
 
Değerli meslektaşlarım, 
 
 
Kasım 2017’de yapılacak olan Türk Nöroloji Derneği Kurullarının seçiminde Yönetim Kurulu’na aday 
olduğumu belirtmekten memnuniyet duymaktayım. 
 
Bir çoğunuzun bildiği üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Profesör olarak çalışmaktayım. 
Nörosonoloji, inme, başağrısı ve multiple skleroz ilgi alanlarımı kapsamaktadır. 1993 yılından bu yana 
inme ile ilgilenmekteyim. 1994 yılında kurucu üye sıfatı ile katıldığım Türk Beyin Damar Hastalıkları 
Derneği’nin şimdiki başkanıyım ve 10 yıldan uzun bir süredir Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi’nin 
Baş-Editörlüğü’nü yürütmekteyim. Geçmiş tecrübelerim doğrultusunda, Türk Nöroloji Derneği Yönetim 
Kurulu’nda aktif olarak çalışarak katkı sağlayabilmeyi umut ediyorum. 
 
Aday oldukları takdirde Prof. Dr. Nilda Turgut ve Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu başta olmak üzere tüm 
Nöroloji camiasından aday olanlar ile birlikte çok başarılı işlere imza atacağımıza kuşkum yoktur. Pırıl 
pırıl geçmişleri olan dinamik bir ekiple büyük ilerlemeler kaydedeceğimize yürekten inanıyorum. Ulusal 
ve uluslararası alanda yenilikçi fikirlere gerek duyduğumuz düşüncesi ve değişim zamanının geldiği 
inancıyla, gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz çalışmaların özetlerini paylaşmaktayım:  

• Araştırma Görevlilerimiz ve Genç Akademisyenlerimiz için Kapsayıcı Eğitim İmkanlarının 
Sağlanması: 
Uzmanlık eğitimi süresince sadece kendilerinin değil, bizlerin de gözü, kulağı, eli, kolu olan 
araştırma görevlilerinin hizmet içi eğitimlerinde çok önemli rol oynadığına inandığım Ulusal 
Kongrelere, okul ve benzeri toplantılara katılımlarında hiçbir ön şart gözetmeksizin, en az 1 
kere olmak üzere tüm masraflarının Dernek tarafından karşılanması en önemli projelerimden 
biri olacaktır. Bu desteğin genç akademisyenler için bilimsel aktivite karşılığında verilmesi de 
aynı derecede öneme sahip olacaktır.  

 

• Duayenlerimize Saygı: 
Yılların birikimi ve sürekli güncellenen bilgileri ışığında kongrede kendilerine verilen kısacık 
sürede bizlere en doğru bilgiyi net bir şekilde vermek için canla başla çalışan çok değerli 
hocalarımız başımızın tacı olacaktır.  

 

• Eşdeğer Dernek İlişkilerimizin ve Uluslararası Temsilimizin Güçlendirilmesi:  
Uluslararası alanda eşdeğer dernekler ile olan sıkı bağlarımız daha da sıkılaştırılıp, çok değerli 
çalışmaları olan arkadaşlarımızın kendilerini göstermeleri için gerekli destek, bireysel veya 
kurumsal bağlantılar kurularak verilecektir. Bu aşamada ülkemizde uluslararası kongre ve 
benzeri toplantıların yapılmasına ve ülkemizden de bu toplantılara katılımın arttırılmasında 
gerekli olan tüm adımlar atılacaktır.  

 

• Dergimizin Uluslararası Tanınırlığının Arttırılması: 
Mümkün olan en kısa sürede Türk Nöroloji Dergisinin uluslararası alanda tanınabilirliğinin 
arttırılması ve daha yüksek atıf alması için gerekli olan tüm adımlar hızla atılacaktır.  

Elbette buraya tüm yapmayı düşündüklerimizi yazmamız mümkün değil, ancak yazdıklarımız başkaca 
yapacaklarımıza da örnek olabilir düşüncesi ile hepinizi saygı ile selamlıyor ve sevgi ile kucaklıyorum. 
 

5 Kasım 2017 
 

Prof. Dr. Nevzat Uzuner 



 
Prof. Dr. Nevzat Uzuner Kimdir: 

• 1984 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 

• 1997 yılında Doçent, 2003 yılında ise Profesör unvanına hak kazanmıştır. 

• 1995 ve 1996 yıllarında 3 hafta ve 3 ay arasında değişen sürelerle Mannheim, 
Almanya’daki Nöroloji-Nörosonoloji Departmanı’nda gözlemci olarak 
bulunmuştur.  

• 2002-2003 yılları arasında Graz Üniversitesi, Avusturya’da bulunan Stroke-
Nörosonoloji Departmanı’nda bir yıl süre ile fellow olarak çalışmıştır.  

• 2012 senesinde ülkemizdeki ilk Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı’nı 
kurmuştur. Bilim Dalı Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.  

• 2012 yılında da Algoloji yan dal uzmanlığını almasını takiben Algoloji Bilim 
Dalını kurmuş ve kurucu başkanlığını yapmıştır. 

• 2014 yılından beri Avrupa İnme Organizasyonu’nun Fellow (FESO) ve konsey 
üyesidir. 

• 2015 yılında Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından verilen 
Vasküler Nöroloji Hekimliği sertifikasına sahiptir.  

• Bu süreç içinde ilgi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda 
araştırma makaleleri ve kitap bölümleri yayınlamıştır.  

• Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerinde gerek araştırmacı 
gerekse yürütücü olarak yer almış ve halen devam etmektedir.  

• Hem idari hem de akademik olarak üniversite kurullarının çoğunda 
görevlerde bulunmuştur.  

• Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantıların 
düzenleme komitelerinde yer almış ve almaktadır. 

• Halen hem ulusal hem de uluslararası toplulukların çeşitli komitelerinde aktif 
olarak görev almaktadır. 

 

 

 

 

 


