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Başkandan

Doç. Dr. ETHEM BEﬁKONAKLI
Türk Nöroﬂirürji Derne¤i Baﬂkan›

QUO VAD‹S!*
25. YILINDA
TÜRK NÖROﬁ‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹
NEREYE G‹D‹YORUZ!
“Oysa biz hala gerçe¤i görmezden geliyoruz. S›¤›nmaya al›ﬂt›¤›m›z pembe bir tablo var. Kime sorarsak soral›m,
yetenekli ve pek cevval cerrahlar›m›z›n oldu¤u tart›ﬂ›lmaz. Hatta öyle ak›l almaz fikirlerimiz ve teorilerimiz var
ki; hemen hemen çözüm üretemeyece¤imiz hiç bir konu yok. Dünyan›n geri kalan bilim insanlar›n›n, gecesini
gündüzüne kat›p sorumluluklar›n› yerine getirmeye çal›ﬂan gerçek hekimlerin çabalar›n›n ne önemi var... Biz
her ﬂeyin mükemmelini biliyoruz”

Derne¤imizin önceki baﬂkan› say›n Dr. Mehmet
Zileli 2008 y›l› Bülten: 19, sayfa 4-7’deki baﬂkanl›k
yaz›s›n›n bir yerinde yukar›daki sözleri söylüyordu.
Tamamen kat›ld›¤›m bu yaz›ya baz› eklemeler
yaparak hem günümüzü hem derne¤imizin son
durumunu anlatmaya çal›ﬂaca¤›m.
Yaﬂad›¤›m›z dünya h›zla de¤iﬂmekte. Sosyal,
kültürel ve ekonomik ﬂartlar›n yan›s›ra de¤iﬂen do¤a
koﬂullar› hayat›m›z› pek çok zaman olumsuz yönde
etkiliyor. Küresel ›s›nman›n kap›m›z›n eﬂi¤ini çoktan
aﬂmas› gibi… Ama halen tedbir alm›yor ve gerçe¤i

görmezden geliyoruz. Oysa insano¤lu bin y›llard›r,
hayatta kalma mücadelesi verirken, tek baﬂ›na kendi
gücünün onu hayatta tutmaya yetemeyece¤inin
fark›na çoktan varm›ﬂt›. Fark›na varmak ve gere¤ini
yapmak ak›ll› olanlar›n iﬂi...
Pek tabi ki, bu de¤iﬂim sadece ekonomik ya da
çevresel anlamda yaﬂanm›yor. Yeni Dünya düzeni,
beraberinde sanat, spor, bilim ve teknoloji gibi
hayat›n her alan›nda de¤iﬂimi ve rekabeti zorunlu
k›l›yor. Ülkemiz de do¤al ve kaç›n›lmaz olarak pek
çok alanda de¤iﬂimi ve rekabeti yakalamaya çal›ﬂ›yor.

*Quo vadis; Türkçe'ye "Nereye gidiyorsun?" olarak çevrilebilecek Latince cümle. ‹ncil'de geçen bu cümle bugün bir atasözü gibi
kullan›lmaktad›r. 1951 y›l›nda ayn› isimle bir film çekilmiﬂtir (Resim 1)
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Bir hekim ve beraberinde olmas› gerekti¤i bir
“bilim insan›”’n›n sorumlulu¤u, sadece hastalar›n›
tedavi etmek de¤ildir elbette. Bir hekim, ayn›
zamanda, yaﬂad›¤› topluma ve ülkesine, hatta
insanl›k ad›na taﬂ›d›¤› sorumluluklar› olan bir bilim
insan›d›r ve baﬂar›l› say›labilmesi için bu
sorumluluklar›n› yerine getirmelidir... Bu noktada,
Nöroﬂirürjiyenin elbette iyi cerrah olmak zorunda
oldu¤u, ancak sadece bir cerrah olmad›¤› fikrini bir
yere not etmeliyiz. Çünkü baﬂar›l› ameliyatlar›n
uygulanabiliyor olmas› sadece günümüze mahsus
de¤ildir. Yüzy›llar önce M›s›r medeniyetlerinde -pek
çok alanda oldu¤u gibi- ça¤›n›n çok ötesinde olan t›p
biliminin günümüze kadar uzanan kal›nt›lar›,
Nöroﬂirürjinin en az›ndan bilinen tarihini ve
baﬂar›s›n› gün ›ﬂ›¤›na ç›karm›yor mu? Binlerce y›l
öncesinin baﬂar› kriterlerini günümüzün baﬂar›
kriterlerinden farkl› tutmak, b›rak›n günümüzü o
y›llar›n hekimlerine pek büyük haks›zl›k olmuyor mu?
Kabul etmeliyiz ki; günümüzün modern t›p anlay›ﬂ›
baﬂar›y› farkl› alg›lamakta ve farkl› tariflemektedir.
Baﬂar›n›n günümüz t›bb›nda göstergesi nedir, ne
olmal›d›r? Elbette bir cerrah›n baﬂar›s›n›
sergileyebilece¤i
en
muhteﬂem
sahne
ameliyathanedir. Gözün gördü¤ünden fazlas›n›
gördü¤ü, düﬂünce, bilgi ve yetene¤in sonsuz
harman›na kavuﬂtu¤u yegane mekan... Ancak bir
cerrah›n kendisini yeteneklerinin zirvesinde
hissetmesi, pozitif bilimin baﬂar› kriterleri aras›nda
kendisine yer bulabilmiﬂ de¤ildir. Hekim ancak ve
ancak tüm yeteneklerini ve ufkunu ka¤›da döktü¤ü
ölçüde baﬂar›l›d›r. Gelece¤in hekimlerine yol
gösterebildi¤i, bilim ad› verilen Çin Seddi’ne bir
tu¤la koyabildi¤i takdirde baﬂar›l›d›r. Yol göstermek,
ötesinde yol olabilmek ve öncü olabilmek baﬂar›n›n
ta kendisidir. Bunun ise tek yolu vard›r; o da
yapabildi¤ini ispat etmek, yazmak. Yazabilmek ve
dünyaya duyurabilmek...
Bu konuyu ülkemiz Nöroﬂirürjisi yönünden somut
verilerle de¤erlendirmek zorunday›z. Son 9 y›lda
Nöroﬂirürji ve Sinirbilim alanlar›nda dünyan›n sayg›n
bilimsel dergilerine bir göz atal›m. Ülkemiz adresli
yay›nlarda say›sal ve daha da önemlisi etkisel olarak
bir düﬂüﬂ oldu¤unu görmezden gelemeyiz.
Nöroﬂirürji disiplininin 2 önemli uluslararas› hakemli
bilimsel dergisi Journal of Neurosurgery ve
Neurosurgery ‘de son 9 y›l içinde yay›nlanan klinik,
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deneysel, editöre mektup ve vaka takdimi gibi
toplam 16205 makaleden sadece 204‘ü Türkiye
adreslidir. Bu say›, toplam yay›n say›s›n›n ancak
%1.25’i etmektedir. Etki faktörü göz önüne
al›nd›¤›nda daha alt s›ralarda yer alan dergilerden
Surgical Neurology, Neurological Research,
Neurosurgical Review dergilerinde son 9 y›l içinde
yay›nlanan toplam makale say›s› 4770, Türkiye adresli
yay›n say›s› ise toplam 244’dur (%5.1). Ancak etki
faktörü s›ralamas›nda daha üstlerde yer alan Stroke
ve Neuroscience dergilerinde Türkiye adresli yay›n
oran› %0,05 seviyesinin üzerine ç›kmam›ﬂt›r. Tabi ki,
tek baﬂ›na önemli olan uluslararas› yay›n say›s›
de¤ildir. Güncel tedavi protokollerini etkileyebilecek
yenilikleri içeren klinik çal›ﬂmalar büyük oranda çok
merkezli araﬂt›rmalara ihtiyaç duymaktad›r. Bu
konular›n tart›ﬂ›labiliyor olmas› bile çözüm için
at›lacak bebek ad›mlar›n›n ilki olabilir. Bilim ve
teknolojiye yön verebilecek etki gücü yüksek
çal›ﬂmalar›n, özellikle temel nörolojik bilimler
alan›nda yap›labiliyor olmas› ise baﬂl› baﬂ›na ayr› bir
tart›ﬂma konusudur. Bu tür çal›ﬂmalar, ancak ve
ancak, farkl› disiplinlerin güçlerininin birleﬂtirilmesi
ile gerçekleﬂtirilebilir. Bu durumun genel ve özel
sebeplerini ve çözüm yollar›n› da düﬂünmek
zorunday›z. Bu noktada ço¤umuzun ortak ﬂikayeti ve
baﬂar›s›zl›k sebebi; yeterli donan›m, kaynak ve insan
gücüne ulaﬂam›yor olmam›zd›r. Sorunun temeline
inildi¤inde as›l nedenin; ne kaynak, ne donan›m, ne
de insan gücü olmad›¤› görülemiyor ise bu tart›ﬂma
burada noktalanmal›d›r. Ülkemizde pek çok
üniversitenin araﬂt›rma laboratuvarlar›nda ELISA,
HPLC, immünfloresans mikroskop, PCR, hücre kültürü
donan›m›, elektron mikroskop vb gibi teknolojiler
mevcut haldedir. ﬁahsi ihtiraslar ve anlams›z
çekiﬂmeler acaba kaç kurumun mevcut olan teknoloji
olanaklar›n›n ulaﬂ›lam›yor olmas›ndan sorumludur?
Sorun kaynak ise; üniversitelerin kendi bünyesinde
ayr›lan araﬂt›rma destekleri, çeﬂitli özel kuruluﬂlar›n
ve her ﬂeyden önemlisi TÜB‹TAK kurumunun
araﬂt›rma projeleri için ay›rd›¤› ciddi ödenekler
mevcuttur (Derne¤imizin proje destek burslar›na
baﬂvuru çok azd›r. 3 y›ld›r yap›lan patent ödülü
duyurular›na ise henüz bir baﬂvuru olmam›ﬂt›r).
Ancak bu kaynaklar› etkin derecede kullanabiliyor
olmak için temel ﬂart; güçlü bir hipotez kurabilme
yetene¤ine sahip ve bu hipotezi ispat etme yollar›n›
biliyor olmakt›r. Peki, hangi ulusal kurumlar bu
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Hayal etmeyi bir kenara b›rak›p önümüzde
mevcut olan baﬂar› öykülerini iyi okumal›y›z. Uzak
Do¤unun her konuda oldu¤u gibi uluslararas› bilimsel
araﬂt›rma alan›nda da yükseliﬂi farkedilmektedir.
Peki, bu baﬂar›n›n s›rr› nedir? Society for
Neuroscience (SFN)’nin sonbahar 2006 bülteninde,
SFN Baﬂkan› Stephen Heinemann’›n okurlar›na
mesaj›; Amerika Birleﬂik Devletleri’nin bilim ve
teknolojide dünya liderli¤ini kaybetme tehlikesi ile
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu bildirmesiydi. Özellikle bu
makalede Çin’e at›fta bulunulmuﬂ, ABD’de ya da
Avrupa’da e¤itim al›p ülkesine dönen Çin’li bilim
adamlar›n›n ülkelerinde bu iﬂi daha yükseklere nas›l
taﬂ›yabildiklerinden bahsedilmiﬂtir. Peki, bugün Çin,
Singapur, Güney Kore ve Hindistan gibi bilim ve
teknolojide liderlik koltu¤una soyunan ülkeler
Türkiye’nin çok mu ilerisinde ülkelerdi? Benzer
ﬂekilde Türk bilim insanlar›, ABD ve Avrupa’n›n pek
çok öncü merkezlerinde e¤itim almad›lar m›? Peki,
bu tecrübenin yüzde kaç› kurumsal faaliyete
dönüﬂtürülebilmiﬂtir? Kuﬂkusuz bu soruya cevap,
baz› bilim adamlar›m›z›n gerekenleri yapt›klar›, en
az›ndan yapmaya çal›ﬂt›klar› ﬂeklinde olabilir. Ancak
zannedersem bilgisayar›n baﬂ›na geçti¤imizde
klavyeden daha çok fare’yi kullan›yoruz ve bilgiyi
üretmiyor, tüketiyoruz. Tersi geçerli olup klavyeyi
daha çok kulland›¤›m›z zaman herhalde sorunlar›n
birço¤undan kurtulup üretilenleri tüketen de¤il,
üreten bir toplum haline gelece¤iz… Ancak özellikle
ülkemizde son zamanlarda yaﬂanan ve hekimler
baﬂta olmak üzere tüm bilim insanlar›n›n ﬂevk ve
azminde çöküntüye yol açan politikalar herhalde bu
dileklerimizin gerçekleﬂememesi için birçok nedeni
içermektedir!

senedir de baﬂkan olarak görev ald›¤›m için elbette
bende sorumluyum. Ancak grubumuzun gerçek bir
sivil örgüt (sosyete) bilincine eriﬂmesi bir süreç iﬂidir
ve her ﬂeyi jakoben bir tarzla yerle bir etme yerine
bilinçlilik halini giderek artt›rarak çözmenin daha iyi
bir yol oldu¤u kabulünden kaynakland›¤›
düﬂünülmelidir. Kald› ki bizler henüz kiﬂisel
kavgalar›m›z› bile dernek ortam›na taﬂ›may› bir
ayr›cal›k ve güç kazan›m› zanneden düﬂüncelerden
bile ar›nabilmiﬂ de¤iliz. Kurul ve grup çal›ﬂmalar›nda
isminin yer almas›n› hararetle isteyen baz›
üyelerimizin hiçbir toplant›ya kat›lmad›¤›n›, hiçbir
iletiye cevap bile vermedi¤ini gördük. 'Maalesef
kurultay ortam›na gelen baz› üyelerimizin kurultaya
hiç kat›lmad›¤›n›n› biliyoruz!' Ne yapal›m? Abraham
Maslow’un “iihtiyaçlar hiyerarﬂisi” teorisini burada bir
defa daha hat›rlatmak istiyorum. Ayr›ca yukarda
say›lan baz› sorunlar sadece camiam›zla özel de¤ildir
ve gerçek otorite olmad›¤›m›z sürece ülkemizin bilim
ve mesleki süreçlerine yön veren kurumlar›n
sorunlar›ndan ba¤›ms›z olmam›z da düﬂünülemez.
Ancak bu durum çokta garipsenmemelidir. Daha
önceki yaz›lar›mda belirtti¤im gibi (Bülten 14, Ocak
Tak›m Ruhu ve Tak›m Çal›ﬂmas›
2007, sayfa 33-36, "T
Üzerine..." ve Bülten 17, Ekim 2007, sayfa 33-38 “
Yolumuz Uzun; De¤iﬂim, Geliﬂim, Kurumsallaﬂma ve
Kurum Kültürü Üzerine) tüm sosyolojik gruplar›n
geçirdi¤i süreçleri er veya geç bizlerde geçirece¤iz.
Hedef öncelikle kendi kiﬂisel bilinçlili¤imizi
artt›rmam›z, ben de¤il biz diyece¤imiz grup bilincine
eriﬂmemiz,
dönemsel
süpermenliklerden
vazgeçmemiz ve tak›m çal›ﬂmas›na olabildi¤ince
ulaﬂmam›z olmal›d›r. Grubumuzun yönetim tarz›n›da
süreç içinde de¤iﬂtirmemiz, yönetim anlay›ﬂ›ndan
yönetiﬂim sistemine geçmemiz ve böylece herkesin
bir ﬂekilde etkinliklere kat›l›m›n›n sa¤lanmas›
gereklidir. Tek kiﬂilik üst yetkiler gerçek
kurumsallaﬂmay› engelleyen yönetim tarzlar›ndan
oldu¤u bilinmelidir (Resim’2’de mavi alan: ideal
yönetiﬂim ﬂemas›). Yönetim görevi talep edenlerin
de sadece ismi geçsin diye de¤il, görevlere uygun
donan›mlara sahip olarak bu taleplerde bulunmas›
gerekmektedir.

Tüm bu sayd›¤›m›z genellemeleri kendi bilim ve
meslek alan›m›za yönelik olarak sorgulad›¤›m›zda
benzer sorunlarla karﬂ›laﬂabilmekteyiz. Bu durumdan
mesleki örgütümüzde 2 sene baﬂkan yard›mc›l›¤›, 2

Tüm bu sayd›¤›m genel ve özel olumsuzluklara
karﬂ›n Türk Nöroﬂirürji Derne¤i 25. y›l›nda hem
ülkemizde hem de Dünya’da örnek al›nabilecek
geliﬂim süreçlerine de ulaﬂm›ﬂt›r. Bunlar› 3 ana

beceriyi tam ve istenilen düzeyde verebilmektedir?
Hangi ulusal bilim ve yönetim kurumlar› bunu tam
anlam›yla sa¤layabilmektedir? Türk biliminin olas›
öncülerinin ve e¤itimcilerin seçimini duygusall›k,
dost iliﬂkileri ve ça¤d›ﬂ› referans düzeninden
kurtaramad›¤›m›z, liyakat› ön plana ç›kar›p, yay›n
say›s›, at›f say›s›, h-indeksi gibi uluslararas› baﬂar›
ölçütlerine dayand›ramad›¤›m›z sürece uluslararas›
baﬂar›y› ancak hayal edebiliriz...
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topluma ve en az›ndan benzer gruplara önderlik
edecek çal›ﬂma düﬂüncesine de ulaﬂaca¤›m›z›
zannediyorum. Böylece kurumlar ve toplum
düzeyinde “Beyin Cerrahi” marka alg›lanmas› da
güçlenecektir. Bu çal›ﬂmalar henüz baﬂlang›ç
aﬂamas›nda olmas›na ra¤men önemli ad›mlar
at›lm›ﬂt›r. Bir anda hepsinin olup tamamlanmas› tabi
ki mümkün de¤ildir. Bu çal›ﬂmalar›n ileriki yönetimler
taraf›ndan devam ettirilmesi önemli gördü¤üm
önerilerimden birisidir.
Resim 2

baﬂl›kta toplayabiliriz:
A- Bilimsel örgütlenme: Tüm gruplar›m›z
sempozyumlar›n› y›lda en az bir kez yapmakta ve
bültenlerini ç›karmaktad›r. Spinal Cerrahi ö¤retim ve
e¤itim grubumuz baﬂta olmak üzere baz› gruplar›m›z
birçok ﬂehrimizde ayl›k toplant›lar yapmaktad›r.
Yerel toplant›lar›m›zla birlikte y›lda 50 civar›nda
toplant› düzenlemekteyiz. Yeterlik çal›ﬂmalar› sözlü
s›nav aﬂamas›ndad›r ve birçok uzmanl›k derne¤ine
dan›ﬂmanl›k yap›lma konumuna gelinmiﬂtir. Yeni TUK
yönetmeli¤inde görüﬂlerimizi dikkate al›nmamas›na
karﬂ› çal›ﬂmalar yap›lmakta ve yeni müfredat ve
rotasyon program› çal›ﬂmalar› halen devam
etmektedir.
B- Mesleki örgütlenme: Önceki senelerde do¤al
olarak dernek gündeminde hiç yer almayan SGK,
Sa¤l›k Bakanl›¤›, SUT ve performans çal›ﬂmalar› ve
iliﬂkileri önemli çal›ﬂma alanlar›ndan birisi olmuﬂtur.
Mali ve hukuk düzenlemelerimiz sayesinde otomatik
iﬂleyen
verimli-kay›ps›z
bir
mali
yap›ya
kavuﬂulmuﬂtur.
C- Sosyal sorumluluk Projeleriyle sivil-ayd›n
örgütlenmesi: Yukar›da da bahsetti¤im gibi bizler
sadece “cerrah” de¤iliz. Bu topraklar›n ayd›n› olarak
bir ﬂeyler yapmam›z ve sadece kendi iﬂlerimizi de¤il
toplum yarar›na baz› çal›ﬂmalar› da yapmam›z
Ne oldu¤unuz önemli de¤ildir, nas›l
gereklidir. “N
alg›land›¤›n›z önemlidir!” sözünü rehber edinerek,

Derne¤imiz 2017 Dünya kongresine adayl›k için
çal›ﬂmalar yapmaktad›r. Bu nedenle uluslar aras›
iliﬂkilerini artt›rm›ﬂt›r. Ekim 2009 da ‹stanbul’da
“Karadeniz
Ülkeleri
Nöroﬂirürji
Kongresi”
düzenlenmiﬂ 10 ülke misafir edilmiﬂtir. Nisan 2010 da
ise yine ‹stanbul’da “Birinci Orta Do¤u Nöroﬂirürji
Sempozyumu” düzenlenecektir ve 21 ülke misafir
edilecektir. May›s ay›ndaki kongremizde Kore’li
kardeﬂlerimizle 2. ortak toplant›m›z› yapaca¤›z. 2012
Y›l›nda
“Asya-Pasifik
Nöroﬂirürji
Kongresi”
düzenleyece¤iz. Bu toplant›larla sadece Dünya
Kongresi deste¤i hedef al›nmam›ﬂt›r. Türk
Nöroﬂirürjisinin bilimsel-insan gücü tan›t›m›,
donan›mlar›n›n tan›t›mlar› ve önümüzdeki süreçlerde
bu bölgelerden sa¤l›k turizmi hareketlerinden
üyelerimizin, hastanelerimizin ve sonuçta ülkemizin
pay almas› da hedeflenmektedir.
Sonuç olarak baz› olumsuzluklar› da dile
getirmekle birlikte bu olumsuzluklar›n bizlerden
kaynaklanmad›¤›n› düﬂünüyorum. Türk Nöroﬂirürji
grubu ve onun tek ve güçlü kurumu olan Türk
Nöroﬂirürji Derne¤i sadece ülkemizin de¤il özellikle
yak›n çevre olmak üzere Dünya’da önemli bir konuma
ulaﬂm›ﬂt›r. Gelecek yöneticilerin bu konumu daha
ileri götürmesi ve yönetimi de¤il yönetiﬂimi hayata
geçirmesi dile¤iyle 25. y›l›m›z hepimize kutlu olsun…
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