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Türk Nöroflirürji Derne¤inin de¤erli üyeleri,

Bu say›m›zda daha çok yaz döneminin bitmesi ile beraber bafllayan
yurtiçi ve yurtd›fl› bilimsel toplant›lar›n izlenimlerini içeren bir
bülten yine beraberiz. Türk Nöroflirürji Derne¤i 2009 y›l› Özel
Konular Bursu ile yurtd›fl›na giden bir üyemizin yurtd›fl› çal›flma
raporunu ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz. Özellikle belli
illerimizde düzenli olarak yap›lan Nöroflirürji ve Spinal Cerrahi
toplant›lar›n›n bu dönemki y›ll›k program›n› duyuyoruz.  

Bültenin dernek faaliyetleri konusunda üyelerini bilgilendirme
fonksiyonu yan› s›ra en önemli fonksiyonlar›ndan birisi, üyelerinin
farkl› konularda düflüncelerini ve üretimlerini paylaflma alan›
olmas›d›r. Bu anlamda üyelerimizden gelecek, her alanda
düflüncelerini aç›klayan dosyalar› bekledi¤imizi bir kez daha
an›msatmak isterim.

Daha kapsaml› ve düflüncelerin aç›kca ifade edildi¤i bültenlerde
buluflmak dile¤iyle, hoflcakal›n.

DDooçç..  DDrr..  SSüülleeyymmaann  ÇÇAAYYLLII
Türk Nöroflirürji Derne¤i 

Bülten Editörü
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EditördenDoç. Dr. SÜLEYMAN ÇAYLI
Türk Nöroflirürji Derne¤i 
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Bu y›l ülkemizin ev sahipli¤i ve derne¤imizin
organizasyonu yapt›¤› 6. Karadeniz Ülkeleri
Nöroflirürji Kongresi 16–18 Ekim 2009 tarihlerinde
Harbiye Askeri Müze ve Kültür Merkezinde
gerçekleflti.

Dünya harikas› ‹stanbul! Tüm ihtiflam› ve tarihle
bezenmifl dokusu içinde konuklar›n› bir kez daha
Uluslar aras› kongre dolay›s›yla a¤›rlad›. Kongre
merkezi olarak Harbiye Askeri Müze ve Kültür
Merkezi’ sinin seçilmesi de toplant›ya ayr› bir büyü

katm›fl. Ad›ndan da anlafl›ld›¤› üzere Mustafa Kemal
ATATÜRK’ ü yetifltiren Mektebi Harbiye’ nin eski
konuflland›¤› yer! Bu nedenle Kongre’ nin
organizasyonunda emekleri geçen Say›n Dr. Ethem
Beflkonakl› (Dernek Baflkan›), Dr. Mehmet Zileli
(Kongre Baflkan›), Dr. Murad Bavbek (Kongre
Sekreteri)’ e teflekkür ederiz.

Kongre 11 ülkeden 253 kiflinin kat›l›m›yla
tamamland›. Kongreye Nöroflirürji uzmanlar›,
Nöroflirürji uzmanl›k ö¤rencileri, sergileriyle firmalar,

Toplantılardan İzlenimlerDr. CEM ATABEY
‹stanbul GATA Nöroflirürji Anabilim Dal›

66..  KKAARRAADDEENN‹‹ZZ  ÜÜLLKKEELLEERR‹‹  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  KKOONNGGRREESS‹‹

1166--1188 EEkkiimm 22000099
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temsilcileri ve tüm refakatçileri kat›ld›. Kongrede
ülkemizin her yerinden gelen kat›l›mc›lar oldu¤u gibi
di¤er Karadeniz Ülkelerinden de (Moldova,
Azerbaycan, Yunanistan, Ukrayna, Bulgaristan,
Gürcistan, Romanya, Rusya, K›rg›zistan, Ermenistan)
gelen kat›l›mc›lar bilimsel oturumlara kat›lman›n
yan›nda sosyal ortamlarda da birlikte oldular.

Kongrenin aç›l›fl konuflmas›n› yapan Dr. Mehmet
Zileli (Kongre Baflkan›)’ den sonra Dr. Yücel Y›lmaz
Karadeniz co¤rafik konumu ve Dr. Yücel Kanpolat
sinir sisteminin geliflim ve baflkalafl›m› ile ilgili çok
güzel ve ilgi çekici konuflmalar›n› yapt›lar. Ard›ndan
kat›l›mc› ülkelerin dernek baflkanlar› kendi ülkeleri
ve Nöroflirürjisi hakk›nda bilgi verdiler.

Kongre’ nin en vurucu anlar›ndan biri de
hepimizin yaflad›¤› unutulmaz anlar›n, s›rf o
Adrenalin deflarj› için belki de bu mesle¤e devam
etti¤imiz Say›n Dr. Ali ‹hsan Ökten’ in foto¤raf
makinesinden beyaz perdeye yans›yan “The place
where hand, mind, eye meets: The operating theater”
isimli dia gösterisi idi. Seyrederken her an› ve
dakikas› ile tekrar tekrar yaflad›k hep birlikte…

Ö¤leden sonra Vasküler, Spinal, Fonksiyonel
nörotravma konulu sözlü bildirilerin yer ald›¤›
paneller gerçekleflti.

‹kinci gün sabah çocukluk ça¤›nda
meduloblastoma konusunda Dr. Alexandru Vlad
Ciurea (Romanya) ile Dr. A¤ahan Ünlü (Türkiye),
intrakraniyal anevrizmalara yaklafl›m konusunda Dr.

Alexandru Vlad Ciurea (Romanya) ile Dr. Özenç
Minareci (Türkiye) konuflma yapt›lar. 

Kongre boyunca kat›l›mc› ülkelerin toplam 74
sözlü ve 105 poster bildirisi sunuldu. Kongrenin 2nci
günü Minimal ‹nvazif Spinal Cerrahi ile ilgili workshop
uygulamas› da oldukça etkileyici ve ö¤retici idi.

Yo¤un bir bilimsel program›n ard›ndan konuklar
Kumkap›’ da bal›k ve rak›’ n›n efllik etti¤i e¤lenceli bir
akflam yeme¤i ile yorgunluk att›lar. Kat›l›mc›lar›n
ilgisi büyüktü ve san›r›m herkes oldukça memnun
kald›.

Kongrenin üçüncü gününde ise pediatrik ve
nöroonkoloji konular›ndaki yine birbirinden ilginç
sunumlar›yla kat›l›mc›lar›n sözlü bildirileri mevcuttu. 

Sözlü bildirilerin önemli bir özelli¤i klinik ve
deneysel çal›flmalar›n ön planda olmas› idi. San›r›m
birbirinden farkl› kültür ve ekolde yetiflmifl Beyin
Cerrahlar› için oldukça faydal› olmufl, önlerinde yeni
ufuklar açacak yeni fikirlerin do¤mas›na ›fl›k
tutmufltur.

Ülkemizin ev sahipli¤i yapt›¤› 6. Karadeniz
Ülkeleri Nöroflirürji Kongresi düzenlenmesinde ve
kusursuz bilimsel ve sosyal organizasyonunun
sa¤lanmas›nda flüphesiz ki Say›n Dr. Ethem
Beflkonakl› (Dernek Baflkan›), Dr. Mehmet Zileli
(Kongre Baflkan›), Dr. Murad Bavbek (Kongre
Sekreteri)’ in eme¤i göze çarpmaktayd›. Birçok
kat›l›mc› memnuniyetlerini defalarca dile getirdiler
ve bir sonraki Karadeniz toplant›s›nda buluflmak
üzere ülkelerine döndüler.
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SSppiinnee  RReevviieeww  HHaannddss--OOnn  KKuurrssuu::  ‹‹ççeerriikk,,  TTaarriihhççee  vvee
EE¤¤iittmmeenn  KKaaddrroossuu

Alt› buçuk gün boyunca, omurgan›n tüm
bölgelerini kapsayan ve her tür spinal cerrahi
girifliminin teorik e¤itim ve kadavra diseksiyonlar›yla
gözden geçirildi¤i bu kurs, spinal cerrahi konusunda
muhtemelen en kapsaml› kurs olma özelli¤ini tafl›yor.
Kursun yöneticisi Dr. Edward Benzel benzer kurslar›
1993’de New Mexico Albuquerque’de bafllatsa da,
Spine review hands-on kurslar› bugünkü anlam› ve
format›yla 1999’da Cleveland Clinic’te çal›flmaya
bafllad›ktan sonra ortaya ç›km›fl ve o tarihten beri
düzenli olarak her y›l yaz aylar›nda Cleveland’da
düzenleniyor.

Kurs dizayn›, teorik sunumlardan oluflan didaktik
oturumlar; anlat›lanlar›n uyguland›¤› kadavra
laboratuvar› ve gerek teorik oturumlar gerekse
kadavra bafl›nda yap›lan, tart›flmaya ayr›lm›fl bol
zaman fleklinde özetlenebilecek üçlü bir sacaya¤›na
dayan›yor. Teorik oturumlarda spinal cerrahinin
esaslar›, biyomekani¤in klini¤e uygulamas› ve cerrahi
karar verme üzerinde durulurken; kadavra
oturumlar›nda her türlü spinal aç›l›fl ve
enstrumantasyon tekni¤inin tecrübeli e¤iticiler
taraf›ndan gösterilmesi ve kursiyerlerin
ö¤rendiklerini bizzat uygulamas› hedefleniyor.

Uzun y›llard›r ayn› formatla düzenlenen kursta,
gerek yöneticilerin gerekse sekreteryan›n deneyimi
belirgindi. Kurs yöneticileri Edward Benzel, Douglas

Orr, Spine Research Laboratory sorumlusu mühendis
Lars Gilbertson (Cleveland Clinic), Marc Eichler
(Newton Center) ve Gregory Trost (Wisconsin) idi.
Ben de dahil olmak üzere hemen tümü Dr. Benzel’in
eski fellowlar›ndan oluflan ve dünyan›n çeflitli
ülkelerinden davet edilmifl e¤itici kadro, hemflire
e¤iticileri ve konuk konuflmac›larla birlikte 48 kifliydi.

LLoojjiissttiikk,,  KKuurrss  DDüüzzeennii  vvee  EEkkiippmmaann

Kurs kat›l›mc›lar› ve e¤itmenler genellikle flehir
merkezindeki bir otelde konaklad›lar ve gerek teorik
oturumlar, gerekse kadavra oturumlar› Cleveland
Klini¤e ba¤l› hastanelerden biri olan Lutheran
Hastanesinde yap›ld›. Lutheran hastanesinin spinal
cerrahi için önemli bir özelli¤i, seri olarak üretilen ve
ticari baflar› kazanan ilk pedikül vidas› olan Steffee
vidas›n› dizayn eden Dr. Art Steffee’nin de bu
hastanede çal›flm›fl olmas›. Yürüyerek 15 dakika
uzakl›ktaki bu hastaneye otelimizden gidifl gelifl
sabah ve akflam belli saatlerde kalkan bir servis
otobüsüyle yap›ld›. Sabah 06:30-07:00 civar›nda
bafllayan, akflamsa 18:00-19:00 saatlerine kadar süren,
bir saatlik ö¤le yeme¤i s›ras›nda da devam eden
teorik oturumlar, dört gün yap›lan ve sabah ve
ö¤leden sonra birer kez düzenlenen (toplam 8) ve
her biri 1,5-2 saat süren kadavra diseksiyonlar› ile
bölünmüfltü. Kadavra diseksiyonlar› iki salonda
yap›ld› (Resim 1 ve 2). Cerrahi için gerekli diseksiyon
aletleri, yüksek h›zl› drill ve aspiratörle donat›lm›fl
toplam 14 masa ve her bir masada formalinle fikse

Yurt Dışı Toplantı İzlenimiDr. CUMHUR KILINÇER     
Trakya Üniversitesi, T›p Fakültesi

Nöroflirürji Anabilim Dal›

22000099  CCLLEEVVEELLAANNDD  SSPPIINNEE  RREEVVIIEEWW
HHAANNDDSS--OONN  KKUURRSSUU

22-28 Temmuz 2009 tarihleri aras›nda Amerika Birleflik Devletlerinde Cleveland Spine Review Hands-On
adl› omurga cerrahisi kursu düzenlendi. Laboratuvar e¤itmeni olarak görev ald›¤›m bu kursa ait

izlenimlerimi aktarmak istiyorum.
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edilmifl bir kadavra bulunmaktayd›. Çeflitli
firmalardan gelen firma temsilcileri her tür
enstrumantasyon için gerekli implantlar› ve el
aletlerini sa¤lad›lar. Giyim kuflam ve omurga
maketlerinden al›n lambalar›na kadar gerekli
ekipman düflünülmüfl ve eksiksiz haz›rlanm›flt›.
Kadavralar›n çevrilmesi gibi ifllemlerde yard›mc›
olmak üzere laboratuvar personeli haz›rd›. Her
masada çal›flacak kursiyer ve e¤itmenleri
listelenmekle beraber, serbest bir ortam vard› ve
kursiyerler kendileri için yaral› bulduklar› giriflim ve
e¤itmenleri izlemek için masa de¤ifltirebildirler.

KKuurrss  KKaatt››ll››mmcc››llaarr››

Say›lar› 100 civar›nda olan kurs kat›l›mc›lar›n›
bafll›ca ABD’de çal›flan nöroflirürji ve ortopedi

uzmanlar› ve asistanlar› oluflturmakla birlikte
dünyan›n de¤iflik ülkelerinden gelen kat›l›mc›lar da
mevcuttu. Hemflire, t›bbi firma görevlileri ve hatta
implant firmalar›nda çal›flan mühendislerden oluflan
di¤er bir grup kat›l›mc› için ayr› teorik oturumlar
düzenlenmiflti. Hekim olmayan kursiyerlerden oluflan
bu grup kadavra laboratuvar›nda da çal›flt›lar.

BBiilliimmsseell  PPrrooggrraamm

Yo¤un bilimsel program servikal (22-25 Temmuz)
ve lomber (24-28 Temmuz) olmak üzere iki bölüme
ayr›lsa da, bu ayr›m çok kesin de¤ildi ve geçifller
oldu. Kurs, kat›l›mc›lar›n bu iki bölümden sadece
birini alabilece¤i flekilde ücretlendirilmifl olmakla
birlikte, bu flekilde yar›m kurs alan bir kat›l›mc›
dikkatimi çekmedi.

Kurs program›; üst servikal giriflimler
(maksillotomi, mandibulotomi, transoral, lateral
servikal ekstrafaringeal, vd), servikal
anterior/posterior, servikotorasik bileflke,
torakolomber anterior/posterior ve lumbosakral
anterior/posterior giriflimler fleklinde topografik bir
s›ra izledi. Deformite/travma/tümör gibi spesifik
konular anlat›ld›. Artroplasti, minimal invazif
giriflimler ve bölgeye özgü giriflimler (ACDF, PLIF,
TLIF, vb) gibi spesifik teknikler teorik olarak ifllendi
ve peflis›ra kadavra uygulamas› yap›ld›. fiiar› “tekrar
iyidir” olan Dr. Benzel her sabah oturumunun ilk 15
dakikas›nda bir önceki gün görülen konular›n önemli
noktalar›n› tekrarlad›. Maliyet hesab› ve implant
üreticileriyle iliflkiler konusu da dahil olmak üzere,
spinal cerrahinin hemen her konusuna az ya da çok
de¤inildi¤ini söyleyebilirim.

Dr. Benzel’in ve ekibinin kiflisel özelliklerinin de
etkisiyle, kurs formal olmaktan ziyade e¤lenceli ve
kursiyerlerin aktif kat›l›m›yla geçti. Kat›l›mc›lar
konuflma s›ras›nda sunumlar› bölerek sorular
sorabildiler ve yorumlarda bulundular. Tart›flmalar
verimliydi.

SSoossyyaall  PPrrooggrraamm

Cleveland Spine Review’in sosyal program› her y›l
oldu¤u gibi zengin, e¤lenmeye verilen önem
büyüktü. Ormanda koflu (hike), Dr. Benzel’in k›r
evinde crawfish (kerevit) yeme¤i ve bowling gecesi
gibi aktiviteler s›ras›nda kursiyerler dinlenme ve

Resim 1: Kadavra salonundan görünüm

Resim 2: Kadavra salonundan masa bafl› görüntü
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e¤lenme f›rsat› buldular. Dr. Benzel’in en sevdi¤i
aktivite olan ve “Spine Review’i bunun için
yap›yoruz”, dedi¤i orman koflusunda kat›l›mc›lar 8
tak›ma ayr›l›p birbirleriyle yar›flarak ormanda
(önceden saptanm›fl ve bir powerpoint sunumuyla
tan›t›lm›fl) 7 noktaya di¤er tak›mlardan erken var›p
gizlenmifl iskambil kartlar›n› toplamaya ve var›fl
noktas›na en erken varmaya çal›flt›lar (Resim 3).
Var›flta ulafl›lan Dr. Benzel’in evinde tak›m kaptanlar›
toplad›klar› iskambil ka¤›tlar›yla poker masas›na
oturdular. Baz› noktalarda bulunan jokerleri toplam›fl
olman›n ve bitifl noktas›na en erken vard›¤› için
ekstradan verilen iskambil ka¤›tlar›n›n avantaj›yla
benim de üyesi oldu¤um Marauders tak›m› birincili¤i
elde etti. Yorucu ama e¤lenceli bir gündü.

CClleevveellaanndd  fifieehhrrii

Amerikan›n kuzey-orta-do¤u taraf›nda bulunan
Ohio eyaletinin büyük göller k›y›s›ndaki flehri olan
Cleveland, sanayi döneminin en parlak flehirlerinden
olmakla beraber bugün Amerikan›n orta büyüklükteki
flehirlerinden biri. Demir çelik endüstrisinin
zenginlefltirdi¤i, Mayfield çivili bafll›¤›n›n da dizayn
edilip üretildi¤i, zaman›nda DePuy AcroMed
aralar›nda olmak üzere önemli baz› implant
üreticilerinin merkezlerinin bulundu¤u, Harvey
Cushing’in de do¤up büyüdü¤ü ve bugün mezar›n›n
bulundu¤u Cleveland flehri son y›llarda kan
kaybetmekte. Yine de flehir merkezinin binalar› ve
caddeleri geçmiflinin görkemini yans›t›yor (Resim 4).
fiehrin en büyük kurumu olan Cleveland Clinic ise
flehrin çizgisine ters bir geliflim gösteriyor ve ABD’de
ço¤u branflta her y›l en iyi sa¤l›k hizmeti veren
klinikler aras›na giriyor.

YYoorruumm  vvee  SSoonn  SSöözz

Cleveland spine review pahal› bir kurs. ABD’li
uzman için kursun ücreti 4900 dolar. Ülke d›fl›ndan
gelen bir uzman için ücret 3475 dolara, asistan için
2500 dolara iniyor. Servikal veya lomber bölümlerden
sadece birinin al›nmas› durumunda bu tam ücretin
%60’› ödeniyor. Konaklama ücreti ayr›. Civardaki

otellerin geceli¤i 80-150 dolar aras›. Cleveland’a
ülkemizden direkt uçufl yok. New York ya da Chicago
üzerinden aktarmayla ulafl›l›yor. Uçak biletleri de
hesaba kat›l›rsa bu bir haftal›k kursun minimum
maliyeti uzmana 6000, asistana 5000 dolara ulafl›yor.
Kursun düzeyini, genifl kapsam›n›, kadavrayla
çal›flma olana¤›n› ve verimli atmosferini gözeterek
Cleveland Spine Review’in spinal cerrahiyle u¤raflan
ve eksiklerini gidermek için çaba gösteren her
düzeyden cerraha çok yararl› olabilece¤ini
söyleyebilirim. Maliyetini karfl›layacak olanaklar› olan
herkese, gelecek y›llarda da düzenlenecek bu kursa
kat›lmalar›n› öneririm.

Resim 3: Orman koflusuna haz›rl›k

Resim 4: Cleveland flehir merkezinden
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Üç Semavi dinin buluflma noktas›, dinler

kardeflli¤inin yafland›¤› Antakya’da 7-8 Kas›m 2009

tarihlerinde düzenlenen hem kültürel hem de

bilimsel aç›dan çok zengin içerikli bir sempozyumu

geride b›rakt›k.

“Nadir Görülen Nörovasküler Patolojiler ve Tedavi

Yaklafl›mlar›”  bafll›kl› sempozyumun ilk gününde

oturum öncesi aç›l›fl konuflmas›n› TNDer

Nörovasküler Cerrahi Ö¤r. ve E¤t. Grubu Baflkan› Dr.

Deniz Belen ve ard›ndan TNDer Yönetim Kurulu
Baflkan› Dr. Etem Beflkonakl› yapt›. ‹lk oturumda grup
baflkan› Dr. Deniz Belen’in yönetiminde
Nöroradyolog Dr. Serra Sencer, Dr. Volkan Etufl
“Moya Moya Hastal›¤›nda tan› ve tedavi yaklafl›mlar›”
konusunda güncel yaklafl›mlar› anlatt›lar. Ard›ndan
Dr. Nihat Egemen “Kanamam›fl Beyin
Anevrizmalar›na Yaklafl›m” konulu konuflmas›nda
kendi tecrübelerini aktard›. Kahve molas›n›n
ard›ndan Dr. Faruk ‹ldan “Kompleks Baziler Tepe

Toplantılardan İzlenimlerDr. BARIfi SAYGILI                 
Ankara Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

I. Beyin Cerrahi Klini¤i

NNAADD‹‹RR  GGÖÖRRÜÜLLEENN
NNÖÖRROOVVAASSKKÜÜLLEERR  PPAATTOOLLOOJJ‹‹LLEERR  VVEE
TTEEDDAAVV‹‹  YYAAKKLLAAfifiIIMMLLAARRII

77--88  KKaass››mm  22000099
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Anevrizmalar›na Cerrahi Yaklafl›m” konusunda
bilgilerini aktard›. Sempozyumun gerçeklefltirildi¤i
eski sabun ve zeytinya¤› fabrikas› olan, sonradan
Antakya’n›n en otantik butik otellerinden biri haline
getirilen Savon Otel’de yöresel bir menü ile ö¤le

yeme¤ine geçildi. Yemek sonras›nda sempozyumun
bilimsel k›sm›n›n son oturumu Dr. Ayhan Koçak
yönetiminde Dr. Talat K›r›fl’›n “Spinal AVM’lerin
Cerrahi Tedavisi” konulu konuflmas›yla bafllad›.
Ard›ndan Dr. Selçuk Peker “Kavernöz sinüs kavernöz
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anjiyomalar›nda radyocerrahi” uygulamalar› hakk›nda
güncel teknikleri aktard›. Mustafa Kemal Üniversitesi
Nöroflirürji AD.’dan sempozyumun çok misafirperver
bir flekilde ev sahipli¤ini yapan Dr. Gökhan Akdemir,
üzerinde kendi çal›flmalar› da olan “‹skemik beyin
ödemi ve aquaporinler” konulu konuflmas›n› yapt›.
‹kinci oturumun baflkan› Dr. Ayhan Koçak “Dissekan
Anevrizmalarda Tedavi Yaklafl›mlar›” konusunda
kendi klinik tecrübelerini aktard›. Kahve molas›n›n
ard›ndan son konuflmac› olan Dr. U¤ur Türe
“Intraoperatif ICG Angiografi” hakk›nda videolar›yla
zenginlefltirilmifl sunumunu yaparak oturumu
tamamlad›. Daha sonra kat›l›mc›lardan Dr. U¤ur Türe,
Dr. Mustafa Kemal Hamamc›o¤lu, Dr. Talat K›r›fl, Dr.
‹hsan Solaro¤lu kendi vakalar›ndan olgu sunumlar›yla
sempozyumun bilimsel k›sm› noktaland›. Toplant›n›n
19.00’a kadar sürmesi tart›flmalar›n ilgi çekicili¤ini
ispat eden önemli bir göstergeydi.

Akflam 20:00 da gala yeme¤i için ayarlanan
Antakya’n›n Harbiye k›sm›ndaki Kule Restaurant’taki

fas›l ve Türk Sanat Müzi¤i efllindeki yöresel
lezzetlerden oluflan yemek s›cak ve samimi bir
ortamda çok güzel ve e¤lenceli geçti.

8 Kas›m Pazar günü sabah kahvalt›s›ndan sonra
08:00’da sempozyumun kültürel gezi k›sm› için
otobüslerle yollara düfltük. Yerel rehberlerin
eflli¤inde öncelikle Samanda¤ bölgesinde An›t Ç›nar
A¤ac›, Beflikli Ma¤ara mezar an›tlar›, Hz.H›z›r(a.s)
makam› ve Samanda¤ sahilindeki gezintinin ard›ndan
ö¤le yeme¤ini de Samanda¤ sahilinde yedik. Mozaik
Müzesindeki gezintinin ard›ndan dünyadaki ilk
ma¤ara kilisesi olan St.Pierre Kilisesindeki
gezintimizle günümüzü tamamlad›k ve dönüfl için
havalan›n›n yolunu tuttuk. 

Böyle güzel ve dolu dolu geçen bu sempozyumun
haz›rlanmas›nda ve organizasyonunda eme¤i geçen
herkese teflekkürlerimizi sunuyoruz. Ülkemizin
böylesine ilgi çekici yörelerinde yap›lacak
toplant›lar›n da devam›n› diliyoruz. 
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Türk Nöroflirürji Derne¤i Stereotaktik,
Fonksiyonel, A¤r› ve Epilepsi Cerrahisi Ö¤retim ve
E¤itim Grubu, ikinci sempozyumunu Tremor ve
Epilepsi konu bafll›klar›yla Gazi Üniversitesi T›p
Fakültesi’nde 24-25 Ekim 2009 tarihleri aras›nda
gerçeklefltirdi. TND Yönetim Kurulu ad›na Prof. Dr.
Murat Bavbek’in stereotaktik, fonksiyonel, a¤r› ve
epilepsi cerrahisinin önemi ve günümüzdeki
sorunlar›yla ilgili aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan, Prof.
Dr. fiükrü Aykol’un sempozyumun amaç ve hedefleri
hakk›ndaki konuflmas› ile bilimsel program bafllad›.
Stereotaktik cerrahi, a¤r› ve epilepsi cerrahisinin
dünyada ve ülkemizdeki tarihçesi hakk›nda detayl›
ve ilgi çekici sunumlar›n ard›ndan tremor ve epilepsi
hem nöroflirürjiyen, hem nörolog hem de
nöroradyolog gözüyle tart›fl›ld›. Tan›sal yaklafl›mlar›n
ve tedavi ilkelerinin tart›fl›ld›¤› oturumlardan sonra
serbest sunumlarda kat›l›mc›lar›n haz›rlad›klar›
çal›flmalar sempozyuma renk katt›. Sempozyumun

son gününde a¤r› cerrahisi ile ilgili temel kavramlar
ve yaklafl›mlar tek bir oturumda sunuldu ve tart›fl›ld›.

Sempozyumun aile toplant›s› k›sm›nda ise bu
ö¤retim grubunun özellikle genç nöroflirürjiyenlere
yönelerek temel, s›k kullan›lan ve çok etkin
yöntemlerin düzenlenecek kurslarla hem teorik hem
pratik e¤itim ile ö¤retilmesi, bu sayede hem grup
üyelerinin hem de bu alanda çal›flan
nöroflirürjiyenlerin say›s›n›n artt›r›lmas› yönünde fikir
birli¤ine var›ld›. Ayr›ca ancak bu yolla, di¤er
branfllar›n nöroflirürjinin bu alan›na olan yay›l›m›n›n
önüne geçilebilece¤i görüflünde birleflildi. Böylece
stereotaksik ve fonksiyonel nöroflirurji ile ilgilenen ve
ilgilenmek isteyen genç meslektafllar›m›z›n konu ile
ilgili e¤itiminde önemli bir karar al›nm›fl oldu. 

Özellikle a¤r› cerrahisi grubunun di¤er bölümlerle
olan iliflkisi de¤erlendirildi ve olas› çözüm önerileri
de¤erlendirildi.

Ankara’n›n s›cak bir hafta sonunda güzel bir
ortamda gerçekleflen sempozyumun, hem bu konuya
y›llar›n› vermifl olan de¤erli hocalar›m›z, hem de genç
kat›l›mc›lar aç›s›ndan faydal› bir toplant› oldu¤u
düflüncesindeyim. Ayr›ca kahve molalar›ndaki, ö¤le
ve gala yeme¤indeki keyifli dostluk ortam›n›n
sempozyumun en dikkat çekici görüntü ve anlar›n›
oluflturdu¤unu da eklemem gerekir.

Baflta grup baflkan› Prof. Dr. fiükrü Aykol olmak
üzere, sempozyuma katk›da bulunan tüm
hocalar›m›za ve meslektafllar›m›za teflekkür ederim.

Toplantılardan İzlenimlerDr. EMRE DURDA⁄
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
SSTTEERREEOOTTAAKKTT‹‹KK,,  FFOONNKKSS‹‹YYOONNEELL,,
AA⁄⁄RRII VVEE  EEPP‹‹LLEEPPSS‹‹ CCEERRRRAAHH‹‹SS‹‹
ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM  VVEE  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  GGRRUUBBUU,,
TTRREEMMOORR  VVEE  EEPP‹‹LLEEPPSS‹‹
SSEEMMPPOOZZYYUUMMUUNNDDAANN  ‹‹ZZLLEENN‹‹MMLLEERR

2244--2255 EEkkiimm 22000099
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Vasküler Cerrahi içerikli EANS e¤itim kursu 13-17

Eylül 2009 tarihleri aras›nda H›rvatistan’›n Opatija

kentinde Ambassador otelde yap›ld›.

H›rvatistan, Güneydo¤u Avrupa'da, Balkan

Yar›madas›'n›n kuzeybat›s›nda,  Adriyatik Denizi'ne

k›y›s› olan Avrupa Birli¤i aday ülkesi ve Kuzey

Atlantik Antlaflmas› Örgütü (NATO) üyesi bir ülkedir.

Baflkenti H›rvatistan’›n en büyük flehri olan Zagreb’tir.

Nüfusu 4,5 milyon, Para birimi Kuna, dili H›rvatçad›r.

Pek de büyük olmayan H›rvatistan’›n yüz  ölçümü

56,542 km. dir. H›rvatistan Türk vatandafllar› için

Türkiye’den vize istemiyor, seyahat etmek isteyenler
için; THY ile ‹stanbul’dan ortalama 1 saatte Zagreb’e
ulafl›labiliyor.

Kursun düzenlendi¤i Opatija, Rijeka’ya ba¤l›
turistik bir beldedir. Rijeka,  nehir anlam›na geliyor
ve H›rvatistan’›n en büyük liman flehri. 144 bin
nüfusla en büyük üçüncü flehir olan Rijeka baflkent
Zagreb’e  165 km uzakl›kta.

Opatija  beldesi ismini Opat kelimesinden alm›fl,
opat ise papaz anlam›na gelmekte. fiehirde kurulan
manast›r nedeniyle opatija ad›n› alm›fl.19.yy da

Toplantılardan İzlenimler

EEAANNSS  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  KKUURRSSUU  OOPPAATT‹‹JJAA//HHIIRRVVAATT‹‹SSTTAANN

1133--1177 EEyyllüüll 22000099

Dr. MUSTAFA KARAKUfi
Ankara Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi   

I. Beyin Cerrahi Klini¤i
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varl›kl› bir kifli taraf›ndan Villa Angolina adl› ilk konak
yapt›r›l›nca zenginlerin gözdesi olmufl, flimdilerde ise
gözal›c› konaklar›, villalar› ve manzaras›yla özellikle
H›rvatlar›n gözdesi flirin bir tatil beldesi halini
alm›flt›r. Rijeka’ya 10 km, Zagreb’e 155 km
uzakl›ktad›r.

Nörovasküler Cerrahi içerikli e¤itim kursu Opatija’
da 12 Eylül cumartesi akflam› hofl geldiniz kokteyli ile
bafllad›. Yurt d›fl›ndan ve ülkemizden gelen
kat›l›mc›larla tan›flma f›rsat›m›z oldu. Daha önce
kursa kat›lan kursiyerlerle önceki tecrübeleri
hakk›nda konufltuk. Geceye oldukça yo¤un bir ilgi
vard›. Ertesi gün sabah saat 08:00 da   Benes Vukic’in
aç›l›fl konuflmas›yla oturumlar bafllad›. Kursa
Türkiye’den 15 kifli ve de¤iflik avrupa ülkelerinden
toplam 225 kursiyer kat›ld›. Kurs toplam befl gün
sürdü. ‹lk gün ilk oturumlarda anevrizmalar›n
epidemiyolojisi, serebral kan ak›m› fizyolojisi, ve
etiyolojisi hakk›nda genel bilgiler verildi. Ard›ndan

Dr. Hernesniemi taraf›ndan anevrizma rüptürü riski
anlat›ld›. Anevrizma boyutuyla rüptür oranlar›n›n
artt›¤› belirtildi. Ö¤leden sonraki oturularda ise
de¤iflik lokalizasyondaki anevrizmalar›n cerrahi
ulafl›m prosedürlerinden bahsedildi. Birçok klinikte
de halihaz›rda uygulanan bu yöntemler tekrar edilmifl
oldu. Dr. Hernesniemi  günün son oturumunda dev
anevrizmalar hakk›nda ki tecrübelerini aktard›. Yo¤un
geçen ilk günün ard›ndan akflam havuz bafl›nda
düzenlenen resepsiyonda Adriatik Denizi’ne karfl›
içkilerimizi yudumlarken biraz olsun yorgunlu¤umuzu
atabildik. Kursun 2. günü a¤›rl›kl› olarak AVM ve
kavernomlar anlat›ld›. Önce ülkemizden kat›lan Dr.
Çekirge AVM‘lerin endovasküler tedavi yöntemleri
ile ilgili tecrübelerini aktard›, ard›ndan da Dr.
Hernesniemi ayn› patolojinin cerrahi tedavi
yöntemleri ile ilgili tecrübelerini paylaflt›. Akflam
yeme¤i ard›ndan dans yar›flmas›yla hep beraber
e¤lendik. ‹lk 3’e giren arkadafllar›m›za hediyeler
verildi. Sal› günü sabah H›rvatistan eski baflbakan›
Kostoviç’in beyin ve politika adl› konuflmas›n›n
ard›ndan kursiyerlerin H›rvatistan’› daha yak›ndan
tan›mas›, gezebilmesi için kursa yar›m gün ara verildi.
Küçük gruplar halinde Opatija ve Rijeka’n›n tarihi ve
turistik mekanlar›n› dolaflt›k. Ayn› gün akflam üzeri ise
alt›n sar›s› kumsal›yla ünlü sahilde düzenlenen
partiye kat›larak yeni tan›flt›¤›m›z meslektafllar›m›zla
sohbet etme flans›m›z oldu. Çarflamba günkü
oturumlarda  ise dural AVM’ler, vasküler anatomi,
iskemi ve serebral by-pass ameliyatlar› hakk›nda
konufluldu. Ayn› gün kursiyerlerin haz›rlad›¤› ve
önceden seçilmifl baz› bildiriler sunuldu ve tart›fl›ld›.
Çarflamba akflam› yap›lmas› planlanan bot gezisi
yo¤un ya¤mur nedeni ile iptal edildi. Son gün yap›lan
oturumlarda ise santral sinir sisteminin
restorasyonunda görme ve duyma restorasyonuyla
ilgili yap›lm›fl ve yap›lmakta olan çal›flmalar ilgi
çekiciydi. 

Yo¤un geçen 5 günlük kursta kat›l›mc›lar› aktif hale
getirmeyi amaçlayan, her gün yap›lan ben cerrahiyi
nas›l yapar›m oturumlar› ve tart›flma gruplar›
gerçekten de çok e¤itici oldu. Konusunda uzman
farkl› e¤itmenlerin tecrübelerini paylaflt›k. Hem
bilimsel hemde sosyal yönden tam anlam›yla
doyurucu bir kurs oldu. 2010’ da Yunanistan’da
düzenlenecek tümörler konulu bir sonraki kursta
görüflmek dile¤iyle.
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2009 y›l› Yurtd›fl› Özel
Konular Bursu (Burs alan›: Vasküler Cerrahi, A¤ustos
2009-fiubat 2010) kapsam›nda Japonya Tohoku
Üniversitesine (Miyagi Eyaleti Sendai fiehrinde) ba¤l›
T›p Fakültesi Hastanesi Nöroflirürji ve
Nöroendovasküler Tedavi Anabilim Dal›nda
Nöroendovasküler tedavi e¤itimi almak üzere (6 ay
k›sa dönem) Sendai flehrine geldim. Bu flehir
Türkiye’nin yaklafl›k yar› yüzölçümüne sahip 130
milyon nüfuslu Japonya’n›n sadece 1.5 milyon nüfusu
olan 12. büyük kenti.

Tohoku Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi ve
Kohnan Hastanesinde a¤›rl›kl› olarak endovasküler
cerrahi olmak üzere pek çok operasyona kat›l›yorum.
1907 y›l›nda kurulan Tohoku Üniversitesi 1911 y›l›nda
T›p Fakültesine kavuflmufl ve bölgenin en büyük
üniversitesi olarak köklü bir geçmifle sahip. 5 ana

kampüse sahip olan üniversite pek çok alanda say›s›z
fakülteye, toplam 25000 personele ve 1500 civar›nda
yabanc› ö¤renciye sahip. Üniversitenin kampüsleri
içerisinde sualt› araflt›rma enstitü laboratuar›ndan
ileri teknoloji atom fizi¤i ve uzay araflt›rmalar›
laboratuar›na kadar pek çok araflt›rma merkezi veya
cam müzesinden Tohoku tarihi müzesine kadar genifl
bir perspektife ulaflmak mümkün. Benim yo¤un
olarak çal›flt›¤›m merkez olan Kohnan Hastanesi
nöroendovasküler tedavi üzerine yo¤unlaflm›fl bir
merkez. Nöroloji, Nöroflirürji, Yo¤un Bak›m ve kritik
hastalar›n fizik tedavisi ve rehabilitasyonu üzerine
çok genifl bir kapasiteye sahip. Öyle ki Miyagi ve
hatta birkaç çevre eyaleti de kapsayacak flekilde
nörovasküler üzerine yo¤unlaflan tek merkez de
denebilir. Burada hastalara hem cerrahi yaklafl›m
hem de endovasküler tedavi baflar›l› bir flekilde
uygulan›yor. Beyin Cerrahi anabilim Dal›
çerçevesinde Beyin Cerrahi ve Endovasküler ekip iki
ayr› birim gibi çal›fl›yor ve her iki ekibin ço¤unlu¤u
beyin cerrah› ve nörologlardan olufluyor. ‹ki ekip ayr›
gibi görünse de t›bbi olarak tek bir baflkana ba¤l› ve
her sabah t›bbi toplant›lar ortak olarak onun
nezaretinde yap›l›yor. Hastalarla ilgili kritik tedavi
karar› ise birlikte tart›fl›larak al›n›yor. Bu toplant›larda
tüm ö¤retim üye ve asistanlar›n›n acil servis veya
polikliniklerde karfl›lad›¤› tüm hastalar tart›fl›l›yor ve
t›bbi karar al›n›yor. Özellikle anjiyo yap›lmas› karar›
acil olmayan hastalarda bu toplant›larda birlikte
al›n›yor. Çünkü e¤er endovasküler tedavi yap›lma
ihtimali varsa bunun önceden örne¤in CT veya MR
anjiyografik görüntülere bak›larak planlanmas›
önemli bir nokta. Gerek etik aç›dan gerek tedavi

Yurtdışı Çalışma Raporu

TTÜÜRRKK  NNÖÖRROOfifi‹‹RRÜÜRRJJ‹‹ DDEERRNNEE⁄⁄‹‹
22000099  YYIILLII YYUURRTT DDIIfifiII ÖÖZZEELL  KKOONNUULLAARR  BBUURRSSUU
YYUURRTT  DDIIfifiII ÇÇAALLIIfifiMMAASSII AARRAA  RRAAPPOORRUU

Dr. ERGÜN DA⁄LIO⁄LU
Ankara Numune E¤itim ve Arafltırma Hastanesi

Beyin Cerrahisi Klini¤i
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aç›s›ndan hastaya her iki nöroflirürjikal yaklafl›m›n
sunulmas›nda tarafs›z hareket edilmesi, hastaya
yap›lacak yaklafl›m›n ister cerrahi ister endovasküler
olsun flekillerle ayr›nt›l› olarak anlat›lmas›, ifllemin
öncesinde ve sonras›nda hastan›n ayr›nt›l› olarak
bilgilendirilmesi kuflkusuz beni etkileyen önemli
detaylard›. 

Nörovasküler tedavi ünitesinde acil servis
nöbetleri ortak liste bünyesinde birlikte tutuluyor.
Hastalar acil serviste herhangi bir ayr›m olmaks›z›n
gerek endovasküler ekip gerekse cerrahi ekip
taraf›ndan karfl›lan›yor. 

Bu merkezdeki endovasküler giriflimler
ço¤unlu¤unu nöroflirürjiyenler ve nörologlar›n
oluflturdu¤u Endovasküler ekip taraf›ndan cerrahi
ifllemler ise sadece Nöroflirürji ekibi taraf›ndan
yap›l›yor. Ancak Nöroflirürji ekibi ayn› zamanda
diyagnostik anjiyo ifllemlerini bizzat kendisi
yapabiliyor veya uygun de¤illerse endovasküler
ekipten rica ediyor. Endovasküler ekip haftal›k olarak
ortalama 10 diyagnostik anjiyografi ve 8 Endovasküler
giriflim gerçeklefltiriyor. Bu giriflimlerin yan›nda
haftada ortalama 2 veya 3 tane acil endovasküler
giriflim vakas› da al›n›yor. Bu olgular ço¤unlukla
subaraknoid kanama ile prezente aciller veya erken
saatte prezente olan serebrovasküler inmelerden
oluflmakta. Benzer flekilde bu merkezde
nöroflirürjikal cerrahi giriflimler uygulan›yor ve örnek
vermek gerekirse y›ll›k 150-200 aras› anevrizma
kliplenmesi, ortalama 10 arteriovenöz malformasyon-
fistül ve 40 civar›nda serebrovasküler bypass
cerrahisi uygulan›yor. Asl›nda kabul etmeliyiz ki tüm

bu iflleyifl sistemi (yani ayn› ekibin ayn› çat› alt›nda
tamamen ayr› iki grup olarak çal›flt›r›lmas›) hastalar›n
daha iyi ve baflar›l› bir flekilde tedavi edilmesi
amac›yla planlanm›fl. Burada önemli olan nokta ve
tüm doktorlar›n bilincinde oldu¤u fley, ekipler
aras›nda oluflacak t›bbi bir rekabetin aksine
oluflturulacak konsensusun, hem hastan›n tedavi
baflar›s›n› ve flüphesiz klini¤in baflar›s›n›
yükseltece¤idir. 

‹flleyifl aç›s›ndan etik ve belli bir disiplin
içerisinde yaklafl›k 20 y›ld›r bu felsefe dahilinde
endovasküler alanda hizmet veren oturmufl bir
merkez olmas› benim için büyük bir avantaj oluyor.
Bu merkezin belki de en önemli avantaj› ekibin
oturmufl olmas› ve elemanlar›n genifl bir hizmet içi
e¤itim sürecine de tabi tutuluyor olmas›. Di¤er
yandan klini¤in cerrahi araflt›rma laboratuar› ve
diseksiyon laboratuar› da mevcut olup buradaki
e¤itimim süresince bu birimlerden de
yararlanmaktay›m. 

Rutin nöroflirürjikal vakalar›n uygulanmad›¤› bu
merkezde di¤er bir avantaj›m ise nörolojik olgular›n
endovasküler yaklafl›mlar› ve tedavisi üzerine de
e¤itim alma flans› oldu. Bu gerçekten benim için çok
yararl› oldu çünkü tart›flmas›z çok önemli bir alan.
Ancak tüm bunlar›n yan›nda olumsuz olan bir nokta
var ki bu da dil sorunu. Japonca bilmek benim için
önemli bir avantaj olabilirdi ama yine de ö¤retim
üyelerinin büyük bir ço¤unlu¤unun ‹ngilizce bilmesi
ve k›smen Japonca ö¤renebilmem bunu telafi
etmemde oldukça yard›mc› oluyor. 

Tüm bunlar›n yan›nda Uzakdo¤unun en geliflmifl
teknolojik merkezi olarak bilinen Japonya ayr› bir
kültür ve sistematik yaklafl›mlar› çok önemli bir
tecrübe oluyor benim için. Tüm teknolojik
geliflmeleri efektif bir biçimde kullan›yorlar ve
yeniliklerin kabul edilip uygulanmas› belli kurullar›n
denetiminden geçerek olabiliyor ve bu çok ama çok
titiz bir flekilde gerçeklefltiriliyor. Tam olarak bilimsel
veriler ›fl›¤›nda ve ba¤›ms›z raporlar incelenerek bir
heyet karar› al›nmas› çok güzel bir nokta. 

Yurtd›fl› e¤itimimin planlanmas›nda ve
yaz›flmalar›mda bana desteklerini esirgemeyen
Ankara Numune Hastanesi Beyin Cerrahisi Klinik
fiefim Doç. Dr. Deniz Belen ve Atatürk E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi Klinik fiefi Doç. Dr. Faik
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Özveren’e; buradaki e¤itimim için benden deste¤ini
esirgemeyen baflta Türk Nöroflirürji Derne¤i Baflkan›
Doç. Dr. Ethem Beflkonakl› olmak üzere tüm dernek
yönetimi ve hocalar›ma; Tohoku Üniversitesi ile
Kohnan Hastanesi Nöroflirürji ve Nöroendovasküler

Tedavi Anabilim Dal› ö¤retim üyeleri Dr. Takahashi
ve Dr Matsumoto ve tüm Nöroflirürji grubuna
teflekkür ederim.

Sayg›lar›mla

11  AA¤¤uussttooss  22000099’’ddaann  11  KKaass››mm  22000099’’aa  kkaaddaarr  oollaann  ssüürreeddeekkii  ee¤¤iittiimmiimm  ssüürreessiinnccee  kkaatt››lldd››¤¤››mm  ttooppllaanntt››llaarr

• Sendai Tohoku Üniversitesi Nöroflirürji ve Nöroendovasküler Tedavi Anabilim Dallar› taraf›ndan
düzenlenen ve düzenli olarak kat›ld›¤›m Sendai ayl›k Nöroflirürji toplant›lar›

• Nöroflirürji Departman›'n›n yapt›¤› günlük nörovasküler toplant›lar
• Nöroflirürji Departman›'›nca d›flar›dan davet edilen misafir ö¤retim üyeleri taraf›ndan verilen

konferanslar: 
• The 6th International Intracranial Stent Meeting 2009 (ICS09), Sendai Sensai-Hukkou Kinen-Kan Hall,

Koyo Grand Hotel, 5-7 A¤ustos 2009
• Conference on Cerebrovascular Flow Dynamics, Sendai Koyo Grand Hotel, 4 Eylül 2009 
• Endovascular Skill Up Course and Seminar, Sendai Metropolitan Hotel, 2 Ekim 2009
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30 Aral›k 1929 y›l›nda Ba¤dat’ta do¤du. Do¤du¤u mahallenin ad› Karagül
mahallesi idi. Kerküklü bir anne ile Evkaflar genel müdürü bir baban›n çocu¤u
olarak çok yer görmüfltür. Dedesinin Rize’den hacca gitmesi nedeniyle soyad›
‘’Rizeli’’dir.

Dedesi Abdül Kadir Efendi hat sanatç›s› idi. Kuran ve hat sanat›n›n
derinliklerini Ba¤dat’ta iken ustalar›ndan ö¤renmifltir. Lise tahsilini Ba¤dat’ta,
üniversiteyi ‹stanbul T›p Fakültesinde bitirmifltir. Doktor ünvan›n› ald›ktan sonra
Ba¤dat’a geri döner, Bakise Akarsu ile evlenir ve bu evlilikten  5 tane çocu¤u olur.
Adlar› fiehnaz, Ahmet, Ferahoz, Gülnaz ve Safinazd›r. Ba¤dat Hastanesindeki
döneminde çok ciddi sa¤l›k yap›lanmalar›na imza atm›flt›r.                                     

Daha sonra ‹hsan Do¤ramac› ile olan tan›fl›kl›¤› ile Hacettepe T›p
Fakültesinde önce genel cerrahiye, daha sonra da beyin cerrahisine salm›flt›r ve
Hacettepe T›p Fakültesinde beyin cerrahisi uzman› olmufltur. Hacettepe’den
ayr›ld›ktan sonra Ankara  Numune Hastanesi beyin cerrahisi klini¤inin kurulufl
aflamas›nda bulunmufltur. 1960 ortalar›nda Taksim ‹lkyard›m Hastanesi,   daha
sonra da fiiflli Etfal Hastanesi’nde nöroflirürji kliniklerinin  kuruluflunda
bulunmufltur. Meslek hayat› boyunca 60 civar›nda nöroflirürji uzman› yetifltiren
Dr. Rizeli 1992 y›l›nda emekli beyin cerrah› olarak herhangi bir kuruma ba¤l›
kalmadan  çal›flm›fl, bu arada  hat sanat›na daha çok a¤›rl›k vermifltir.
Çal›flmalar›n› bilgisayar ortam›nda yapmaya devam etmifltir.  Dr. Rizeli 19 Ekim
2009 tarihinde vefat etti¤inde 80 yafl›ndayd›. 

Acı Kaybımız

DDrr..  YYuussuuff  RR‹‹ZZEELL‹‹  ((11992299--22000099))
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OkurlarımızdanDr. SERDAR ATA‹Z‹
Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesi
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Kutlama

YYEENN‹‹  DDOOÇÇEENNTT  OOLLAANN ÜÜYYEELLEERR‹‹MM‹‹ZZ
Türk Nöroflirürji Derne¤i olarak, yeni doçent olan üyelerimizi kutlar, bundan sonraki meslek 

yaflamlar›nda da baflarılarının devamını dileriz.

Dr. RAMAZAN ALPER KAYA

1967 y›l›nda Kahramanmarafl’ta do¤du. Liseyi ‹stanbul Büyükçekmece
lisesinde 1983 y›l›nda bitirdi. Bir y›l Ortado¤u Teknik Üniversitesi ‹ngilizce
Haz›rl›k s›n›f›nda okuduktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesine
girdi. T›p Fakültesi’nden 1990 y›l›nda mezun olup mecburi hizmet için gitti¤i
Van ili Muradiye ilçesinde bir y›l süreyle sa¤l›k oca¤› tabipli¤i ve adli tabiplik
yapt›. Nöroflirürji e¤itimini 1991-1997 y›llar› aras›nda fiiflli Etfal E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi Nöroflirürji Klini¤i’nde tamamlam›flt›r. Askerlik görevini
Merzifon Hava Hastanesi’nde yapm›flt›r. Askerlik sonras› 1999 y›l›ndan bu
yana çal›flmalar›na devam etti¤i fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
Nöroflirürji Klini¤i’nde Haziran 2009’da nöroflirürji doçenti unvan›n› alm›flt›r.
Uluslar aras› dergilerde yay›nlanm›fl 17, ulusal dergilerde yay›nlanm›fl 18
makalesi ve üç adet kitap bölüm yazarl›¤› mevcuttur. Türk Nöroflirürji
Derne¤i ve Sinir Sistemi Cerrahisi Derne¤i taraf›ndan verilmifl üç adet
bilimsel araflt›rma ödülü vard›r. Halen çal›flmalar›na ayn› klinikte devam
etmektedir. Evli ve iki erkek çocuk babas›d›r.      
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Dr. HAKAN KARABA⁄LI

1966 Sivas do¤umludur. ‹lkokul, ortaokul ve liseyi Konya’da bitirdi. 1990
y›l›nda Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi’nden mezun oldu.  Haydarpafla
Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nöroflirürji Klini¤i’nde 1992-1998
y›llar› aras›nda Nöroflirürji ihtisas›n› yapm›flt›r. 1999-2000 y›llar›nda Marmara
Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal›, Pediatrik Nöroflirürji
Bilim Dal›’nda çal›flm›flt›r. 2001 y›l›nda Türk Nöroflirürji Derne¤i Pediatrik
Nöroflirürji Ö¤retim ve E¤itim Grubu üyesi olmufltur.

Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin “Yurtd›fl› Bilimsel Araflt›rma Bursu” s›nav›n›
kazanarak 2001-2002 tarihlerinde Utah Üniversitesi Pediatrik Nöroflirürji
Klini¤i’nde “Visiting Scholar” ve Utah Üniversitesi T›p Fakültesi Nörobiyoloji
ve Anatomi Laboratuvar›’nda “Research Fellow” olarak 1 y›l çal›flm›flt›r. 

2000, 2001 ve 2002 y›llar›nda Avrupa Pediatrik Nöroflirürji Derne¤i (ESPN)
kurslar›n› tamamlayarak Avrupa Pediatrik Nöroflirürji Derne¤i üyesi olmufltur.

2003’de Finlandiya Helsinki Üniversitesi T›p Fakültesi, Nöroflirürji Klini¤i’nde
mikrocerrahi kursunu tamamlam›flt›r. 

2004 y›l›nda Dünya Pediatrik Nöroflirürji Derne¤i’ne (ISPN) aktif üye olarak
kabul edilmifltir. 2005 y›l›ndan beri Dünya Pediatrik Nöroflirürji Derne¤i
(ISPN), E¤itim Komitesi üyesidir. 31 May›s 2005 tarihinde Amerika Nöroflirürji
Uzmanlar› Birli¤i’ne (AANS) uluslararas› üye olarak seçilmifltir. 

2007 y›l›nda Avrupa Nöroflirürji Dernekleri Birli¤i (EANS) üyesi olmufltur.
2008 y›l›ndan beri Türk Nöroflirürji Derne¤i Pediatrik Nöroflirürji Ö¤retim ve
E¤itim Grubu’nun sekreterli¤ini yapmaktad›r. 

Ocak 2009’dan beri Selçuk Üniversitesi Selçuklu T›p Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›’nda çal›flmaktad›r.  Evli ve bir çocuk babas›d›r.

Kutlama
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Dr. SONER DURU

1961 y›l› Konya do¤umludur. ‹lk ve ortaö¤renimini Ankara’da tamamlad›ktan
sonra Ankara Üniversitesi T›p Fakültesinden 1985 y›l›nda mezun oldu. 1988
y›l›nda Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim
dal›nda uzmanl›k e¤itimine bafllad›. 1994 y›l›nda Nöroflirürji uzman› oldu.
Ayn› y›l Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji Anabilimde uzman
doktor, 1995 y›l›ndan itibaren yard›mc› doçent kadrosunda çal›flmaya
bafllad›. Haziran-A¤ustos 1996, Division of Pediatric Neurosurgery, Dep
Neurosurgery, Barrow Neurological institute, Phoenix, Arizona’da gözlemci
olarak bulunmufltur. 2001 y›l›nda çefliti özel hastanelerde çal›flt›ktan sonra
2005 y›l›ndan itibaren Maltepe Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim dal›nda 1 y›l çal›flm›flt›r. Uluslararas› dergilerde 13, ulusal
dergilerde 17 yay›nlanm›fl makalesi vard›r. Halen Ac›badem ‹nternational
Hospital’da çal›flmaktad›r. ‹ngilizce ve ‹spanyolca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk
babas›d›r.

Kutlama
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Kutlama

Dr. fiEREF DO⁄AN

1965 y›l›nda Adana’da do¤du. ‹lk, Orta ve Lise ö¤renimini Adana’da tamamlad›.
1982-1983 döneminde Çukurova T›p Fakültesine girdi. 1989 y›l›nda mezun oldu.
1989-1990 y›llar› aras›nda Tokat Refladiye Hasanso¤lu sa¤l›k oca¤›nda mecburi
hizmetini yapt›. 1991’de Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroflirürji
Bölümüne araflt›rma görevlisi olarak bafllad›. 1997’de Nöroflirürji Uzman› oldu.
2000 y›l›nda Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesine Uzman olarak bafllad›. 2002
y›l›nda Yard›mc› Doçent ünvan› ald›. 2002 ve 2006 y›llar› aras›nda Barrow
Neurological Institute, Phoenix, Arizona Biomekanik Laboratuar›nda gözlemci
ve Research Fallow olarak bulundu. 2008 Aral›k’ta Doçent ünvan› ald›. Evli ve 2
çocuk babas›d›r. 
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Duyurular

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
22001100 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 2010
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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 2010

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
YYuurrttdd››flfl››  EE¤¤iittiimm  BBuurrssuu  BBaaflflvvuurruu  KKooflfluullllaarr››
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2010 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir
bilimsel araflt›rma ödüllendirilecektir. Seçilen araflt›rmac›ya
ödülü ve berat› 2010 y›l› Türk Nöroflirürji Derne¤i 24. Bilimsel
Kongresi’nde verilecektir. Ödül miktar› 1000 USD karfl›l›¤› 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 2009 - 31 Aral›k 2009 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 2010

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
22001100 YY››ll››  BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa  ÖÖddüüllüü
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2010 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› 24. 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 2009 - 31 Aral›k 2009 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 2010

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

BBiilliimmsseell  AArraaflfltt››rrmmaa  ÖÖddüüllüü  --  22001100
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Türk Nöroflirürji Derne¤i 2010 y›l› Bilimsel Kongresi’nde bir uzmanl›k
tezi ödüllendirilecektir. Seçilen uzmanl›k bilimsel tezine, ödülü ve
berat›  24. 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 2009 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 2010

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

NNöörrooflfliirrüürrjjii  UUzzmmaannll››kk  TTeezz  ÖÖddüüllüü  --  22001100
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPrrooff..  DDrr..  HHaammiitt  ZZiiyyaa  GGöökkaallpp  

GGeennçç  NNöörrooflfliirrüürrjjiiyyeenn  TTeeflflvviikk  ÖÖddüüllüü  --  22001100

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 24. 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 2009 - 31 Aral›k 2009 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 2010
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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.

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

YYuurrttdd››flfl››  ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  BBuurrssuu

SON BAfiVURU TAR‹H‹

1 MART 2010
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Türk Nöroflirürji Derne¤i, patent sahibi üyelerine patent/faydal› model
ödülü verecektir. 2009 y›l› içinde patent/faydal› model belgesi alm›fl
üyelerimiz 1 Nisan 2010 tarihine kadar derne¤imize baflvurduklar› takdirde,
bu baflvurular oluflturulacak bir jüri taraf›ndan de¤erlendirilecektir. Patent
sahibi üyelerimize verilecek ödül miktar› 5000 TL'dir. Bu ödül birden fazla
baflvuruya verilebilir.

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. Patent (ya da faydal› model) birden fazla kifliye aitse ya da patent sahibi
bulufl sahibinden farkl›ysa, ödül baflvuran patent ya da bulufl sahibi
kifliye verilir. Bu durumda di¤er patent sahiplerinin yaz›l› onay›
gereklidir.

4. Patent Nöroflirürji ile ilgili herhangi bir giriflimi sa¤lay›c›, kolaylaflt›r›c›,
sanayiye uyarlanabilir ve üretilebilir nitelikte olmal›d›r. Bu kriterler
TND’nin patent jürisi taraf›ndan de¤erlendirilecektir.

5. Baflvuru mektubu ile birlikte resmi patent belgeleri ve patentli ürünü
aç›klay›c› belgelerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir.

6. Patent/faydal› model ödülü için duyuru Türk Nöroflirürji Derne¤i
yay›nlar›nda her y›l için tekrarlan›r.

SON BAfiVURU TAR‹H‹
1 N‹SAN 2010

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
PPaatteenntt--FFaayyddaall››  MMooddeell  ÖÖddüüllüü  --  22001100
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Bilimsel Toplantılar

16 Mart 2010, Salı
14:00
19:00
20:00

Akademik düzenleme kurulu toplantısı
Hoş geldin kokteyli ve akşam yemeği
Fakülte akşam yemeği ve toplantısı

17 Mart 2010, Çarşamba
8:00
8:05

Açılış
OTURUM 1: TEMEL KONULAR 1

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Omurga ve Medulla spinalisin embryonel gelişimi 
Omurga ve Medulla spinalisin patolojik embryolojisi
Omurga anatomisi
Omurilik anatomisi
Omurga yük dağılımı
Spinal hareketler
Omurganın doğal eğrilikleri: Kifoz ve Lordoz nedir?
Tartışma ve sorular 

Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
Tartışma

9:00 OTURUM 2: TEMEL KONULAR 2

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Biyomekanik ve temel kavramlar
Biyomekanik testler nasıl yapılır
İnstabilite: Tanımı, sınıfl aması 
Spinal internal fiksasyonun temel prensipleri, Rijid, semirijid fiksasyon. Hibrid fi ksasyon. 
Enstrüman metalleri ve sistemin özellikleri, vida-Kemik ilişkisi, enstruman elemanları                                         
Füzyon nedir? füzyonun biyolojisi, füzyon çeşitleri, greftler ve kemik iyileşmesi
Tartışma ve sorular 

Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
Tartışma

10:00 Kahve arası

10:30 OTURUM 3: DOĞUMSAL SPİNAL ANOMALİLER 1

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Doğumsal spinal anomalilerin radyolojisi
Prenatal tanı ve değerlendirme
Spinal nöral tüp kapanma defektleri: Myelomeningosel; Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı 
yöntemleri, sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerine göre 
endikasyonlar.
Spinal nöral tüp kapanma defektleri:  Meningosel: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı 
yöntemleri, sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerine göre 
endikasyonlar.
Lipomyelomeningosel: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, sınıfl andırmalar, 
doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerine göre endikasyonlar.
Tartışma ve sorular 

Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
 İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
Tartışma

11:30 OTURUM 4: DOĞUMSAL SPİNAL ANOMALİLER 2

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Kalın filum terminale ve lipomatöz fi lum: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, 
sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerine göre 
endikasyonlar.
Ayrık omurilik malformasyonları: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, 
sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerine göre 
endikasyonlar.
Dermal sinus traktı ve dermoid-epidermoid tümörler: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı 
yöntemleri, sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerine göre 
endikasyonlar.
Kapalı spinal disrafizmler: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, sınıfl andırmalar, 
doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerine göre endikasyonlar.
Gergin omurilik sendromu: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, sınıfl andırmalar, 
doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerine göre endikasyonlar.
Myelomeningosel: Geç Komplikasyonlar
Tartışma ve sorular 

Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
Tartışma

12:30 Öğlen yemeği

13:30 OTURUM 5: DEJENERATİF DİSK HASTALIKLARI 1

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı radyolojisi
Boyun ve Kol ağrısı olan hastaların muayenesi. Ayırıcı tanı. 
Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, 
sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerine göre 
endikasyonlar.
Servikal Disk Hernisinde doğal seyir ve konservatif tedavi
Servikal Disk Hernisi: Cerrahi teknik ve öneriler
Tartışma ve sorular 

Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
Tartışma

14:30 OTURUM 6: DEJENERATİF DİSK HASTALIKLARI 2

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Servikal Disk Herniyasyonu: Komplikasyonlar
Servikal Disk Herniyasyonunda Reoperasyon: Nedenleri, Önlenmesi, Tedavisi
Başarısız boyun cerrahisi sendromu
Servikal spondilotik myeloradikülopati: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, 
sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerine göre 
endikasyonlar.
Torakal Dejeneratif Disk Hastalığı: Disk herniyasyonu ve spondiloz; Tanım, tarihçe, fi zyopatoloji, 
klinik, tanı yöntemleri, sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi 
seçeneklerine göre endikasyonlar.
Tartışma ve sorular 

Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
 İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
Tartışma

15:30 Kahve arası

16:00 TARTIŞMA KONULARI

Disk herniyasyonunda ameliyat kararı vermek.
Periferik sinir yaralanmalarının yönetimi
Myelomeningoselde yaklaşım (Tıbbi, cerrahi, sosyal ve etik değerler)
Alt servikal travma tanısı ve cerrahi endikasyon  koymak

18 Mart 2010, Perşembe
8:00 OTURUM 7: DEJENERATİF DİSK HASTALIKLARI 3

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı radyolojisi
Bel ve bacak ağrısı olan hastaların muayenesi. Ayırıcı tanı. Radyoloji
Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, 
sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerine göre 
endikasyonlar.
Lomber Disk Herniyasyonunda doğal seyir ve konservatif tedavi
Lomber Disk Herniyasyonunda: Cerrahi teknik ve öneriler
Tartışma ve sorular 

Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
Tartışma

9:00 OTURUM 8: DEJENERATİF DİSK HASTALIKLARI 4

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Lomber Disk Herniyasyonu: Komplikasyonlar
Lomber Disk Herniyasyonunda Reoperasyon: Nedenleri, Önlenmesi, Tedavisi
Başarısız bel cerrahisi sendromu
Lomber spondiloz ve dar kanal: TTanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, 
sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerine göre 
endikasyonlar.
Lomber dejeneratif deformiteler: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, 
sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerine göre 
endikasyonlar.
Dejeneratif disk hastalıklarında (servikal, torakal, lomber) hasta bilgilendirmesi, malpraktis ve
örnek olgular.
Tartışma ve sorular 

Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
Tartışma

10:00 Kahve arası

10:30 OTURUM 9: KRANİOVERTEBRAL BİLEŞKE ANOMALİLERİ, SPİNAL VASKÜLER LEZYONLAR

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Konjenital kraniovertebral bileşke anomalileri ve syringomyeli radyolojisi
Konjenital kraniovertebral bileşke anomalileri: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı 
yöntemleri, sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerine göre 
endikasyonlar.
Chiari Malformasyonları ve Syringomyeli: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı yöntemleri, 
sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerine göre 
endikasyonlar.
Benign intraspinal kistler
Spinal vasküler malformasyonlar: AVM, fistüller, kavernoma. Tanım, tarihçe, fi zyopatoloji, klinik, 
tanı yöntemleri, sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerine 
göre endikasyonlar.
Spinal vasküler lezyonlar: Epidural Hematom vd: Tanım, tarihçe, fizyopatoloji, klinik, tanı 
yöntemleri, sınıflandırmalar, doğal seyir, son görüş tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerine göre 
endikasyonlar.
Tartışma ve sorular 

Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
Tartışma

11:30 OTURUM 10: SPİNAL TRAVMA 1

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Spinal travma radyolojisi
Spinal travmaya genel yaklaşım
Omurilik travması: Fizyopatolojisi, sınıflamalar ve yönetimi
Çocukluk dönemi omurilik yaralanması (SCIWORA)
Çocukluk dönemi omurga travmaları
Servikal travma da genel konular
Tartışma ve sorular 

Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
Tartışma

12:30 Öğlen yemeği

13:30 OTURUM 11: SPİNAL TRAVMA 2

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Üst servikal travmalar: Sınıflama, tedavi algoritmaları
Alt servikal travmalar: Sınıflama, tedavi algoritmaları
Torakolomber ve sakral travmalar: Sınıflama, tedavi algoritmaları
Tartışma ve sorular 

Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
Tartışma

14:30 OTURUM 12: SPİNAL TÜMÖRLER 1

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Spinal tümörlerin radyolojisi
Spinal tümörlerin tanımı, sınıfl aması
Spinal tümörlerin patolojisi
Omurga ve diğer primer (Benign ve Malign) ekstradural tümörler
Tartışma ve sorular 

Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
Tartışma

15:30 Kahve arası

16:00 TARTIŞMA KONULARI

Torakolomber travma tanısı ve cerrahi endikasyon  koymak
Metastatik omurga tümörü yönetimi
Ne zaman spinal enstrümantasyon yapılır
Pediatrik omurga

19 Mart 2010, Cuma
8:00 OTURUM 13: SPİNAL TÜMÖRLER 2

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Omurga ve diğer sekonder (metastazlar) ekstradural tümörler
Spinal Intradural ekstramedüller Tümörler
Spinal Intradural intramedüller tümörler
Tartışma ve sorular 

Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
Tartışma

9:00 OTURUM 14: SPİNAL ENFEKSIYON

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Spinal enfeksiyonların radyolojisi
Spinal Non-Spesifik Enfeksiyonlar: Klinik, laboratuar ve tedavisi
Brusella spondilodiskitis: Klinik, laboratuar ve tedavisi
Tüberküloz spondilodiskitis ve osteomiyelit: Klinik, laboratuar ve tedavisi
Spinal iyatrojenik enfeksiyon: Spondilodiskitisler ve Osteomiyelitler: Klinik, laboratuar ve tedavisi
Spinal iyatrojenik enfeksiyon: Spinal enstrümantasyon sonrası enfeksiyon: Klinik, laboratuar ve
tedavisi
Tartışma ve sorular 

Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
Tartışma

10:00 Kahve arası

10:30 OTURUM 15: DEFORMİTE

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Spinal deformitelerin radyolojisi
Sagittal plan deformiteleri: Kifoz (Scheurmann hastalığı, konjenital kifoz vd)
Koronal plan deformiteleri: Skolyoz (İdiopatik, konjenital, nöromüsküler skolyoz)
Spondilolizis - liztezis: Tanımlama, sınıfl ama
Tartışma ve sorular 

Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
Tartışma

11:30 OTURUM 16: PERİFERİK SİNİR LEZYONLARI

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Periferik sinir yaralanması nedir?
Travmatik periferik sinir yaralanmalarında ve yönetimi
Torasik çıkış sendromu
Brakial pleksus yaralanmaları (çocukluk çağı dahil)
Üst ektremite tuzak nöropatileri
Alt ekstremite tuzak nöropatileri
Periferik sinir tümörleri
Tartışma ve sorular 

Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
Tartışma

12:30 Öğlen yemeği

13:30 OTURUM 17: OSTEOPOROZ, ROMATOLOJİK HASTALIKLAR, ORTEZLER VE
REHABİLİTASYON

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Spinal kökenli ağrı
Osteoporoz ve osteoporotik kırklar
Sakroiliit, Ankilozan hiperostoz [forestier], romatoid artrite bağlı omurga tutulumları
Ortezler: Nedir, özellikleri
Spinal cerrahi  ve omurilik yaralanması sonrası rehabilitasyonun yeri
Tartışma ve sorular 

Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
Tartışma

14:30 OTURUM 18: ETİK VE MEDİKOLEGAL

Olgu sunumu: Olgu sunumu ile ilgili interaktif soru ve salondan yanıt alınması
Spinal hastalıklarda semptomlar, bulgular ve tanıda sık yapılan hatalar
Spinal cerrahinin ekonomik boyutu, hasta-hekim güvenliği ve ülke ekonomisini koruma
Spinal cerrahi ve medikolegal boyut
Spinal cerrahi ve hasta bilgilendirmesi
Komplikasyonlar ve intraoperatif kriz yönetimi
Tartışma ve sorular 
       Olgu sunumu ile ilgili salondan 2. yanıtın alınması 
       Olgu tartışması İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
       İnteraktif 2. soru ve yanıtı 
      Tartışma

15:30 Kahve arası

16:00 OTURUM 19: CERRAHİ ANATOMİ VE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR

Cerrahi anatomi, pozisyonlar ve cerrahi yaklaşımlar: Anterior oksipitoservikal bölge.
Cerrahi anatomi, pozisyonlar  ve cerrahi yaklaşımlar: Posterior oksipitoservikal bölge.
Cerrahi anatomi, pozisyonlar  ve cerrahi yaklaşımlar: Anterior servikal ve servikotorakal bileşke
Cerrahi anatomi, pozisyonlar  ve cerrahi yaklaşımlar: Posterior servikal ve servikotorakal bileşke
Cerrahi anatomi, pozisyonlar  ve cerrahi yaklaşımlar: Anterior torakal bölge.
Tartışma ve sorular
İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
İnteraktif 2. soru ve yanıtı

Tartışma

17:00 OTURUM 20: CERRAHİ ANATOMİ VE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR

Cerrahi anatomi, pozisyonlar  ve cerrahi yaklaşımlar: Posterior torakal bölge.
Cerrahi anatomi, pozisyonlar  ve cerrahi yaklaşımlar: Anterior lomber ve sakral bölge.
Cerrahi anatomi, pozisyonlar  ve cerrahi yaklaşımlar: Posterior lomber ve sakral bölge.
Cerrahi anatomi, pozisyonlar  ve cerrahi yaklaşımlar: Üst ekstremite periferik sinirler
Cerrahi anatomi, pozisyonlar  ve cerrahi yaklaşımlar: Alt ekstremite periferik sinirler
Tartışma ve sorular
İnteraktif 1. soru ve yanıtı 
İnteraktif 2. soru ve yanıtı 

Tartışma

18:00 Kapanış
Kurs geri bildirimi
Akademik Düzenleme Kurulu Toplantısı
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  
22000099--22001100  

‹‹zzmmiirr  NNöörrooflfliirrüürrjjii  GGüünnlleerrii TTooppllaanntt››  PPrrooggrraammıı

88  EEkkiimm  22000099

‹skemik hastal›klarda cerrahi ve
endovaskuler tedavi

Nihat Egemen, ‹smail Oran

MMooddeerraattöörr::  Ümit Acar

55  KKaass››mm  22000099

Kavernöz sinüs menenjiomlar›

Nurcan Özdamar

MMooddeerraattöörr:: Hamdi Bezircio¤lu

33  AArraall››kk  22000099

Asemptomatik vaskuler
lezyonlar›n tedavisi

Nuri Arda

MMooddeerraattöörr:: Kamil Sucu

TTooppllaanntt››  YYeerrii:: Anemon Otel, Montrö, ‹zmir (4460646)
(8 Ekim 2009, 5 Kas›m 2009, 3 Aral›k 2009, 7 Ocak 2010, 4 fiubat 2010, 11 Mart 2010, 8 Nisan 2010)
Anemon Otel, Manisa (8 Nisan 2010)

PPrrooggrraamm:: 18.00–18.30 Toplanma ve kokteyl
18:30–19:15 Konferans ve tart›flma
19:15–20:00 Olgu sunumu ve tart›flma

Bu dönem organizasyon sorumlusu Tepecik Devlet Hastanesi, Dr. Özcan Binatl›’d›r. Olgu sunumu yapmak
isteyenlerin Dr. Özcan Binatl›’ya (aobinatli@hotmail.com) en geç 3 gün öncesinden sunmak istedikleri
olgu ile ilgili k›sa bir not bildirmesini rica ederiz.

PPrrooggrraamm  KKoommiitteessii

Prof. Dr. Mehmet Zileli, EgeT›p Nöroflirürji Anabilim Dal›
Prof. Dr. Nuri Arda, Dokuz Eylül T›p Nöroflirürji Anabilim Dal›
Prof. Dr. Mehmet Selçuki, Celal Bayar T›p Nöroflirürji Anabilim Dal›
Uzm. Dr. Hamdi Bezircio¤lu, ‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nöroflirürji Klini¤i
Uzm. Dr. Füsun Demirçivi Özer, ‹zmir E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nöroflirürji Klini¤i
Uzm. Dr. Özcan Binatl›, Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Nöroflirürji Klini¤i

77  OOccaakk  22001100

Lomber dejeneratif hastal›klarda
ne kadar enstrümantasyon?

Mehmet Zileli

MMooddeerraattöörr:: Füsun Demirçivi Özer

44  fifiuubbaatt  22001100

Dinamik flant
komplikasyonlar›nda tedavi

A¤ahan Ünlü

MMooddeerraattöörr:: Saffet Mutluer

1111  MMaarrtt  22001100

Düflük grade’li glial tümörlerde
ayr›c› tan› ve benzer patolojiler

Nezih Oktar, Cem Çall›

MMooddeerraattöörr:: Özcan Binatl›

88  NNiissaann  22001100

Chiari malformasyonu ve
siringomiyeli

Mehmet Selçuki

MMooddeerraattöörr:: Nurullah Yüceer
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  
22000099--22001100  

‹‹ssttaannbbuull  BBiilliimmsseell  TTooppllaanntt››llaarr››  PPrrooggrraammıı

1199  KKaass››mm 22000099

Endoskopik Spinal Cerrahi
Fahir Özer

MMooddeerraattöörr::  Tuncer Süzer

2244  AArraall››kk 22000099

‹ntrakranial Hipotansiyon

Ali M. Kafadar, Sait Albayram

MMooddeerraattöörr:: Turgay Bilge

2211  OOccaakk 22001100

Kranio-servikal Bileflke
Cerrahisi

Baflar Atalay

MMooddeerraattöörr:: Hakan Bozkufl

TTaarriihh:: Kas›m 2009 - May›s 2010 TTooppllaanntt››  YYeerrii:: Elite World Hotel - ‹stanbul

VVaakkaa  SSuunnuummuu  vvee  TTaarrtt››flflmmaa:: 18:30–19:00 TTooppllaanntt››  kkoonnuuflflmmaallaarr››::  19:20–20:00 YYeemmeekk:: 20:00 - 23:00

1188  fifiuubbaatt 22001100

Ventrikül ‹çinde Nöroendoskopi
‹le Neler Yapabiliriz?

Mehmet Özek

MMooddeerraattöörr:: Nurperi Gazio¤lu

1188  MMaarrtt 22001100

Normal Bas›nçl› Hidrosefali

Orhan Barlas, Haflmet Hana¤as›

MMooddeerraattöörr:: ‹nan Turantan

2222  NNiissaann 22001100

Hareket Bozukluklar› ve Tedavi
Yöntemleri

Selçuk Göçmen, Cem Atalay,
K›vanç Topuz, Murat Kutlay

MMooddeerraattöörr:: Nusret Demircan

2277  MMaayy››ss 22001100

Baflar›s›z Bel Cerrahisinde
‹nvazif Giriflimler

Murat Hanc›, Sabri Ayd›n

MMooddeerraattöörr:: Kadir Kotil



34

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

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  
22000099--22001100  

MMaallaattyyaa NNöörrooflfliirrüürrjjii  GGüünnlleerrii TTooppllaanntt››  PPrrooggrraammıı

1188  AArraall››kk  22000099

Kraniosinostozlar

Adnan Da¤ç›nar

1122  fifiuubbaatt  22001100

Dekompresif kraniektomiler

Deniz Belen

1166  NNiissaann  22000099

Gamma knife Radyocerrahisi

Selçuk Peker

MMooddeerraattöörrlleerr:: Ayhan Koçak (akocak@inonu.edu.tr), Nam›k Öztan›r (noztanir@inonu.edu.tr)

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  
SSppiinnaall  vvee  PPeerriiffeerriikk  SSiinniirr  CCeerrrraahhiissii  

ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  GGrruubbuu
22000099--22001100

MMaallaattyyaa  SSppiinnaall  GGüünnlleerrii TTooppllaanntt››  PPrrooggrraammıı

2266  fifiuubbaatt  22001100

A¤r›ya Perkütan Yaklafl›mlar

Bülent Tucer

2266  MMaarrtt  22001100

Torakolomber Travmalarda
Cerrahi Yaklafl›m

Cüneyt Temiz

3300  NNiissaann  22001100

Primer Omurga Tümörlerinde
Yönetim

Sedat Ça¤l›

2288  MMaayy››ss  22001100

Servikal bölge; Anatomi ve
Cerrahi Yaklafl›mlar

Tuncer Süzer

MMooddeerraattöörr::

Süleyman R. Çayl›
srcayli@hotmail.com
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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

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  
SSppiinnaall  vvee  PPeerriiffeerriikk  SSiinniirr  CCeerrrraahhiissii  

ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  GGrruubbuu
22000099--22001100  

‹‹zzmmiirr SSppiinnaall  CCeerrrraahhii GGüünnlleerrii TTooppllaanntt››  PPrrooggrraammıı

3300  EEkkiimm  22000099

Siyataljide Ay›r›c› Tan›

Sami Bardakç›

MMooddeerraattöörr  :: Kamil Sucu

1133  KKaass››mm  22000099

Omurga Radyolojisi

Cem Çatl›

MMooddeerraattöörr  :: Serhat Erbayraktar

1111  AArraall››kk  22000099
Komplikasyon yönetimi:
Pediküler vida

Cüneyt Temiz

MMooddeerraattöörr  ::  Sedat Ça¤l›

TTooppllaanntt››  YYeerrii:: Ege Üniversitesi Nöroflirürji Anabilim Dal›, Erdem Tunçbay Toplant› Salonu

PPrrooggrraamm:: 18:00-18:30: Kokteyl
18:30-19:15: Konferans ve Tart›flma
19:15-20:00: Olgu Sunumu ve Tart›flma

Olgu sunumu yapmak isteyenlerin mehmet.zileli@ege.edu.tr adresine en geç 3 gün öncesinden sunmak
istedikleri olgu ile ilgili k›sa bir not bildirmesini rica ederiz.

PPrrooggrraamm  KKoommiitteessii
Prof. Dr. Mehmet Zileli, Ege T›p Nöroflirürji Anabilim Dal›
Doç. Dr. Serhat Erbayraktar, Dokuz Eylül T›p Nöroflirürji Anabilim Dal›
Doç. Dr. Sedat Ça¤l›, Ege T›p Nöroflirürji Anabilim Dal›
Doç. Dr. Cüneyt Temiz, Celal Bayar Üniversitesi T›p Nöroflirürji Anabilim Dal›
Doç. Dr. Kamil Sucu, ‹zmir Atatürk E¤t. Arfl. Hast. Nöroflirürji Klini¤i
Uzm. Dr. Yusuf Kurtulufl Duransoy, ‹zmir E¤t. Arfl. Hast. Nöroflirürji Klini¤i
Uzm. Dr. Ozan Gani Üsmen, Tepecik E¤t. Arfl. Hast. Nöroflirürji Klini¤i

1155  OOccaakk  22001100

Vertebroplasti, Kifoplasti

Hakan Caner

MMooddeerraattöörr  :: Mehmet Zileli

1122  fifiuubbaatt  22001100

Rekürren Disk Hernisinde
Yönetim

Kamil Sucu

MMooddeerraattöörr  ::  Yusuf Duransoy

2266  MMaarrtt  22001100

Dinamik Fiksasyon mu,
Füzyon mu?

Fahir Özer, Mehmet Zileli

MMooddeerraattöörr  ::  Sedat Ça¤l›

1166  NNiissaann  22001100

Komplikasyon yönetimi: BOS
fistulü

Sedat Ça¤l›

MMooddeerraattöörr  :: Cüneyt Temiz

77  MMaayy››ss  22001100

Ameliyathanede Radyasyon ve
Enfeksiyon Güvenli¤i

fiebnem Örgüç, Yusuf Duransoy

MMooddeerraattöörr  :: Mehmet Zileli
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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

TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  
SSppiinnaall  vvee  PPeerriiffeerriikk  SSiinniirr  CCeerrrraahhiissii  

ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  GGrruubbuu
22000099--22001100 1111..  DDöönneemm

‹‹ssttaannbbuull  SSppiinnaall  CCeerrrraahhii GGüünnlleerrii TTooppllaanntt››  PPrrooggrraammıı

1144  EEkkiimm  22000099

Servikal disk hernierinde
güncel yaklafl›m

Yunus Ayd›n, Selçuk Palao¤lu

1111  KKaass››mm  22000099

Skolyoza efllik eden konjenital
spinal patolojilere yaklafl›m

Pamir Erdinçler

99  AArraall››kk  22000099

Posttravmatik torakolomber
deformiteler

Emre Acaro¤lu

1133  OOccaakk  22001100

Dinamik Lumbosakral
enstrümantasyon: bir flehir
efsanesi mi? ‹stikbal mi?

Fahir Özer, Mehmet Zileli

1100  fifiuubbaatt  22001100

Foraminal ve ekstraforaminal
disk hernileri: Foraminal
Endoskopik transforaminal
diskektomi mi? Ekstraforaminal
mikrodiskektomi mi?

Hakan ‹laslan, Sedat Dalbayrak

1100  MMaarrtt  22001100

Postfüzyon komflu segment

Ahmet Alanay

1144  NNiissaann  22001100

Posterior servikal enstrümantasyon

Kadir Kotil

1122  MMaayy››ss  22001100

Spinal cerrahide legal sorunlar

Murat Hanc›
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii  
SSppiinnaall  vvee  PPeerriiffeerriikk  SSiinniirr  CCeerrrraahhiissii  

ÖÖ¤¤rreettiimm  vvee  EE¤¤iittiimm  GGrruubbuu
22000099--22001100

AAnnkkaarraa  SSppiinnaall  GGüünnlleerrii TTooppllaanntt››  PPrrooggrraammıı

3300  EEyyllüüll  22000099

Posterior servikal
enstrumantasyon

Selçuk Palao¤lu  

OOttuurruumm  BBaaflflkkaann››:: Nur Alt›nörs

2288  EEkkiimm  22000099

Bel a¤r›s›nda algolojik yöntemler

Avni Babacan

OOttuurruumm  BBaaflflkkaann››::  Deniz Belen

2255  KKaass››mm  22000099

Posterior torakal
enstrümantasyon teknikleri 

Ali Dalg›ç

OOttuurruumm  BBaaflflkkaann››:: Serdar
Kahraman

3300AArraall››kk  22000099

SSM tedavi modaliteleri 

Sait Naderi

OOttuurruumm  BBaaflflkkaann››:: fiükrü Ça¤lar

2277  OOccaakk  22001100

Vertebra tümörleri 

Hakan Emmez

OOttuurruumm  BBaaflflkkaann››:: Ayhan Attar

2244  fifiuubbaatt  22001100

Spinal cerrahide minimal
invaziv giriflimlerin yeri 

fiükrü Ça¤lar

OOttuurruumm  BBaaflflkkaann››:: Hakan Caner

3311  MMaarrtt  22001100

Dar kanala efllik eden lomber
deformitede enstruman gereklili¤i
ve füzyon seviyesi seçimi

Ahmet Alanay 

OOttuurruumm  BBaaflflkkaann››:: Erkan Kaptano¤lu

2288  NNiissaann  22001100

Baziler invaginasyonda cerrahi
seçenekler

Mehmet Zileli 

OOttuurruumm  BBaaflflkkaann››:: Selçuk Palao¤lu

2266  MMaayy››ss  22001100

Skolyoz cerrahisi

Fahir  Özer

OOttuurruumm  BBaaflflkkaann››:: Atilla Akbay
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TTüürrkk  NNöörrooflfliirrüürrjjii  DDeerrnnee¤¤ii
BBiilliimmsseell  TTooppllaanntt››llaarr››

11
sstt

MMiiddddllee  EEaasstt  NNeeuurroossuurrggiiccaall  SSyymmppoossiiaa

8-11 Nisan 2010
İstanbul

http://www.turknorosirurji.org

TTüürrkk  NNöörrooşşiirrüürrjjii  DDeerrnneeğğii                        
NNöörroooonnkkoolloojjiikk  CCeerrrraahhii  ÖÖğğrreettiimm  vvee  EEğğiittiimm  GGrruubbuu  

GGlliiaall  TTüümmöörrlleerr,,  HHiippooffiizz  AAddeennoommllaarrıı,,  MMeenniinnggiioommllaarr
SSeemmppoozzyyuummuu

25-26 Aralık 2009
The Marmara Otel, İstanbul

http://www.turknorosirurji.org

TTüürrkk  NNöörrooşşiirrüürrjjii  DDeerrnneeğğii
2244..  BBiilliimmsseell  KKoonnggrreessii

14-18 Mayıs 2010
Maritim Pine Beach Resort Hotel, Belek Antalya

http://www.turknorosirurji.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

ZEK‹ BO⁄A

1967 y›l›nda Adana’da
do¤mufltur.
Atatürk Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.
Halen 70. Y›l Tarsus
Devlet Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve iki
çocuk babas›d›r.

GÖKHAN GÖKÇE

1970 y›l›nda Malatya’da
do¤mufltur.  Haydarpafla
E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi ‘nden
ihtisas›n› alm›flt›r.
Halen Malatya Devlet
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

MEHMET SERDAR D‹KE

1972 y›l›nda Antakya’da
do¤mufltur. Ankara
Numune  E¤itim ve
Araflt›rma
Hastanesi‘nden ihtisas›n›
alm›flt›r.  Halen Ankara
E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve iki
çocuk babas›d›r.

TURGAY BULUT

1971 y›l›nda Mersin’de
do¤mufltur.  Erciyes
Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.
Halen Kayseri E¤itim ve
Araflt›rma  Hastanesinde
Nöroflirürji uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  

OKTAY B‹R‹NC‹

1976 y›l›nda Trabzon’da
do¤mufltur.  Karadeniz
Teknik Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.
Halen Ordu Devlet
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r.  Evli ve
bir çocuk babas›d›r.

RAHfiAN KEMERDERE

1978 y›l›nda ‹stanbul’da
do¤mufltur.  ‹stanbul
Üniversitesi Cerrahpafla
T›p Fakültesi Nöroflirürji
Anabilim Dal›ndan
ihtisas›n› alm›flt›r.  Halen
Nevflehir Dr. ‹. fievki
Atasagun Devlet
Hastanesinde Nöroflirürji
uzman› olarak
çal›flmaktad›r. 


