılında Eyim’de 
doğmuştur. Erciyes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroşirürji Anabilim 
Dalı’ndan ihtisasını almıştır. 
Halen Kırıkkale Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı’nda 
nöroşirürji uzmanı olarak 
çalışmaktadır. Evli ve bir 
çocuk babasıdır.


