
Değerli Sinirbilimciler, 
 

• Kayıtlar başlamıştır.  
• Aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumanızı ve size en uygun olan seçimleri yapmanızı 

önemle salık veririz.  
• Özellikle, Kök Hücre Laboratuvar Uygulamaları ve Elektrofizyoloji Laboratuvar 

Uygulamaları için kontenjanlar çok sınırlı olduğundan, hemen başvurmanızı önemle salık 
veririz. 

• Kontenjanı sınırlı olan uygulamalı eğitimler için, sizlerin, bu okumakta olduğunuz iletiye, 
e-posta ile yapacağınız ön başvurunun hızına göre sıralama yapılacaktır... Bildiğiniz 
üzere, iletilerinizin hangi tarihte ve saattee yollandığı iletilerinizin üzerinde kayıtlı 
bulunmaktadır.  Eğer, aynı gün ve saate rastlayan birden fazla başvuru olursa, TÜBAS 
üyesi olan ön başvuru sahibi öncelik kazanacaktır. Belirtilen kontenjanların iki katı kadar 
“yedek” sıralaması yapılacaktır. 

• Bu hızlı ön başvurulara, tarafımızdan hemen bir e-posta teyidi yollanacaktır.  
• IV. Yaz Okulu Kayıt Formları önümüzdeki günlerde, yine aynı yahoogroupların üyelerine 

sunulacak ve sizden bu formların doldurularak e-posta ile bize yollanması istenecektir.  
Eksiksiz doldurulmuş formlar ve eklenen banka dekontları ile kesin kaydınız 
gerçekleştirilecektir.   

• Ön kayıtta hak sahibi olduğu halde, kesin kayıtta geciken veya tamamlanmamış olan 
başvuruların sırası gerileyecek ve “yedek” statüsüne girecek, “yedek” statüdeki sıraya 
göre de kesin kayıt gerçekleştirilecektir. 

• Kayıt ücretlerine, öğrenme materyali (program, özetler, yönergeler / protokoller, ön 
okuma teksirleri, ppt çıktıları, CD, DVD), günde 2-3 kez çay / kahve, 3- 4 öğle yemeği, 
Açılış Kokteyli ve Mangal Partisi, konaklama yerine günde 2 kez taşıma dahildir. 

• Ön kayıt başvurunuzda, 1) adınızı, soyadınızı, 2) statünüzü, 3) TÜBAS üyesi olup 
olmadığınızı ve 4) tercih ettiğiniz paketi açıkça belirtiniz. 

 
 
Bilimsel Program Paketleri   
 
P1:    25-27 Haziran günlerindeki tüm anfi derslerine (Golgi yöntemleri dahil, toplam  
          yaklaşık 24 saat) katılım: 

 Mezuniyet sonrası ve çok sınırlı sayıdaki yetkin mezuniyet öncesi öğrenciler için 
100 YTL; tüm mezuniyet sonrası katılımcılar için 150 YTLdir.  

    Kontenjan, 200 kişi ile sınırlandırılmıştır.  
    Bu paket tek başına alınabilir. 

 
P2:  P1 + 26 Haziran ö.s. Elektrofizyoloji Laboratuvar Uygulamalarına katılım:  

Mezuniyet sonrası ve çok sınırlı sayıdaki yetkin mezuniyet öncesi öğrenciler için 
130 YTL; tüm mezuniyet sonrası katılımcılar için 180 YTLdir.  

    Kontenjan, 30 kişi ile sınırlandırılmıştır. 
 
      P3A:    P1 + 27 Haziran ö.s. Erişkin Kemik İliğinden Mezenşimal Kök Hücre İzolasyonu,  
                  Kültür Hazırlanması ve Uygulamalarına katılım: 

Mezuniyet sonrası ve çok sınırlı sayıdaki yetkin mezuniyet öncesi öğrenciler için 
170 YTL; tüm mezuniyet sonrası katılımcılar için 220 YTLdir.  

      Kontenjan, 6 kişi ile sınırlandırılmıştır. 
 

P3B:    P1 + 27 Haziran ö.s. Embriyoner Nöral Kök Hücre İzolasyonu, Kültür  
Hazırlanması ve Uygulamalarına katılım: 

      Mezuniyet sonrası ve çok sınırlı sayıdaki yetkin mezuniyet öncesi öğrenciler için  
170 YTL; tüm mezuniyet sonrası katılımcılar için 220 YTLdir.  

      Kontenjan, 6 kişi ile sınırlandırılmıştır. 



P4A: P1 + P2 + P3A   
 Mezuniyet sonrası ve çok sınırlı sayıdaki yetkin mezuniyet öncesi öğrenciler için  

200 YTL; tüm mezuniyet sonrası katılımcılar için 250 YTLdir.  
      Kontenjan, 6 kişi ile sınırlandırılmıştır. 

 
P4B: P1 + P2 + P3B   

 Mezuniyet sonrası ve çok sınırlı sayıdaki yetkin mezuniyet öncesi öğrenciler için  
200 YTL; tüm mezuniyet sonrası katılımcılar için 250 YTLdir.  

      Kontenjan, 6 kişi ile sınırlandırılmıştır. 
 

P5: Yalnızca, 28 Haziran tam gün: Nöroanatomide Yeni Yaklaşımlar ve Yöntemler & 
“Design-Based Neuro-Stereology” Kuramsal ve Uygulamalı Kursuna katılım: 

 Mezuniyet sonrası ve çok sınırlı sayıdaki yetkin mezuniyet öncesi öğrenciler için  
125 YTL; tüm mezuniyet sonrası katılımcılar için 150 YTLdir.  

      Kontenjan, 200 kişi ile sınırlandırılmıştır. 
Bu paket tek başına alınabilir. 

 
P6:  P1 + P2 + P3A veya P3B + P5 (tüm Yaz Okulu) Eğitim Programına katılım: 

 Mezuniyet sonrası ve çok sınırlı sayıdaki yetkin mezuniyet öncesi öğrenciler için  
300 YTL; tüm mezuniyet sonrası katılımcılar için 370 YTLdir.  

       
      P7:  P1 + P5 Eğitim Programına katılım: 

 Mezuniyet sonrası ve çok sınırlı sayıdaki yetkin mezuniyet öncesi öğrenciler için  
215 YTL; tüm mezuniyet sonrası katılımcılar için 300 YTLdir.  

  Kontenjan 200 kişi ile sınırlandırılmıştır. 
 

  
 


