Üyelerimizden
> Dr. Ethem Beşkonaklı/ Türk Nöroşirürji Derneği WFNS 2017 Adaylık Kurulu Başkanı

Hayali Gerçek Yapmak…
ve Başarının Hoş Kokusu!
Tasarımdan Sonuca 2017 Dünya Kongresi Adaylık Öyküsü…

Her ağızda dişler bir günahkâr öğütüyordu
Bir değirmen gibi, böylece aynı anda
Üç günahkâr birden işkence görüyordu.*

BÖLÜM 1

BİR ZAMANLAR KORE

P

as renkli bir sabah vakti hikayemiz Seoul’ de
başlamıştı. 15 Ekim 2008 günü sabah saatlerinde
Güney Kore’ye ayak basmış, 17 Ekim 2008 günü ise
başkent Seoul’de ülkemizden 27 arkadaşımızla birlikte
1. Türk-Kore Nöroşirürjiyenler dostluk toplantısını
gerçekleştirmiştik. Güney Kore nöroşirürjiyenlerinin yıllık
ulusal toplantısının tam ortasına gelen bir gündü. Toplantı
öncesi ve sonraki günlerde Koreli dostlarımızın bizlere karşı
anlatılamaz yakınlığı hepimizi çok etkilemişti. Etkileyen
şeylerden bir başkası ise dostlarımızın 2013 WFNS Dünya
Kongresini düzenleme hakkını elde etmiş olmalarının
verdiği kendilerine güven duygusuydu. O zamanki dernek
başkanları ve 2013 Dünya Kongresinin de başkanı olacak
olan Dr. He Won Jung ile birlikte Türk-Kore dostluğunun
sürekli olacağını belgeleyen memorandumu imzaladık.
Orada yaptığım konuşmada aramızdaki dostluğun

günübirlik olmadığı ve 1950’lerden gelen bir “kan
arkadaşlığı” olduğunu vurgulamıştım.
2008 yılı Haziran ayında göreve geldiğimizde yönetim
kurulu olarak WFNS ve EANS kongrelerine adaylık durumu
çok resmi olmasa da projelerimizden bir tanesi olarak
gündemimizdeydi. Kore’li dostlarımızla birlikteliğimizin

*Dante; İlahi Komedya. Cehennem bölümü 34. kanto; Yakınlarına, arkadaşlarına, vatanına ve milletine ihanet edenler, cehennemin 9.
dairesinde (cehennemin dibi) buzların içinde mosmor kesilerek titrerler. İskaryot Yahuda, Brütüs ve benzeri diğer hainlerin yanı sıra üç yöne
bakan üç ayrı başıyla hainleri çiğneyen Şeytan da buradadır.
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gündüzleri ve gecelerinde bu fikirlerimizden bahsetmeye,
onların finansal, bilimsel ve sosyal çalışmalarla ilgili
görüşlerini almaya başladık. Başkanları He Won Jung başta
olmak üzere önceki başkanları Moon Chan Kim, gelecek
başkanları Suck John Oh ve Kyu Song Lee bizlere politik
ve lojistik destek sağlayacaklarına samimiyetle söz verdiler.
Ancak asıl işin bizlerde olduğunu doğal olarak hatırlattılar.
Kapanış gecesi o zamanki WFNS başkanı Jaques Brotchi’ye
bu düşüncemizi bildirdik. Dr. Brotchi, kongre adaylığının
tüm ülkelerin hakkı olduğunu, “çalışın sizinde olur”
anlamına gelen birkaç sözle bildirdi! 18 Ekim 2008 günü
tüm Kore’li dostlarımızın bizleri havaalanına giden otobüse
kadar yolcu etmesiyle gezimizi tamamlayıp yurda döndük.
Bu arada 2. ortak toplantı zamanı olarak da Mayıs 2010 da
bizim ulusal kongre zamanını saptamıştık.

BÖLÜM 2

BİR BAŞKA ZAMAN ANKARA’DA
EV ÖDEVLERİ
Bir yandan daha önceki yönetim kurulları tarafından
başlatılan kurumsallaşma çalışmalarını yerleştirme
gayretleri, bir yandan doğal görevimiz olan bilimsel ve
mesleki çalışmalarımızla ilgili planlamalar, bir yandan
nöroşirürjiyenlere karşı bazen kendimizden kaynaklanan
sorunlarla uğraşma, öte yandan sosyal sorumluluk
projelerimizi başlatma çabaları bizlere neredeyse evlerimizi
unutturmuştu. Bu arada “Dünya Kongresi” için
projelendirme çalışmalarını ilerletmeye başlamıştık. Daha
önce 90’lı yıllarda birkaç defa Dünya Kongresi adayı
olmuştuk ancak hepsinden (3-5 oy alarak) hüsranla geri
dönmüştük. Bu durumun sebep-sonuç analizini yapmak
önemliydi ve analiz sonucu bizlere çok şey kazandırmıştı:
a)- Öncelikle o deneyimleri yaşayan o zamanların
yöneticilerinden nelerin yapıldığı, nelerin doğru
ya da yanlış yapıldığı, nelerin yapılamadığı, nelerle
karşılaştıkları, nelerin yapılması gerektiği ile ilgili
görüşler almaya çalıştık.
b)- Sadece kişisel arkadaşlıklara dayanan adaylık
sürecinin bir işe yaramadığını anladık!
c)- Konu Mart 2009 tarihinde 5. Kurultayımızda
tartışıldıktan sonra kurultay üyelerinden hem
WFNS 2017 hem de EANS 2014 kongrelerine
adaylık için onay ve destek aldık. Ancak 2014 EANS
kongre adaylığı söyleminin aday olabilecek başka
Avrupa ülkeleri için kullanacağımız bir pazarlık
unsuru olduğu o zamandan belliydi!
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d)- Ciddi bir adaylık kurulu oluşturulması gerekiyordu.
27 kişiden oluşan bir geçici kurul kuruldu (Temmuz
2009). Tüm kurul üyeleri geçmiş sonuçlar, ülkeler,
delegeler ve hedefler yönünden bilgilendirildi.
Yapılan toplantılarda hedefler, araçlar ve yöntemler
tartışıldı.
e)- Arkamızda ülkemizin resmi ve özel kurumlarının
desteği olması gerekiyordu. Resmi ve özel tüm
kurumlara ve yöneticilerine yönelik algı çalışmaları
yapılması gerektiğini kararlaştırdık. Bu nedenle
sadece bilimsel-mesleki kuruluş olmadığımızı aynı
zamanda aydın insan olmanın gerektirdiği toplumsal
projeleri de hayata geçirdiğimizi göstermeye karar
verdik. Bu nedenle “Türk Nöroşirürji Derneği
Hatıra Ormanı”, “önce Düşün” kurulumuzca
oluşturulan ilkokul öğrencilerine yönelik tüm
ülkeye yayılan “resim yarışması ve sergileri”, yine
aynı kurulca oluşturulan Ankara ve İstanbul’da tüm
yollar ve toplu taşım araçlarında “travma önleme
uyarıları” gerçekleştirildi. Bu arada ben, bir çok
resmi ve özel kurumda, özellikle öğrencilere yönelik
“travmadan korunma” konferansları vermeye devam
ediyordum.
f )- Türk Nöroşirürjisinin ve Türk Nöroşirürji Derneği’nin insan gücü başta olmak üzere, bilimsel, mesleki
ve kurumsal gücünün gösterilmesi gerektiğine
inandık.
g)- Kullanılabilecek tüm maddi kaynakların (dernek ya
da diğer kaynaklardan) seferber edilmesi gerektiğini
kararlaştırdık.
h)- Takım ruhunu oluşturabilmek için takım üyelerinin
benlik dürtülerinden sıyrıldığının gösterilmesi
gerekiyordu. Bu nedenle süreçteki 2 dernek
başkanı olan ben ve Dr. Murad Bavbek kongre
alındıktan sonraki süreçte herhangi bir aktif görev
beklentimizin olmadığını, ilerleyen süreçte o zamana
uygun kişilerin bu süreçte görev alması gerektiğini
takım arkadaşlarımıza bildirdik.
i)- Hedef kıtalar, bölgeler, ülkeler, delegeler ve bu konuda etkili kişiler saptandı. Hedef delegeler ve onların
bu süreçteki olası beklentileri ayrıntılı değerlendirildi. Yeni uluslar arası bilimsel toplantılar oluşturulmasına ve olağan toplantılarımızda konuya yönelik
davetli listesi oluşturulmasına karar verildi. Hangi
gruplara nasıl bir yaklaşım yapılması gerektiğine dair
yol haritaları oluşturuldu.
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BÖLÜM 3

YOLUMUZ UZUN,
YOLCU YOLUNDA GEREK
Tüm ilişkilerimizde ve belgelerimizde kullanacağımız
adaylığımızla ilgili bir slogan bulmamız gerekiyordu.
Bu slogan kısa, çarpıcı ve kolay algılanır olmalıydı.
Aramızdaki tartışmalar sonrası “destination Istanbul”
sloganını kullanmayı kararlaştırdık. Sonra hemen web
sitesi hazırlıklarına başladık. Güzel ve ilgi çekici bir web
sitesi hazırlamalıydık. Teknik konulardaki “her şeyi bilen”
arkadaşımız İhsan Solaroğlu, tasarımcılarla birlikte web
sitemizin ismini diğer adaylardan önce satın alıp (www.
wfns2017.info) çok güzel bir tasarım hazırladılar. Dr.
Solaroğlu bu arada Kültür bakanlığı ile görüşmeler yapıp
sitemizde yayınlanan İstanbul ve Türkiye ile ilgili tanıtım
filmlerinin yayın hakkını ücretsiz almamızı sağladı. Bu
arada hepimiz e-posta imzalarımızın altında sloganımızı
ve resmi web sitemizin adresini kullanmaya başladık.
Yurtdışı temasları ve konuşmaları olan bütün üyelerimize
bilgilendirme yaparak, onlarında tüm sunularında
sloganlarımızı ve destek isteklerini bildiren broşür/
afişlerimizi kullanmalarını sağladık. Maddi ve lojistik
destekler için ise kongre organizasyon ve tıbbi gereç
firmalarıyla görüşmeler yaptık. Onlara bu konunun milli bir

mesele olduğunu, karşılıksız olması koşuluyla bir (maddi,
lojistik, bilgi vb.) katkıları olacaksa bunu memnuniyetle
kabul edeceğimizi bildirdik. Başbakanlık Tanıtım Kurulu,
Figür, K2 ve Flap Tur gibi organizasyon firmaları, Türk
Hava Yolları ve İstanbul Kongre ve Tanıtım Bürosu maddi
ve lojistik destekleriyle projemize katkılar sağladılar. Tüm
bunlarla alt yapımız hemen hemen hazırlanmış, toplu
saldırı zamanı gelmiş ve artık ilk kurşun atılmalıydı!

BÖLÜM 4

İLK KURŞUN;
HEDEF KİTLEDE ALGI
DEĞİŞİKLİĞİ OLUŞTURMA
Analizlerimiz sonucunda ana hedef bölgelerimizi Orta
Doğu, Kuzey Afrika, Asya, Karadeniz Bölgesi ve Doğu
Avrupa olarak saptamıştık. Buradaki delegeler toplam
oyların yaklaşık yarısını teşkil ediyordu. Öncelikle bu
bölgelere yönelik ön çıkarmalar ve toplantılar yaparak güç
sağlamamız gerekiyordu. Önceki başkanımız Dr. Mehmet
Zileli’nin organizasyonuyla 10 Temmuz 2009 yılında ben,
Mehmet Zileli ve Murad Bavbek, ilk bölgesel temasımızı
Suriye ulusal kongresine katılarak başlattık. Bu bölge ile ilk
temasımızda onların da bizlerle sıkı ilişkiler oluşturulmasını
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karşılamaya karar verdik. Bu durum bilimsel bildiri ve
kişi katılımlarını arttırması bir yana, derneğimizin gücünü
ortaya koyması açısından da çok önemli bir politik davranış
olmuştur. Bu kongre sırasında tüm katılımcı ülkelerin
başkan ve delegeleriyle düzenlediğimiz resmi öğlen yemeği
bizim açımızdan önemli bir kırılma noktası olmuştu.
Yemek sırasında elimizde yedek tuttuğumuz! EANS kongre
adaylığımızı Yunanistan’ın ricasıyla geri çektik. Yunanistan,
2007 yılında 2011 Avrupa kongresi için aday olmuş ancak
İtalya’ya karşı kaybetmişti. Bu defa 2014 kongresi için aday
olmak istiyorlardı. Açıkçası bizim EANS kongresi için
adaylıktan vazgeçmemizi, tüm grubun Avrupa kongresi
için kendilerini desteklemesini, buna karşılık Dünya
kongresi için de bizim desteklenmemizi kabul edeceklerini
açıklıyorlardı. Bizim bu öneriyi kabul ettiğimizi açıklamamız
sonrası konuyu anlayan Rus dernek başkanı Dr. Potapov’un
önerisiyle tüm Karadeniz bölge ülkeleri temsilcileri EANS
için Yunanistan’ı, WFNS için ise bizi destekleme kararı aldı
ve yemek sırasında bu karar hep beraber kutlandı. Böylece
ilk aşama başarıyla aşılmıştı. Bu durum derneğimizin
uluslar arası arenada yaptığı resmi olmayan ama herhalde
ilk özellikli çıkar anlaşmaydı. Bundan sonra 2. Aşama olan
Orta Doğu ülkeleri geliyordu. Bu toplantının hazırlıkları
da tüm hızıyla devam ediyordu. Bir yandan yazışmalar
devam ederken ben Kasım 2009 da 9 günlüğüne Dr. Yousef
arzuladıklarını öğrendik. Tarihsel, kültürel, ekonomik
birlikteliklerin ve ortak anıların devreye sokulması
zamanıydı. Burada karşılaştığımız birçok Pan Arab birliği
üyesi ülke delegelerine amaçlarımızı anlattık. Bu toplantı
vesilesiyle orada bulunan Japon, Alman, Belçika ve İtalya’dan
gelen konuşmacılarla da temaslarımız ilave kazanç olmuştu.
Daha sonra bu bölgeye yönelik hazırladığımız “1. Middle
East Neurosurgical Symposia” davet mektuplarını
göndermeye ve hazırlıklarına başladık. Bu arada Ağustos
2009’da Boston/ABD de yapılan 14. WFNS Kongresine
kalabalık bir ekip olarak katıldık, orada temaslarımıza
devam ettik. Kore’li arkadaşlarımız aracılığıyla tekrar tekrar
adaylık sürecimizle ile ilgili tepkilerin değerlendirmelerini
yaptık. Executive Komite toplantısı ve bilimsel oturumlar
başta olmak üzere tüm alanlarda adaylık tanıtım temaslarını
basılı malzemeler eşliğinde gerçekleştirdik. 16-18 Eylül
2009 tarihinde ilk defa Karadeniz Bölge çıkartması
yaparak Ukrayna Ulusal toplantısına katıldık. 1 ay sonra
Dr. Mehmet Zileli başkanlığında İstanbul’da yapılan “6.
Karadeniz ülkeleri Nöroşirürji Kongresi” bu bölge
desteği için önemli bir toplantı olmuştur. Toplantı öncesi
Nisan ayında Başbakanlık Tanıtım Ofisine başvurusunu
yaptığımız projemiz kabul edilmiş ve masraflarımızın
önemli bir kısmı için katkı sağladığımız ortaya çıktığı için
her ülkeden 7 kişinin katılım ve konaklama masraflarını
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Al-Awadi’nin davetiyle Kuveyt’e gittim. Orada diğer bazı
toplantılar veya özel ziyaretler nedeniyle bulunan birçok
bölge ülkelerinden nöroşirürjiyenlere derneğimizi örnek
göstererek dernek organizasyonları ve kurumsallaşma
konularını anlattım. Aralık 2009 tarihinde ise yine Dr.
Murad Bavbek ile birlikte Ürdün’lü başkan Dr. Mahmut
Karmi’nin davetiyle Ürdün ulusal toplantısına eklemlenen
Pan-Arab toplantısına katıldık. Burada yine kendi
toplantımızın hazırlık çalışmaları yanında birçok bölge
ülkelerinden yöneticilerle bir araya geldik. Geçen dönem
Ürdün WFNS 2013 Kongresi için aday olmuş ve Güney
Kore’ye karşı kaybetmişti. Onların çabalarını ve kaybediş
hikayelerini de bu arada ders olarak öğrendik. Bazen
kendilerine çok yakın saydıkları kimselerin ve ülkelerin
bile “yeterki bunlar başaramasın” diyerek oylama sırasında
kendilerine oy vermediklerini üzüntüyle anlattılar. Nisan
2010 yılına geldiğimiz zaman İstanbul toplantımız için
tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştı. Fas’tan, Endonezya’ya
18 ülke ve 2 bölgesel dernek, her bir ülkeden 5-7 arası
kişi davetli olmak üzere toplantımıza katıldı. Açılışını
mehter takımı ile yaptığımız toplantıyı Boğaz turu ile
tamamlayarak misafirlerimize ülkemizi, İstanbul’u ve
derneğimizin bilimsel ve organizasyon gücünü tanıttık.
Bu gruplar tarihi-kültürel ve psikolojik nedenlerle aslında
bizi desteklemeye hazırlardı. Bunu sağlamak için küçük bir
çaba ve ilgimizin gösterilmesi gerekiyordu. Bunu yaptık!

Bu toplantı sırasında ve sonrasında tüm katılımcı ülkeler
2017 yolunda bizi desteklediklerine dair resmi kararlarını
belgeleriyle birlikte ilettiler. Artık sırada 24. Bilimsel
Kongremizin gerçekleştirilmesi ve oraya gelecek olan 40
Kore’li arkadaşımızın ağırlanması vardı. 16 Mayıs 2010
tarihinde Antalya’da 2. Türk-Kore nöroşirürjiyenler dostluk
toplantısını gerçekleştirdik. Özellikle gala gecemizde sanatçı
Zeliha Sunal’ın onlara yaşattığı eğlenceyi unutamadıklarını
hala söylemektedirler. Bu arada derneğimizde yönetim
kurulunun değişme zamanı gelmişti. Haziran 2010
tarihinde Dr. Murad Bavbek başkanlığındaki yeni
yönetim kurulu göreve başladı. Bu çalışmaları beraber
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yaptığımız birçok arkadaşımız yeni yönetim kurulunda
da görev aldılar. Biz adaylık komitesi olarak göreve devam
ediyorduk ancak yeni yönetim kurulunun bu çalışmaları
bilen ve destekleyen kişilerden oluşması ayrıca önemli
bir şans olmuştur. Hazırlıklar, yazışmalar, kişisel ve grup
ziyaretleri son hızla devam ediyordu. Suriye’ye tekrar olmak
üzere, Malezya, Cezayir, Mısır, Kırgızistan ve Yemen’e
davetli olarak ziyaretlerimiz birbirini izledi. Komite
üyesi birçok arkadaşlarımız da gittikleri toplantılardaki
sunularında ülkemizi tanıtıyorlar, destek isteklerini sürekli
tekrarlıyorlardı. Bu arada hedef bölgelerden geriye kalan
Asya bölgesi içinde benzer bir toplantıyı yine İstanbul’da
planladık. Bu toplantı 18-20 Şubat 2011 de 8 ülkenin
katılımıyla gerçekleşti. Japonya, Kore, Rusya gibi Asya
ülkelerinin desteği zaten sağlanmıştı. Ancak özellikle
Taiwan, Singapur, HonKong, Moğolistan, Bangladeş ve
Malezya gibi Güney Doğu Asya ülkelerinin bu toplantıya
katılımı ve o bölge ülkelerine yönelik çalışmalarımız çok
başarılı sonuçlar verdi. Bu arada toplantıya katılan AsyaPasifik derneğinin başkanı Yong-Kwan Tu’nun WFNS
gelecek dönem başkanlığına aday oluşu, onun bizden ve
bizim aracılığımızla diğer birçok ülkeden destek beklemesi
ve derneğimizin de resmi olarak onu desteklemesi akılcı
planlamalarla birlikte şansımızın da iyi yolda olduğunu bize
gösteriyordu.

BÖLÜM 5

BAŞBAKANLIK RESEPSİYONU;
GERÇEK ve ALGILANAN
ARASINDAKİ UÇURUMUN
KAPATILMASI
Mavi Marmara gemisinde yaralanan vatandaşlarımızdan
bir tanesini klinik şefi olduğum Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastenesi’nde ameliyat etmiştik. 4 puanla gelen
hasta süreç içinde 7-8 puana kadar çıkmıştı. Ancak aile
Rehabilitasyon için hastayı Almanya’ya götürmek istiyordu.
Bir toplantı için ülkemizde bulunan Dr. Madjid Samii
daha önceden tanışıklıkları olan Başbakanımızın ricasıyla
hastayı Konsülte etmeye gelmiş ve hastanede kendisine Dr.
İhsan Solaroğlu eşlik etmişti. Konsultasyon sonrası Sayın
Başbakan’a hasta hakkında bilgi verirken, İhsan konuyu
bu çabalarımıza ve adaylığımıza getirmiş ve Dr. Samii’den
de Başbakanımızın yanında destek istemişti. Konuyla
yakından ilgilenen Sayın Başbakan, bu durumun çok önemli
olduğunu, kendisinin de gerekli yardımları sağlayacağını
bildirince batı ülkelerindeki olası negatif tutumların
engellenebileceği şansı ortaya çıkmıştı. Dr. İhsan Solaroğlu
bu organizasyonun planlanma sürecinde; Sayın Başbakan’ın
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Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Dışişleri Başdanışmanı
Sayın Fuat Tanlay, Başbakan Danışmanı Sayın Yıldırım
Ramazanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan
Danışmanı Sayın Erman Tuncer ile görüşmelerde bulundu.
Özellikle Başbakanımızın danışmanlarından Sayın İsmail
Topuz Bey bu sürecin her aşamasında canı gönülden
yardımcı olmuştur. Böylece Sayın Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın Dolmabahçe’deki resmi ofisinde vereceği
resepsiyon için 20 Şubat 2011 tarihi kararlaştırıldı. İhsan,
Feridun ve Uğur, 2 defa Almanya’ya giderek Dr. Samii ile
birlikte batı ülkeleri (Amerika ve Batı Avrupa) delegeleri
üzerinde çalışma yaptılar. Dr. Samii’nin de önerilerini
dikkate alarak Batı Avrupa ve Amerika’dan bir çok delegeye
resepsiyon için davet mektupları gönderildi. Doğal olarak
bir kısmı gelemedi ancak destekleyeceklerini bildiren nazik
mektuplarını gönderdiler. Gelemeyenlerin yerine daha
önceki toplantılarımıza bir şekilde katılamayan hedef bölge
delegelerini davet ederek resepsiyon yaklaşık 35 ülkeden
50 civarı delege (eşleri ile birlikte) gerçekleştirildi. Burada
Dr. İhsan Solaroğlu’nun pratik katkıları tüm camiamızın
anılarında yer almalıdır. Başbakanlık ofisi yetkilileriyle
sürekli temas halinde Sayın Başbakan’ın vurgulamasının
önemli olacağı konular tekrar çalışıldı. Buradan çıkan
sonuç; 2017 kongresi için kongre merkezinin ücretsiz
tahsis edilmesi, Başbakanlık tarafından tahsis edilecek
bir sarayda kongre sırasında başkanlık yemeği, Kongre
katılımcılarının ülkemize girişi sırasında VIP pasaport
bankosundan giriş yapmaları (Marakeş/Fas 2005 faciası
yıllardır herkes tarafından konuşulmaktadır) idi. Tüm
delegeler bu düzenlemelerden o kadar etkilenmişlerdi ki,
henüz ikna olmamış delegelerin eşleri bile “sizden başka
bir ülkeye bu kongrenin verilmesi WFNS için büyük
bir kayıp olacaktır” demeye başlamışlardı. Ertesi gün
İstanbul’un (Topkapı sarayı, Boğaz turu), derneğimizin ve
ek projelerimizin tanıtımları (WFNS 2017 Ormanı, kongre
katılımcılarına ücretsiz taşıt kartları, bisiklet tahsisleri
vb…) ve Harbiye Kongre Merkezi gezisiyle tüm konuklara
organizasyon gücümüz gösterilerek kurgusal algı değişikliği
oluşturuldu.

2011 tarihinde Kırgızıstan ulusal toplantısına 3 ayrı
dönem dernek başkanları olarak (Dr. Zileli, Dr. Bavbek ve
ben olmak üzere) katıldık. Burada Kırgız kardeşlerimizin
düzenlemesiyle Kazak ve Rus delegelerle tekrar görüşmeler
yapıldı. Onlardan alınan bilgilerle Asya kıtasındaki tüme
yakın oyları alacağımızı artık anlamıştık. Recife’de yapılacak
oylama yaklaştıkça İstanbul hatırlatmaları her koldan
devam ediyordu. Dernek sekreterimiz İhsan, tasarımını
kendisi hazırladığı çarpıcı broşürleri tüm delege ve ülke
dernek yöneticilerine periyodik olarak gönderiyordu. Bu
konuda son 1 ay içinde gönderdiği e-posta sayısı herhalde
3000’in üzerinde idi.

BÖLÜM 6

SON KURŞUNLAR!
Bu arada 2011 Nisan ayında ulusal kongremize yeni
konuklar davet edildi (her ikisi de delege ve etkili grupların
temsilcisi olan Dr. Marcos ve Dr. Oyesiku). Ayrıca küçük
gruplar halinde tüm bölgelerde temaslar devam ediyor
ve uluslararası toplantılara katılan üyelerimiz adaylık
posterlerimiz eşliğinde sunularını yapıyorlardı. Ayrıca
özellikle yakın ilişki kurulan delege ve yöneticilerle yılbaşı,
paskalya, ramazan, bayram/seyran! hangi tür olursa olsun
tüm özel günlerde telefon dahil her türlü ilişki kurarak
hem sempati arttırılıyor hem de küçük yoklamalar yaparak
Eylül ayında Recife’deki oylamada bulunmaları için teşvikte
bulunuyorduk. Haziran ayında İstanbul’da düzenlenen
SUN (Society of University Neurosurgeons) toplantısının
İstanbul’da yapılması, başta Kuzey Amerika delegeleri
olmak üzere bu toplantıya katılan diğer delegelerin son bir
kez daha etkilenmesi için iyi bir fırsattı. SUN toplantısında
görev alan İhsan ve Feridun, toplantıya katılan tüm
delegeleri yakın markaja aldılar. Daha sonra 19-20 Ağustos

BÖLÜM 7

MUTLU SON!
13 Eylül 2011 tarihinde yaklaşık 20 kişi olarak Recife/
Brezilya’ya ulaştık. Bu yolculuk için Türk Hava Yollarının
derneğimize yardımları için girişimlere ön ayak olan sevgili
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arkadaşımız Kadir Kotil’e özellikle teşekkür ediyorum. K2
Kongre firmasından Cüneyt Gülay ve Naci Armağan Beyler
ve İstanbul Ziyaret Bürosundan Elif Hanım da lojistik
destek için bizimle birlikte idiler. Naci ve Cüneyt çok iyi
bir organizasyonla derneğimizin sergi alanını hazırlamışlar,
tanıtım malzemelerini İstanbul’dan büyük zorluklarla
taşımışlar ve oteller arası transferlerimiz için çok büyük
kolaylık sağlayan ve sürekli ring yapan otobüs kiralanmasını
gerçekleştirmişlerdi. Otobüsün üstünde dernek logomuzla
birlikte büyük bir pano halinde derneğimizin ismi yer
alıyordu. Öyle ki bu otobüse oteller arası ring sefer
yaptırırken çoğu zaman başka ülkelerden delege veya
katılımcıya bile hizmet veriyorduk. Bu küçük ayrıntı bile
bizim organizasyon kapasitemizi onlara gösteren önemli bir
olay haline gelmişti. Bu arada bilimsel toplantılar yanında
sosyal faaliyetlerde tüm hızıyla sürüyordu. Aday olan diğer
tüm ülkeler delegelere özel geceler düzenlemek veya son
dakika broşürleri ile daha önce yaptıkları gibi delegeleri
etkileyeceklerini zannediyorlardı. Özellikle İngiliz ekibinin
broşürü bizim çok işimize yaradı. Son sayfalarına koydukları
vize istenen ülkeler listesini, bu listeyi görme şansı olmayan
Asya, Afrika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkeleri
delegelerine ulaştırılmasında bizlerde memnuniyetle katkı
sağladık! Biz herhangi bir gece düzenlemek istemedik. Zaten
tüm delegelere daha önce ulaşılmıştı ve son dakika telaşına
gerek duymadık. Ancak ülke/delege yoklamalarımızı günlük
olarak yapıyorduk. Her gün sabah ve akşam saatlerinde
otelde tüm ekip toplanarak günlük durum değerlendirmesi
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yapıyor, eksikleri birbirimize söylüyor, adaylık sunusunu
hazırlıyor, farklı bir durum varsa tartışıyor ve özellikle
Kuzey Amerika delegelerine karşı özel görevlendirmeler
yapıyorduk. Recife’de ki bu çalışmalarda bizlere katılan
ve bu delegeler üzerinde hassasiyetle çalışan Sayın Dr.
Necmettin Pamir Bey’e, ayrıca teşekkür gerekmektedir.
Özellikle Kore ve Arap grupları ise sanki kendileri adaymış
gibi çalışıyorlardı. Bizim tanıyamadığımız diğer bazı ülke
delegelerini yanımıza getirip bizimle tanıştırıyorlar ve onlarla
bizim adımıza konuşuyorlardı. Kim bilir belki onlarında
aday olan diğer bazı ülkelerle hesapları vardı! Ve bu hesabı
bizim aracılığımızla görmek istiyorlardı. Tüm koşullar
bizim için uygun ilerliyordu. Ancak asıl önemlisi herhalde
bu koşulları oluşturmak veya görmek olmalıdır. Son gün
akşam kendi aramızda oy tahmini yaptık. Hiç kimsede

tereddüt yoktu. Ben işin başından beri yaptığım gibi en
az 80 civarı oy tahmininde bulundum. En yüksek tahmin
ise Dr. İhsan Solaroğlu’na aitti (90-100 arası) ve o kazandı.
16 Eylül günü öğleden sonra toplantı salonunda önce tüm
ülkeler sunumlarını yaptılar. Bizim sunumumuzu Dr. Uğur
Türe arkadaşımız çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
Salonda alkış ölçümü yapacak bir cihaz olsaydı yine oylama
sonucuna benzer bir sonuç herhalde çıkardı. Bu arada
ben arka sıralarda elimde bir kağıtla delege yoklaması
yapıyordum. Salonda o anda olmayan ve bize oy vereceğini
bildiğimiz delegeleri kendi arkadaşlarına soruyor ve onları
bulmalarını sağlıyorduk. Bu yoklama sırasında bana
yardımcı olan ekibimizden Dr. Soner Şahin, Dr. Mehmet
Sorar arkadaşlarımız ve aslında gezmeye gelip heyecanla
ekibimize katılan Medel Tıp firmasından Necmetin Turan
büyük çaba harcadılar. Ayrıca yine yoklamaya yardımcı olan,
hangi delegenin kime oy verdiğini gözleyen ve bana haber
veren Ürdün delegesi Dr. İshag Ghanem ve Yemen delegesi
Dr. Amin Alkamali’ye de minnettarız. Onların sayesinde
bize söz veren oy bloğumuzun tamamının (bir kişi hariç)
sözlerini tuttuğunu anladık. Yanımızda görünen ancak bize
ilk turda oy vermeyen bir kişi ise özel bir operasyonla 2.
turda oy vermek zorunda kalmıştı! Oylama sonrası oylar
sayılırken heyecan üst düzeyde idi. Arkadaşlarımız (Soner,
Mehmet ve Kadir) kapalı olan ancak penceresinden içerisi
gözlenebilen bir odanın kapısında her olasılığa karşı
nöbet tutarak güvenliği sağladılar! Bir ara arkadaşlarımız
sevinçle üst üste konan bir grup oy kağıdının diğerlerinin
toplamı kadar olduğunu bildirince sadece ilk turda alıp
alamadığımızı merak etmeye başlamıştık. Nihayet sonuçlar
açıklanınca bizim 95 oy aldığımız, diğer tüm ülkelerin ise
95 oy aldığı ortaya çıktı (Burnundan kıl aldırmayan Londra
sadece 19 oy almıştı). Diğer aday ülkeler derin bir şaşkınlık
içerisindeydiler. Bir ülke tüm diğer ülkeler kadar oy almıştı.
Ancak yönetmelik gereği kullanılan toplam oy sayısının
yarısından 1 fazla yani 96 oy almalıydık. 2. tur oylamaya
geçileceği açıklanınca aday olan diğer ülkelerden bile hem
“etik” değil hem de “daha fazla ezilmek istemiyoruz”
itirazları yapıldı, ancak yönetmeliklere uygun olması
açısından 2. tur oylamaya geçildi. Bu arada ben ne olur
olmaz kaygısıyla Mısırlı dostumuz Dr. Adel El-Hakimle
görüşerek bize oy vermediklerini bildiği 1 ülkeyi ikna
edip bize oy vermelerini sağlamasını rica ettim. Hemen
gereğini yaparak yeni üyeliğe kabul edilen “East African”
delegeleriyle konuşup bizimle tanıştırdı. Aslında buna hiç
ihtiyaç yoktu çünkü diğer aday ülkelere oy veren delegelerin

çoğu “2. tur oylama gereksizdir” ve “Türkiye’ye haksızlıktır”
diyerek salonu terketmişlerdi. Çok kısa sürede 2. tur
oylama sonuçlandı ve 101 oy aldığımız açıklandı. Diğer
ülkelerin aldığı oylar bu defa açıklanmadı! Artık tebrikleri
kabul etme zamanı gelmişti. Tüm ekibimiz salonun
değişik bölgelerinde tanıdık tanımadık tüm delegelerin
kutlamalarını kabul ediyorlardı. Hepsinin ortak söylemi
yıllar süren çalışmalarımızla bu sonucu hak ettiğimizdi.
Bazı ülke delegelerinin bizden daha fazla sevinçli olduğunu
görmemiz ise ayrıca sevindirici idi. Hatta birçok delege
bizim ekibin hatıra fotoğraf çekimlerinde bile bizden
ayrılmıyorlar ve fotoğrafa girmek için can atıyorlardı.
O akşam Brezilya gecesinde gerginliklerimiz bittiği için
hepimizde ortaya çıkan kas ağrıları eşliğinde kutlamalarımız
devam etti. Artık geri dönme zamanı gelmişti ve bu başarılı
sonucun verdiği huzurla ülkemize geri döndük.
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BÖLÜM 8

HADİ BAKALIM KOLAY
GELSİN!
2017 DÜNYA KONGRESİNİN
UZUN DÖNEMDE TÜRK
NÖROŞİRÜRJİSİNE ETKİLERİ
Adaylık komitesinin görevi artık sona ermiştir. Önümüzdeki
dönem yöneticilerinin 2017 Dünya Kongresinin ülkemize
ve derneğimize yakışır bir şekilde yapılması için gerekli
çabaları harcayacaklarına güvenimiz tam olarak görevi
onlara devretmekten mutluluk duyuyoruz. Bu kongrenin
alınmasının ve bu sürecin işlemeye başlamasının (daha
kongre yapılmadan bile) kısa ve uzun dönemde olumlu
yansımaları olacaktır. Bunlar özetle ;
1- Türk Nöroşirürjisi gibi Türk Bilim Dünyası’nın
uluslararası saygınlığı ve gücü artacaktır
2- Genç üyelerimiz için yeni fırsatlar ortaya çıkacaktır!
3- Bu tanınmışlık sağlık turizminde de daha fazla artışa
yol açacaktır!
4- İstanbul’un şehir olarak diğer tüm disiplinlerin
gelecekteki adaylıklarında referans gücü artacaktır
5- Kongre firmalarının da referans gücü artacaktır.

BÖLÜM 9

TEŞEKKÜRLER!!!
Adaylık komitesi başkanı olarak derneğimiz adına
birçok teşekkürü birden yapmak durumundayım. Bu
sonuç derneğimizin şu anda ulaştığı bilimsel, sosyal ve
kurumsal gücünün bir yansımasıdır. Buna ulaşmak için
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derneğimizin 25 yıllık geçmişindeki tüm yöneticilere
teşekkür borcumuzdur. Bu yazıda söz edilen tüm çalışmalar
bir kültür ve deneyimler sonucudur ve bir anda oluşması
beklenemez. Tüm geçmişimizin bize kazandırdığı maddi ve
manevi birikimleri kullandık. Önceki dönem başkanımız
Dr. Mehmet Zileli, uluslar arası bilimsel ve sosyal tüm
etkisini çalışmalarımızda kullanmış, yurt içi ve dışı tüm
aktivitelerde yer almış, muhterem annesinin ameliyatı
sırasında bile görev bilinci ile Brezilya’da bizlerle beraber
çalışmalara devam etmiştir. Şimdiki başkanımız Dr. Murad
Bavbek, benzer şekilde tüm aktivitelerde yer alma dışında,
son dönem sorumlusu olarak planlanan çalışmaların maddi
ve manevi sürdürülmesi için yetkilerini kullanmıştır.
Kendilerine tüm camiamızın adına teşekkür etmek gerekir.
Derneğimiz 2. başkanı Dr. Uğur Türe, özellikle son dönem
çalışmalarında birçok batı ülkesi delegelerinde algı kırılması
için görev yapmış ve adaylık sunumumuzu başarıyla
gerçekleştirmiştir. Genç arkadaşlarımız Dr. İhsan Solaroğlu
ve Dr. Feridun Acar olmasaydı bu çalışmaları her halde
çok zor yapabilirdik. Dinamik, çalışkan, özverili ve çağdaş
teknolojiye hakim beyinlerini derneğimizin hizmetine
tahsis etmişler ve sempatik güçlerini her ortamda göstererek
tüm temaslarımızın sağlıklı yürümesini sağlamışlardır. 2017
WFNS adaylık komitesinin tüm üyeleri; görüşleri, önerileri ve

çalışmaların yürütülmesinin ana organı olarak derneğimizin
tarihinde unutulmaz bir sayfanın açılmasını sağlamışlardır.
Adaylık Kurulu üyesi olup Brezilya’daki son çalışmalara
özveriyle katılan önceki başkanlarımız Dr. Yücel Kanpolat
ve Dr. Necmettin Pamir’in yanı sıra Dr. Saffet Mutluer, Dr.
Nejat Akalan, Dr. Şükrü Çağlar, Dr. İbrahim Ziyal ve Dr.
Kadir Kotil varlıklarıyla ve katkılarıyla derneğimizin bir
bütün olarak algılanmasını sağlamışlardır. Adaylık kurulu
üyesi olmasalar bile Brezilya’da tüm çalışmaların enerji
kaynakları, stand alanımızın değişmez kişileri, tüm lojistik
destekleri özveriyle gerçekleştiren Dr. Soner Şahin, Dr.
Mehmet Sorar, K2 Kongre Organizasyon yetkilileri Cüneyt
Gülay, Naci Armağan ve İstanbul Ziyaret Bürosundan Elif

Fisunoğlu’na yine çok şey borçluyuz. Bu arada öneri ve
görüşleriyle bu süreçte katkılarını esirgemeyen, özellikle
uluslar arası toplantılardaki sunuları sırasında adaylığımız
için destek isteyen, arkadaş/delege ilişkilerini kullanan
veya bize bilgi veren ve grup bilincinin gerektirdiği tüm
çalışmaları gerçekleştiren üyelerimize de çok teşekkür
ederiz. Bizim adaylığımızı kendi adaylığı olarak görüp
Başbakanlık resepsiyonuna çağrılacak delegelerin seçimi,
onların ağırlanması ve sunumlarımızdaki dikkat edeceğimiz
yönlerle ilgili gerçekçi önerilerde bulunan Dr. Madjid
Samii’ye de çok şey borçluyuz. Bizim çabalarımızın sonuçta
ülkemizin prestiji olduğunu, 7000 kişi ortalama seyirci
getiren bir spor turnuvası için bir çok destek yapılırken
10.000 kişilik katılım beklenen bir bilimsel toplantı içinde
destek sağlanması gerektiğini bize kendisi anlatan sayın
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanlık ofisinin
tüm görevlilerine teşekkürlerimizi sunarız. Tüm ekip
olarak yaklaşık 3 yıl süren bu çalışmaları yaparken bizleri
teşvik eden ve belli bir dönem “kısmi zamanlı” olarak evde
bulunmamıza katlanan eşlerimiz ve çocuklarımıza da çok
teşekkürler.
Son olarak; önce hayal etmeden herhangi bir şeyin
gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Hayallerimize ve
bu hayallerimizde bizlere eşlik eden gündüzlerimiz ve
gecelerimize de çok teşekkürler…
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