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11/2
dönem SPSCG çalışmalarımız

• 2015-2017, 11. dönem YK olarak seçildik.
• Dönüşümlü başkanlık ilk kez denendi
• Spinal ve PSS’nin  güncel konulara yer vermeye  ve 

artırmaya çalıştık. 
• 2016-17 yılında; lokal, bölgesel, ulusal ve uluslararası” 

toplantılarda çalışmalar- toplantılar yapıldı
• 2016-17 döneminde  sempozyum, kurs, panel vb olmak 

üzere 8 adet eğitim ve öğretim aktivitesi düzenlendi. 
• Grubumuz giderek genişlemektedir. 300 üyeden 310‘a  

ulaştık. Artık oldukça büyük bir aileyiz. 



• Canlı ameliyat uygulamalı kurslara bu dönemde 
de devam edildi. 

• Yaz okulumuz ilk kez kursiyerler için ücretsiz
olarak düzenlendi

• İlk kez kış toplantısı düzenlendi (SPSCG 1.kış 
toplantısı - Kayseri)

• Sosyal sorumluluk projelerine yer verilerek halkla 
ve basınla buluşuldu

• 4 ilde yapılan düzenli lokal toplantılarımız devam 
etmektedir. 



• Web sitemiz (www.spinetr.com ve 
www.spinetr.org) aktif olarak 
güncellenmektedir. 

• Grup içi iletişim mail grubu 
(spineturk@googlegroups.com) düzenli olarak 
çalışmaktadır. 

• Derneğimizden yönlendirilen, kurumlar arası 
yazışmalara zamanında yanıt verilmektedir.



Yayınlar

• Kitaplar



72,73,74 bültenler

Bülten 74 “video bülten” olarak yayımlandı



2016-17 eğitim programı
• Bölgesel toplantılar (istanbul, Ankara, İzmir, Adana vd)
• Selanik: Helenik spine derneği kongresi 26-29 ekim 2016
• İzmir: Zileli İleri spinal kurs. 3.Aralık 2016
• Umraniye EAH:MİSCK;3 şb 2017
• Kayseri: Nasıl Yaparım ?; 24 şb 2017
• İstanbul:M.Ü. Enstrümantasyon kursu: 11.mart 2017
• Hatay: Periferik sinir toplantısı; 18 Mart 2017
• Antalya: 31 ULUSAL kongre, KVB kursu 29 mart 2017
• Amasra:Komplikasyonlarımız; 5 mayıs 2017
• Fas – MESS:KVB MES 2017 ortak toplantı. 10 mayıs 2017
• Tekirdağ: Yaz okulu 8-11 hazıran 2017
• Bodrum: 21 eylül-24 eylül 2017





MESS 
Fas 2017



Yaz Okulu - Tekirdağ

• 65 kursiyer, 45 eğitmen
• Omurilik felçllileri ile ortak yürüyüş
• Masa başı eğitimi
• 10 gün önce sorular gönderildi
• Geri bildirimleri aldık
• İlk defa ücretsiz kurs düzenledik
• Tanı el kitabını kursiyerlere ulaştırdık



Masa başı eğitimleri



Son bahar sempozyumu
21-24 Eylül, Bodrum



ÖDÜLLER

• Grubumuzun bünyesinde verdiğimiz “Spinal ve 
Periferik Sinir Cerrahisinde bilimsel araştırmayı 
teşvik ödülü”, bu yılda değerli meslektaşımız 
ve bilim adamı Prof. Dr. Hakan Caner'in anısını 
yaşatmak amacıyla "Dr. Hakan Caner Bilimsel 
Araştırma Ödülü" olarak düzenlendi ve derece 
alanlara ödülleri verildi. 



• Birincilik: Zühtü Özbek ve ark, turk neurosurg 
dergisi 2016 yılında yapmış oldukları “nerve 
tissue prefabrication inside the rat femoral 
bone: does it work?” 



• İkincilik: Gökhan Çavuş, Single-Stage 
Posterolateral Transpedicular Approach With 
360-Degree Stabilization and Vertebrectomy in 
Primary and Metastatic Tumors of the Spine. 
World Neurosurg 2016. 



• Üçüncülük: Gökmen Kahiloğulları:  
Relationship Of Dorsal Root Ganglion to
İntervertebral Foramen İn Lumbar Region: An 
Anatomical Study And Review of Literature. 
turk neurosurg science, 2016



Spinal cerrahi en iyi bildiri ödülleri

Spinal ve periferik sinir cerrahi konusunda 
yapılmış çalışmalar juri üyeleri tarafından 
başvuran 78 makale arasından ilk on bildiri 
seçilerek değerlendirmeye alındı.
İlk on bildiri elektronik olarak oylanarak 

arasından ilk 3 ü belirlendi.



1. Sedat Dalbayrak,kongenital hemivertebraya 
bağlı kifoskolyoz cerrahisinde farklı bir 
yaklaşım

2. Ahmet Birinci,Yüksek dereceli spondilolistezis 
cerrahisinde posterior redüksiyon tekniği ve 
sonuçları 

3.  Murat Yücel, Sıçanda siyatik sınır ezilme tipi   
yaralanma modelinde alfa lipoik asitin sinir   
dokusu üzerine  etkinliğin değerlendirilmesi



• TNDer SPSCG yönetim kurulunun kararı ile 
Prof Dr Kemal Koç “Spinal Cerrahi Üstün 
Hizmet Ödülü”ne layık bulundu. Ödülü, 2017 
“servikal ve torakal dejeneratif omurga” 
Sempozyumunda TNDer başkanı Prof Dr Şükrü 
Çağlar tarafından verildi.



12 dönem 
Yeni yönetim kurulu seçimi

• 23 Eylül 2017 , Bodrum Türkbükü Hilton da 
yapılan yeni yönetim kurulu seçimi için açık 
oylama yapıldı. Yönetim kuruluna başvuran 
adaylarımız

Cüneyt Temiz, 
Kudret Türeyen, 
Serkan Şimşek, 
Ali Dalgıç, 
Mesut Yılmaz, 
Serdar Işık 
Ahmet Dağtekin 


