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T ü r k  N ö r o fl i r ü r j i  D e r n e ¤ i  B ü l t e n i

Bir genel kurulun ard›ndan, yeni bir ekip ile bültenimizin 20. say›s›nda

yine birlikteyiz. Derne¤imizin ola¤an genel kurulu 21 Haziran 2008 tarihinde

yap›ld› ve yeni bir yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu

oluflturuldu. Bu kurullara seçilen tüm üyelerimizi kutlar, görevlerinde

baflar›lar dileriz. Yeni oluflan yönetim kurulu, bülten çal›flmalar› için yeni bir

ekip görevlendirdi. Bülten ekibi olarak Dr. Özkan Atefl ve Dr. ‹hsan Solaro¤lu

ile birlikte geçmifl dönemdeki bülten çal›flmalar›n› aratmamaya çal›flaca¤›z.

Bir derne¤in yükümlülüklerini tam olarak yerine getirebilmesi için üyeleri ile

sürekli iliflkide olabilmesi ve üst kurullar ile üyeler aras›nda bilgi ak›fl›n›

daimi olarak sa¤layabilmesi gereklidir. Bu iletiflim ancak düzenli ç›kan bir

bülten ile olur. Bu anlamda derne¤imizin kurumsallaflmas› için çok büyük

çabalar gösteren, derne¤in sesinin ülkenin en uzak köflelerinde bile

duyulmas›n› sa¤layan geçmifl yönetimlere teflekkürü bir borç biliriz. Bizler

ald›¤›m›z sorumlulu¤un öneminin fark›nday›z. Geçmifl yönetimin yaratt›¤›

de¤erlerin bir ad›m gerisine düflmemek ve hatta onlar› aflmak için elimizden

gelen çabay› siz de¤erli üyelerimizin katk›lar› ile göstermeye çal›flaca¤›z.  

Yeni bir ekiple oluflturulan 20. bültenimize yönetim kurulu baflkanl›¤›na

seçilen Dr. Ethem Beflkonakl›’n›n üyelere mektubu ile bafll›yoruz. Yeni

oluflturulan yönetim, denetleme ve disiplin kurullar›na seçilen üyelerimizi

özgeçmiflleri ile sizlere tan›t›yoruz. TND yurtd›fl› bursu alan Dr. Fatih Ersay

Deniz’in raporu ve yurtd›fl› e¤itim izlenimleri ile devam ediyoruz. Sosyal

Güvenlik Kurulu ile iliflkileri düzenlemek için oluflturulan yeni kurulun

tan›t›m›n› yap›yoruz. Yeni dönemin derne¤imiz ve üyelerimiz için baflar›l›

olmas›n› diler, sayg›lar›m›z› sunar›z. 

EditördenDoç. Dr. SÜLEYMAN R. ÇAYLI
Türk Nöroflirürji Derne¤i

Bülten Editörü
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De¤erli üyelerimiz, k›ymetli meslekdafllar›m›z,

Türk Nöroflirürji Derne¤i'nin y›ll›k ola¤an genel
kurulu 21 Haziran 2008 tarihinde gerçeklefltirilmifltir.
Büyük bir olgunluk içinde yap›lan genel kurulda
yönetim ve denetim kurullar›na yeni üyeler
seçilmifllerdir. Seçimler sonucu oluflan yeni yönetim
kurulu kendi aras›nda görev paylafl›m› yapm›fl ve
baflkanl›¤a Dr. Ethem Beflkonakl›, 2. baflkanl›¤a Dr.
Murad Bavbek, sekreterli¤e Dr. A¤ahan Ünlü,
muhasip üyeli¤e Dr. Mehmet Yaflar Kaynar ve
veznedarl›¤a Dr. Süleyman R. Çayl› seçilmifllerdir.
Seçimlerle yönetim kurulu di¤er üyeliklerine Dr.
Tuncer Süzer, Dr. Ahmet Bekar, Dr. Kadir Kotil, Dr.
‹hsan Solaro¤lu ve Dr. Baflar Atalay seçilmifllerdir.

De¤erli üyelerimiz,

Ola¤an genel kurulumuzda bizleri derne¤imizin
bu dönem yönetimine takdir etmenizden dolay›
sizlere çok teflekkür ediyoruz. Bu güveninize lay›k
olmaya çal›flaca¤›m›z› da bildirmek isteriz. Sizlere
daha önce de¤iflik yollarla sundu¤umuz çal›flma
projelerimize flimdiden bafllad›¤›m›z› ve sizlerin her
zaman bu çal›flmalar›n kat›l›mc›s› olmas›n›
istedi¤imizi tekrar vurguluyoruz.

De¤erli üyelerimiz,

Derne¤imiz gibi mesleki ve bilimsel örgütlerin
sürekli geliflme içinde olmas› gerekmektedir.
fiimdilerde bilimsel ve mesleki bir sivil toplum
örgütünün hedefleri belki çok farkl› olabilir. Ancak bir

süre sonra çok farkl› bir hale gelebilecektir.
Derne¤imiz kurulurken kurucu hocalar›m›z›n
hedefleri çok farkl›yd›. Bugünkü hedeflerimiz ise çok
çeflitlenmifl durumdad›r. Bu nedenle bizlerin, sürekli
olarak örgütümüzü gelece¤e haz›rlamam›z,
çal›flmalar›m›z› ça¤dafl gereklere göre, ça¤dafl araç ve
gereçlerle yapmam›z gereklidir. Bunun için düflünsel
veya fiziksel olarak hepinizin kat›l›m›na gereksinim
duymaktay›z. Çal›flmalar›m›z süresinde rastlant›sal
de¤il, hep öngörülerle hareket edece¤imizi siz
üyelerimize tekrarl›yoruz.

De¤erli üyelerimiz,

Bir iflin do¤ru yap›l›p yap›lmad›¤› karar› gereksiz
tart›flmalarla sa¤lanan bir üstünlük veya bir süre
iktidarda kalmak de¤ildir. Derne¤imiz için as›l
yap›lmas› gereken; örgütümüzü öngörülebilir bir
hedefe yaklafl›r konuma getirmektir. Ancak her
istedi¤imizi her zaman istedi¤imiz ölçüde
gerçeklefltiremeyebiliriz. Bu da yaflam›n
kurallar›ndan birisidir. Var›lan her hedefi baflar› için
bir aflama olarak kabul etmek gerekmektedir.  Bu
nedenle istenenlerin tamam›n›n istenilen zamanda
gerçekleflmemesi, sadece yap›lan yanl›fllardan de¤il
zaman›n ve yaflam›n do¤as›ndan da kaynaklanacakt›r.

Dernek olarak her zaman kendini gelifltiren,
üyelerinin görüfl ve dileklerine baflvuran bir yönetim
anlay›fl›na devam edece¤imizi tekrarlamak istiyorum.
Elefltirileriniz ve önerileriniz bizim için çok önemli bir
geri besleme olacakt›r. Tüm üyelerimizi ve halen
üyemiz olmayan ülkemizdeki tüm nöroflirürjiyenleri
derne¤imiz çat›s› alt›nda görmek hepimizin
arzusudur. Derne¤imiz çat›s› alt›nda birkaç kifli için
yap›lmas› gereken birkaç ifl de¤il, yüzlerce kifli için
yüzlerce görev haz›r bulunmaktad›r. Lütfen hep
beraber öngördü¤ümüz hedeflere ulaflmak ya da en
az›ndan yaklaflmak için, yine hep beraber çal›flal›m…

Yeni yönetim döneminin derne¤imiz ve meslek
grubumuz için hay›rl› olmas›n› diler, destekleriniz için
tekrar teflekkür ederim.

Sayg›lar›mla

Baflkan’danDoç. Dr. ETHEM BEfiKONAKLI
Türk Nöroflirürji Derne¤i Baflkan›
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De¤erli Üyelerimiz, 

Türk Nöroflirürji Derne¤i Ola¤an Genel Kurul
toplant›s› 21 Haziran 2008 tarihinde Ankara’da
yap›ld›. Ola¤an genel kurula 79 üye kat›ld›. Belirlenen
gündem maddelerine göre genel kurul bafllad›;

1. Aç›l›fl, yoklama, sayg› duruflu yap›ld›.

2. Dr. Hamit Ziya Gökalp baflkanl›¤›nda genel kurul
divan› oluflturuldu.

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetleme
Kurulu faaliyet raporu genel sekreter Dr. A¤ahan
Ünlü taraf›ndan okundu.

4. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet
raporlar› tart›flmaya aç›ld›. Faaliyet raporlar›
hakk›nda söz alan olmad›. Yönetim Kurulu ve
Denetleme Kurulu faaliyetleri oy birli¤i ile kabul
edildi. 

5. Yeni dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu
ve Disiplin Kurulu için adaylar›n aç›klanmas›
istendi.

Doç. Dr. Ethem Beflkonakl› taraf›ndan Yönetim
Kurulu için 10 isim (5 asil, 5 yedek), Denetleme

Kurulu için 6 isim (3 asil, 3 yedek), Disiplin Kurulu

için 10 isim (5 asil, 5 yedek) önerildi. Salonda baflka

aday gösterilmedi.

Daha sonra yap›lan seçimlerle Yönetim Kurulu,

Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu ayr› ayr›

oylanarak yeni dönem için Yönetim, Denetleme ve

Disiplin Kurullar› oluflturuldu. 

Daha sonra Genel Kurulda söz alan üyeler

taraf›ndan önümüzdeki dönem ile ilgili dilek ve

temennilerde bulunuldu, görev süresi dolan bir

önceki Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve

Disiplin Kurulu üyelerine geçirilen baflar›l› dönem

nedeniyle teflekkür edildi.  

Türk Nöroflirürji Derne¤i üyeleri ad›na baflar›l› bir

görev dönemi geçiren bir önceki yönetim ve

denetleme kurulu üyelerimize teflekkür ederken,

derne¤imiz yönetim kurulu, denetleme kurulu ve

disiplin kurulu organlar›na seçilen üyelerimizi kutlar,

baflar›l› bir dönem geçirmelerini dileriz. 

Ayr›ca Genel Kurula kat›lan tüm üyelerimize

teflekkür ederiz.

Ola¤an Genel Kurul

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
OOLLAA⁄⁄AANN  GGEENNEELL  KKUURRUULLUU  2211  HHAAZZ‹‹RRAANN  22000088  

TTAARR‹‹HH‹‹NNDDEE    YYAAPPIILLDDII  
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YYöönneettiimm  KKuurruulluu  AAss››ll  ÜÜyyeelleerrii::

Ethem BEfiKONAKLI ((BBaaflflkkaann))

Murad BAVBEK ((22..  BBaaflflkkaann))

A¤ahan ÜNLÜ ((SSeekkrreetteerr))

Mehmet Y. KAYNAR ((MMuuhhaassiipp))

Süleyman R. ÇAYLI ((VVeezznneeddaarr))

YYöönneettiimm  KKuurruulluu  YYeeddeekk  ÜÜyyeelleerrii::

Tuncer SÜZER

Ahmet BEKAR

Kadir KOT‹L 

‹hsan SOLARO⁄LU 

Baflar ATALAY

DDeenneettlleemmee  KKuurruulluu  AAss››ll  ÜÜyyeelleerrii::

Nur ALTINÖRS 

Bekir GÖKBEN 

Yusuf ERfiAH‹N

DDeenneettlleemmee  KKuurruulluu  YYeeddeekk  ÜÜyyeelleerrii::

Servet ‹NC‹

Alpaslan fiENEL

Hakan KARABA⁄LI

DDiissiipplliinn  KKuurruulluu  AAss››ll  ÜÜyyeelleerrii::

Nuri ARDA

Turgay B‹LGE

Fahir ÖZER 

Atilla ERDEM

Celal ‹PL‹KÇ‹O⁄LU 

DDiissiipplliinn  KKuurruulluu  YYeeddeekk  ÜÜyyeelleerrii::

fiükrü ÇA⁄LAR

Faruk ‹LDAN

Murat HANCI

Ali KURTSOY

Gökhan AKDEM‹R

Genel Kurula kat›lan üyelerimize teflekkür ederken, yeni dönemin Türk Nöroflirürji Derne¤i ve üyelerimize

ayd›nl›k günler getirmesi dile¤iyle yeni görevlerine seçilen üyelerimize baflar›lar dileriz.

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  YYöönneettiimm  KKuurruulluu

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  KKUURRUULLLLAARRII  
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TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
GGEENNEELL  KKUURRUULLUUNNAA  KKAATTIILLAANNLLAARR

Bektafl AÇIKGÖZ

Ferhat Yavuz AKBAY

Gökhan AKDEM‹R

P›nar A. ÖZIfiIK

Ömer  AKKAfi

Mehmet ALPTEK‹N

Y›ld›z ALSANCAK

Mehmet Nur ALTINÖRS

Naci ALTUNDAL

Yusuf ASLANTÜRK

Baflar ATALAY

Özkan ATEfi

G›yas AYBERK

fiükrü AYKOL

Mehmet BASMACI

Murad BAVBEK

Ahmet BEKAR

Mustafa BERKER

Ethem BEfiKONAKLI

Bülent BOZY‹⁄‹T

Süleyman ÇAYLI

Ahmet ÇOLAK

Ali DALGIÇ

Bülent DÜZ

Nihat EGEMEN

‹lhan ELMACI

Uygur ER

Atilla ERDEM

Rüçhan ERGÜN

Çetin EVL‹YAO⁄LU

Hamit Ziya GÖKALP

Tevfik GÜÇ

Ali GÜLER

Levent GÜRSES

Ömer Fatih GÜRSOY

M. Murat HANCI

Hasan Serdar IfiIK

Yusuf ‹ZC‹

Yücel KANPOLAT

Hakan KARABA⁄LI

Selim KARABEK‹R

Mehmet Yaflar KAYNAR

Mehmet Saim KAZAN

Evren KELEfi

Türker KILIÇ

Rahmi Kemal KOÇ

Kadir KOT‹L

Ali KURTSOY

Mehmet MERAL

Önder OKAY

Mehmet Özerk OKUTAN

S. Ça¤atay ÖNAL

Cengiz ÖZDEM‹R

Fahir ÖZER

Recep ÖZGÜN

Faik ÖZVEREN

Ö. Selçuk PALAO⁄LU

Hakan SABUNCUO⁄LU

Galip Zihni SANUS

Mehmet SEÇER

‹hsan SOLARO⁄LU

‹lker SOLMAZ

Mehmet SORAR

Tuncer SÜZER

Soner fiAH‹N

Metin fiENER

Alptekin TAfiÇI

Erdener T‹MURKAYNAK

Mahmut TOKYAY

Hakan TOSUN

Sami TÜRKO⁄LU

Ömer Faruk TÜRKO⁄LU

M. A¤ahan ÜNLÜ

Hakan YAKUPO⁄LU

fiefik YEfi‹LKILIÇ

Kartal Hakan YILDIZ

Cem YILMAZ

Dervifl Mansuri YILMAZ

Mehmet Z‹LEL‹
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Dr. ETHEM BEfiKONAKLI

1960 y›l›nda Antalya/ Serik'de do¤du. ‹lk, orta ve lise e¤itimini Serik'de

tamamlad›. Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi'nden 1986 y›l›nda T›p Doktoru

olarak mezun oldu. 1987-1992 y›llar›nda Ankara Numune Hastanesi'nde

Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisas› yapt›. 1992 y›l› Ekim-Aral›k aylar›nda Bal›kesir

Asker Hastanesi'nde bedelli askerlik yapt›ktan sonra Numune Hastanesinde

2005 y›l›na kadar çal›flmaya devam etmifltir. 1994-1998 y›llar› aras›nda

Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiatri Enstitüsü'nde,

Nöroendokrinflirürji program›n› tamamlayarak bilim doktoru oldu. 1996

y›l›nda Avrupa (EANS) Bord'unu kazand›. 2001 y›l›nda Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent'i oldu. 1990 ve 1996 y›llar› aras›nda "Turkish Neurosurgery" ve "Türk

Nöroflirürji" dergilerinin yay›n kurullar›nda ve Editör yard›mc›s› olarak görev

yapt›. 1995 y›l›nda Türk Nöroflirürji Dergisi bünyesinde, Türkiye'de ilk

Nöroflirürji Biblioindeks çal›flmas›n› yapm›flt›r. Halen bu dergilerde bilimsel

kurul üyesidir. T›p Bilimsel At›f indekslerine kay›tl› yurtd›fl› 53, yurt içi 65

olmak üzere toplam 118 bilimsel makalesi (bunlara 351 at›fl›), 85 tane de

kongre bildirisi vard›r. Yurt d›fl› yay›nlanm›fl bir kitap da bölüm yazarl›¤›

vard›r. Halen Türk Nöroflirürji Derne¤inin birçok grup ve kurullar›n›n da

üyesidir. 4 sene Türk Nöroflirürji Derne¤i Bülten Editörlü¤ünü yapm›flt›r.

Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nöroflirürji Klinik flefi olarak görev

yapmakta olup, ‹ngilizce bilmektedir. Evli ve bir erkek, bir k›z çocuk

babas›d›r.

Yönetim Kurulu
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Yönetim Kurulu

Dr. MURAD BAVBEK

1959 y›l›nda Ankara'da do¤du. 1976 y›l›nda T.E.D. Ankara Koleji'ni bitirdi.
1982 y›l›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi'nden mezun oldu. Mecburi
hizmetini 1982-1984 y›llar› aras›nda Kastamonu Merkez Sa¤l›k Oca¤›'nda
tamamlad›. Askerlik görevini ise 1984-1986 y›llar›nda Çorlu'da yapt›. 1986
y›l›nda Hacettepe T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›'nda bafllad›¤›
Nöroflirürji ihtisas›n› 1993 y›l›nda "Deneysel vazospazmda capsaicin'in rolü"
adl› teziyle tamamlad›. 1991 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi Bilim Baflar›
Belgesi, yine ayn› y›l Prof. Dr. Mahir Tevruz Bilimsel Araflt›rma Ödülü'nü
kazand›. 1992-1996 y›llar› aras›nda EANS'›n (Avrupa Nöroflirürji Birli¤i)
düzenledi¤i 5 y›ll›k "European Course in Neurosurgery" program›n›
tamamlad›. 1993'de European Board in Neurosurgery' s›nav›n› geçti. 1993-
1995 y›llar› aras›nda SSK D›flkap› Hastanesi II. Nöroflirürji Klini¤i'nde
baflasistan olarak çal›flt›. 1995-1997 y›llar› aras›nda ise Virginia Üniversitesi
(University of Virginia) Nöroflirürji Departman›nda "Neurosurgery Research
Fellow" olarak görev ald›. 1997-2004 y›llar› aras›nda Baflkent Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›'nda s›ras›yla uzman, yard›mc› doçent ve
doçent olarak çal›flt›. 1999 y›l›nda doçent oldu. 2004 y›l›ndan beri ise S.B.
Ankara D›flkap› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi II. Nöroflirürji Klini¤i fiefi olarak
çal›flmaktad›r. 1986 y›l›ndan günümüze kadar Türk Nöroflirürji Derne¤i'nde
defalarca yönetim kurulu üyesi, Türk Nöroflirürji Dergileri Editörü, Türk
Nöroflirürji Board Kurulu üyesi olarak görev alm›flt›r. Halen uluslararas› yaz›
dizinlerine giren 65 yurt d›fl› makalesi, 40 yurt içi makale ve kitap bölümleri
ile bu yay›nlara 500' ü aflk›n at›f› mevcuttur. Evli ve iki çocuk babas›d›r.
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T ü r k  N ö r o fl i r ü r j i  D e r n e ¤ i  B ü l t e n i

Dr. A⁄AHAN ÜNLÜ

1962 y›l›nda Ermenek'de do¤du. ‹lkokulu Bahçelievler ‹lkokulunda
okuduktan sonra Konya Anadolu Lisesinde orta ve lise ö¤reniminin bir
k›sm›n› tamamlad›. 1979 y›l›nda Ankara Atatürk Anadolu Lisesinden mezun
oldu. 1 y›l Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisli¤inde okuduktan
sonra 1981 y›l›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesine bafllad›. 1987 y›l›nda
mezun olduktan sonra Ni¤de Yar› aç›k ve Kapal› Cezaevinde mecburi
hizmetini tamamlad›. 1988 y›l›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim dal›nda Araflt›rma Görevlisi olarak uzamanl›k e¤itimine
bafllad›. 1995 y›l›nda Uzman oldum. Adnan Menderes Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›nda mecburi hizmetini tamamlad›ktan
sonra 1996 y›l›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim
Dal›nda Ö¤retim Görevlisi oldu. 2003 y›l›nda doçentlik s›nav›n› vererek bu
ünvan› ald›. Halen ayn› klinikte ö¤retim üyesi olarak çal›flmaktad›r. Evlidir.

Dr. MEHMET YAfiAR KAYNAR

1962 y›l›nda Mersinde do¤du. ‹lkö¤renimimi 1968-1973 y›llar› aras›nda Mersin
Çankaya ‹lkokulu, orta ve lise ö¤renimini 1973-1980 y›llar› aras›nda Tarsus
Amerikan Lisesinde tamamlad›. 1980 y›l›nda bafllad›¤› ‹stanbul Üniversitesi
‹stanbul T›p Fakültesinden 1986 y›l›nda mezun oldu. Nöroflirürji ihtisas›na
1987 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›nda bafllad› ve Ekim 1993te "Deneysel medulla spinalis
yaralanmas›nda antioksidan enzimlerin (SOD, GPx, CAT) incelenmesi"
konulu uzmanl›k tezini haz›rlayarak girmifl oldu¤u s›nav› geçerek nöroflirürji
uzman› oldu. Askerlik hizmetini 1992 y›l›nda 2 ay k›sa devre olarak Kayseri
Askeri Hastanesinde yapt›. ‹htisas›n› tamamlad›ktan sonra Cerrahpafla T›p
Fakültesi Nöroflirürji Anabilimdal›nda uzman hekim olarak çal›flmaya bafllad›.
Halen ayn› klinikte çal›flmaktad›r. fiubat-Kas›m 1997 tarihleri aras›nda Yale
T›p Fakültesi, Nöroflirürji klini¤inde, Serebrovasküler Cerrahi bölümünde
Prof. Dr. Issam A. Awad›n yan›nda deneysel ve klinik çal›flmalarda bulundu.
Acta Neurochirurgicada yay›nlanan "The effect of intraventricular albumin in
experimental brain oedema" adl› çal›flmas› Türk Nöroflirürji Derne¤i 1998 y›l›
Bilimsel Ödülünü ald›. 1999 y›l›nda Doçentlik ünvan›n› ald›. Evli ve iki k›z
çocu¤u vard›r.

Yönetim Kurulu



10

T ü r k  N ö r o fl i r ü r j i  D e r n e ¤ i  B ü l t e n i

Yönetim Kurulu 

Dr. TUNCER SÜZER

1964 y›l›nda Elaz›¤'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da
tamamlad›. 1980 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi'ne girdi ve 1986
y›l›nda mezun oldu. Mezuniyetin hemen arkas›ndan 1987 y›l›nda Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›'nda uzmanl›k e¤itimine
bafllad› ve 1994 y›l›nda uzmanl›¤›n› ald›. Ayn› y›l Pamukkale Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji Anabilim dal›n› kurarak çal›flmaya bafllad›. 

1994 y›l›nda Yard›mc› Doçent, 1999 y›l›nda Doçent ve 2005 y›l›nda Profesör
oldu. Anadolu Sa¤l›k Merkezi, Nörolojik Bilimler Departman›nda
çal›flmaktad›r.

‹sveç'te Karolinska Hastanesi'nde ve ABD'de "Miami Children's Hospital" da
de¤iflik sürelerde çal›flt›. 1994 y›l›nda EANS s›nav›n› baflar›yla geçti. Yurt içi
ve yurt d›fl› 56 makalesi bulunmaktad›r. Evli ve 2 çocuk babas›d›r.

Dr. SÜLEYMAN ÇAYLI

1965 y›l›nda Kütahya'n›n Tavflanl› ilçesinde do¤du. ‹lk ö¤renimini ayn› ilçede,
ortaö¤renimini Eskiflehir Anadolu Lisesinde tamamlad›. Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi'nden 1989 y›l›nda mezun oldu. Kayseri Bünyan
ilçesinde bir y›l mecburi hizmetin ard›ndan, Ankara Numune Hastanesi Beyin
ve Sinir Cerrahisi Klini¤inde ihtisasa bafllad›. 1996 y›l›nda Beyin ve Sinir
Cerrahisi uzman› oldu. 1998 y›l›na kadar Ankara Onkoloji Hastanesi Beyin ve
Sinir Cerrahisi Klini¤i'nde uzman doktor olarak çal›flt›. 1998 y›l›nda ‹nönü
Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›'nda Yard›mc› Doçent
kadrosunda göreve bafllad›. 2002 y›l›nda 6 ay süre ile "Cleveland Clinic
Foundation" Nöroflirürji Bölümünde araflt›rmac› olarak çal›flt›. 2004 y›l›nda
Nöroflirürji doçenti ünvan›n› ald›. 44 adet yurtd›fl›, 20 adet yurtiçi dergilerde
yay›mlanm›fl makaleleri vard›r. Evli ve 2 çocuk babas›d›r.
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T ü r k  N ö r o fl i r ü r j i  D e r n e ¤ i  B ü l t e n i

Yönetim Kurulu 

Dr. AHMET BEKAR

1959 y›l›nda Antalya'n›n Alanya ilçesinde do¤du. ‹lk, orta ve lise e¤itimini
Alanya'da tamamlad›. Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi'nden 1983 y›l›nda
mezun oldu. 1993'te Uluda¤ Üniversitesi'nden Nöroflirürji Uzman› olarak
mezun oldu. 1993'ten itibaren 2 y›l süreyle Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöröroflirürji Anabilim Dal›nda uzman olarak çal›flt›. 1995'te ayni klinikte
yard›mc› doçent oldu. 1996'da 1 ay ‹stanbul Üniversitesi, Çapa T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim Dal›nda Stereotaksik biyopsi ve Fonksiyonel Nöroflirürji
E¤itimi ald›. 1997'de bir y›l süreyle ‹ngiltere'de Sheffield Hallamshire
Üniversitesi Nöroflirürji klini¤inde gözetmen olarak bulundu. 

1999'da 3 ay süreyle Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim
Dal›nda Fonksiyonel Nöroflirürji ve A¤r› Cerrahisi E¤itimi ald›. 

2002'de Nöroflirürji Doçenti oldu. 

37 adet yurtd›fl›, 28 Adet yurt içi yay›nlanm›fl makalesi bulunmaktad›r.

Evli ve k›z çocuk babas›d›r. 

Dr. KAD‹R KOT‹L

‹lk ve orta ö¤renimini Ardeflen Lisesinde bitirdi. 1989 y›l›nda Istanbul
Universitesi Istanbul T›p Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 y›l›nda 5 ay Ordu
ili Gölköy sa¤l›k oca¤›nda çal›flt›ktan sonra 1990 y›l›nda Haseki E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi Nöroflirurji Klini¤ine asistan olarak göreve bafllad›. 1995
y›l›nda Dr. Ayd›n TU⁄RUL’un yan›nda asistan e¤itimini bitirerek Nöroflirurji
uzman› oldu, 2007 y›l›nda doçentlik ünvan›n› ald›. 1996 y›l›nda k›sa süreli
Rize Devlet hastanesinde çal›flt›. 1996 y›l›ndan bu yana Haseki e¤itim ve
araflt›rma hastanenin Nöroflirurji bölümünde uzman olarak çal›flmaktad›r.
Omurga ve omurilik konusunda tecrübe ve deneyimini artt›rmak amac›yla
Harvard Medical School ve Schwerin Clinic’ de observer k›sa aral›klarla
gözlemci olarak bulunmufltur. Yurt içi 42 adet ve uluslararas› SCI dergilerinde
yay›mlanm›fl birinci isim 23 adet makalesi vard›r. Evli ve 2 çocuk babas›d›r
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T ü r k  N ö r o fl i r ü r j i  D e r n e ¤ i  B ü l t e n i

Dr. ‹HSAN SOLARO⁄LU

1971 y›l›nda Eskiflehir’de do¤du. Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi’nden
1996 y›l›nda T›p Doktoru olarak mezun oldu. 1996-1998 y›llar› aras›nda
Kütahya ve Eskiflehir illerinde pratisyen hekim olarak görev yapt›. 2004
y›l›nda Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde Beyin ve Sinir
Cerrahisi ihtisas›n› tamamlad›. Ayn› y›l Ankara Atatürk E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klini¤ine “Baflasistan” olarak atand›. 

2005 y›l›nda, Prof. Dr. John H. Zhang taraf›ndan Loma Linda Üniversitesi, ‹leri
Nörolojik Bilimler Araflt›rma Laboratuar›’na (Kaliforniya, ABD) çal›flmalar›n›
devam ettirmek üzere davet edildi. ABD’de 1 y›l süre ile çal›flt›. Halen Ankara
Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, 1. Nöroflirürji Klini¤i’nde, “Baflasistan”
ünvan› ile çal›flmakta olan Dr. Solaro¤lu, ayn› zamanda, Anadolu Üniversitesi,
AÖF, Sa¤l›k Kurumlar› ‹flletmecili¤i önlisans program› ö¤rencisidir. 

Uluslararas› bilimsel hakemli dergilerde 40 (bunlara 194 at›fl›), ulusal hakemli
dergilerde 16 olmak üzere toplam 56 adet bilimsel makalesi, uluslararas› ve
ulusal kongrelerde toplam 45 adet kongre bildirisi bulunan Dr. Solaro¤lu’nun
ödül kazanan 7 çal›flmas› vard›r. Bunlar›n d›fl›nda; Türk Tabipleri Birli¤i,
‹stanbul Tabip Odas› 2007 y›l› Bilim Teflvik Ödülü’ne, Türk Nöroflirürji
Derne¤i 2005 y›l› Yurtd›fl› E¤itim Bursu ve Türk Nöroflirürji Derne¤i 2007 y›l›
Yurtd›fl› Seyahat Bursu’na, AANCS Young Neurosurgeon Award ve Prof Raja
Award for Young Neurosurgeon ödüllerine lay›k görülmüfltür. IBRO, FENS,
EANS, TND ve TÜBAS derneklerine üyedir. çeflitli ulusal ve uluslararas›
bilimsel dergilerde hakemlik görevi yapmaktad›r. 

Yönetim Kurulu 
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T ü r k  N ö r o fl i r ü r j i  D e r n e ¤ i  B ü l t e n i

Yönetim Kurulu 

Dr. BAfiAR ATALAY

1969 senesinde Çaycuma'da do¤du. ‹lk ve orta ö¤retimini Zonguldak'ta TED
vakf› özel lisesinde tamamlad›. 1993 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi ‹ngilizce
T›p Fakültesi'nden mezun oldu. 1993-1994 y›llar› aras›nda Bart›n ilinde
mecburi hizmetini tamamlad›. 1995-2001 y›llar› aras›nda Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi'nde Nöroflirürji ihtisas›n› tamamlayarak Nöroflirürji
uzman› oldu. 1996 ile 2000 y›llar› aras›nda Avrupa Nöroflirürji Birli¤inin
kurslar›n› tamamlad›. 2001 senesinde Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi'nde
ö¤retim görevlisi olarak göreve bafllad›. 2003 y›l›nda Baflkent Üniversitesi T›p
Fakültesi'nde Yard›mc› Doçent kadrosuna atand›. Ayn› sene Türk Nöroflirürji
Derne¤i Hamit Ziya Gökalp ödülünü kazand›. 2006 y›l›nda Amerika Birleflik
Devletlerinin Boston flehrinde Tufts Universitesi-New England T›p Merkezi
ve Boston Nöroflirürji Enstitüsünde Spinal cerrahi üzerinde klinik fellow
olarak çal›flarak klinik fellowship diplomas› ald›. Ayr›ca k›sa süreli olarak 2005
y›l›nda Amerika Birleflik Devletleri Virginia Üniversitesi'nde Nöroflirürji
dal›nda gözlemci olarak çal›flt›. 2006 y›l›nda Beyin ve Sinir cerrahisi dal›nda
Üniversite Doçenti ünvan›n› ald›. 2006 senesinde Türk Nöroflirürji Yeterlilik
s›nav›na girerek (Board) ald›. 2007 y›l›nda Avrupa Nöroflirürji s›navlar›n›n
birinci ve ikinci aflamalar›na kat›larak Avrupa yeterlili¤ini (Board) ve
diplomas›n› ald›. Dr. Baflar Atalay 2002-2003 senesinde Türk Nöroflirürji
dergisinde ve Turkish Neurosurgery dergisinde editör yard›mc›l›¤› ve yay›n
kurulu üyeli¤i yapt›. Halen 4 uluslar aras› ve 3 ulusal dergide hakemlik
görevine devam etmekte, YMJ dergisinin editör yard›mc›l›¤›n› yapmaktad›r.
34 uluslararas› makale, 54 at›f, 42 uluslararas› bildiri, 70 ulusal bildiri, 17
ulusal dergide makale,3 kitap bölümü vard›r. Evli ve bir çocuk babas›d›r.
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T ü r k  N ö r o fl i r ü r j i  D e r n e ¤ i  B ü l t e n i

Denetleme Kurulu Üyeleri

Dr. NUR ALTINÖRS

1950 ‹zmir do¤umlu olup ilk ö¤renimini Ankara'da, orta ve lise ö¤renimini
Talas ve Tarsus Amerikan Kolejleri'nde tamamlad›ktan sonra 1974 y›l›nda
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi'nden mezun olmufltur. Hacettepe
Üniversitesi Nöroloji Bölümü'nde bir y›l çal›flt›ktan sonra ayn› üniversitede
Nöroflirürji bölümüne geçmifl ve 1980'de Nöroflirürji ihtisas›n› bitirmifltir.

Askerlik görevinin ard›ndan May›s 1982'den itibaren SSK Ankara Hastanesi
Nöroflirürji Klini¤inde uzman olarak çal›flmaya bafllad›.

1979-1983 dönemi EANS kurslar›na kat›ld› ve ilk kez 1983 y›l›nda uygulamaya
konan kurslar sonunda sözlü s›navda baflar›l› olarak kurslar› bitiren ilk Türk
Beyin Cerrah› oldu.

1984 y›l›nda doçent ve daha sonra SSK Ankara Hastanesi Nöroflirürji Klini¤i
flef yard›mc›s› oldu. An›lan hastanede 2. Nöroflirürji Klini¤i aç›lmas› ihtiyac›
üzerine bu klini¤in kurulufl haz›rl›klar› ile görevlendirildi ve 1993 y›l›nda
fleflik s›nav›nda baflar›l› olarak SSK Ankara Hastanesi 2. Nöroflirürji Klini¤i flefi
oldu.

1995 Ocak ay›nda yeni kurulan Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi'nin
Nöroflirürji Anabilimdal› Baflkanl›¤›'na atand› ve bu anabilim dal› kurulmufl
oldu. Ayn› y›l profesörlü¤e yükseltildi.

1996-1997 döneminde Türk Nöroflirürji Derne¤i baflkanl›¤›na seçildi.
Dernekte bir y›l› baflkanl›k, bir y›l› baflkan yard›mc›l›¤› , üç y›l› genel
sekreterlik ve bir y›l› yönetim kurulu üyeli¤i olmak üzere toplam alt› y›l görev
yapt›. Görev dönemlerinde birçok ulusal ve uluslararas› bilimsel toplant›n›n
organizasyonunda aktif görevler ald›.Türk Nöroflirürji Dergisi ve Turkish
Neurosurgery dergilerinin yay›nlanmas›n› bafllatm›fl ve bu dergilerin
editörlük görevinde bulunmufltur.  

‹ngilizce olarak uluslararas› dergilerde 66, yurtiçi dergilerde 23 makalesi, 32
Türkçe makalesi, uluslararas› bilimsel toplant›larda 24 sözlü, 32 poster
sunusu bulunmaktad›r. 

Bir özgün kitap yazarl›¤›, 3 kitap editörlü¤ü, 2 tercüme kitab› ve 5 kitap
bölümü di¤er eserleri aras›ndad›r. 

Bu eserlere toplam 173 at›f yap›lm›flt›r. Türk Nöroflirürji Derne¤i ve AANS
üyesidir.
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T ü r k  N ö r o fl i r ü r j i  D e r n e ¤ i  B ü l t e n i

Dr. BEK‹R GÖKBEN

1947 y›l›nda Konya’da do¤du. Ankara Nam›k Kemal ‹lk ve Orta Okulu ve
Ankara Atatürk Lisesinden mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesini 1973 y›l›nda bitirdi, ayn› fakültede ihtisasa bafllad›. 1979
senesinde uzmanl›k e¤itimimi bitirdikten sonra, ayn› klinikde uzman olarak
çal›flt›. 1981 senesinde bir süre Küveyt’de uzman olarak çal›flt›ktan sonra,
Temmuz 1981 y›l›nda, Samsun Devlet Hastanesine gitti  ve Karadeniz
bölgesinde ilk Nöroflirürji klini¤ini kurdu. 1990 senesine kadar ad› geçen
hastanede uzman, il genelinde de Yatakl› Tedavi Kurumlar› fiube Müdürü
olarak görev yapt›. 

1990 senesi bafl›nda SSK Göztepe E¤itim Hastanesine tayin olarak, buradaki
Nöroflirürji Klini¤inin kurulmas› ve e¤itim klini¤i haline gelene kadarki
sürede de sorumlulu¤unu üstlendi. 1994-2004 y›llar› aras›nda Baflhekim
Yard›mc›s› olarak da ayn› hastanede görev yapt›. Halen Nöroflirürji uzman›
olarak çal›flmaktad›r.

Evli ve 2 çocuk babas›d›r.

Dr. YUSUF ERfiAH‹N

1958 y›l›nda ‹zmir’de do¤du. Ege Üniversitesi T›p Fakültesi'nden 1981 y›l›nda
T›p Doktoru olarak mezun oldu. 1982-1988 y›llar›nda Ege Üniversitesi
Nöroflirürji Anabilim dal›nda nöroflirürji ihtisas› yapt›. Nortwestern University
Children’s Memorial Hospital Pediatrik Nöroflirürji Klini¤inde 1987-1988
y›llar›nda research fellow olarak çal›flt›. 1990-1991 y›llar›nda GATA Nöroflirürji
Anabilim dal›nda askerlik hizmetini yapt›ktan sonra Ege Üniversitesi
Nöroflirürji Anabilim dal›nda yard›mc› doçent olarak çal›flmaya bafllad›. 1995
y›l›nda Nöroflirürji Doçenti unvan› ald›. 2001 y›l›nda profesör oldu. Ulusal ve
uluslararas› derneklere aktif üyelikleri vard›r. Uluslararas› dergilerde 103,
ulusal dergilerde 26 yay›n› vard›r. ‹ngilizce bilmektedir. Evli ve bir k›z çocuk
babas›d›r.

Denetleme Kurulu Üyeleri
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T ü r k  N ö r o fl i r ü r j i  D e r n e ¤ i  B ü l t e n i

Disiplin Kurulu Üyeleri

Dr. NUR‹ ARDA

1951 y›l› Ankara do¤umludur. Ankara Yenimahalle Erkek Lisesi (Mustafa
Kemal Lisesi)'ni bitirdikten sonra girdi¤i Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi'nden 1975 y›l›nda mezun olmufltur. Ayn› y›l Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi'nde bafllad›¤› Nöroflirürji uzmanl›k e¤itimini 1980 y›l›nda
tamamlam›flt›r. 1981 y›l›nda askerlik görevi için Kayseri Askeri Hastanesi
emrine verilmifl, bu süre içersinde, sivil hastanelerde de görev yapm›flt›r. 

1982 y›l›nda SSK Ankara E¤itim Hastanesi Nöroflirürji Klini¤i'nde uzman
olarak çal›flmaya bafllad›. Bu klini¤in yap›lanmas›ndaki çal›flmalara kat›ld›.
1986 y›l›nda Doçent oldu. Ayn› klinikte 1988 y›l›nda Baflasistan, 1994 y›l›nda
fief Yard›mc›s› oldu. 1998 y›l›nda Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim Dal›na Profesör olarak atand›.

Türk Nöroflirürji Derne¤i'nin kurulufl dönemlerinde, Yönetim Kurulu üyesi
olarak görev yaparak derne¤in "Türk" ad›n› almas›nda, Türk Nöroflirürji
Dergisi ve Turkish Neurosurgery dergilerinin yay›na geçmesinde aktif olarak
çal›flt›. Derne¤in organize etti¤i bir çok Ulusal ve Uluslararas› bilimsel
aktivitelerin organizasyonlar›nda aktif olarak görev ald›.

2000 y›l›ndan bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal› Baflkanl›¤›n› sürdürmektedir. Bir çok yerli ve yabanc› makale,
sözlü bildiri, poster sunusu, kitap bölümü eserleri aras›ndad›r. Türk
Nöroflirürji derne¤i ve CNS üyesidir.
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Disiplin Kurulu Üyeleri

Dr. TURGAY B‹LGE

1954 y›l›nda Babaeskide do¤du. ‹stanbul Pertevniyal Lisesini bitirdikten
sonra 1973 y›l›nda girdi¤i ‹stanbul T›p Fakültesinden 1979 y›l›nda mezun
oldu.  1979 - 1984 y›llar› aras›nda ‹stanbul T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim
Dal›nda asistan olarak çal›flt›. 1984 y›l›nda Nöroflirürji uzman› oldu. Askerlik
görevini Ankara Gülhane T›p Akademisi Nöroflirürji Klini¤inde tamamlad›.
1986 y›l›nda uzman doktor olarak göreve bafllad›¤› Taksim Hastanesi
Nöroflirürji klini¤inde 1990 y›l›nda flef muavini olarak görevine devam etti.
2001 y›l›nda Haseki Hastanesi Nöroflirürji klini¤inde flef olarak göreve
bafllad› ve halen bu görevine devam etmektedir. Nöroflirürji e¤itimi
süresince Münih Ludwing Maximillian Üniversity Klinikum Grosshadern
Nöroflirürji Klini¤inde Dr. Frank Mangat ve Californiya üniversity Nöroflirürji
Klini¤inde Dr. Charles B. Wilson un yan›nda bulundu.

Dr. FAH‹R ÖZER

1953' de Gümüflhane'de do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimimi Erzurum'da, lise
ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. 1976 y›l›nda Atatürk Üniversitesi T›p
Fakültesinden T›p Doktoru olarak mezun oldu. 1977 y›l›nda Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Ana Bilim Dal›nda ihtisasa bafllad›. 1982
y›l›nda Nöroflirürji uzman› oldu. 1982-1984 y›llar› aras›nda askerlik görevi
nedeniyle Kayseri Askeri Hastanesi'nde Nöroflirürji uzman› olarak çal›flt›.
Mecburi hizmet nedeniyle 1984-1986 y›llar› aras›nda Ankara Numune
Hastanesi Nöroflirürji Klini¤i'nde Baflasistan olarak görev yapt›. 1986'da
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›na Yard›mc›
Doçent olarak tayin edildi. 1988 y›l›nda doçent 1994 y›l›nda profesör oldu.
1995 y›l›nda yeni kurulan Kocaeli T›p Fakültesine Nöroflirürji Anabilim Dal›
Baflkan› olarak atand›. 1995 y›l›nda Kocaeli Üniversitesi Nöroflirürji Anabilim
Dal› Baflkanl›¤›ndan istifa ederek, VKV Amerikan Hastanesi Nöroflirürji
bölümünde tam zamanl› olarak çal›flmaya bafllad›. 1984 y›l›nda Glasgow
Nörolojik Bilimler Enstitüsü'nde kafa travmalar› ve 1987 y›l›nda Londra'da
Nöroloji Enstitüsü'nde deneysel beyin iskemisi üzerine çal›flt›. Evli ve bir
çocuk babas›d›r.
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Dr. AT‹LLA ERDEM

1954 y›l›nda Gaziantep' de do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimimi 1960-68 y›llar›
aras›nda Ankara Dikmen ‹lk ve Orta Okulunda tamamlad›. Lise e¤itimini
Ankara Gazi Lisesinde 1968-1971 y›llar› aras›nda yapt›.

1971 y›l›nda girdi¤i Ankara Üniversitesi T›p Fakültesinden 1977 y›l›nda
mezun oldu. Nöroflirürji e¤itimini 1978-1983 y›llar› aras›nda Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilimdal›'nda tamamlad›. Askerlik
görevini yerine getirmek amac›yla 1983 y›l›nda göreve bafllad›¤› Gülhane
Askeri T›p Akademisi Psikiyatri Klini¤inde rutin klinik uygulamalara ilaveten
Uyku Araflt›rma Laboratuar› kurulma çal›flmalar›nda görev ald›. 

Devlet hizmeti yükümlüsü olarak Sivas ve Ankara Numune Hastahaneleri'nde
1984-87 y›llar› aras›nda Nöroflirürji uzman› olarak çal›flt›. Bu hizmetini
tamamlad›ktan sonra Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji
Anabilimdal›'nda yeniden göreve bafllad› ve a¤›rl›kl› olarak uyku fizyolojisi ve
epilepsi cerrahisi konular›nda çal›flmalar›na devam etti. Yurt d›fl›nda de¤iflik
merkezlerde bu konu ile ba¤lant›l› araflt›rmalarda görev ald›. 

1990 tarihinde doçent, 1996 tarihinde de profesör ünvan› ald›. Evli ve bir
çocuk babas›d›r.

Disiplin Kurulu Üyeleri

Dr. CELAL ‹PL‹KÇ‹O⁄LU

Ocak 1987'de Hacettepe T›p Fakültesinde Nöroflirürji Anabilim Dal›nda
uzmanl›¤›n› alm›flt›r. Ekim 1993 de Doçent, Aral›k 1993 de ‹zmir SSK Tepecik
E¤itim Hastanesine Nöroflirürji Klinik fiefi olmufltur. Haziran 1996'dan beri
‹stanbul Okmeydan› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nöroflirürji Klinik fiefi
olarak çal›flmaktad›r. Evli ve bir çocuk babas›d›r.
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Sa¤l›k hizmetlerinde yeniden yap›lanma

sürecinde kurulan SGK ile baz› konularda s›k›nt›

yafland›¤› bilinmektedir. Bu s›k›nt›lar› ortadan

kald›rmak için SGK ile düzenli bir iliflki kurulmas›

gerekti¤i aç›kt›r. Bu amaçla SGK ile ‹liflkiler Çal›flma

Grubu kurulmufltur. 

YYöönneerrggeessii

❏ Kurulun amac› Sosyal Güvenlik Kurulu ile Türk

Nöroflirürji Derne¤i aras›nda iliflkileri düzenlemek

ve Nöroflirürji prati¤i ile ilgili yap›lacak

düzenlemelerde Sosyal Güvenlik Kurulu’na

dan›flmanl›k yapmakt›r.  

❏ Üyeleri Türk Nöroflirürji Derne¤i üyeleri aras›ndan

seçilir.

❏ Grup üyeleri gerektikçe toplant›ya ça¤r›l›r

❏ Görev süresi 2 y›ld›r

❏ ‹ki kez üstüste toplant›ya kat›lmayan üyenin

üyeli¤i düfler. Yerine yeni üye seçilir. 

Türk Nöroflirürji Derne¤i

SOSYAL GÜVENL‹K KURULU (SGK)  ile

‹L‹fiK‹LER ÇALIfiMA GRUBU

SSGGKK  iillee  ‹‹lliiflflkkiilleerr  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruubbuu

Murad Bavbek

A¤ahan Ünlü

Tuncer Süzer

Mustafa Berker

Uygur Er

Fikret Do¤ulu

Sedat Dalbayrak
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Türk Nöroflirürji Derne¤i Spinal ve Periferik Sinir

Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu’nun düzenledi¤i

yaz okulu 26-29 Haziran 2008 tarihleri aras›nda

Richmond Pamukkale Termal Otel Denizli`de

gerçeklefltirildi.

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Temel e¤itimi üç

dönemlik kurs fleklinde planlanmaktad›r. Yaz Okulu I.

Kurs: cerrahi anatomi, biyomekanik, patofizyoloji,

semiyoloji, radyoloji ve cerrahi yaklafl›mlar hakk›nda

bilgilerin verildi¤i; Yaz Okulu II. Kurs: dejeneratif,

travma, enfeksiyon, tümör gibi patolojiler hakk›nda

bilgilerin verildi¤i; ve ‹leri Kurs: kompleks spinal

cerrahi uygulamalar› hakk›nda teknik bilgilerin

verildi¤i, olgu seçimi ve endikasyonlarla ilgili

tart›flmalar›n yap›ld›¤› kurs fleklinde olacakt›r.

Yaz Okulu I. ve II. Kurslar her y›l Haziran ay›

sonunda dönüflümlü, ‹leri Kurs 2 y›lda 1 defa Kas›m

ay›nda yap›lmas› planlanmaktad›r. ‹leri kurs

Toplant› ‹zlenimleri

Yaz Okulunun Ard›ndan

Prof. Dr. R. KEMAL KOÇ
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Ö¤retim ve E¤itim Grubu Baflkan›
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Dr. Mehmet Zileli koordinatörlü¤ünde gerçeklefltiri-

lecektir.

Yaz okullar›nda hedef kitle: asistan (en az 3. y›l) ve

uzman (en fazla 5 y›l), ileri kursta hedef kitle yaz

okulu I ve II yi tamamlam›fl olanlar, uzman ve ö¤retim

üyeleridir. Kat›l›mc› say›s›n›n 50 kifli olmas›

hedeflenmektedir. 

Bu y›l 26-29 Haziran 2008 de Yaz Okulu I. kursu

gerçeklefltirdik. Bu kursa 26 s› asistan 26 s› uzman

olmak üzere toplam 52 kursiyer, 20 e¤itmen, 14

refakatçi kat›ld›. 2.5 gün süren kursta temel bilgiler

verildi, kat›l›mc›lar›n kursa aktif kat›l›m› sa¤lanmaya

çal›fl›ld›. Kursiyerlerle e¤itmenlerin kahve aralar›nda

ve yemeklerde beraber olmalar› sa¤lanmaya çal›fl›ld›.

Kursa kat›l›m› motive etmek ve bilgileri mutlak

vermek amac›yla kurs sonunda s›nav yap›ld›. S›navda

kursiyerlerin baflar› oranlar› oldukça yüksekti.

S›navda en baflar›l› 3 kursiyere ödül olarak kitap

verildi.

Ülkemizin büyüleyici do¤al güzellikleri ile tan›nan

bu yörede kursiyerler ve refakatçiler hoflça vakit

geçirme imkan› buldular. 

Kursa katk›lar›n› hiçbir flekilde esirgemeyen

yönetim kurulu üyelerine ve tüm e¤itmenlere sonsuz

teflekkürlerimi sunuyorum.

Sayg›lar›mla
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AOSpine taraf›ndan 2007 y›l›nda “short term spine
fellowship” program› için seçildim ve Avrupa’daki bir
AOSpine merkezinde iki ya da üç ay süreyle çal›flma
deste¤i elde ettim. Önerilen dört AOSpine Avrupa
referans merkezi aras›ndan Nijmegen kentindeki Sint
Maartenskliniek’i tercih ettim. Klinik flefi Dr. Marinus
de Kleuver ile yaz›flt›k ve kalaca¤›m süreyi Nisan-
May›s 2008 aylar› olarak saptad›k. AOSpine bu iki ay
için masraflar›n› karfl›layacak tutarda maddi destek
verdi. Son derece verimli bir dönem geçirdi¤im için
baz› gözlemlerimi burada aktarmak isterim.

Nijmegen ve Sint Maartenskliniek

Sint Maartenskliniek Hollanda’n›n güney ve do¤u

k›sm›nda, Almanya s›n›r›nda bulunan Nijmegen

kentinin en önemli sa¤l›k kuruluflu. Özellikle

deformite cerrahisi konusunda isim yapm›fl ve tüm

ülkedeki hastanelerden hasta gönderiliyor. Zaten

Hollanda’da Nijmegendeki Sint Maartenskliniek ve

Rotterdam’daki bir merkez d›fl›nda skolyoz cerrahisi

yap›lm›yor. Sint Maartenskliniek eski bir tüberküloz

hastanesininin kurulu oldu¤u bir ormanl›k alanda

yerleflmifl 300 yatakl› modern bir hastane. Hastane

ortopedi, romatoloji ve fizik tedavi branfllar› etraf›nda

kurulmufl. Radyoloji, anestezi, algoloji ve dahiliye

gibi di¤er branfllar bu branfllara destek olacak flekilde

düzenlenmifl. Bu flekilde, tüm lokomotor sistem

hastal›klar›na yönelik multidisipliner bir hizmet

veriliyor. 4 odas› bulunan bir ana ameliyathanesi

bulunmakta ve bu ameliyathanelerde sabah 08:00 ile

aksam 17:00 saatleri aras›nda günde ortalama 20-25

Resim: Sint Maartenskliniek

AOSpine Fellowship Gözlemleri

Üyelerimizden Doç. Dr. CUMHUR KILINÇER
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genel ortopedi ve spinal cerrahi ameliyat›

yap›lmakta. Bu rakam› yakalayabilmek için ameliyat

olacak hastalar›n servisten ça¤r›lma-premedikasyon-

anestezi ve pozisyonlanma ifllemleri bir önceki

hastan›n ameliyat› sonland›r›l›rken yap›lmakta ve

ameliyathaneler hemen hiç bofl kalmamakta. Her

hasta ameliyat sonras›nda uyand›r›lmadan once

radyoloji odas›na al›n›p kontrol direkt grafi

çekilmekte, doktoru eflli¤inde yo¤un bak›m yata¤›na

al›nmakta ve burada uyand›r›lmakta. Tüm ifllem

basamaklar› kesin bir ak›fl flemas›na uyarak

belirlenmifl personel taraf›ndan yap›lmakta.

‹fllemlerde standart, kesinlik ve h›z getiren bu ak›fl

flemas›n› ayr›nt›l› bir flekilde dokümante etmeye

çal›flt›m.

Klini¤in 2 odal› bir baflka ameliyathanesi var.

Burada algologlar taraf›ndan gerek periferik

lokomotor sisteme gerekse omurgaya yönelik tan› ve

tedavi amaçl› enjeksiyonlar ve stimülasyon ifllemleri

gerçeklefltirilmekte. F›rsat buldukça buradaki

ifllemlere kat›larak spinal epidural, kök ve faset

enjeksiyonlar›n› takip ettim. ‹fllemlerde ekibin

al›flkanl›k, h›z ve ekipman› kullanmaktaki becerisi üst

düzeydeydi.

Ortopedik Spinal Cerrahlar

Ortopedi klini¤inde 9 uzman, bir kaç fellow ve

ondan fazla asistan çal›flmaktayd›. Uzmanlar›n tümü

MD ve PhD derecelerine sahip ve akademik

oryantasyona sahip kiflilerdi. Klinikte omurga

ameliyatlar›n› Dr. Marinus de Kleuver, Dr. Paul Pavlov

ve yeni uzman bir baflka ortopedist yapmaktayd›.

K›demli ve ünlü omurga cerrahlar›nda Dr. Maarten

Spruit ben gelmeden once klinikten ayr›larak

Dubai’ye transfer oldu¤undan maalesef kendisiyle

ameliyata girme flans›m olmad›. Dr. de Kleuver

bafll›ca deformite ameliyatlar› yapan genç

say›labilecek yaflta ama konusunda oldukça

deneyimli bir cerrah. Ankilozan spondilit konusunda

çok deneyim kazanm›fl ve yay›nlar› da var. Birlikte

giridi¤imiz biri servikal digeri torakolomber iki

ankilozan spondilit olgusunda osteotomilerle çok iyi

korreksiyonlar sa¤lad›. Yapt›¤› skolyoz ameliyatlar›

genellikle 50 derece dolay›nda olgulard› ve T3-L1(L2)

düzeylerini altta pedikül vidalar›, üst kutupta laminar

kanca kombinasyonuyla enstrumante etti. ‹leri bir

korreksiyondan sa¤lamaktan çok omurgay› sagittal ve

koronal balans› sa¤layacak flekilde stabilize etmeyi

ön plana almaktayd›. Yukar› ç›kt›kça pedikül

vidalar›n› atlayarak koymay› ve bu flekilde vida

say›s›ndan tasarruf etmeyi tercih etmekteydi. Devlet

ameliyat için sabit bir ücret ödedi¤inden yap›lan afl›r›

masraflar hastanenin cebinden ç›kmakta ve bu durum

bu tür tasarruf tedbirlerini almay› gerektirmekte.

Hollanda sosyal devlet anlay›fl› geliflmifl bir ülke ve

devlet tüm temel hizmetler gibi sa¤l›¤› da ücretsiz

sunmaya çal›fl›yor. Ancak art›k bu durum

sürdürülemiyor ve kifliler sa¤l›k sigortas› için gittikçe

daha çok katk› yapmaya zorunlu kal›yorlar. Ülkenin

sa¤l›k sisteminin bir s›k›fl›kl›k içinde oldu¤u ve bir

çok hastanenin ödeneksizlik nedeniyle ameliyat

say›lar›n›n çok düfltü¤ü belirtildi.

Klinikte en çok etkilendi¤im cerrah Dr. Pavlov

oldu. 64 yafl›nda ve gelecek y›l emekli olacak olan bu

Bulgar kökenli ortopedik omurga cerrah› hiçbiri 1

saati aflmamak üzere günde 5-6 omurga ameliyat›

yapmaktayd›. Bunlar lomber dekompresyon ve

transpediküler stabilizasyon, ALIF, lomber

translaminar transfaset vidalama, servikal korpektomi

veya çok seviye diskektomi ve kafes uygulamas› gibi

ameliyatlard›. Ameliyatlardaki pratikli¤i kadar,

hastan›n semptomlar›yla altta yatan spinal

patolojinin ilgisini kurmakta ve cerrahiyi

planlamaktaki anlay›fl›n›n derinli¤i de etkileyiciydi.

Her ameliyattan sonra, hastayla ilgili sorular›mla

bafllayan sohbetlerimiz genellikle spinal cerrahinin

derinliklerine dalan konuflmalar oldu. Kendisinde

çok fley ö¤rendim.

Nöroflirürjiyenlerin durumu

Klinikte ortopedistlerden baflka, haftan›n iki günü

gelerek baz› disk ve dekompresyon vakalar›n›

ameliyat eden nöroflirürjiyen Dr. Peter Schutte de

aktif olarak çal›flmaktayd›. 16 milyon nüfuslu

Hollanda’da toplam nöroflirürjiyen say›s› 100’ün

alt›nda oldu¤unu ö¤rendim. Bu yüzden

nöroflirürjiyenler bölgelerindeki birçok hastaneyle

anlaflma yap›yorlar ve tümüne yetiflmeye çal›fl›yorlar.



24

T ü r k  N ö r o fl i r ü r j i  D e r n e ¤ i  B ü l t e n i

Bu durumu konufltu¤um arkadafllar camialar›n›n

(dernekleri eliyle) daha fazla nöroflirürjiyen

yetifltirilmesine izin vermeyece¤ini, aksi takdirde

hasta say›lar›n›n azalaca¤›n› ve nöroflirürjiyenlerin

hayat standartlar›nda düflme olaca¤›n› belirttiler.

Ülkemizde yetifltirilen nöroflirürjiyen say›s›ndaki

afl›r›l›¤› düflününce dar›s› bafl›m›za diyorum.

Di¤er klinikleri ziyaretim

Sint Maartenskliniek’teki benim aç›mdan tek

zorluk e¤itim ve hasta toplant›lar›ndaki dilin

Hollandaca (Dutch) oluflu ve buras›n›n bir ortopedi

klini¤i olmas› nedeniyle baz› günlerde spinal

ameliyatlar yerine sadece periferik eklem (omuz-

kalça-diz) ameliyatlar›n›n yap›lmas›yd›. Bu günlerde

ya algoloji giriflimlerini takip ettim, ya kütüphanede

bulundum ya da flehirdeki ve ülkedeki omurga

cerrahisi yap›lan di¤er klinikleri ziyaret ettim. Bunlar

aras›nda Nijmegen’deki üniversite olan Radboud

vard›. Burada çal›flan nöroflirürjiyen Dr. Ronald

Bartels’i bölgesel hastane olan Canisius-

Wilhelmina’da ziyaret ettim. Kendisiyle ayn› gün

servikal ve lomber dört ameliyata girdik. Benzer

patolojilerin de¤iflik okullar ve cerrahlar taraf›ndan

nas›l de¤iflik ele al›nd›¤› ve ayn› ifllerin ne kadar

de¤iflik yollarla yap›ld›¤› benim için daima ilginç bir

konu olmufltur. Nitekim Dr. Bartels ile konuflur ve

birbirimize ziyaret etti¤imiz di¤er klinikleri anlat›rken

bunu çok güzel ifade etti: “baz›lar›ndan ne yap›lmas›

gerekti¤ini gördüm, baz›lar›ndan ne yap›lmamas›”.

Ziyaret etti¤im di¤er klinikler Utrecht, Amsterdam

ve Maastricht Üniversiteleri oldu. Düzenli ve h›zl›

tren seferleri ve ülkenin küçüklü¤ü sayesinde

hepsine günübirlik ziyaretler yapmam mümkün oldu.

Utrecht’te orthopedist Dr. Cumhur Öner ve onun

nöroflirürjiyen çal›flma arkadafl›yla biri torakal

deformite, di¤eri servikal tümor olmak üzere iki

ameliyata girdim. Dr. Öner Utrecht Üniversitesi yo¤un

çal›flan hastanesindeki bafll›ca spinal cerraht›.

Kendisiyle verimli bir sohbette bulunduk.

Amsterdam Üniversitesinde ortopedist Dr. Bein ile

bir Scheurman kifozu ameliyat›na girdik. Amsterdam

Üniversitesi binalar›, iflleyifl düzeni ve

ameliyathanesiyle son derece etkileyiciydi. Ancak

sa¤l›k sistemindeki t›kan›kl›k nedeniyle ameliyat

yapmakta zorland›klar›n› ö¤rendim.

Özetle, Hollanda’daki bu süre mesleki aç›dan çok

verimliydi, ayr›ca klinikteki meslektafllar›m›n

yaklafl›mlar› canayak›n ve yard›mseverdi.

Meslektafllar›ma, AOSpine ve benzer uluslararas›

meslek kurulufllar›n›n bu tür burs ve de¤iflim

programlar›n› yak›ndan takip etmelerini ve

çekinmeden aday olmalar›n› öneririm. 
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Türk Nöroflirürji  Derne¤i 2007 y›l› e¤itim bursu

katk›s›yla Ocak-Temmuz 2008 döneminde Barrow

Neurological Institute’e (BNI) gittim. 

Burada birçok ameliyat izleme f›rsat› buldum.

BNI’ün kendisine ait, üst düzeyde teknolojik cihazlar

ile donat›lm›fl, 11 odal› ayr› ameliyathanesi var. Tüm

odalarda düflünebilece¤iniz her alet var ve

nöronavigasyon anevrizma, yüzeysel yerleflimli

tümörler, enstrümantasyon ameliyatlar› da dahil

olmak üzere hemen hemen rutin olarak tüm

ameliyatlarda kullan›l›yor. Ameliyat›n gidifline göre

ultrasonik aspiratör, floresan anjiografi, endoskop

cihazlar›n›n haz›rlanmas› dakikalar sürüyor. Hiçbir

zaman istenen herhangi bir sarf için ‘yok’ veya “o yok

bu olur mu?”  gibi bir sözü duymad›m, gerçekten

bunlara düflünebilece¤iniz her fley dahil.

Kendilerinin de bir toplant›da sunduklar› gibi pek

nadir kullan›l›yor olmas›na ra¤men intraoperatif MRI

mevcut. Pek az gördü¤üm veya hiç görmedi¤im

birçok ameliyat izlemek f›rsat›n› buldum. Burada

embolizasyonu da cerrahlar yap›yor, birkaç kez onlar›

da izledim. Kendileriyle de konufltum, fakat

anlayamad›¤›m bir flekilde giriflimsel anjiografi yapan

ekipleri, cerrahi giriflim yapm›yor. Bence ideal olan

her iki tarafta da olabilmek ve her aç›dan vasküler bir

hastay› manüple edebilmek!

Asistan e¤itimi mükemmel. ‹lk günlerimde

Dr. Spetzler’in fellowu MCA ve ACoA anevrizmas› için

hastay› haz›rl›yordu. Sylvian diseksiyonda oldukça

zorland›¤›n› gördüm. Distalden, proksimalden

denedikten sonra karotisi ve A1’i  ortaya koydu. Çok

u¤raflmas›na ra¤men  anevrizmalar› ortaya koyamad›,

sylvian fissürü tam olarak açamad›. Biraz flafl›rd›m,

herhalde yeni bir fellow diye düflündüm, birazda

kendim ad›na ‘iyi bari biz hiç de¤ilse bundan iyiyiz’

diye düflündüm! Dr. Spetzler gelip ameliyata devam

etti, anevrizmalar› ortaya koydu, ilkini fellowa

klipletti, çok sakindi, klibi kendisi tekrar düzeltti.

‹kinciyi de fellowa klipletti, klip sonras› çocu¤a

“ömrümün güzel bir y›l› gitti” dedi. Fellowuna vermifl
oldu¤u bu e¤itim oldukça hofluma gitti. Birkaç gün
sonra yine ayn› fellow baziller anevrizma için
orbitozigomatik aç›l›fl yapt›, oldukça iyiydi,
Dr.Spetzler be¤enmedi, kenara dikilmifl olan duray›
açt›, kemik ç›k›nt›y› düzlefltirdi ve ameliyata devam
etti. Gayet kibar ve sakin bir flekilde “bundan sonra
buna dikkat edelim dedi” ve anevrizmay› klipledi (bu
arada bu benim ilk gördü¤üm operasyon esnas›nda
kanayan baziller tepe anevrizmas›yd›). Tabii ben bu
kadar s›k operasyon yap›lan bir klinikteki vasküler
fellowun bir miktar tecrübesiz oldu¤unu
düflünüyordum ki, bu kiflinin son sene asistan›
oldu¤unu ö¤rendim. Birçok ameliyatta sadece bir
tane asistan oluyor. Ö¤retim üyesi sonradan geliyor
ve birçok zaman sadece yan›nda oturuyor, gerçek
anlamda gerekti¤i noktada devam ediyor.
Dr.Spetzler’in ayn› anda birkaç odas› oldu¤u için
onunla çal›flan asistanlar›n bu flans› yok. 

BNI asistanlar›n girmekte en çok zorland›¤›
merkezlerden biri, çok iyi bir özgeçmiflleri olmas› ve
sosyal yönlerinin kuvvetli olas› gerekiyor. Ama buna
karfl›l›k çok iyi e¤itim al›yorlar. Hastanenin ayr› yo¤un
bak›m doktorlar› var. Hasta takiplerini bunlar yap›yor.
Tabii ben sonuçta d›flardan gözlemledi¤im kadar
söyleyebilirim ama mesela çok kez saat 15.00, 16.00
civar›nda hastaneyi terk eden asistan gördüm. Bir
saat önce ameliyatta olan bir asistan daha sonra
toplant›ya kat›l›yor ve toplant›dan hemen sonra
hastaneden ayr›l›yor. Elbette bunlar d›flar›da bofl
zaman geçiyor anlam›nda de¤il, mezuniyetlerinde
hepsinin onlarca yay›n› oluyor, birço¤unda da
kendileri birinci isim oluyorlar. Teorik bilgilerinin de
üst düzeyde olmas› bekleniyor. Her gün yap›lan
hasta toplant›lar›nda birçok sorulara maruz kal›yorlar.
‹lginç yönlerde var tabii, ilk ay›ndaki bir asistan
konsültasyonlardan sorumlu olabiliyor, bunun için
di¤er bölümlerin hocalar› asistanlar›n notlar›na pek
ehemmiyet vermeyebiliyor. Sunulan hastalar›n
hikaye ve muayene k›s›mlar› çok k›sa geçilebiliyor,

Yrd. Doç. Dr. FAT‹H ERSAY DEN‹Z

Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi
Nöroflirürji Anabilim Dal›

Yurtd›fl› E¤itim Bursu Raporu
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film de¤erlendirilerek sonuca gidilmeye çal›fl›l›yor.

Bu günlük toplant›larda da böyle olabiliyor. Bunlar

benim kiflisel izlenimlerim. Sonuçta çok iyi

e¤itiliyorlar ve bende daha genç olsayd›m kesinlikle

orda tekrar asistanl›¤a geri dönmek isterdim, bunu

Dr. Spetzler’e de söyledim.

BNI ayr›ca araflt›rmaya da oldukça önem veriyor.

‹kinci kattaki laboratuarlar›nda navigasyon cihaz› ve

üst düzey mikroskoplar› var. Embolizasyon

çal›flmalar› için ellerinde bulundurduklar› coil say› ve

çeflidi eminim ki ülkemizdeki birçok merkezdeki

say›dan daha fazlad›r. Daha fazla ayr›nt›ya girmek

istemiyorum. Ayr›ca Dr. Sonntag kontrolünde spinal

biomekanik laboratuarlar› var. Burada dört mühendis

çal›fl›yor. D›flardan flirket çal›flmalar›n› ücretli

yapabiliyorlar.

Geçirdi¤im süre içinde say›s›z miktarda, baflka

bölümlerle birlikte olan haftal›k e¤itim faaliyetlerine

kat›ld›m. Y›lda bir kez olan sempozyum ve kurslar›na

kat›ld›m. Günlük hasta toplant›lar›na kat›ld›m.

Günlük toplant›larda asistanlarla birlikte hastalar

tart›fl›l›yor. Bu toplant›larda istedi¤inizi sorma veya

fikir beyan etme hakk›n›z var (bu hakk›m› birkaç kez

kulland›m!), haftada üç gün Dr. Spetzler, iki gün Dr.

Sonntag yap›yor. Özellikle Dr. Spetzler olmak üzere,

her ikisinin de bilgilerine hayran olmamak imkans›z.

Bence Dr. Spetzler herkesin tan›mas› gereken, her

yönüyle mükemmel bir insan.

BNI’de deney hayvan› kullanabilmek için gerekli

olan sertifikay› ald›m, bu belgeyi Türkiye’de

alamam›flt›m. 

Spine biomechanics laboratuar›nda birkaç

çal›flmaya yard›mc› oldum. Çal›flmalar kadavra

omurgalar›nda yap›l›yor. Oldukça de¤iflik konular,

neler oldu¤unu kavramak biraz zaman alabiliyor.

Çal›flmalar maddi destek gerektiriyor. Ayr›ca flirketler

içinde çal›flma yap›l›yor. Ayl›k spine research

toplant›s› oluyor, Dr. Sonntag baflkanl›¤›nda asistan

ve di¤er ö¤retim elemanlar› kat›labiliyor. Asistanlar

bu kat›l›mlar›ndan CME puan› al›yorlar. Bu toplant›da

projeler tart›fl›l›yor, biten projelerin sonuçlar›

de¤erlendiriliyor.  Bir maddi destek olmad›¤› halde

bana da f›rsat verilmesi üzerine, orada gelifltirdi¤im

projeleri toplant›da sunma imkan›m oldu. Bunlardan

ilki zaten projeyi sunarken gerekli olan 7 adet

specimenden 5 adeti çal›fl›lm›fl olan “Transpediküler

torasik diskektomi biyomekani¤i” idi ve ön sonuçlar,

uygulanan tek tarafl› total fasetektominin,

instabiliteyi artt›r›c› ek bir etkisinin olmad›¤›n›

gösteriyordu. Dr. Sonntag asistanlar›na dönerek

“bak›n geçen gün ameliyatta soruyordunuz, iflte

enstrümantasyona gerek olmad›¤›n› göstermifller”

dedi. Güzel bir çal›flma oldu¤unu belirtti ve tebrik

etti. Çok gururland›¤›m› belirtmeliyim. Di¤er projem

ekip taraf›ndan pek kabul görmemiflti, “sunal›m

bakal›m ne denecek” denmiflti. Bu çal›flmam› da Dr.

Sonntag be¤endi. Bu toplant›dan sonra, bana

gösterilen sayg› artt›, bana da fikir sormaya

bafllad›lar. Bu vesileyle fazladan bir tane daha

çal›flma yapma olana¤› buldum. Bana bu kadar k›sa

sürede bu kadar üretken olabilen ilk kiflinin ben

oldu¤um söylendi. Onlara mani olmamak amac›yla

bazen tek bafl›ma sabaha kadar çal›flt›m. Tabii benim

asl›nda onlardan fark›m, onlar gibi ileri düzey

karmafl›k de¤il, basit düflünmemdi. Bu çal›flmalar›m

yay›n olabilirse, sizlerde asl›nda ne kadar basit

oldu¤unu (ama tabiî ki bana göre önemli fikirlerdir!)

göreceksiniz.

Sonuç olarak; olana¤› olan herkes bu gibi

merkezleri gitsin ve görsün. Umar›m bizde bu

kaliteye ulaflabiliriz. Çal›flmam›z gerekli.

Bana insiyatif kullanarak bu bursu veren jüri

üyelerime, olumlu referans veren Dr .Ça¤l›, Dr.

Oruçkaptan’a ve Türk Nöroflirürji Derne¤i’ne teflekkür

ederim. Bursun karfl›l›¤›n› verebilece¤imi umar›m. 
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ve sakatl›k sebebi ise kafa ve omurilik
yaralanmalar›d›r. Ülkemizde kaza verileri bize
ayr›nt›l› bilgi vermekten çok uzakt›r. Bu durumun
en önemli sebepleri aras›nda kaza raporlar› ve
hastane kay›tlar›n›n sa¤l›kl› olmay›fl›, ülkemiz
sigorta-sigortac›l›k sistemlerinin ça¤dafl ülkeler
seviyesinde olmamas› say›labilir.

● Trafik kazalar›, ölüm nedenleri aras›nda genç yafl
grubunda birinci s›rada, orta yafl grubunda 3.
s›rada yer almaktad›r. 

● Uluslar aras› yol verilerine göre; her 100
kilometredeki kaza ve ölümler incelendi¤inde
ülkemiz kaza bafl›na ölüm oran›nda birinci
s›radad›r. 

● Ülkemizde fiziki ve ruhsal yönden araç sürmemesi
gereken kiflilerin araç ve ehliyet sahibi olduklar›n›
görmek nadir de¤ildir (duymayan, görmeyen, bir
uzvu olmayanlar, sarhofllar…).

● Son 20-30 y›l içinde geliflmifl ülkelerde al›nan
önlemlerle kazalar ve kaza sonras› oluflan ölüm ve
sakatl›k say›s›nda ciddi iyilefltirmeler sa¤lan-
m›flt›r. Ülkemizde bu ülkeler kaynakl› araç
iyilefltirmeleri d›fl›nda ciddi iyilefltirmeler
oldu¤unu söylemek bir hayli zordur. 

● Trafik kazas›na ba¤l› ölümler olufl zaman›na göre
incelenecek olursa, olay an› ve olay yeri ölümleri
%50'lik bir oranla birinci s›radad›r. Yani travmaya
ba¤l› ölümlerin yar›s›n›n hastane öncesi nakil
veya hastane tedavisiyle hiç ilgisi yoktur. Bu
ölümleri önlemenin tek yolu kaza olmas›n›
engelleyici ve koruyucu önlemlerden geçmek-
tedir.  En s›k 2. ölüm zaman› ise (%30) ilk 3 saat
içinde ölenlerdir. Bunu azaltman›n yolu ise
hastane öncesi düzenlemelerle ilgilidir(araçtan
ç›karma, yaral› s›n›fland›rmas›, tam donan›ml›
hasta nakil araçlar› ve iyi e¤itilmifl acil t›p
teknisyen ve hemflireleri) 

Dernek Baflkan›m›z Dr. Ethem Beflkonakl›'n›n
TUBA web sayfas›nda yay›nlanan yaz›s›

ÖNCE DÜfiÜN!

"VÜCUDUNU KORUMAK ‹Ç‹N AKLINI

KULLAN"

"Yorgun ve uykusuzdum" 18 kiflilik ölümlü bir kaza
sonras› TIR floförünün söyledi¤i sözler böyle idi. Bu
ve benzeri sözleri gazetelerin 3. sayfalar›nda
okudukça kaza sonucu ölümleri herhalde çok do¤al
karfl›lamaya bafllad›k. Toplum olarak tepkisizli¤imizin
sebebi her zaman oldu¤u gibi yeterli bilgi sahibi
olmamam›za ba¤lanabilir. Ancak burada flu soru
hemen sorulmal›d›r: Neden bilgi sahibi de¤iliz?
Toplum önderleri-sivil toplum örgütleri yeterli bilgiyi
vermiyorlar m›? E¤itim kurumlar› bu konuda ne
yap›yor? Toplumu ayd›nlatmakla görevli olduklar›n›
söyleyen (!) bas›n-yay›n kurumlar› bu görevleri için
neler yap›yorlar? Yasama ve yürütme organlar› bu
konuda gerekli önlemleri al›yor mu? Acaba hepsi
tamam da toplum bunlar› almakta m› direnç
gösteriyor? Sorular çok fazla ancak verilebilecek
yan›tlar sorulardan daha fazla durumda! ‹nsan hatas›,
trafik sistemi hatas›, e¤itim sistemi hatas› vb. vb.

Her ne olursa olsun ana görev yurdumuzun bilgili
ve ayd›n insanlar›na düflüyor. Bütün toplumlarda %5
civar›nda var oldu¤unu kabul etti¤imiz bilgili, ülkesi
ve toplumunun iyili¤i için çal›fl›p, fikir üreten bilim
insanlar›, edebiyatç›lar, sanatç›lar, düflünürler,
planlamac›lara acaba bizim toplumumuz sahip de¤il
mi? Yoksa varlar da bir yerlerde kay›p m› oldular, ya
da (bunu söylemek çok üzücü) yine bu toplum
taraf›ndan kay›p m› edildiler…

Bu sorgulay›c› giriflten sonra herhalde bir durum
tespiti ve neler yap›labilir konusuna girmek iyi
olacak…

● Trafik kazalar› bütün Dünya'da ölüm ve
yaralanmaya neden olan kazalar aras›nda birinci
s›radad›r. Bütün travmalar içinde en yüksek ölüm
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● As›l sorun; kaza sonucu ölümün verdi¤i ailesel ve

sosyal yaralar›n ötesinde, hasta ve sakat

kalanlar›n yaflad›¤› ac›d›r. Ne ac›d›r ki birçok t›p

doktoru kendi en yak›nlar› taraf›ndan bile bir

flekilde terkedilmifl hasta ve engelli olay›n›

gözlemlemifltir. Bu bazen yo¤un bak›m

seviyesinde bile olabilmektedir. Burada Richard

Dreyfus'un oynad›¤› " whose life is it anyway"

filmini de hat›rlatmak isterim. Ülkemiz maalesef

engelliler için hiç kolay bir ülke de¤ildir. Bütün bu

nedenlerle bir flekilde kazalar›n olmas›n›, olan

kazan›n en hafif atlat›lmas›n›, daha sonraki tedavi

basamaklar›n›n en iyi düzeyde tutulmas›n›, ruhsal

ve fiziksel engellili¤i en aza indirici projelere ve

sistemlere gereksinimimiz vard›r. 

Bunlar› k›saca özetlemek gerekirse:

Seviye 1: Kaza olmamas›na yönelik önlemler

Seviye 2: Kaza s›ras›nda en az hasara yönelik 

önlemler

Seviye 3: Kaza yeri ve hastanede önlemler

Seviye 4: Hasar sonras› sakatl›¤› azalt›c› önlemler. 

Bunun için en önemli basamak ise Okul Öncesi ve

‹lk Ö¤retim de e¤itim, aileler, Liseler, Spor

Merkezleri, Profesyonel sürücüler/tüm sürücüler için

ise ciddi ö¤retim teknolojilerinin kullan›lmas›d›r.

Ayr›ca, Emniyet Genel Müdürlü¤ü, Karayollar›, Milli

E¤itim, Sa¤l›k, Adalet Bakanl›klar›, Sigorta kurumlar›,

TBMM ve benzeri resmi kurumlar yan›nda tüm Sivil

Toplum Örgütleri bu konu için harekete

geçirilmelidir. 

Türk Nöroflirürji Derne¤i'nin Dünya örneklerine

benzer flekilde konuyla ilgili oluflturdu¤u "Önce

Düflün" çal›flma grubu bu konuya dikkat çekici e¤itim

toplant›lar yapmakta ve e¤itim programlar›

haz›rlamaktad›r. Ayr›ca yukarda say›lan tüm resmi ve

sivil örgütlerle ortak çal›flmaya da haz›r

bulunmaktad›r. 
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Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu Sözlü s›nav› ilk kez olmak üzere,

6 Haziran 2008’de Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›nda EANS S›nav formuna
uygun olarak yap›ld›. Sözlü s›nava jüri üyesi ve gözetmen olarak Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu s›nav
komitesinin tüm üyeleri, Prof. Dr. Ali Savafl, 

Prof. Dr. Engin Gönül, Prof. Dr. Murad Bavbek, Prof. Dr. ‹brahim Ziyal ve Prof. Dr. Hakan Caner
kat›lm›flt›r.  Daha önce yaz›l› s›nav› geçen, Dr. Mustafa Eras ve Dr. Özgür Özdemir TNYK ve EANS
usüllerine uygun olarak yap›lan sözlü s›navda baflar›l› olmufllard›r.

Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu (TNYK)

Sözlü S›nav› Yap›ld›

Türk Nöroflirürji Yeterlik Kurulu Sözlü S›nav›

Hasan Özgür ÖZDEM‹R

1970 y›l›nda Antalya’da do¤du. ‹lk ve ortaö¤retimini Antalya’da tamamlad›. 1996
y›l›nda Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesinden mezun olduktan sonra ayn› y›l
Akdeniz Üniversitesi Nöroflirürji Anabilim dal›nda Nöroflirürji uzmanl›k e¤itimine
bafllad›. 2003 y›l›ndan beri Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim
Dal›nda çal›flmaktad›r.
Do¤um Tarihi: 17.01.1970

Mustafa Arif ERAS

1959 y›l›nda Merzifon-Amasya’da do¤du. Haydarpafla Lisesinden mezun olduktan
sonra. ayn› y›l ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesine girdi. 1982 y›l›nda ayn› fakülteden
mezun oldu. 1987 y›l›nda Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nöroflirürji
Klini¤inde uzmanl›k e¤itimine bafllad›. Halen ayn› klinikte baflasistan kadosunda
görev yapmaktad›r. 1987- 1989 y›llar› aras›nda gözlemci olarak ve ayn› zamanda
araflt›rmac› olarak University of Wisconsin, Department of Neurosurgical
Surgery’de bulundu. 
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STEREOTAKT‹K VE FONKS‹YONEL
NÖROfi‹RÜRJ‹ Ö⁄RET‹M VE E⁄‹T‹M
GRUBU 2008 GENEL KURUL TUTANA⁄I

22 Nisan 2008 tarihinde, Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin
düzenlemifl oldu¤u XXI. Bilimsel Kongre’de Salon
IV’de, saat 17:00’de 11 üyenin kat›l›m›yla
Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroflirürji Ö¤retim ve
E¤itim Grubu genel kurulu topland›. Daha önce üye
kayd› yap›lm›fl olan 25 kifli haricinde 1 yeni üyenin
kayd› yap›larak üyeli¤i onayland›. Yeni yönetim
kurulu belirlendi. 

Yeni Yönetim Kurulu:

Dr. fiükrü Akyol (Baflkan)
Dr. Ali Savafl
Dr. Feridun Acar
Dr. Murat Kutluay
Dr. Bülent Tucer

Yeni Üyeler:

1. Dr. Murat Taflk›n 
Bak›rköy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi

Genel Kurulda al›nan kararlar;

1. Stereotaktik ve Fonksiyonel grubun ö¤retim ve
e¤itim faaliyetlerinin art›r›lmas›na karar verildi.

2. Türk Nöroflirürji Derne¤i’ nin web sayfas› alt›nda
Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroflirürji Ö¤retim
ve E¤itim Grubu’nun tan›t›m ve e¤itim amaçl›
web sitesinin aktif hale getirilmesine karar
verildi.

3. A¤r› cerrahisi ve a¤r›ya yönelik giriflimlerin
Nöroflirürji camias›nda tan›t›lmas› ve e¤itim
faaliyetlerinin art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar›n
planlanmas› kararlaflt›r›ld›.

4. Grup üyeleri aras›nda iletiflimin art›r›lmas›
amac›yla kurulan mail grubunun aktif flekilde
kullan›lmas›na karar verildi.

5. Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroflirürji Ö¤retim
ve E¤itim Grubu sempozyumu düzenlenmesi
planland›.

STEREOTAKT‹K VE FONKS‹YONEL

NÖROfi‹RÜRJ‹ Ö⁄RET‹M VE E⁄‹T‹M GRUBU
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Türk Nöroflirürji Derne¤inin resmi yay›n organ›
‘Turkish Neurosurgery’ dergisi SCI Expanded indeksine girmifltir.

Baflta dergimizin editörü Prof. Dr. Hakan CANER olmak üzere yay›n
hayat›na bafllad›¤› 1989 y›l›ndan beri eme¤i geçen herkese

teflekkür ederiz.

‘Turkish Neurosurgery’
Dergisi SCI Expanded ‹ndeksinde
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Ac› Kayb›m›z

Derne¤imiz üyesi Op. Dr. Azize Ümit Trakya

elim bir olay sonras›  vefat etmifltir.

Kendisine Tanr›'dan rahmet, ailesine,

arkadafllar›na ve tüm üyelerimize baflsa¤l›¤›

dileklerimizi iletiriz.

Türk Nöroflirürji Derne¤i Yönetim Kurulu
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Op. Dr. Azize Ümit Trakya’ ya

Ac› Kayb›m›z

Sevgili Ümit Abla,

1991  Nisan’ ›nda TUS’ u kazan›p SSK Tepecik E¤itim

Hastanesi Nöroflirürji Klini¤i’ne gelmeden önce ad›n›

ö¤rendi¤im, erkek sand›¤›m ve bir bayan nöroflirürji

uzman› oldu¤unu anlay›nca çok flafl›rd›¤›m, ancak

tan›d›ktan sonra y›llar içinde ne kadar düzgün, dürüst

ve sevecen oldu¤unu anlad›¤›m sevgili Ümit abla;

keflke seni bu genç yafl›nda kaybetmenin

üzüntüsüyle anmak zorunda kalmasayd›k.

Seni anlatmak bana düfltü iflte, senin söyleminle “

dünkü çocuk” a. Yerine göre dünkü çocuk, yerine göre

de koca adam dedi¤in biz asistanlar›ndan birine…

Oysa aradan geçen zamanda bizler de büyüdük ve

gerçekten koca adamlar, k›demli uzmanlar olduk.

Hat›rlar m›s›n abla bana verdi¤in cezay›? Çok

an›lar›m›z var seninle, çook f›rçan› da yemiflizdir ama

benim için oldukça anlaml›yd› bu ceza. K›demlilik

zaman›mdayd›, bana bir posteriyor fossa giriflimini

yapt›rm›flt›n. Hasta oturur pozisyondayd›, ama 1.50

boyunla ( ki ben 1.80’im) masan›n yüksekli¤ini kendi

boyuna göre ayarlam›flt›n, bana ceza olarak. Bizzat

beni bafltan sona asiste ederek yapt›rd›¤›n o vakada,

bir asistana hem ceza çektirip hem de adilce hakk›n›

vermenin (biz asistanlar›na verdi¤in de¤er ve güveni

göstererek) nas›l yap›labildi¤ini göstermifltin. O

vakadan sonra belim ve boynumun a¤r›s›n› büyük bir

vakay› baflar›yla yapman›n hazz›yla unutmufltum.

Hem cezam› çekmifl hem de bir hastam›n ameliyat

sonras› iyi olmas›yla tüm yorgunlu¤un nas›l hazza

dönüfltü¤ünü görmüfltüm. Sen asl›nda ceza verirken

de ö¤reticiydin.

Tepecik Hastanesi’nde e¤itimime eme¤i geçen

uzmanlar›mdan önce Erdem (Çöteli) a¤abeyi,

ard›ndan Mehmet (Ataç) a¤abeyi ebedi yolculu¤a

u¤urlad›k, daha vakit çok erkendi asl›nda… “ …bazen

erken, bazen de¤il, ama her defas›nda zamans›z

ayr›l›klar…” dan bahsetmiflti Ataç a¤abeyin kayb›

üzerine yazd›¤› bir yaz›s›nda Mehmet (Selçuki)

hocam. “Umar›m uzun süre böyle bir ayr›l›kla daha

karfl›laflmay›z.” temennisinde bulunmufltu ard›ndan.

Ama ne çare ki, yine zamans›z oldu bu ayr›l›k da

di¤erleri gibi ve erken…

Güle güle Ümit abla, u¤urlar olsun…

Dr. YUSUF KURTULUfi DURANSOY



Prof. Dr. Memet ÖZEK 10 May›s 2008 tarihinden itibaren
Avrupa Pediatrik Nöroflirürji Derne¤i (ESPN) Baflkan› olmufltur.

Kendisini kutluyor, baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.
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Kutlama
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Kutlama

Prof. Dr. Yücel Kanpolat 

Kurucu üyemiz ve derne¤imizin iki dönem baflkanl›¤›n› yapm›fl

olan de¤erli hocam›z bilindi¤i gibi 1998 y›l›ndan beri  Türkiye

Bilimler Akademisi (TÜBA) Konsey Üyesidir.

2008 y›l›nda TÜBA Baflkanl›¤›na seçilmifltir. Kendisini kutluyor,

baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz. 
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TÜRK NÖROfi‹RÜRJ‹ DERNE⁄‹

YETERL‹K KURULU

“NÖROfi‹RÜRJ‹ YETERL‹K SINAVI”

S›nav 26 Ekim 2008 tarihinde  ÖSYM taraf›ndan Ankara’da yap›lacakt›r. 

S›nava ilk 3 y›l›n› tamamlam›fl Nöroflirürji Uzmanl›k Ö¤rencileri ve Türk Nöroflirürji Yeterlik belgesi almak
isteyen Nöroflirürji uzmanlar› kat›labilecektir.

Baflvuru için adaylardan istenen belgeler;

Asistanlar için:

1. Anabilim dal› baflkan›, flef ya da e¤itim program› direktörünün yazaca¤›, aday›n e¤itimde 3 y›l›n›
doldurdu¤u ve s›nava girmeye haz›r oldu¤unu belirten yaz›,

2. Asistan karnesinin asl› veya onayl› bir kopyas›

3. Özgeçmifl ve yay›n listesi

4. 150 YTL s›nav ücretinin yat›r›ld›¤›na dair belge*,

5. ÖSYM kay›t kart› için 1 adet fotograf ve nüfus cüzdan› fotokopisi**

Uzmanlar için:

1. Uzmanl›k belgesinin kopyas›,

2. Özgeçmifl ve yay›n listesi,

3. 150 YTL s›nav ücretinin yat›r›ld›¤›na dair belge*,

4. ÖSYM kay›t kart› için 1 adet fotograf ve nüfus cüzdan› fotokopisi**

(Uzmanlardan s›nava girebilece¤ine dair ayr› bir muvafakat belgesi istenmeyecektir.)

Banka Hesab›:

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

**ÖSYM kay›t kart› ÖSYM taraf›ndan adresinize gönderilecektir. Bu nedenle aç›k adresinizin derne¤imize
bildirilmesi gerekmektedir.

Adaylar›n yukar›daki belgelerle 25 Eylül 2008 tarihine kadar Türk Nöroflirürji Derne¤i, Taflkent Caddesi 13/4
Bahçelievler, Ankara adresine baflvurmalar› gerekmektedir.

Duyurular
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ÖNEML‹!

Anabilim Dal›
Baflkanlar› ve

Klinik fiefleri’nin
dikkatine!

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
NNöörrooflfliirrüürrjjii  BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa  

DDeesstteekk  BBuurrssllaarr››
2005 y›l›nda yönetim kurulu taraf›ndan kabul edilen bu burslar›n amac›
bilimsel araflt›rmalar› desteklemektir.

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  BB‹‹LL‹‹MMSSEELL  AARRAAfifiTTIIRRMMAA  DDEESSTTEEKK
BBUURRSSLLAARRII  22000088  BBAAfifiVVUURRUU  KKOOfifiUULLLLAARRII

Türk Nöroflirürji Derne¤i Ö¤retim ve E¤itim Kurulu Araflt›rma Çal›flma Grubu
2008 y›l›nda bilimsel araflt›rmalar›  desteklemek amac› ile 10 kifliye burs
verecektir.

1. Baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti  vatandafl› olmal›d›r.

2. Baflvuran kifli Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi veya Nöroflirürji dal›nda
uzmanl›k ö¤rencisi  olmal›d›r.

3. Araflt›rma Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bir merkezde tasarlanm›fl ve
yap›lacak olmal›d›r.

4. Araflt›rma  laboratuvar veya klinik alanda olabilir.

5. Son baflvuru tarihi:

1 Aral›k 2008 

6. Baflvuruda, araflt›rmada ad› geçen di¤er araflt›rmac›lar›n yaz›l› onay› ve
anabilim dal› baflkan› / klinik flefi onay yaz›s› flartt›r.

7. Baflvuru mektubu ile birlikte 4 nüsha araflt›rma Türk Nöroflirürji Derne¤i
adresine gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir.  Faks, disket veya e-
posta ile baflvuru geçerli de¤ildir.

8. Burs, baflvuran araflt›rmac›ya araflt›rmada kullan›lacak faturalar karfl›l›¤›nda
verilir. 

9. Burs miktar› araflt›rma bafl› en çok 5000 YTL d›r.
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ÖNEML‹!

Anabilim Dal›
Baflkanlar› ve

Klinik fiefleri’nin
dikkatine!

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
YYuurrttdd››flfl››  ÖÖzzeell  KKoonnuullaarr  

BBuurrss  PPrrooggrraammllaarr››

Amaç: Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi genç nöroflirürjiyenlerin, yurt d›fl›nda kendisini
kan›tlam›fl bir merkezde, ilgi duyduklar› bir alanda gidip e¤itim ve ö¤renim almalar›
ve gereksinim duyduklar› araflt›rma projelerini bu merkezlerde yapmalar›na olanak
sa¤lamak ve Türkiye'ye döndüklerinde kazand›klar› deneyimlerle çal›flt›klar› klini¤e
katk›da bulunmalar›d›r.

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  YYUURRTTDDIIfifiII  ÖÖZZEELL  KKOONNUULLAARR  BBUURRSS  PPRROOGGRRAAMMII  22000099
BBAAfifiVVUURRUU  KKOOfifiUULLLLAARRII

1. Burslar Türk Nöroflirürji Derne¤i üyelerine verilir.

2. Burs alacak kifli 40 yafl alt›nda olmal›d›r.

3. Baflvuran aday›n  bir e¤itim hastanesinde çal›fl›yor olmas› gerekmektedir.

4. Aday 3 adet  ayr›nt›l› bilimsel özgeçmiflini  ve çal›flma süresinde  planlad›¤› 
projelerini Türk Nöroflirürji Derne¤i'ne göndermelidir.

5. Burs Alanlar›:

Pediatrik Nöroflirürji 3 Kifli
Pediatrik Spinal Cerrahi 2 Kifli
Periferik Sinir Cerrahisi 2 Kifli
Vasküler Cerrahi 2 Kifli

6. Bursa baflvuran aday Türk Nöroflirürji Derne¤i taraf›ndan oluflturulacak  kurul
taraf›ndan sözlü görüflmeye al›n›r.

7. Aday dönüflünde Türk Nöroflirürji Derne¤i'ne rapor verir.

8. Burs süresi 6 ayd›r.

9. Burs ücreti ayda 1000 USD'd›r.

10. Son baflvuru tarihi: 1 Mart 2009
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1. Burslar Türk Nöroflirürji Derne¤i üyelerine verilir.

2. Burs alacak kifli 40 yafl alt›nda olmal›d›r.

3. Baflvuran aday›n bir e¤itim hastanesinde çal›fl›yor olmas›
gerekmektedir.

4. Aday 3 adet ayr›nt›l› bilimsel özgeçmiflini ve çal›flma süresinde
planlad›¤› projelerini Türk Nöroflirürji Derne¤i’ne göndermelidir.

5. Aday›n Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi olan ve e¤itim
hastanelerinde ö¤retim kadrosunda bulunan (Profesör, Doçent,
fief, fief Muavini) en az 2 kifliden referans mektubu almas› gerekir.

6. Gidece¤i ülkenin dili veya ‹ngilizce dilinde TOEFL (en az 500),
KPDS (en az 70) puan alanlar baflvuracakt›r.

7. Aday›n Türk Nöroflirürjisi’nin geliflmesine katk›s› olacak bir alanda
kendisini kan›tlam›fl bir merkeze gitmesi istenir.

8. Aday›n bu merkezden kabul yaz›s› alm›fl olmas› gerekmektedir.

9. Bursa baflvuran aday Türk Nöroflirürji Derne¤i taraf›ndan
oluflturulacak kurul taraf›ndan sözlü görüflmeye al›n›r.

10. Aday›n yurda dönüflte bir e¤itim kurumunda burs süresinin en az
2 misli daha çal›flmas› istenir.

11. Aday dönüflünde Türk Nöroflirürji Derne¤i’ne rapor verir.

12. Burs süresi 3 ay  ile 1 y›l aras›nda de¤iflebilir.

13. Burs ücreti ayda 1500 USD d›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2009

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
YYuurrttdd››flfl››  EE¤¤iittiimm  BBuurrssuu  BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2009 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir
bilimsel araflt›rma ödüllendirilecektir. Seçilen araflt›rmac›ya
ödülü ve berat› 2009 y›l› Türk Nöroflirürji Derne¤i 23. Bilimsel
Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1000 USD karfl›l›¤› Yeni
Türk Liras›d›r.

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmal›d›r.

2. Baflvuran kifli, Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi veya Nöroflirürji
dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.

3. Araflt›rma Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bir merkezde
yap›lm›fl olmal›d›r.

4. Araflt›rma, deneysel veya klinik alanda yap›lm›fl olabilir.

5. Araflt›rma, SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birisinde
1 Ocak 2008 - 31 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda yay›mlanm›fl
veya yay›na kabul edilmifl olmal›d›r.

6. Baflvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araflt›rma Türk
Nöroflirürji Derne¤i adresine gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baflvuru geçerli
de¤ildir.

7. Ödül baflvuran araflt›rmac›ya verilir. Baflvuruda, araflt›rmada
ad› geçen di¤er araflt›rmac›lar›n yaz›l› onay› flartt›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2009

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
22000099  YY››ll››  BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa  ÖÖddüüllüü
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2009 y›l›  Bilimsel Kongresi’nde "Prof. Dr.
Mahir Tevruz" Bilimsel Araflt›rma Ödülü, seçilecek bir araflt›rmac›ya
verilecektir. Seçilen araflt›rmac›ya ödülü ve berat› 23. Türk
Nöroflirürji Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar›
10 Cumhuriyet alt›n›d›r. 

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmal›d›r.

2. Baflvuran kifli, Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi doçent, yard›mc›
doçent ya da uzman veya Nöroflirürji dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi
olmal›d›r. 

3. Araflt›rma Türkiye Cumhuriyeti  s›n›rlar› içinde bir merkezde
yap›lm›fl olmal›d›r. 

4. Araflt›rma, deneysel veya klinik alanda yap›lm›fl olabilir. 

5. Araflt›rma, SCI ve Index Medicus'a dahil dergilerden  birisinde 
1 Ocak 2008 - 31 Aral›k 2008  tarihleri aras›nda  yay›mlanm›fl veya
yay›na kabul edilmifl olmal›d›r. 

6. Baflvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araflt›rma Türk
Nöroflirürji Derne¤i adresine gönderilmeli yada elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baflvuru geçerli
de¤ildir. 

7. Ödül baflvuran araflt›rmac›ya verilir. Baflvuruda, araflt›rmada ad›
geçen di¤er araflt›rmac›lar›n yaz›l› onay› flartt›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2009

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPrrooff..  DDrr..  MMaahhiirr  TTeevvrruuzz  

BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa  ÖÖddüüllüü  --  22000099
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2009 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir uzmanl›k
tezi ödüllendirilecektir. Seçilen uzmanl›k bilimsel tezine, ödülü ve
berat›  23. Türk Nöroflirürji Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde
verilecektir.  Ödül miktar› 500 USD'd›r. 

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Ödül için baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti  vatandafl›
olmal›d›r.

2. Ödül için baflvuran kifli  Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi ve
Nöroflirürji Uzman› olmal›d›r. 

3. Uzmanl›k tezi çal›flmas› Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bir
merkezde yap›lm›fl  olmal›d›r. 

4. Uzmanl›k tezi  deneysel ve klinik alanda yap›lm›fl olabilir.

5. Uzmanl›k tezi 2008 y›l› içerisinde bas›lm›fl olmal›d›r. 

6. Baflvuru mektubu ile birlikte dört nüsha tez, Türk Nöroflirürji
Derne¤i adresine  gönderilir ya da elden teslim edilir. Faks,
disket veya e-posta ile  baflvuru geçerli de¤ildir. 

7. Ödül baflvuran kifliye verilir. 

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2009

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
DDrr..  AAyyssiimmaa  AAlltt››nnookk  

NNöörrooflfliirrüürrjjii  UUzzmmaannll››kk  TTeezz  ÖÖddüüllüü  --  22000099
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPrrooff..  DDrr..  HHaammiitt  ZZiiyyaa  GGöökkaallpp  

GGeennçç  NNöörrooflfliirrüürrjjiiyyeenn  TTeeflflvviikk  ÖÖddüüllüü  --  22000099

Türk Nöroflirürji Derne¤i Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp  Genç
Nöroflirürjiyen Teflvik  Ödülü için  üç bilimsel çal›flma  ödüllen-
dirilecektir. Seçilen araflt›rmac›lar›n ödül ve berat›  Türk Nöroflirürji
Derne¤i 23. Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1.ye
2500 USD, 2.ye 1500 USD ve 3.ye 1000 USD'd›r.

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Ödül için baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti  vatandafl›
olmal›d›r.

2. Ödül için baflvuran kifli Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi veya
Nöroflirürji dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r.

3. Araflt›rma  deneysel veya klinik alanda yap›lm›fl olmal›d›r.

4. Araflt›rma SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birisinde 
1 Ocak 2008 - 31 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda yay›mlanm›fl
veya yay›na kabul edilmifl olmal›d›r. 

5. Baflvuru mektubu ile birlikte dört nüsha  araflt›rma Türk
Nöroflirürji Derne¤i adresine gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile baflvuru geçerli
de¤ildir.   

6. Araflt›rman›n ayn› y›l Türk Nöroflirürji Derne¤i taraf›ndan
verilen baflka bir ödüle baflvurmam›fl olmas› veya daha önce
herhangi bir ödül kazanmam›fl olmas› gereklidir.

7. Ödül, de¤erlendirme jürisi taraf›ndan lay›k görüldü¤ü takdirde
verilir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri bölünemez,
birer kifliye verilir. Ödül baflvuran araflt›rmac›ya verilir.
Baflvuruda, araflt›rmada ad› geçen di¤er araflt›rmac›lar›n yaz›l›
onay› flartt›r. 

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2009
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2009 y›l›  Bilimsel Kongresi’nde Dr. Y›ld›z
Yalç›nlar Bilimsel Araflt›rma Ödülü, seçilecek bir araflt›rmac›ya
verilecektir.  Seçilen araflt›rmac›ya ödülü ve berat› 23. Türk Nöroflirürji
Derne¤i Bilimsel Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1000 USD’dir. 

BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››::

1. Baflvuran kifli Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmal›d›r.

2. Baflvuran kifli, Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi veya Nöroflirürji
dal›nda uzmanl›k ö¤rencisi olmal›d›r. 

3. Araflt›rma Türkiye Cumhuriyeti  s›n›rlar› içinde bir merkezde
yap›lm›fl olmal›d›r. 

4. Araflt›rma, deneysel veya klinik alanda yap›lm›fl olabilir. 

5. Araflt›rma, SCI ve Index Medicus'a dahil dergilerden birisinde
2008 y›l›nda yay›mlanm›fl veya yay›na kabul edilmifl olmal›d›r. 

6. Araflt›rma daha önce baflka bir ödül almam›fl olmal›d›r. 

7. Baflvuru mektubu ile birlikte dört nüsha araflt›rma Türk
Nöroflirürji    Derne¤i adresine gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. Faks,    disket veya e-posta ile baflvuru geçerli
de¤ildir. 

8. Ödül baflvuran araflt›rmac›ya verilir. Baflvuruda, araflt›rmada ad›
geçen di¤er araflt›rmac›lar›n yaz›l› onay› flartt›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2009 

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
DDrr..  YY››lldd››zz  YYaallçç››nnllaarr  

BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa  ÖÖddüüllüü  --  22000099
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AAmmaaçç::

Nöroflirürji alan›nda, yurtd›fl›nda bilgi ve
deneyimlerinin artmas› için genç nöroflirürji
uzmanlar›na maddi destek sa¤lamak,

Sn. Prof. Dr. Vural Bertan’›n arzular› do¤rultusunda, bu
amac›n her sene yurtd›fl›nda bir e¤itim kurumunda
bilgi ve deneyim kazanmak için yaklafl›k üç ay süre ile
inceleme yapmak üzere gidecek bir genç nöroflirürji
uzman›na destek vermek üzere gerçekleflmesi, efli
Prof. Dr. Münevver Bertan taraf›ndan kal›c› bir sisteme
ba¤lanmas› arzu edilmektedir. Bursun devaml›l›¤›, Sn.
Prof. Dr. Münevver Bertan taraf›ndan hukuki esaslara
göre sa¤lanacakt›r.

Burs Miktar› ve kapsam›:

Burs her sene bir kifliye verilmek üzere toplam 5.000
Amerika Birleflik Devletleri Dolar›d›r.

Baflvuru Koflullar›:

1. T.C. vatandafl› olmak

2. Türk Nöroflirürji Derne¤i üyesi olmak

3. Aday›n 40 yafl alt›nda olmas›

4. Aday›n gidece¤i ülkede bilimsel iletiflimini
sa¤layacak seviyede yabanc› dil bildi¤inin seçici
kurul taraf›ndan objektif kriterlere göre kabul
edilmesi.

5. Seçilen aday›n gidece¤i merkezden kabul belgesi
getirmesi (seçici kurulun karar›n›n ilan›ndan sonra
bu belgenin alt› ay içinde sunulmas› gerekir, aksi
takdirde burs s›ralamadaki ikinci adaya verilir.)

6. Aday›n yurda dönüflünde yapt›¤› e¤itimle ilgili bir
yaz›l› raporu seçici kurula iletilmek üzere dernek
yönetim kuruluna sunmas› gerekir.

Seçici Kurul:

Seçici kurul, Türk Nöroflirürji Derne¤i Yönetim
Kurulu’nun seçece¤i bir kifli, Hacettepe Üniversitesi
Nöroflirürji Anabilim Dal› Baflkan›, Hacettepe Beyin
Omurilik ve Sinir Cerrahisi Mezunlar› Derne¤i
Yönetim Kurulu’nun seçece¤i bir kifli olmak üzere üç
kifliden oluflur. Seçici kurul müracaat eden adaylar›
de¤erlendirerek karar›n› birinci, ikinci ve üçüncü
olmak üzere s›ralama yaparak Türk Nöroflirürji
Derne¤i’ne bildirir. Seçici kurul gerekli gördü¤ü
takdirde ödülü s›ralamada birinci ve ikinci s›ray› alan
adaylar aras›nda paylaflt›rabilir. Ödüle müracaat›n
olmad›¤› y›lda ödül miktar›n›n amaçlar do¤rultusunda
nereye aktar›laca¤›na seçici kurul karar verir.

‹lan: 

Türk Nöroflirürji Derne¤i her sene müracatlar için
kendi yay›n organlar›nda seçici kurulun toplanarak
ifllemi sonland›rmas› için yeteri zaman sa¤layarak
duyuru yapar. Sonuçlar Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin
Y›ll›k Bilimsel Kongresi’nden önce ilan edilir ve birinci
s›radaki adaya Prof. Dr. Vural Bertan konferans›ndan
önce simgesel bir törenle belgesi verilir.

Ek: 2008 y›l›nda müracatlar A¤ustos 2008 sonuna
kadar uzat›lm›flt›r ve sonuçlar Kas›m ay›nda ilan
edilecektir.

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPrrooff..  DDrr..  VVuurraall  BBeerrttaann  

YYuurrttdd››flfl››  ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  BBuurrssuu
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Türk Nöroflirürji Derne¤i, üyeleri aras›ndan patent alm›fl kiflilere patent
ödülü verecektir.  2008 y›l› içinde patent alm›fl üyelerimiz 1 Nisan 2009
tarihine kadar derne¤imize baflvurduklar› takdirde, bu baflvurular
oluflturulacak bir jüri taraf›ndan de¤erlendirilecektir. Patent sahibi
üyelerimize verilecek ödül miktar› 5000 YTL’dir. Bu ödül birden fazla
baflvuruya verilebilir.

BAfiVURU KOfiULLARI:

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

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

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

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

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

için tekrarlan›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹
1 N‹SAN 2009 

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPaatteenntt    ÖÖddüüllüü  --  22000099
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjj ii   DDeerrnnee¤¤ii
BBii ll iimmsseell  TTooppllaanntt›› llaarr››

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  vvee  KKoorree  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  
OOrrttaakk  TTooppllaanntt››ss››

The 1st Turkish-Korean Joint Meeting
15 -18 Ekim 2008

‹nterContinental Hotel, Seul, Korea
http://www.neurosurgery.or.kr

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  SSppiinnaall  vvee  PPeerriiffeerriikk  SSiinniirr  CCeerrrraahhiissii
ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  GGrruubbuu  SSeemmppoozzyyuummuu  

““LLoommbbeerr  DDeejjeenneerraattiiff  DDiisskk  HHaassttaall››¤¤››””

9 -12 Ekim 2008
Kervansaray Otel, Lara-Antalya

http://www.turknorosirürji.org

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  SSppiinnaall  vvee  PPeerriiffeerriikk  SSiinniirr  CCeerrrraahhiissii
ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  GGrruubbuu

88..  SSppiinnaall  CCeerrrraahhii  KKuurrssuu  ‘‘‹‹lleerrii  KKuurrss’’

21 - 23 Kas›m 2008
Crowne Plaza, ‹zmir

http://www.turknorosirürji.org
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjj ii   DDeerrnnee¤¤ii
BBii ll iimmsseell  TTooppllaanntt›› llaarr››

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  NNöörroovvaasskküülleerr  CCeerrrraahhiissii  
ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  GGrruubbuu  BBööllggeesseell  TTooppllaanntt››ss››  

SSaannttrraall  SSiinniirr  SSiisstteemmii  KKaavveerrnnöözz  MMaallffoorrmmaassyyoonnllaarr››  vvee
KKrraanniiyyaall  DDuurraall  AArrtteerriioovveennöözz  FFiissttüülllleerr

1 Kas›m 2008, Cumartesi, Dedeman Oteli, Samsun
http://www.turknorosirürji.org

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  NNöörroooonnkkoolloojjii  CCeerrrraahhii  
ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  GGrruubbuu  SSeemmppoozzyyuummuu
""NNöörroooonnkkoolloojjiikk  CCeerrrraahhiiddee  YYaakkllaaflfl››mmllaarr""

28-29 Kas›m 2008, Dedeman Otel, ‹stanbul
http://www.turknorosirürji.org

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  NNöörroottrraavvmmaa  vvee  YYoogguunn  BBaakk››mm
ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  GGrruubbuu

22000088  SSoonnbbaahhaarr  SSeemmppoozzyyuummuu
DDiiffffüüzz  AAkkssoonnaall  YYaarraallaannmmaa  vvee  MMuullttiimmooddaall

NNöörroommoonniittoorriizzaassyyoonn

20 Aral›k 2008 Cumartesi 
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi ‘S’ Salonu

http://www.turknorosirürji.org
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Türk Nöroflirürji Derne¤i Yurtd›fl› Bilimsel
Toplant›lar Listesi

The 1st Turkish-Korean Joint Meeting
15-18 Ekim 2008
‹nterContinental Hotel, Seul, Korea
http://www.neurosurgery.or.kr

Türk Nöroflirürji Derne¤i Yurtiçi Bilimsel
Toplant›lar Listesi

9th ‹nternational Conference on Xenon CT and
Related Cerebral Blood Flow Technique
3-6 Eylül 2008, Kufladas› Pine Bay Otel
http://www.xect2008.org

Endoskopik Hipofiz Cerrahisi
22-24 Eylül 2008, ‹stanbul
http://www.norosirurji.org

Lomber Dejeneratif Disk Hastal›¤›
9-12 Ekim 2008, Kervansaray Otel, Lara-Antalya
http://www.turknorosirürji.org

XII. Uluslar Aras› Kat›l›ml› Ulusal Anatomi Kongresi
29 Ekim – 01 Kas›m 2008-08-19, Mersin
http://www.anatomikongresi2008.org

Türk Nöroflirürji Derne¤i Nörovasküler Cerrahisi
Ö¤retim ve E¤itim Grubu Bölgesel Toplant›s› 
Santral Sinir Sistemi Kavernöz Malformasyonlar› ve
Kraniyal Dural Arteriovenöz Fistüller 
1 Kas›m 2008, Cumartesi, Dedeman Oteli, Samsun
http://www.turknorosirürji.org

Türk Nöroflirürji Derne¤i Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
8. Spinal Cerrahi Kursu ‘‹leri Kurs’
21-23 Kas›m 2008, Crowne Plaza, ‹zmir
http://www.turknorosirürji.org

Türk Nöroflirürji Derne¤i Nöroonkoloji Cerrahi
Ö¤retim ve E¤itim Grubu Sempozyumu
"Nöroonkolojik Cerrahide Yaklafl›mlar"
28-29 Kas›m 2008, Dedeman Otel, ‹stanbul
http://www.turknorosirürji.org

Türk Nöroflirürji Derne¤i Nörotravma ve Yogun
Bak›m Ö¤retim ve E¤itim Grubu 
2008 Sonbahar Sempozyumu
Diffüz Aksonal Yaralahnma ve Multimodal
Nöromonitorizasyon
20 Aral›k 2008 Cumartesi 
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi ‘S’ Salonu
http://www.turknorosirürji.org

Türk Nöroflirürji Derne¤i Spinal ve Periferik Sinir
Cerrahisi Ö¤retim ve E¤itim Grubu 
Servikal Travmalar Paneli
20 Aral›k 2008
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi, Adana
http://www.turknorosirürji.org

Yurtiçinde Yap›lan Bilimsel Toplant›lar Listesi

17th Annual Meeting of European Society for
Movement Analysis for Adults and Children
8-13 Eylül 2008, Gloris Golf Resort Hotel, Antalya
http://www.esmac2008turkey.org

2nd International Levantine Forum
“Advances in Neurological Surgery”
13-16 Kas›m 2008, Antalya
http://www.neurolevatineforum.org

Yurtd›fl›nda Yap›lan Bilimsel Toplant›lar
Listesi

5th Annual World Congress for Brain Mapping and
Image Guided Therapy
26-29 A¤ustos 2008, Los Angeles, CA
http://ibmisps.org/

The International Spinal Cord Society (ISCoS)
Annual Scientific Meeting
1-3 Eylül 2008, Durban, South Africa
http://www.iscos2008.org.za

6th International Congress on Meningiomas and
Cerebral Venous System
3-7 Eylül 2008, Boston, MA, U.S.A
http://www.TheMeningiomaConference2008.org

Bilimsel Toplant›lar
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5th International Skull Base Congress of the World
Federation of Skull Base Societies & 19th Annual
Meeting of the North American Skull Base Society
11-14 Eylül 2008, Vancouver, Kanada
http://www.nasbs.org

EANS Research Course
12- 13 Eylül 2008, Antwerp, Belgium

Congress of Neurological Surgeons, 2008 Annual
Meeting
20-25 Eylül 2008, Orlando, Florida, USA
http://www.cns.org/meetings/2008/international/

4th European Cerebral Revascularization Course:
Hands on Microsurgical and Endovascular Training
24-27 Eylül 2008
Neurosurgeons and neuroradiologists intrested in
cerebrovascular disorders peter.luethi@bbraun.com

XVIII. Congress of the European Society for
Stereotactic and Functional Neurosurgery
5-8 Ekim 2008, Rimini, ‹talya
http://www.essfn.org

10th Annual Conference Skull Base Surgery Society of
India,International Skull Base CME & Skull Base
Cadaver Workshop with Live Surgery
9-12 Ekim 2008, Mumbai, India.
E-mail: skullbase2008@gmail.com

North American Spine Society 23rd Annual Meeting
14-18 Ekim 2008, Toronto, Kanada
http://www.spine.org

AANS Endorsed Dubai Neurosurgery Masters
Update
3-5 Aral›k 2008, Dubai, United Arab Emirates
www.alcordoba.com/neuromasters2

NANS 12th Annual Meeting
4-7 Aral›k 2008, Las Vegas, NV
http://neuromodulation.com

57 Congresso Nazionale SINch
6-9 Kas›m 2008, Udine, ‹talya
http://www.csrcongressi.com

Hands-on Course Sulci, Gyry, Ventricles and
Dissecting Fibers”
17-21 Kas›m 2008,Braga, Portugal 

13th Asean Comgress of Neurological Surgeons & 8th
Asean Neurological Nursing Congress
1-4 Aral›k 2008, Kuala Lumpur, Malezya
http://www.nam.org.my

Cervical Spine Research Society 13th Instructional
Course
3 Aral›k 2008, Renaissance Austin Hotel, Austin,
Texas, USA, http://www.csrs.org

Cervical Spine Research Society 36th Annual
Meeting
4-6 Aral›k 2008, Renaissance Austin Hotel, 
Austin, Texas, USA 
http://www.csrs.org

14th endoscopic Neurosurgey Workshop
7-10 Aral›k 2008, Ghent, Belgium 
http://www.neuroendoscopy.org

2009 Annual Meeting of the AANS/CNS Section on
Disorders of the Spine and Peripheral Nerves
11-14 Mart 2009, Phoenix, AZ 
www.spinesection.org

18th Annual Conference of Neurotrauma 
Society on India
7-9 A¤ustos 2009, Jaipur, Hindistan
sinhavd@yahoo.com

XIV World Congress of Neurological Surgery of the
World Federation of Neurosurgical Societies
30 A¤ustos - 4 Eylül 2009
Hynes Convention Center Boston, USA
http://www.wfns.org/worldcongress.html

2010 Annual Meeting of the AANS/CNS Section on
Disorders of the Spine and Peripheral Nerves
10-13 Mart 2010, Orlando, FL 
http://www.spinesection.org
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Türk Nöroflirürji Derne¤i üyeli¤inin yararlar›

•  Ücretsiz y›lda 6 say› bilimsel dergi,

•  Ücretsiz y›lda 4 defa ana bülten,

•  Ücretsiz grup bültenleri (6-8 defa),

• Araflt›rma ve proje destek burslar›,

•  De¤iflik ödül programlar›na baflvurma hakk›,

•  Dernek toplant›lar›na görevli (konuflmac›, yönetici, misafir vb), 
olarak kat›lma hakk›,

•  Y›lda 15 de¤iflik bilimsel toplant›ya (kongre, sempozyum ve kurs 
fleklinde) kat›labilme flans›,

•  Toplant›larda indirimli ücretlerden yararlanma...

Taflkent Caddesi 13/4 Bahçelievler-06500 ANKARA
Tel  : + 90 312 212 64 08
Faks: + 90 312 215 46 26
Web: www.turknorosirurji.org.tr      
E-posta: info@turknorosirurji.org.tr

ÜÜllkkeemmiizziinn  bbüüttüünn

NNöörrooflfliirrüürrjjiiyyeennlleerriinnii  

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii’’nnee  

üüyyee  oollmmaayyaa  ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz!!
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Yeni Üyeler

AT‹LLA KAZANCI 

1973 y›l›nda Eskiflehir’de
do¤mufltur. S.B. Ankara
D›flkap› Y›ld›r›m Beyaz›t
E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesinden  ihtisas›n›
alm›flt›r.   Halen Afflin
Devlet Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
bir çocuk babas›d›r.    

MUSTAFA ONUR ULU

1976 y›l›nda Nizip’de
do¤mufltur. ‹stanbul
Üniversitesi Cerrahpafla
T›p Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r. Halen
ayn› yerde  Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  

NECAT‹ KAPLAN

1976 y›l›nda Konya’da
do¤mufltur. Bak›rköy Ruh
ve Sinir Hastal›klar›
Hastanesinden  ihtisas›n›
alm›flt›r.   Halen fianl›urfa
500 Yatakl› Devlet
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.

GÖKHAN YILMAZ

1974 y›l›nda Samsun’da
do¤mufltur. Haydarpafla
Numune Hastanesinden
ihtisas›n› alm›flt›r.
Halen Diyarbak›r Askeri
Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.   

MEVLÜT ÖZGÜR
TAfiKAPILIO⁄LU

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








