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Beni Türk Hekimlerine
emanet ediniz.
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Beni Türk Hekimlerine
emanet ediniz.Değerli Meslektaşlarım,  Sayın Konuklar,

41. Ulusal Nöroloji Kongresi’ne hoşgeldiniz. Genellikle konuşmalar bitirilirken teşekkür 
edilir. Ama ben bugün sözlerime Kongremizde emeği geçen herkese yönetim kurulumuz 
adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarak başlamak istiyorum. Bildiğiniz ve gördüğünüz üzere 
kongre bu yıl büyük ölçüde farklı bir formatta gerçekleştirilmekte. İlk iki gün sekiz paralel 
salonda yarım ve tam gün kurslar, kongre süresince ise Kahvaltı seminerleri ve tedavi 
geceleri düzenlenerek güncel konular gerek teorik gerekse pratik bilgiler içerecek şekilde 
ele alındı ve alınmaya devam edilecek. Bilimsel programımız kongrenin üç günü boyunca 
sabah 7.30 dan akşam 9.30-10.00 a kadar neredeyse aralıksız olarak sürüdürülecek. 
Kongrenin ana kurgusu TND Kongre Düzenleme ve Bilimsel Kurulu tarafından tam bir ekip 
anlayışı içinde gerçekleştirildi. Bunun yanısıra kurslar , kahvaltı seminerleri, tedavi 
geceleri, çalıştay ve diğer bilimsel etkinliklerdeki  tüm konular, içerikleri ve konuşmacılar 
ise TND’nin ilgili çalışma gruplarınca belirlendi. Bildiğiniz gibi halen 16 bilimsel çalışma 
grubumuz var, ve bu gruplara ve üyelerine kongre programının oluşmasında gösterdikleri 
gayret ve emeğe teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, tanı ve tedavi algoritmalarını 
hazırlamalarından dolayı Beyin Damar Hastalıkları ve Kognitif Nöroloji çalışma gruplarına, 
ve uluslarası yeni başağrısı sınıflandırma ve tanı kriterlerini kitap olarak tercüme ederek 
sizlere dağıtılmasını sağladıkları için de Başağrısı çalışma grubuna teşekkür ederiz. Diğer 
çalışma gruplarının da benzer çalışmalar içinde olduklarını duyurmak isteriz. Bu arada 3 
yeni çalışma grubunun teklifleri de olumlu olarak değerlendirilmekte. Kongremizin 
formatının Amerikan Nöroloji Akademisi ve Avrupa’daki uluslararası Nöroloji kongreleri ile 
büyük benzerlikler taşıdığı muhakkak. Bu benzerliğin nedeni (altını çizerek vurgulamak 
isterim) taklit etme arzusu değil, aksine uzun yıllara dayalı bir deneyimin ortaya çıkardığı ve 
yararı tartışmasız olan bir programı kendi koşullarımızı da gözönüne alarak uyarlamak 
olmuştur. Nitekim, Amerikan Nöroloji Akademisi’nden çok uzun yıllar sonra yapılmaya 
başlanan ve bazılarınızın daha önce katılma olanağı bulduğu ENS ve EFNS toplantıları da 
Akademiden esinlenerek hazırlanmaktadır.

Kongreye yollanan bildiriler çok merkezli ve bağımsız bir Bildiri Değerlendirme Kurulu 
tarafından değerlendirildi. İlk kez bu yıl başvuran bildirilerin %12’si sunum için kabul 
edilemedi, ancak burada her bildirinin internet üzerinden isim ve merkez belirtilmeden üç 
ayrı hakeme yollandığını ve değerlendirmelerin bu şekilde yapıldığını özellikle belirtmek 
isteriz. Bu yıl kongrenin son günü 2. Türk Nöroloji Board sınavi da gerçekleştirilecek. 
Geçen yıl yaklaşık 50 nöroloğun katıldığı “Board sınavına” bu yıl 100 ün üzerinde başvuru 
var. Ayrıca birçoğunuzun bildiği gibi Eylül ayında ilk Board kursumuz Ankara’da 
düzenlendi. Tüm dernek üyesi nörologlara açık olan ve yaklaşık 90 üyemizin katıldığı bu 
kurs son yıl asistanları ve yeni uzman olmuş meslektaşlarımız için ücretsizdi. Gerek Board 
sınavının düzenlenmesinde, gerekse Board Kursu’nun düzenlenmesinde emeği geçen Board Sınavı Kurul Üyelerine Yönetim Kurulumuz adına 
tekrar ve tekrar teşekkür etmek isterim. Kongrede eğitim etkinliklerinin bu denli yoğun olması, WFN ile ilişkili bölgesel sürekli eğitim kurslarının 
geçekleştirilmesi ve Board Sınavına bu denli önem vermemizin nedenleri arasında, Türk Nörolojisi’nin bilimsel ve mesleki olarak güncel ve güçlü 
konumunu sürdürebilmesi gelmekte. Nitekim mezuniyet sonrası eğitimi en iyi düzeyde tutarken yakın gelecekte ülkemizde de gerek board 
sınavlarının, gerekse  bilimsel etkinliklere katılarak kredi toplamanın zorunluluk halini alacağını bilmemizden kaynaklanmaktadır. Belirli bir süre 
önce uzmanlığını almış meslektaşlarımızın board sınavından muaf tutulma olasılığına karşın, yıllık bilimsel kredi toplama gereği hepimiz için söz 
konusu olacak. Bu konuyu da özellikle vurgulamak isterim. Bu yoğun bilimsel program içinde sosyal etkinliklerin kısıtlanması kaçınılmazdı. 
Üstelik, dikkat ederseniz ayrıca kongrede sosyal etkinlik olarak kabul edilebilecek olan bu açılış resepsiyonu ve Cuma gecesi gerçekleştireceğimiz 
gala yemeği Türk Nöroloji Derneği tarafından düzenlenmektedir. İlk kez bu yıl sosyal etkinliklerde ilaç endüstrisi yer almamaktadır. Kongremize 
büyük destek olan İlaç endüstrisi, bilimsel etkinlikler süresince, yani sabah 7:30 dan akşam 9:30 a kadar uzayan bilimsel program boyunca, 
bağımsız da olsa sınırlı da kalsa hiçbir sosyal etkinlik düzenlenmemesi konusundaki isteğimizi de tartışmasız benimsemiştir.

Öte yandan ilk kez bu yıl bazı firmalar sözünü ettiğim bilimsel etkinliklerin bazılarına koşulsuz destek sağlamışlardır. İsimlerini katıldığınız 
etkinliklerin girişlerinde gördüğünüz bu firmalara da Yönetimimiz ve Kongre düzenleme kurulu adına ayrıca teşekkürlerimizi sunarız. Bu yıl ilki 
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olmak üzere bundan itibaren TND tarafından ve farklı bir 
anlayışla düzenlenecek ulusal kongremize bu yıl 1447 
kayıt olması, bu değişimin ve bu anlayışın sizler 
tarafından bir şekilde onaylandığı ve desteklendiği 
anlamına gelmektedir. Bu bağlamda  TND Yönetim 
Kurulu,  Bilimsel Kurul ve Düzenleme Kurulu  adına 
sizlere özellikle teşekkür etmek isterim. Bu ilki hep 
birlikte gerçekleştirirken, yoğun organizasyon içinde 
olmuş veya olabilecek bazı aksaklıklar için şimdiden 
anlayış göstermenizi ve hoşgörünüzü diliyoruz. Kongre  
boyun-ca bazı hataların olmuş olması ve bundan sonra 
da olması tabii ki kaçınılmazdır. Bu aksaklıkların çoğunu 
farketmekte ve olabildiğince anında düzeltmeye 
çalışmaktayız. Bununla birlikte sizlerin de bize bu tür 
sorunları yansıtmanızı yapıcı eleştiri olarak değer-
lendireceğimizi belirtmek isterim. Bu destek ve öne-
rileriniz ile gelecek kongrelerin daha da başarılı olaca-
ğına inanıyoruz.

Bir sonraki kongrede bu kez yaşanan kurslara kayıt 
ile ilgili bazı aksaklıklarının yinelememesi için kurslara 
kayıtlarınızı önceden ve doğrudan sizlerin (internet 
üzerinden veya faksla) kişisel olarak yaptırmanızı ve 
gönderdiğimiz duyuruları izlemenizi rica ediyoruz. Bu yıl 
kongremiz ilk olarak kısaca EFNS olarak bildiğimiz 
Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu’nca akredite 
edilmiş ve EFNS CME (sürekli eğitim etkinlikleri) 
çerçevesi içinde kredilendirilmiştir. Nitekim doldur-
duğunuz değerlendirme formlarının iki dilde olmasının 
nedeni bu formların bizim dışımızda ayrıca EFNS 
tarafından da kredilendirileceğidir.  Öte yandan EFNS 
önceki genel sekreteri  Prof. Grisold yarından itibaren 
kongremize katılacaktır.

Dünya Nöroloji Federasyonu, EFNS, ENS ve diğer 
uluslararası nöroloji kuruluşları ile ilişkilerimizi dernek 
olarak sürdürür ve güçlendirirken bölgemizi de ihmal 
etmedik. Tüm komşu ülke Nöroloji Dernekleri başkan 
veya temsilcilerinin de aramızda davetlimiz olarak yer 
aldıklarını duyurmak isterim. Türk Nörolojisini daha iyi 
tanıtmak ve komşularımızla ortak mesleki sorunları 
paylaşmak, çözümler üretmek ve ortak çalışmalar 
yapabilmek amacıyla bu daveti gerçekleştirdik. Geçen yıl 
ilk girişiminde bulunduğumuz bu yaklaşımın da 
ülkemizde bir ilk olduğunu vurgulamak isterim. Yarın 
bölgemizde Parkinson, Perşembe günü MS ve Cuma 
günü de Epilepsi konularında düzenlenen çalıştaylardan 
ilgi duyduklarınıza katılmanızı bekleriz. Son olarak 
mesleki sorunlarımız ile ilişkili olarak Ankara’daki Genel 
Seketerimiz ve diğer arkadaşlarımızın Sağlık Bakanlığı 
yetkilileri ile sık sık bir araya geldiklerini de bilgilerinize 
sunmak isterim.

Sözlerimi bitirirken bu kongrenin gerçekleşmesinde 
ki ölçülemez katkıları için Kongre Düzenleme Kurulu, 
Bildiri değerlendirme kurulu ve emeği geçen herkese, ve 
katılımınızla Türk Nörolojisini güçlendiren sizlere Türk 
Nöroloji Derneği yönetim kurulu adına sonsuz teşek-
kürlerimizi sunarım.

İnanılmaz özveri ile çalışan Flaptur’un güleryüzlü 
ekibine hepimiz adına gönül dolusu teşekkür ve 
sevgilerimizi iletirim.

Hayırlı bir kongre geçirmemiz dileği  ile,

TND Başkanı  Prof. Dr. Aksel SİVA

41. Nöroloji Kongresi, Basına yansıyanlar
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BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUPLARI KURULUŞ VE ÜYELİK İLKELERİ 

Aralık 2005

Yeni bir bilimsel çalışma grubunun kurulması için söz konusu alanda çalışmaları bulunan, ve (çoğunluğu) aktif üye statüsüne uyan, üçü farklı 
kurumlardan olmak üzere en az yedi nöroloji uzmanı bir araya gelerek, Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kuruluna bir dilekçe ile başvuruda 
bulunurlar. Bu başvuru dilekçesinde yeni kurulacak çalışma grubunun kuruluş amacı ve çalışma planı belirtilir ve Türk Nöroloji Derneği tarafından 
belirlenmiş “Bilimsel Çalışma Grupları kurallarına” uyulacağına dair taahütte bulunulur. Başvuru Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulunun ilk 
toplantısında ele alınarak değerlendirilir ve karar başvuru sahiplerine bu toplantıyı izleyen ilk hafta içinde bildirilir.

1)  Aktif üye: Bir bilimsel çalışma grubuna “aktif üye” olmak için öncelikle en az 3 yıllık nöroloji uzmanı olmak gerekmektedir. Bir bilimsel 
çalışma grubuna “aktif üye” olmak için ilgili konuda en az 3 yıldır ve halen aktif olarak poliklinik-klinik veya laboratuvar veya deneysel çalışma 
yapıyor olmalı ve söz konusu çalışma alanında en az biri (yurt dışında yayınlanan ve SCI-Expanded kapsamındaki) uluslararası hakemli dergide 
yayınlanmış birden fazla özgün yayın sahibi olmalı. Aktif üye olarak başvuran adayın başvurusu kurallara uygunluk açısından yönetim kurulu 
tarafından değerlendirilir ve onaylandıktan sonra çalışma grubunun ilk genel toplantısında katılan grup aktif üyelerinin üçte iki çoğunluğun onayı ile 
gruba kabul edilir. 

2)  Adayın aktif üyeliği 3 yıl süre ile geçerli olup bu statüsünü sürdürebilmesi için her üç yılda bir konusunda aktif olarak klinik veya laboratuvar 
veya deneysel çalışmalarını sürdürmekte olması ve söz konusu çalışma alanında yeni yayın yapmış olması gerekmektedir. Üç dönem üstüste aktif 
üyelik statüsünü koruyan üyeler 4. dönemden itibaren kalıcı olarak “kıdemli aktif üye” kategorisine geçerler.

3)  Bir grupta “aktif üye” olarak yer alan bir üye, koşulları uysa dahi 3 ten fazla bilimsel çalışma grubunda aktif üye olarak yer alamaz. 

4) Katılımcı üye (nöroloji uzmanı): Uzmanlıktaki süresi üç yılı aşmış ancak aktif üye ile ilgili diğer kriterleri karşılamayan üyeler ile uzmanlıkta 
üç yıllık süresi dolmamış ancak söz konusu alanda çalışmakta olan nöroloji uzmanları ilgili konuda “katılımcı üye” olarak çalışma grubunda, iki 
aktif üyenin önermesi (bireysel veya başka bir aktif üye aracılığıyla başvuran uzmanlar ise aktif üyeler arasından ikisinin değerlendirme ve önerileri 
sonucu), grup yönetim kurulunun benimsemesi ve çalışma grubunun ilk genel toplantısında katılan grup aktif üyelerinin üçte iki çoğunluğun onayı 
ile gruba kabul edilirler. 

5) Nöroloji-dışı katılımcı veya aktif üye (nöroloji-dışı): Nöroloji dışı branşlardan ilgili konu ile çalışmakta olan kişiler istekleri halinde yine üç 
aktif üyenin önermesi ve grup yönetim kurulunun onayı ve aktif üyelerin üçte iki çoğunluğun onayı ile katılımcı-üye olarak çalışma grubunda yer 
alabilir. Nöroloji uzmanı olmayan katılımcı üyeler arasından aktif üye olmak isteyenler temel olarak nöroloji uzmanları için gerekli görülen ön 
koşullara uymak durumundadırlar. Buna göre kendi uzmanlık alanlarında en az 3 yıllık uzman olmaları, ilgili konuda en az 3 yıldır ve halen aktif 
olarak poliklinik-klinik veya laboratuvar veya deneysel çalışma yapıyor olmaları ve söz konusu çalışma alanında en az biri (yurt dışında yayınlanan 
ve SCI-Expanded kapsamındaki) uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış birden fazla özgün yayın sahibi olmaları gerekmektedir. Bu koşullara 
uyan ve guba nöroloji dışı katılımcı üye olarak girmiş olan üye, en az üç aktif nörolog üye tarafından yönetim kuruluna teklif edilir, ve grup yönetim 
kurulu kararı ile aktif üye statüsüne geçer. Adayın aktif üyeliği 3 yıl süre ile geçerli olup bu statüsünü sürdürebilmesi için her üç yılda bir konusunda 
aktif olarak klinik veya laboratuvar veya deneysel çalışmalarını sürdürmekte olması ve söz konusu çalışma alanında yeni yayın yapmış olması 
gerekmektedir. Üç dönem üstüste aktif üyelik statüsünü koruyan üyeler 4. dönemden itibaren kalıcı olarak “nöroloji-dışı kıdemli aktif üye” 
kategorisine geçerler.

6)  Başvuru: TND Bilimsel Çalışma Gruplarına, durumlarına uygun aktif veya katılımcı üye olarak başvurmak isteyenler doğrudan grup üyesi 
iki aktif üye kanalı ile veya TND Web sayfasında, ayrıca aralıklı olarak TND Bültenin ilgili sayılarında veya TND dergisinde belirtilen iİlgili çalışma 
grup koordinatörünün veya sekreterinin e-posta adresi veya diğer iletişim bilgilerinden biri üzerinden başvuruda bulunabilirler. Arzu eden üyeler 
ise başvurularını TND Genel Sekreterliğine yapabilirler, bu durumda dernek üyesi nöroloji uzmanının başvurusu doğrudan Dernek sekreterliğince 
ilgili Gruba iletilir, iletim bilgisi üyeye bildirildikten sonraki yazışmalar ise grup genel sekreterinin  sorumluluğundadır. Bireysel başvuru yapan bir 
uzmanın üyelik başvurusu ise bilimsel çalışma grubunun en az iki aktif üyesince desteklenmelidir. Bu amaçla gerek görülürse grup moderatörü, 
gruptan iki aktif üyesini üye başvurularını değerlendirmek üzere görevlendirebilir. Bir çalışma grubuna üye olabilme diğer koşulları ve kabul 
aşamaları yukarıda belirtilmiştir.

7) Grup yönetim kurulu: Çalışma grubunun, iki yılda bir yenilenen ve aktif üyeler arasından bir “grup moderatörü - başkanı” ve ”yürütücü genel 
sekreteri” olmalı, bu başkan ve sekreter aktif üyelerin çoğunluğu ile veya grubun uzlaşması ile seçilmelidir. Başkan veya sekreter aynı zamanda 
“TND ile ilişkileri yürütecek koordinatör” olarak görev üstlenmeli ve bu görevi üstlenen TND yönetim kuruluna bildirilmelidir. Çalışma grubu başkan 
ve sekreteri dışında aktif üyeler arasından grup yönetim kurulu üyeleri seçilir veya belirlenir. Aktif üyeler yönetim kurulunun kaç üyeden 
oluşacağını eğilimle belirlerler, ancak bir çalışma grubunun yönetim kurulu başkan ve sekreter dahil yedi kişiden fazla olamaz. 

8)Çalışma grubu, konusuyla ilgili TND dışında kurulmuş bilimsel veya hasta ve benzeri dernek veya kuruluşlarla işbirliği içinde iletişimi 
sürdürmekle de görevlidir. Bu amaçla dış derneklerle ilişkileri sağlamak ve geliştirmek amacı ile bir üyesini “TND dışı yurtiçi dernek ve kuruluşlarla 
ilişkiler moderatörü” olarak yönetim kurulu kararıyla belirler. Grup tarafından belirlenen “dış derneklerle ilişkiler moderatörü”, “Grup TND 
moderatörü” ile birlikte TND ilgili alt kuruluşlarını (TND - dış derneklerle ilişkiler komitesini) belirli aralıklarla bilgilendirir ve gerek gördüğü takdirde 
destek isteyebilir. Grubun uygun gördüğü durumlarda “Grup TND moderatörü”, TND-dışı yurtiçi ilgili bilimsel veya hasta dernek ve kuruluşlarla 
ilişkiler moderatörü görevini üstlenebilir.

9)   Çalışma grubunda ayrıca yurtdışı ilgili bilimsel dernek ve kuruluşlarla ilişkileri kuracak ve yönetecek bir veya iki aktif üyenin “yurtdışı ilgili 
dernek ve kuruluşlarla ilişkiler moderatörü/leri” olarak görevlendirilmesi gereklidir. Bu aktif üyelerin özellikle İngilizce (veya ek olarak ikinci bir dış 
lisan) bilmeleri, söz konusu konuda uluslararası çok sayıda yayınlarının bulunması, uluslararası ilişkilerinin olması ve yazışmada bulunabilmeleri  
tercih nedenidir. Grup moderatörü (başkanı), “yurtdışı ilgili dernek ve kuruluşlarla ilişkiler moderatörü” için belirlenen özellikleri taşıması halinde, 
ilgili EFNS çalışma grubunun TND adına iki adayından biri olur. Diğer EFNS adayı ise (veya başkan ve grup tarafından uygun görüldüğü takdirde her 



iki aday) “yurtdışı ilgili dernek ve kuruluşlarla ilişkiler moderatörü/leri” olarak TND tarafından EFNS’ye EFNS ilgili çalışma gruplarına Türkiye 
temsilcisi olarak bildirilirler.  

10) Çalışma grubunun konusu ile ilgili bir etik danışmanının ve bilimsel araştırmalara (özellikle yöntem açısından) danışman olarak yer alacak 
olan birer üye belirlemesi önerilmektedir. 

11) Bilimsel çalışma grupları kıdemli aktif üyeleri arasından gereken durumlarda hukuki-tıbbi konularda bilirkişi olarak görev alacak üç bilirkişi 
belirlerler ve TND’ne bildiriler. Bilirkişi olarak belirlenen üyeler başka görevler de üstlenmiş olabilirler. Bilirkişi olacak üyeler grubun aktif üyelerince 
her iki yılda bir belirlenirler.

12) Çalışma grubu, ulusal kongrede kendi konusunda bilimsel içeriği belirlemede katkıda bulunmalıdır. Bu amaçla ulusal kongrelerde 
konferans, çalıştay (workshop), kurs, sempozyum, tedavi gecesi, kahvaltı semineri, ve diğer programları hazırlayarak TND Kongre Düzenleme 
Kuruluna her yıl bildirir.

13) Bu şablonun dışında çalışma prensiplerini çalışma grupları kendi içlerinde belirlemekte serbesttirler.

14) Bu şablondaki üye statüleri, yeni kurulacak çalışma grubu için tümüyle geçerlidir. Daha önce TND bünyesinde kurulmuş olan bilimsel 
çalışma gruplarının üyelik statülerinin de, en geç 2 yıl içinde bu şablondaki koşullara uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Daha önce kurulmuş 
gruplarda düzenli yapılan yıllık toplantıların (en az 3 yıldır) yarısından fazlasına katılanlar aktif üyelerin 2/3 çoğunluğu ile aktif üyelik statüsüne kabul 
edilebilir.

15) Çalışma grupları ayrı dergi çıkaramazlar ve ayrı kongre yapamazlar. Buna karşılık, sempozyum, okul, kurs, konferans ve bunun gibi eğitim 
amaçlı etkinlikler çalışma gruplarının öncelikli amaçları arasında olmalıdır. Bu tür etkinlikler TND onayı ile olmalıdır ve çalışma grubunun isteği 
halinde, bu aktiviteler için, TND’nin koşullarının elverdiği ölçüde TND tarafından parasal destek sağlanacaktır.

16) Çalışma grupları konularıyla ilgili olarak bülten çıkarabilirler ve eğitim materyali hazırlanır. İstekleri halinde, TND onayı ile, TND dergisinin 
özel sayısı şeklinde konularına özelleşmiş sayılar çıkarabilirler.

17) Çalışma grupları etkinliklerden elde ettikleri gelirleri TND adına yatırırlar, bu gelirin % 10’u TND tarafından gelir olarak kaydedilirken, geri 
kalanı çalışma grubunun dilediği şekilde kullanılır. Çalışma grubu mali konularda yönetim kurulu üyelerinden birini sayman olarak görevlendirir. Bu 
sayman TND saymanı ile iletişim içinde bulunur.

Genç Nörologlar Çalışma Grubu diğer çalışma gruplarından farklı olup, grup en az iki yıldan bu yana Nöroloji Uzmanı olarak çalışmakta 
bulunan ve 45 yaş altı her nöroloji uzmanına aktif veya katılımcı üye statülerinde açıktır. 

Aktif üyelik; Kurumsal üye olarak, bir kurumdan kendi adına TND Genç Nörologlar Çalışma Grubu’na başvuran, ancak kurumu tarafından 
başvurusu onaylanan veya kurumu tarafından seçilmiş / belirlenmiş birer uzman nörolog ile sınırlıdır (aynı kurumdan birden fazla aday  olmasi 
durumunda biri asil olmak üzere bu üyeler arasında isbirligi ve isbölümü önerilebilir).

 Aktif üyelik süresi 3 yıl sürelidir. Bu sürenin sonunda TND Genç Nörologlar Çalışma Grubu Moderatörü tarafından önerilmesi ve kurumu 
tarafından yeniden seçilmesi / belirlenmesi durumunda aktif üyelik ikinci bir kez 3 yıl süreyle uzatılabilir. 

Kurum dışı üyelik: Çalıştığı kurum eğitim hastanesi özelliği taşımayan veya özel çalışan nöroloji uzmanları arasından grupta aktif çalışmak 
arzusunda olan ve daha önceki çalışmaları ile bunu kanıtlayan katılımcı üye durumundaki nöroloji uzmanları grup koordinatörü veya aktif üyelerin 
önerisi ve bu üyelerin üçte iki çoğunluğunun onayı ile aktif üye statüsüne geçebilir, aynı koşullarda bu statüsü bir ikinci bir kez 3 yıl süreyle 
uzatılabilir. 

Aktif üyelerin TND ve Grupları ile internet üzerinden iletişimi sağlayabilecek olanakları olmalıdır.

Katılımcı üye: aktif üye statüsü dışında yukarıdaki kriterlere uyan tüm nöroloji uzmanları bu statüde grup üyesi olabilirler. Aktif üyelikte bir veya 
üstüste iki dönemini dolduran üyelerde bu statüde 45 yaşına kadar üyeliklerini sürdürebilirler. 

Grup koordinatörü: Bir eğitim hastanesinde görevli uzman hekimler arasından TND yönetim kurulu tarafından 3 yıllık bir süre için belirlenir. 

Grup koordinatör yardımcıları: Aktif üyeler arasından istekli olan üyeler arasından aktif üyelerce kapalı oyla seçilir. En az 3, an çok 5 
koordinatör yardımcısı belirlenir. Görev paylaşımı grup koordinatörünün kılavuzluğunda belirlenir. 

Üyeliğin devamı: Genç Nörologlar Çalışma Grubu aktif üyeleri, biri Ulusal Türk Nöroloji Derneği Kongresi’nde olmak üzere yılda en az 3 kez 
toplanırlar. Bu toplantıların gerçekleştirilmesinde TND gerekli organizasyonun sağlanması konusunda destek sağlar. Aktif üyelerin üyeliklerini 
sürdürebilmeleri için ilk 2 yılda toplantıların en az % 50 sine katılmaları gerekmektedir. Bunu gerçekleştiremiyen üyelerin aktif olma özellikleri düşer. 
Katılımcı üyelerin ise her yıl Ulusal Türk Nöroloji Derneği Kongresi’nde gerçekleştirilen toplantılara katılımları ve (kendileri) olanak buldukları 
takdirde diğer toplantılara katılmaları da gerekmektedir. 

Genç Nörologlar Çalışma grubu amaçları;

Gerek bilimsel açıdan gerekse diğer konularda yeni fikirler, yeni öneriler geliştirmek, uygun görülenlerin gerçekleştirilmesinde görev almak
Yerel, bölgesel ve diğer eğitim organizasyonlarını düzenlemek, gerektiğinde bölge eğitim koordinatörlerine etkin bir şekilde yardım etmek
Ulusal kongrede görev almak
Uluslarasi genç nörolog toplantıları ve organizasyonlarında görev almak
TND Dergisi için editöre yardımcı olmak
TND Bülteni için bülten editörüne yardımcı olmak
Web sitesi etkin çalışmak, WEB sitesi editörüne yardımcı olmak
Sosyal ve sanatsal organizasyonlar

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ
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Nöropatik Ağrı Sempozyumu :

3-5 Mart 2006 tarihleri arasında 

konuşmacı dahil yaklaşık 300 kişinin katılımıyla 

İstanbul, Conrad Otel'de 

gerçekleştirildi.

4. BAŞ AĞRISI KIŞ OKULU

17-21 Şubat 2006

ANTALYA

HABERLER

HABERLER

Baş Ağrısı Kış Okulu,  

17-21 Şubat 2006 tarihleri arasında 

konuşmacı dahil 250 kişinin katılımıyla

Antalya, Miracle Otel'de gerçekleştirildi.



Yararlı web siteleri:

Http://www.medbioworld.com ( Nöroloji dergilerine ulaşılabilecek bir site )

Http://www.freebooks4doctors.com

http://www.freemedicaljournals.com

http://www.emedicine.com/neuro/index.shtml Nörolojik hastalıkların kapsamlı olarak ele alındığı bir site

http://www.itfnoroloji.org Kapsamlı Türkçe Nöroloji kitabı

http://www.neuropat.dote.hu/neurology.htm Nörolojik muayene, Nöroanatomi ve Nörolojik hastalıklar ile 
         Ilgili linklerin olduğu bir site

http://www.docguide.com http://www.neuroguide.com 
http://www.aan.com/professionals/practice/guideline/index.cfmAmerikan Akademi Nöroloji'nin kılavuzları

http://www.strokecenter.org/prof/guidelines.htm Strok ile ilgili klavuzlar

Türk Nöroloji Derneği’nin web sitesi :              Http://www.noroloji.org.tr

HABERLER DUYURU
Sevgili Meslektaşlarımız,

Türk Nöroloji Derneği, Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu'nun Gen İlaç sponsorluğunda 
düzenlediği aylık bölgesel toplantılar devam etmektedir.

Trabzon toplantısından sonra  2. toplantı 27.Ocak 2006 da Prof. Dr. Yakup 
Sarıca'nın katkıları ile Adana'da yapılmış, toplantıya 65 kişi katılmıştır.

Bundan sonraki toplantılarımız 24 Şubatta Antalya'da ve 31. Martta Kuşadasında 
yapılacaktır. Tüm nörolog meslektaşlarımıza katılım ve katkıları için teşekkür ederiz.

TND Uyku Grubu Moderatörü
Prof. Dr. Hakan Kaynak

ÇOCUK NÖROLOJİSİ ROTASYONU HAKKINDA! 

Nöroloji araştırma görevlileri, mecburi çocuk nörolojisi rotas-
yonunu, bünyesinde Çocuk Nörolojisi birimi bulunan Nöroloji Anabilim 
dallarında yapabilirler. Halen CP Nöroloji AD Çocuk Nörolojisi BD'da 
rotasyonlarını yeni tamamlamış, tamamlamakta ve gelmek üzere 
bulunan birçok araştırma görevlisi mevcuttur. Aynı durum İÜTF Nö- 
roloji AD için de geçerli. Ayrıca, daha da önemlisi, hukuken, şu anda 
nöroloji uzmanlığını almış olup da, çocuk Nörolojisi yan dalı uzmanlığı 
isteyen her nöroloji uzmanı için de bu yol açık. Son tüzük halen iptal 
edilmiş olduğu için bir önceki tüzük de, nöroloji uzmanlarına açık olduğu 
için, bu hakkımız var. Bu bilgi güvenilir bir bilgidir. Çünkü, Danıştay'dan 
elde edilmiştir. Belki bazı üniversite yöneticileri engellemeye kalkabilirler, 
fakat, unutmayın, yasal hakkımızdır. Bunu ancak bizler koruyabiliriz, 
bizler geliştirebiliriz. Bu konu nörolojinin kanayan yarasıdır. Birkaç 
kişinin çabasıyla olmuyor; uğraşanlar yoruluyor ve bıkıyor. Rotas-
yonların dahi bazı fakültelerde nöroloji bünyesinde yapılmasının 
engellenmekte olduğunu duyuyoruz. Aslında, bunun için de yasal 
itirazların yapılması gerekiyor.  Nöroloji toplumunun sadece çalışkan ve 
aydın olması yeterli değil, biraz da haklarını koruma yolunda mücadeleci 
olması gerekiyor. Herkese sevgilerimle. 

Prof. Dr. Ayşin Dervent  
(11 Mart 2006 tarihli E-mailinden derlenmiştir)

Türk Nöroloji Derneği Ankara Sürekli Eğitim 
Toplantıları- 2

Program:

Konferans : Derin Beyin Stimulasyonu
Konuşmacılar : Doç. Dr. Cenk Akbostancı                                   

Doç. Dr. Ali Savaş
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Nermin Mutluer
Olgu sunumu : iki olgu

Epilepsi ve Sonrası Gelişen Sağ Hemiparezi
Dr. Gül Yalçın
Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı

Aksiyon Myoklonisi Kognitif Yıkım
Dr. Gül Yalçın
Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı

                         
Tarih  :  09.02.2006                    
Saat   : 18.30 - 20.30
Saat 20.30 Kokteyl         Yer   : Hilton Oteli

1-

2-

1. ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ :

2-5 Şubat 2006 tarihleri arasında yaklaşık 250 kişinin
katılımıyla Grand Yazıcı Otel, Uludağ'da yapıldı.

HABERLER

XVIII 

Word 

Congress of 
Neurology, 

5-11 November 
2005, Syndey, 

Australia



ULUSAL KONGRELER

I. II. Gazi Nöroloji Günleri
Nörolojik Hastalıklarda Tanı ve Tedavi
23-26 Mart 2006,  Bodrum

II. 23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji
EEG - EMG Kongresi
19-23 Nisan 2006, 
Pamukkale / Denizli

III. VIII. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi
3-6 Mayıs 2006, 
Bilkent Otel / Ankara

IV. III. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları
Kongresi
7-10 Haziran 2006, Antalya 
www.bdhd.kongre2006.org

V. 5. Ulusal Epilepsi Kongresi
7-10 Haziran 2006, Bursa
www.epilepsi2006.org

VI. 3. Nöroimmunoloji Okulu 
10-12 Ekim 2006, Antalya
www.noroimmunoloji2006.org

VII. 7 Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi
9 - 12 Kasım 2006, Bodrum
www.tsrs.org.tr        www.uyku2006.org

VIII.24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG 
Kongresi
12-15 Nisan 2007,  Antalya
www.norofizyoloji2007.org

IX. 5.Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu
17-20 Mayıs 2007, Antalya
www.noroimmunoloji2007.org                                                  

Türkiyede Yapılacak Uluslararası Nöroloji Kongreleri

I. XI.International Congrees on 
Neuromuscular Diseases
2-8 Haziran, 2006  -  Istanbul,Turkey 
www.icnmd2006istanbul.org

I. 13 th World Congress of Psychophysiology

28 Ağustos - 2 Eylül, 2006
Istanbul,Turkey 
www.iop-world.org

II. EUNOS European Neuro-ophthalmology
Society 8 th meeting

26-29 Mayıs, 2007  -  Istanbul,Turkey 
www.eunos2007.org

III. 13 th. European Congress of
Clinical Neurophysiology 
2008,  Istanbul,Turkey 

ULUSLARARASI  KONGRELER

I. 58TH ANNUAL MEETING OF
THE AMERICAN ACADEMY
OF NEUROLOGY
April 01-08, 2006, San Diego,  California, USA
Information: American Academy
of Neurology, 1080 Montreal Avenue,  St. Paul, MN55116
Tel: +1 651 6952717,     Fax: +1 651 6952791
e-mail: memberservice@aan.com        www.aan.com

II. 38TH INTERNATIONAL DANUBE SYMPOSIUM 
For Neurological Sciences and Continuing Education

April 06-08, 2006, Brno, Czech  Republic
Information: TA-Service, Mgr. Ivana
Tarabova, Hlinky 48, 603 00 Brno,  Czech Republic
Tel. and Fax: +420 543 211134
e-mail: arabova@traveller.cz,        www.ta-service.cz/danube

III. 8TH CONGRESS OF THE
EUROPEAN HEADACHE
FEDERATION

April 26-29, 2006, Valencia, Spain
Information: Kenes International,
17 Rue de cendrier, PO Box 1726, 
1211 Geneva 1, Switzerland
Tel: +41 22 9080488, 
Fax: +41 22 7322850
e-mail: kenesinternational@kenes.com
www.kenes.com

IV. Sixteenth Meeting of the
European Neurological Society

May 27 - 31, 2006   Lausanne,
www.ensinfo.com 

V. 10TH CONGRESS OF THE 
EUROPEAN  FEDERATION OF 
NEUROLOGICAL SOCIETIES

September 2-5, 2006,
Glasgow, United Kingdom
e-mail: headoffice@efns.org
www.efns.org/efns2006

VI. 18TH EUROPEAN CONGRESS
ON SLEEP RESEARCH

September 10-14, 2006,
Innsbruck, Austria
Information: Austrian Sleep Research
Association - ÖGSMSF/ ASRA
OA Dr Birgit Högl, Department of
Neurology, University of Innsbruck
Anichstrasse. 35, A- 6020 Innsbruck
e-mail: asra@medhost.at       
www.schlafmedizin.at

2006
2006

2007

NÖROLOJİ  BÜLTENİNÖROLOJİ  BÜLTENİ



VII. ECTRIMS 2006 22nd Congres of the
European Committee for Treatment 
and Research in Multiple Sclerosis

September 27–30, 2006,   Madrid, Spain
www.akm.ch/ectrims2006

VIII. 10TH INTERNATIONAL
CONGRESS OF
PARKINSON`S DISEASE AND
MOVEMENT DISORDERS

October 29 - November 2,  2006 -  Kyoto, Japan
e-mail: info@movementdisorders.org
www.movementdisorders.org

IX. JOINT WORLD CONGRESS
ON STROKE - International
Stroke Society and
Mediterranean Stroke Society

October 26-29, 2006,
Cape Town, South Africa
e-mail: stroke2006@kenes.com
www.kenes.com/stroke2006

XI. 59TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF NEUROLOGY

April 28-May 05, 2007, Boston, Massachusetts, USA
Information: American Academy of Neurology, 1080 Montreal
Avenue, St. Paul, MN55116
Tel: +1 651 6952717,       Fax: +1 651 6952791
e-mail: memberservice@aan.com             www.aan.com

XII. 11TH CONGRESS OF THE 
EUROPEAN FEDERATION OF
NEUROLOGICAL SOCIETIES

August 25-28, 2007,  Brussels, Belgium
e-mail: headoffice@efns.org 
www.efns.org/efns2007

XIII. FIFTH INTERNATIONAL CONGRESS

ON VASCULAR DEMENTA

November 8-11, 2007

Budapest, Hungary
www.kenes.com/vascular

XIV. 17TH INTERNATIONAL
CONGRESS ON PARKINSON`S
DISEASE AND RELATED DISORDERS

December 9-13, 2007, 
Amsterdam,

The Netherlands  Information: CPO Hanser Service,
Paulsborner Straße 44, 14193 Berlin, Germany   
Tel: +49 30 300669-0
www.parkinson2007.de        e-mail: berlin@cpo-hanser.de

XV. 60TH ANNUAL MEETING OF
THE AMERICAN ACADEMY
OF NEUROLOGY

April 05-12, 2008, Chicago, Illinois,USA
Information: American Academy of Neurology, 

 1080 Montreal  Avenue, St. Paul, MN55116
Tel:  +1 651 6952717
Fax: +1 651 6952791
e-mail: memberservice@aan.com
www.aan.com

XVI. 12TH CONGRESS OF THE
MOVEMENT DISORDER
SOCIETY

June 22-26, 2008, Chicago, Ilinois,USA
Information: The Movement Disorder Society, 
611 East  Wells Street, Milwaukee,   WI 53202 USA
Tel: 1/414/2762145,          Fax: 1/414/2763349
Congress@movementdisorders.org
www.movementdisorders.org

XVII. 12th CONGRESS OF THE
EUROPEAN FEDERATION OF
NEUROLOGICAL SOCIETIES

August 23-26, 2008, Madrid, Spain
e-mail: headoffice@efns.org
www.efns.org/efns2008

XVIII. 6th  WORLD STROKE CONGRESS
September 24 - 27, 2008
Vienna, Austria
www.kenes.com/stroke2008

XIX. 13TH CONGRESS OF THE
EUROPEAN FEDERATION OF
NEUROLOGICAL SOCIETIES

Fall 2009, Florence, Italy
e-mail: headoffice@efns.org
www.efns.org/efns2009

2007

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ 4 aylık Nöroloji Bülteni

(A quarterly bulletin of Turkish Neurological Society)

Sorumlusu (Editor) : Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu
  Doç. Dr. Cavit Boz

İletişim Adresi (Contact to) : KTÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

  61080 Trabzon  (TURKEY)

Tel & Fax : (+90) 462 325 83 09        -     0532  316 74 70
E-mail to : mozmenoglu@usa.net      -     cavitb@yahoo.com
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TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ

Adres : Meşrutiyet cad. 48/7 Kızılay-ANKARA
Telefon : (+90 312) 435 59 92
Faks : (+90 312) 431 60 90
e-posta : info@noroloji.org.tr
Web : www.noroloji.org.tr       
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