
						 	
TNDer	SPSCG	eğitim‐öğretim	grubu	

						2017	Kış	toplantısı		 

      Değerli Meslektaşlarımız;  

  TNDer SPSC Öğretim ve Eğitim Grubunun düzenlediği ve geleneksel hale gelen Bahar 

toplantıları dışında “kış toplantıları” na hazırlanıyoruz. Bu anlamda ilkini Kayseri’de 

Prof.Dr. Kemal Koç’un destekleriyle hazırlanmaktayız.  

      Bir gün boyunca periferik sinir, dejeneratif omurga, deformite, travma, algolojik tedavi ve 

cerrahi tedavi yöntemleri ve bunların ayrıntıları mümkün olduğunca video gösterimleri ile 

ben nasıl yaparım başlığı altında sizlerle birlikte tartışacağız. Her oturumun ardından, olgu 

sunumları ile katılımcılarla karşılıklı tartışma ve bilgi alışverişi imkanı sağlanacaktır. 

Böylece deneyimli spinal cerrahlar tarafından konular bol olgu örnekleri ile tartışılacak, 

bölge hekimleri olgularının “ben böyle yaptım” olguları konuşulacaktır. Kursun öncesi ve 

sonrasında Kayseri’de Robinsson Blu otelinde uygun fiyatlarla konaklamak ve popüler 

kayak merkezinlerinden biri olan Erciyes dağında kayak sporu yapmak isteyenler içinde 

uygun paket programlar hazırlanmıştır, detay ektedir. KAYIT ÜCRETSİZDİR. Konaklama 

otelinin şehir merkezindedir ve kayak merkezine servis sağlanacaktır. Hava alanı ile 

konaklama oteli arasında servis sağlanacaktır. Bu nedenle sekreterya ile iletişime girerek 

uçak saatlerinizi bildiriniz.  

 Meslektaşlarımız için yararlı olacağına inandığımız bu bir günlük toplantının katılımlarınızla    

  çok verimli geçeceğini umuyoruz. Sizleri bu kursa davet etmekten yönetim kurulu olarak     

  onur duyuyoruz.  

Saygılarımızla,  

TNDer SPSCG Öğretim ve Eğitim Grubu  



Nasıl	iyi	yaparım?	 

Bilimsel	Program	Akışı	
24.	02.	2017‐Cuma	:	Otel	giriş	ve	kayıt	gece	konaklama	

25.	02.	2017‐Cumartesi	

	
Oturum	1:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Kemal	Koç	
 

08.50-09:00 Açılış konuşması                                                                                  Kadir Kotil  

09.00-09.15: Servikal spondilotik miyelopati, nasıl yaparım?                              Mehmet Zileli 

09.15-09.30 :Servikal disk cerrahisi sonrası, hastam mutsuz.  Neden? 

                    (öptüğünüz her kurbağa prensese dönüşmeyebilir)                        Kudret Türeyen 

 
09.30-09.45: Servikal disk yetersiz dekompresyon, kafes ve protezim kaynadı,  

                     heterotpik ossifiye bası var, nasıl revize ederim?                              Kadir Kotil  

  
09.45-10.00: Servikal posterior sekestrektomiyi nasıl yaparım?                               Ali Dalgıç 

10.00-10.15: Hatasız cerrah olmaz: Servikal cerrahideki hatalar ve  

                     alınan dersler                                                                                      Sait Naderi 

10.15-10.30: Olgu sunumu :  Veysel Antar, Yurdal Gezercan, Mazhar Özsoy, Aslan Güzel
                                            

10.30-11.00 :ara 

Oturum 2:                    Şükrü Çağlar   

11.00-11.15: Servikal fraktür dislokasyon, nasıl yaparım?                                    İlker Solmaz 

11.15-11.30: Pediatrik spinal travmalı hastam var, nasıl yaparım?                       Tahsin Erman 

11.30-11.45: Torakolomber patlama kırığını nasıl yaparım?                             Mustafa Gürelik 

11.45-12.00: Geç gelen travmatik deformiteli hastam var. Nasıl yaparım?        Süleyman Çaylı  

 12.00-12.15: Üst ekstremite double krush sendromu. Nasıl yaparım?                Erdal Kalkan                          

  



 

12.15-12.30: Olgu sunumu. Evren Aydoğmuş, Abdulfettah Tümtürk, Atilla Yılmaz   

12.30-13.30:Yemek arası  

Oturum 3:                                   Ali Arslantaş  

13.30-13.45: Nüks lomber disk hernisinde taktik ve strateji.                                    Kemal Koç 

13.45-14.00: Hem koronal hem sagital deformiteli hastam var, ama yaşlı.  

                      Nasıl yaparım?                                                                             Sedat Dalbayrak 

14.00-14.15: Dejeneratif lomber dar kanal skolyozlu nasıl yaparım?                      Fahir Özer 

14.15-14.30: Lomber dejenerat f omurga da enstrümantasyon kompl kasyonu.  

                     dava konusu olmadı çünkü kompl kasyou y  yönett m.                    Suat E.Çelik 

14.30-14.45: Lomber intradural tümörüm var, nasıl yaparım?                           Ahmet Dağtekin 

 14.45-15.00: Hastamı opere ettim, ağrısı geçmedi.“SOS” Algolojik yardım.   Emine N. Tozan 

15.00-15.30: Olgu sunumları. Gülşah Öztürk, İlhan Yılmaz, Zühtü Özbek. Ahmet Küçük 

                    15.30:	Kapanış	

Not:	Her	konuşmacı,	temel	pratik	bilgileri	ve	kritikleri	içeren	10	dk.lik	sunu	ve	5	
dk	tartışma	zamanına	sahip	olacaktır.	 

KAYIT	ÜCRETSİZDİR.	
KONAKLAMA	
Konaklama	oteli:		
RADİSSON BLU OTEL‐KAYSERİ 
Tek kişilik standart oda 160 TL 
Çift kişilik standart oda 190 TL 
Özel kayak paketi           100 TL 
Havaalanı transferi için 0352 232 24 34 nolu faksa veya 0352 22255 33 nolu telefona uçuş no 
ve saatleri sekreterya ya bildirildiği taktirde ücretsiz transfer sağlanacaktır. 
 
Ödeme adresi: Doruk Ticari Yatırımlar Ve İnşaat A.Ş. 
Radisson Blu Hotel Kayseri Şubesi 
TL:    Iban No:   TR 85 0006 4000 0011 2550 0885 15 
 
 
 
 

   



KAYIT FORMU 
 

ADI SOYADI:  

ÇALIŞTIĞI KURUM: 
 

 

ADRES:  
 
 
 

e-posta:  

GSM:  

KATILIM 

Tek kişilik oda  

İki kişilik odada bir kişi  

Odayı paylaşacağı kişi  

Konaklıyacağı günler  

Konaklamasız katılım  

Refakatçi   

Transfer  Evet Hayır 
 

Gidiş tarih ve uçak seferi  

Dönüş tarih ve uçak seferi                                            

 
Lütfen banka dekontunu ekleyin kocrk@erciyes.edu.tr veya 352 232 24 34 
numaralı faks’a gönderiniz. 

 
 


