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Türk Nörolojisinin Baflar›s› Yolunda
42. Ulusal Nöroloji Kongresi ‹zlenimleri:
Kazan›mlar, Elefltiriler, Beklentiler /
On the Path of Success of Turkish Neurology, Impressions
about the 42. National Neurology Congress: Achievements,
Criticisms, Expectations
O¤uz Tanr›da¤
Türk Nöroloji Dergisi Editörü

42. Ulusal Nöroloji Kongresi 12-17 Kas›m tarihleri
aras›nda Antalya’da 1300 kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflti.
Türk Nöroloji Derne¤i’nin geçen y›lki kongrede
uygulamaya koydu¤u ve popüler söylemiyle
“Amerikan Nöroloji Akademisi (AAN) modeli!” ya da
“Amerikan modeli!” olarak adland›r›lan kongre
format› bu kongrede de sürdürüldü. Bu format içinde;
kongre öncesi kurslar›n›n, ana oturumlar›n, kahvalt›
seminerlerinin, tedavi gecelerinin ve uydu sempozyumlar›n yan›s›ra sözel ve poster bildiri oturumlar› da
bulunuyor.* Bu aktiviteleri kapsayan son derece yo¤un ve hareketli bir program›n eflli¤inde gerçeklefl-

tirilen kongrenin izlenimlerini ve gelecek kongreler için
beklentileri mümkün oldu¤unca genifl ve ayr›nt›l›
biçimde irdelemek, gelecek kongrelerin iflleyifli ve Türk
Nöroloji Derne¤i’nin kongreler d›fl›ndaki faaliyet
alanlar› içindeki sa¤l›kl› performanslar› aç›s›ndan da çok
önemli. Ulusal kongrelerin genel kurullar›, kongreye
kat›lanlar›n say›ca yo¤unlu¤u bak›m›ndan bu konular›n
gündeme getirilmesi için en do¤al mekân› oluflturuyorlar. Ancak, gerek öteden beri genel kurullar›n
kongrenin son günü içinde yer almas›n›n getirdi¤i
s›n›rlanmalar, gerekse de asl›nda pek ilgi çeken türden
bir platform olamay›fllar› nedenleriyle (bu nedenler ayr›

*Daha önceki y›llarda uygulanan kongre format›nda ise ana oturumlar, paneller, sözlü ve poster oturumlar bulunuyordu.
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bir inceleme konusu olabilir), bu genel kurullar kongre
kat›l›mc›lar›n›n çok ufak bir yüzdesinin varl›¤›yla
gerçeklefliyor. Bu nedenle, genel kurula kat›lanlar›n
kendi aralar›nda konuflmalar› da yeterli olmuyor!
41. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde bafllat›lan bir
uygulama tart›flma platformunun geniflletilmesi için
gelecek ad›na ümit verdi. Asl›nda, Türk Nöroloji
Dergisi için yap›lan, ancak yukar›da belirtilen türden
bir genel kurul ortam›nda yararl› olabilece¤i
düflüncesiyle, dernek yönetiminin de içeri¤ini bilmedi¤i halde sunmamda sak›nca görmedi¤i, kongre
kat›l›mc›lar›n›n çeflitli aktiviteleri de¤erlendirdi¤i
de¤erlendirme formlar›ndan al›nan genel izlenimleri
aktard›¤›m rapordan oluflan bu uygulama, bu sene de
istek üzerine gündeme geldi. Bilindi¤i üzere, bu
formlarda çeflitli aktivitelerle ilgili olarak bilimsel ve
teknik de¤erlendirmeler yap›l›yor ve formun sonunda
yer alan bölümde de elefltiri ve önerilere yer veriliyor.
Afla¤›da, bu sunum içinde yer alan genel izlenimleri ve
ortaya ç›kan durumlarla ilgili yorumlar› bulacaks›n›z.

olmak üzere, bilimsel çal›flma gruplar›n›n kendi
içlerinde karar verdi¤i bilinmektedir. Bu uygulama
yoluyla, günümüz bilimsel nörolojisinin kapsam›n›n ve
boyutlar›n›n Türk Nörolojisi’nin dikkatine sunulmas›
hedeflenmekteydi.
EFNS uygulamalar› paralelinde gündeme gelen
de¤erlendirme formlar›nda yer alan sorular afla¤›da
sunulmufltur. Bu sorulardan ilk beflinin, 1 en olumlu
ve 3 olumsuz olmak üzere; 6. ve 7. sorular›n A en
olumlu, D en olumsuz olmak üzere; 8. ve 9. sorular›n
ise evet ve hay›r biçiminde yan›tlanmas› isteniyordu.
Tablo 2. De¤erlendirme formlar›nda yer alan sorular ve de¤erlendirme
kriterleri.
1. Oturumun içeri¤i beklentimi karfl›lad›.
2. Program›n amaçlad›klar› duyuruda aç›kça belirtilmiflti.
3. Oturum süresi uygundu.
4. Tart›flma ve sorular için zaman yeterliydi.
5. Oturumun süresi korundu.
Skala: 1: kesinlikle kat›l›yorum, 2: kat›l›yorum, 3: kat›lm›yorum

42. ULUSAL NÖROLOJ‹ KONGRES‹
KATILIMCILARININ DE⁄ERLEND‹RME
FORMLARINA YANSIYAN ELEfiT‹R‹ VE
ÖNER‹LER‹ (17.11.06)

6. Konuflmac›lar›n de¤erlendirilmesi
7. Toplant› salonu olanaklar›
A

B

C

D

8. Bu oturuma ilk olarak m› kat›ld›n›z?

Tablo 1. 41. ve 42. Ulusal Nöroloji Kongreleri’nde planlanan ve tamam›
icra edilen bilimsel program elemanlar›.

9. Bir sonraki kongrede bu oturumun olmas›n› ister misiniz?
Evet

Hay›r

TOPLAM AKT‹V‹TE SAYISI
2005-2006
2005

2006

•

ANA OTURUM:

3

3

•

KURS:

24

25

•

ÇALIfiTAY:

12

13

•

KAHVALTI SEM‹NER‹:

6

10

•

TEDAV‹ GECES‹:

7

8

52

59

Tablo 3. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi kat›l›mc›lar›n›n resmi olmayan ve
tamamlanmam›fl a¤›rl›kl› yan›t profili.
YANITLARIN A⁄IRLIKLI DA⁄ILIMI:
1. Oturumun içeri¤i beklentimi karfl›lad›. 2-1
2. Program›n amaçlad›klar› duyuruda aç›kça belirtilmiflti. 1-2
3. Oturum süresi uygundu. 2-1

Yukar›daki tabloda, geçen y›lki ve bu y›lki kongrelerin
konular›na göre aktivite say›lar› verilmifltir. Tabloya
göre, geçen y›la oranla kurslardaki 1, çal›fltaylardaki 1,
kahvalt› seminerlerindeki 4 ve tedavi gecelerindeki 1
art›flla, bu y›l›n toplam aktivite say›s›n›n 59’a ulaflt›¤›
görülmektedir. Her iki y›l›n da bilimsel program›n›n
a¤›rl›¤›n› oluflturan bu aktivitelere, Türk Nöroloji
Derne¤i taraf›ndan önerilen kontenjanlara uygun
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4. Tart›flma ve sorular için zaman yeterliydi. 2-3
5. Oturumun süresi korundu. 2-3
6. Konuflmac›lar›n de¤erlendirilmesi B-C
7. Toplant› salonu olanaklar› D-C
8. Bu oturuma ilk olarak m› kat›ld›n›z?

Evet

9. Bir sonraki kongrede bu oturumun olmas›n› ister misiniz?

Evet
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Tablo 4. Yan›t Profilleri, Anlamlar› ve Alanlar›.
A⁄IRLIKLI YANITLARIN GRUPLANDIRILMASI ve ANLAMLARI:
Tablo 3 üzerinde ifade edilen a¤›rl›kl› yan›tlar›n ilk de¤erlendirilmesinde, 6 farkl›
yan›t profilinin belirdi¤i görülmektedir. Skorlamada yer alan iyiden kötüye do¤ru
puanlama ve tercihler esas al›narak, bu farkl› profiller ve alanlar› flunlard›r:
Yan›t De¤erleri

Yan›t Profili

Alanlar

1-2

Çok ‹yi-‹yi A¤›rl›kl›

Program Amac›n›n
Duyurulmas›

2-1

‹yi-Çok ‹yi A¤›rl›kl›

Beklenti ve Oturum
Süreleri Planlamas›

2-3

‹yiden Yetersize

Soru ve Tart›flma için
Süre Ayr›lmas›,
Oturum
Sürelerinin Korunmas›

B-C

‹yiden Yetersize

Konuflmac›lar›n
De¤erlendirilmesi

D-C

Kötü-Yetersiz

Toplant› Salonu
Olanaklar›

Evet

Olumlu

‹lk Olarak Kat›lma,
Yeniden Düzenlenme
‹ste¤i

Bu tabloya göre, kongre kat›l›mc›lar›n›n yan›tlar› problemlerin çözüm adresleri aç›s›ndan üç bölümde de¤erlendirilebilir. Bu adresler, baflta dernek olmak üzere,
bilimsel çal›flma gruplar› ve oturumlar› yönetenlerdir.
Tablo 5. De¤erlendirme formlar›na yans›yan yan›tlar›n iflaret etti¤i
problemlerin çözüm kaynaklar› aç›s›ndan s›n›fland›r›lmas›.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oturumlardan beklentilerin saptanmas›nda
Program›n amaçlad›klar›n›n duyurulmas›nda
Oturum sürelerinin saptanmas›nda
Konuflmac›lar›n seçiminde
Soru ve tart›flmalara süre ayr›lmas›nda
Oturum sürelerinin korunmas›nda
Kongre mekân›n›n seçiminde

DERNEK (1-7)
ÇALIfiMA GRUPLARI (1-4)
OTURUM BAfiKANLARI ( 5-6)

I. B‹L‹MSEL ÇALIfiMA GRUPLARININ
SORUMLULUK ALANINA G‹REN
PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
Bu problem alanlar›;
1. Oturumlardan beklentilerin saptanmas›
2. Program›n amaçlad›klar›n›n duyurulmas›
3. Oturum sürelerinin saptanmas›
4. Konuflmac›lar›n seçimidir.
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Kat›l›mc› formlar›n›n iflaret etti¤i çözüm önerileri afla¤›da belirtilmifltir:
1. Oturumlardan beklentilerin saptanmas›nda;
- a fl ›r› teorik sun u ml a rdan kaç ›n › lmas›,
- t e kr a rl ara yer verilmemesi,
- görsel materyalin özgün, hareketli ve renkli olmas›,
- odyo-viz üel sun u ml ara a¤›rl›k ver i lmesi,
- pratik ger e ks in i mlerin hes aba kat › lmas›,
- mas al› ve üzer i nde su ve fleker bul unan s›n›f düz e n ine geçilmesi
ÖNER‹LMEKTED‹R!
2. Program›n amaçlad›klar›n›n duyurulmas›nda;
- duyuru kitaplar ›na amaçlar› aç›klayan yet e rli gen i fll i kte met i nler yoll a nmas›,
- amaçlar›n anl afl ›l›r dilde ifade edilmesi
ÖNER‹LMEKTED‹R!
3. Oturum sürelerinin saptanmas›nda;
- amaçlar›n gerç e kl e flmesi için afl›r› uzun otur u ml a rdan kaç›n › lm as›,
- y o¤un otur u ml a rda mutl aka ara verilmesi,
- tam gün kurslar›n ikinci böl ü mleri bafll a rken, bir önc eki böl ümün özetlenmesi
ÖNER‹LMEKTED‹R!
4. Konuflmac›lar›n seçiminde;
- akademik liyakat ve pratik deneyimin yan› s›ra, dil
kullan›m becerisi, konuflma ak›c›l›¤› ve anlafl›l›rl›¤›n
esas al›nmas›,
- e¤itim alanlar›n karfl›s›na hep ayn› konuyu anlatan
ayn› yüzlerin yerine “yeni yüzlerin” ç›kar›lmas›
ÖNER‹LMEKTED‹R!

II. OTURUM BAfiKANLARININ SORUMLULUK
ALANINA G‹REN PROBLEMLER ve ÇÖZÜM
ÖNER‹LER‹
Bu problem alanlar›:
1. Soru ve tart›flmalara süre ayr›lmas›
2. Oturum sürelerinin korunmas›d›r.
Kat›l›mc› formlar›n›n iflaret etti¤i çözüm önerileri
afla¤›da belirtilmifltir:
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1. Soru ve tart›flmalara süre ayr›lmas›nda;
- soru ve tart›flmalar›n oturum sonuna b›rak›lmamas›,
- soru ve tart›flmalar için, ortalama bir sunumluk
sürenin ayr›lmas›
ÖNER‹LMEKTED‹R!
2. Oturum sürelerinin korunmas›na özen gösterilerek;
- bilimsel program ak›c›l›¤›n›n yara almamas›,
- baflka oturumlara kat›lmak isteyenlere
engel olunmamas›,
- poster ziyaretlerine gidiflin engellenmemesi,
- yorgunluklar›n dikkate al›nmas›
ÖNER‹LMEKTED‹R!

III. KONGRE YER‹N‹N SEÇ‹M‹YLE ‹LG‹L‹
ELEfiT‹R‹LER ve ÖNER‹LER!
Giderek büyüyen kat›l›mc› kitlesiyle, nöroloji ailesinin
yaklafl›k bir hafta boyunca yo¤un bilimsel aktiviteleri
rahatl›kla izleyebilmesi, aktivitelerden mümkün
oldu¤unca faydalanabilmesi, konaklamalar›nda,
beslenmelerinde ve e¤lenmelerinde sorun yaflanmamas›, büyük bir problem olarak her y›l Nöroloji
Derne¤i’nin gündemini aylar boyunca iflgal etmekte
ve bu konu organizasyon firmas› yetkilileriyle yap›lan
seri toplant›lar yoluyla çözülmeye çal›fl›lmaktad›r.
Geçen y›lki 41. Ulusal Nöroloji Kongresi’nin bir büyük
kentte düzenlenmesinin ard›ndan yaflanan zorluklar
dikkate al›n›p, kongre yeri daha lokal bir mekana
tafl›narak 42. Kongre bu flartlar içinde gerçeklefltirildi.
Kongrenin düzenlendi¤i yerle ve flartlar›yla ilgili
de¤erlendirme formlar›na yans›yan çok say›da elefltiri,
bu konunun gelecek kongrelerle ilgili olarak ele
al›nmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Bu elefltiriler, iki
konunun üzerinde yo¤unlaflm›flt›r:

Bu elefltirilere kaynakl›k eden problemler, çözülür
özellikte görünmektedir. Kan›mca, bir sonraki
kongrenin haz›rl›k çal›flmalar› aflamas›ndan bafllamak
üzere, kongre düzenleme kurullar›na yeni bir kurul
eklenmeli, ortalama 3-4 kifliden oluflacak bu kurul,
haz›rl›k toplant›lar›n›n bafllang›ç aflamas›ndan kongre
tarihine kadar en az 2 kez olmak üzere, ellerinde bir
çok maddeden oluflan bir listeyle birlikte kongre
mekân›n› ziyaret ederek kongreyle ilgili her fleyi
kontrol etmelidir. Her ziyaret sonunda, kurulun
tespitleri bir raporla dernek yönetim kuruluna
bildirilmelidir. Bu uygulaman›n, gelecekteki aksakl›klar› önemli ölçüde azaltabilece¤ini düflünüyorum.
Sonuç olarak, çok faktörlü dev bir organizasyon
örne¤i olan 42. Ulusal Nöroloji Kongresi’nin art›k
tart›fl›l›r olmaktan ç›kan format›yla ve içeri¤iyle baflar›l›
ve faydal› bir kongre oldu¤unu, de¤erlendirme formu
uygulamas›n›n ve ard›ndan yap›lan analizlerin,
gelecek kongreler için sa¤lam bir veri taban›
oluflturdu¤unu ve bu verileri mutlaka izlememiz
gerekti¤ini belirtiyor, eme¤i geçen herkese kendi
ad›ma flükranlar›m› sunuyorum. Türk Nörolojisi’ni
güzel günler bekliyor!

1. Özellikle kurslar›n düzenlendi¤i salonlar›n fiziki ve
teknik flartlar› yo¤un ve a¤›r elefltiri alm›flt›r. Bu
elefltiriler aras›nda, a¤›rl›kl› olarak salonun boyutlar›,
›s›nmas›, ses düzeninin yetersizli¤i ve yan salonlardan
gelen gürültü kirlili¤i ilk s›ralarda yer alm›flt›r. Ana
konferans salonunun ses düzeni be¤enilmemifltir.
2. Yemeklerin kalitesi konusundaki elefltiriler dikkati
çekmifltir.
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