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TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 

SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ 

ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU YÖNERGESİ 

 

Madde 1: Grubun tanımı 

Grubun adı "Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu (SPSCG)" dur. SPSCG, Türk Nöroşirürji 

Derneği (TNDer) çatısı altında faaliyet gösterir. 

 

Madde 2: Grubun amacı 

Grubun amacı; nörolojik spinal cerrahları ortak çatı altında buluşturarak iletişimini sağlamak, spinal 

cerrahi ve periferik sinir cerrahisi konusunda eğitim ve öğretim vermek, güncel gelişmeleri aktarmak, 

ulusal veya uluslararası toplantılar düzenlemek, klinik, anatomik ve deneysel çalışmaları, çok merkezli 

araştırmaları koordine etmek ve desteklemek, spinal cerrahi ve periferik sinir cerrahisinin ulusal ve 

uluslararası gelişimini yakından izleyerek yöntem ve politikalar üretmek, ulusal ve uluslararası ilgili 

kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemektir.  

 

Madde 3 - Grubun yapısı:  

Grup; üyeler, yönetim kurulu ve komitelerden oluşur.  

3.1 - Üyeler: SPSCG üyesi, spinal ve periferik sinir cerrahisi konusunda özel ilgi duyan, bu konudaki 

deneyim ve birikimini artırmak ve paylaşmak isteyen kimselerdir. Üyelik tipleri aşağıdaki gibidir: 

Aktif üyelik: TNDer üyeleri madde 3.3'ün gereklerini yerine getirdikleri takdirde aktif üye olabilirler. 

Aktif üyeler genel kurulda SPSCG'nun yönetim kurulunun oluşturulmasında oy kullanma hakkını elde 

ederler. Üyeler ayrıca görevlendirildikleri komitelerde aktif olarak yer alırlar. Grup üyeleri 

SPSCG'nun düzenleyeceği kongre, sempozyum, panel, kurs, toplantı, bilgilendirici döküman ve çeşitli 

hizmetlerden indirimli yararlanırlar. 

Fahri üyelik:  Dünya’da ve Türkiye'de spinal ve periferik sinir cerrahisinin gelişimine katkıda bulunan 

ancak TNDer üyesi olmayan kişiler yönetim kurulunun onayı ile SPSCG üyesi olabilirler.  

3.2 Üyelik başvuruları: Üyelik için başvurular, TNDer SPSCG yönetim kuruluna yapılır. Aday üyelik 

başvuruları yönetim kurulunca değerlendirilir, uygun adayların üyelikleri onanır.  

3.3 Üyelik koşulları: Gruba üye olmak ve üyeliğinin devamı için aşağıdaki tüm şartlara sahip olmak 

gereklidir.  

a. TNDer üyesi olmak ve TNDer üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak, 

b. Spinal ve / veya periferik sinir cerrahisi ile ağırlıklı olarak uğraştığını beyan etmek 
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c. Spinal ve / veya periferik sinir cerrahisi alanı ile ilgili yayınlanmış bir makale, kitap bölümü 

veya bildiride yer almak 

d. TNDer SPSCG'nun düzenlediği temel eğitim kursunu  tamamlamış veya sertifikalı spinal 

cerrahi toplantılarına (sempozyum, ileri kurs, temel kurs, entrümantasyon kursu, bölgesel toplantı vb.) 

en az üç kez katılmış olmak 

e. TNDer SPSCG'nun en az iki üyesinin yazılı referansına sahip olmak 

f. Başvuru belgeleri 

 Üyelik başvuru formu 

 İki adet vesikalık fotoğraf 

 İmzalı referans mektupları 

 Spinal ve periferik sinir cerrahisi ile ilgili çalışmalarını içeren CV 

g. Toplantı katılım belgeleri 

3.4 Çekinceler: SPSCG üyeliği, hastaları ameliyat etmek için üyenin özelliklerini arttırmaz. Üyeler, 

SPSCG üyeliklerini ticari reklam aracı olarak kullanamazlar.  

3.5 Üyelikten çıkarılma ve askıya alma koşulları:  

a. TNDer üyeliğinden çıkarılmış olmak  

b. TNDer tüzüğü, TNDer SPSCG yönergesine ve mesleki etik kurallara uymamak ve bununla ilgili 

ceza almış olmak. 

c. SPSCG'nun üyesi olduktan sonra, her yıl SPSCG’nun düzenlediği sertifikalı toplantılara 

(sempozyum, temel kurs, ileri kurs, vb.) son 3 yılda katılmamış olanların üyeliği -gerekli şartlar 

oluştuğunda tekrar dönmek üzere- askıya alınır. Askıya alınan üye genel kurulda oy kullanamaz, 

seçilemez ve komisyonlarda görev alamaz.  

d. Üyelikten çıkarılma ve üyeliği askıya almak için SPSCG yönetim kurulu kararı gereklidir.  

 

Madde 4 - Yönetim Kurulu 

4.1 Yönetim Kurulunun belirlenmesi:  

a. Yönetim Kurulu, Başkan, 2. Başkan, Sekreter, 2 asil ve 2 yedek üye olmak üzere 7 (yedi) 

üyeden oluşur.  

b. Yönetim kurulu seçimi iki yılda bir, SPSCG sempozyumlarında yapılır. Yönetim kurulu üyeleri 

2 yıl süre için seçilir.  
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c. Seçim duyurusu ve zamanı SPSCG yönetim kurulu tarafından, genel kuruldan bir ay önce 

duyurulur. Seçimde aday olmak isteyen üyeler adaylıklarını SPSCG yönetim kuruluna duyuru 

yapıldıktan sonraki 15 gün içinde bildirirler. Bu süre bitiminde yönetim kurulu başvuruları 

kapatır ve adayları ilan eder.  

d. Yönetim kuruluna üye olmak isteyen SPSG üyelerinin, en az 3 yıllık Grup üyesi olmaları şarttır.  

e. Yönetim kurulu seçimlerinde TNDer dernek üyelik şartlarını yerine getirmiş SPSCG üyeleri oy 

kullanabilir.  

f. Yönetim kurulu seçimlerinde en yüksek oyu alan beş aday yönetim kuruluna seçilir. Sonraki iki 

aday yedek üye olur.  

g. Asil ve yedek tüm üyeler yönetim kurulu  toplantılarına katılırlar. Yönetim kurulunda asil 

üyelerin oy hakkı mevcuttur.  

h. Yönetim kurulu, yapacağı ilk toplantıda yönetim kurulu başkanını, ikinci başkanını ve 

sekreterini belirler. 

4.2 Yönetim kurulunun görevleri:  

Yönetim kurulu yılda en az iki kez toplanır. Gündem, için duyuru yapılır, üyeler gündem için 

önerilerini sunarlar, gündemi yönetim kurulu başkanı belirler. Yönetim kurulu toplantıları, karar 

defterine sekreter tarafından işlenir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.  

a. Tüm mesleki kurullarda TNDer SPSCG'nun çıkarlarını gözetmek 

b. Yıllık sempozyum, kurslar ve toplantılar düzenlemek  

c. Başta TNDer olmak üzere Sağlık Bakanlığı, SGK, TTB, diğer uzmanlık dernekleri gibi kurum 

ve kuruluşlarla alanı ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunmak 

d. SPSCG üyelerinin haklarını savunmak 

e. SPSCG komitelerini belirlemek, çalıştırmak ve denetlemek 

f. Her yıl sempozyum sırasında genel kurul düzenleyerek tüm faaliyetleri rapor etmek  

g. Türk Tabipler Birliği (TTB) asgari ücret kitapçığı ile sosyal güvenlik kurumu fiyat listelerine 

yön vermek  

h. Sağlık Bakanlığı’nın ve SGK’nın spinal ve periferik sinir cerrahisi ile ilgili kurul, komisyon ve 

komitelerine temsilci görevlendirmek  

i. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda bilirkişi atamak 

j. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Bültenini düzenli çıkarmak  

k. Web sayfasının işlerliğini sağlamak  
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l. Günün koşullarına göre spinal ve periferik sinir cerrahisi ile ilgili ulusal ve uluslar arası 

politikalar üretmek 

 

Madde 5: SPSCG Komiteleri 

  SPSCG yönetim kurulu aşağıdaki komitelerin kuruluş ve işleyişinden sorumludur. Komiteler, 

faaliyetlerine göre bir+bir yıl olmak üzere iki yıl için atanırlar. Atamalarda eski üyelerden en az biri 

tekrar atanır. Komiteler her yılın sonunda çalışmalarını bir rapor olarak yönetim kuruluna sunarlar. 

Yönetim kurulu, faaliyet göstermeyen komitelerde değişiklik yapabilir. 

a. Bilgi işlem, medya ve halkla ilişkiler komitesi: Bu komite web ortamında meslektaşlara ve halka 

açık bilgiler sunar. Spinal hastalıklar konusunda hasta bilgilendirme formları hazırlar, verileri 

günceller. Medya ve halkla ilişkileri düzenler. En az üç kişiden oluşan bu komite görülen lüzum 

üzerine ek eleman alabilir.  

b. Standardizasyon komitesi: Güncel bilgiler ışığında sınıflama, skorlama birliği sağlar. Farklı 

spinal hastalık konusunda aydınlatılmış onam formu hazırlar, verileri güncelleştirir ve gruba 

sunar. En az üç kişilik bir komitedir. 

c. SPSCG eğitim komitesi: Yönetim kurulunun atayacağı en az biri yönetim kurulu üyelerinden  

olmak üzere en az 3 kişiden oluşur. Spinal ve periferik sinir cerrahisi ile ilgili kısa, orta, uzun 

vadeli eğitim programları hazırlayıp yönetim kuruluna sunar. Çekirdek müfredat programını 

hazırlar. Yaz okulu temel kursunda olduğu gibi temel kurslarda hazırlanan sunuların 

standardizasyonunu sağlar. SPSCG grubunda eğitmen olarak görev alanların eğitimi ile ilgili 

program hazırlayıp yönetim kuruluna sunar. 

d. Özlük hakları komitesi: Yönetim kurulunun atayacağı en az üç kişiden oluşur. Hekimlik 

mesleğinin ve spinal cerrahi uygulamalarının icrasında karşılaşılan sorunları belirler. Bu konu 

ile ilgili gerekli önerilerde bulunur.  

e. Bilirkişilik ve Yazışma komitesi: Yönetim kurulunun atayacağı en az biri yönetim kurulundan 

olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Grubumuzdan talep edilen bilirkişilik ile ilgili çalışmaları 

yürütür. Yönetim kuruluna bir rapor olarak sunar. SPSCG yönetim kurulu’nun talebi 

doğrultusunda TNDer,  Sağlık Bakanlığı, TTB, SGK, uzmanlık dernekleri gibi kurum ve 

kuruluşların yazışmalarına cevap hazırlayıp yönetim kuruluna gönderir. 

f. Etik komite: Yönetim kurulunun atayacağı kıdemli üç üyeden oluşur. Spinal cerrahi 

uygulamalarında, mesleksel etik sorunlar bulunan durumlarda soruşturmayı yürütür ve sonucu 

bir rapor halinde yönetim kuluna sunar.  

g. Ortak Çalışma komitesi: Çok merkezli çalışmalar için gerekli alt yapıyı hazırlar, ortak çalışma 

gruplarını oluşturur. Bu çalışmalar için yapılması gerekenler konusunda  üyeleri bilgilendiren 

metinler hazırlar ve üyeleri çalışmalara davet eder.  

h. Yayın ve bülten komitesi: Yönetim kurulunun atayacağı biri yönetim kurulundan en az üç 

kişiden oluşur. Yayınlanacak neşriyatı hazırlamak için gerekli hazırlıkları yapar.  
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i. Burs ve ödül komitesi: Yönetim kurulunun atayacağı en az biri yönetim kurulu üyelerinden  

olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Burslarla ilgili öneriler hazırlar, adayları değerlendirir. Dr. 

Hakan Caner bilimsel araştırmayı teşvik ödülü için başvuran dosyaları değerlendirerek en iyi üç 

çalışmayı belirler. 

j. Bildiri değerlendirme komitesi: Yönetim kurulunun atayacağı en az biri yönetim kurulu 

üyelerinden  olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi konulu 

bildirilerden seçilen ve tartışılmaya değer bildirileri değerlendirir. En iyi on bildiriyi 

sempozyumda tartışmak üzere belirler. 

k. Dış ilişkiler komitesi: Yönetim kurulunun atayacağı en az ikisi yönetim kurulundan olmak üzere 

en az beş kişiden oluşur. Bu komite SPSCG yönetim kurulu bilgisi dahilinde diğer ülke 

dernekleri ile ilişkileri, organizasyonları düzenler.  

l. Geçici madde: Yönetim kurulu görülen lüzum üzerine yeni komiteler kurabilir.  

 

Madde 6: SPSCG Bülteni 

a. SPSCG Yönetim Kurulu Başkanının sorumluluğunda, Yönetim Kurulunun belirlediği bir editör 

tarafından yayınlanır. Bülten hazırlığında yayın ve bülten komitesi görev  alır.  

b. Bültende gündemdeki sorunlar, yeni teknik ve teknolojiler, tarihsel olaylar tartışılırken, kongre 

izlenimleri ve takvimine yer verilir. 

c. Bazı sayılar yayın ve bülten komitesince belirlenen ve Yönetim Kurulunca onanan güncel bir 

konuyu ayrıntılı işlemek ve üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla “konu temelli” olarak 

çıkarılabilir. 

d. SPSCG Bülteni, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 kez çıkartılır. 

 

Madde 7: Eğitim ve Öğretim Toplantıları 

TNDer SPSCG tarafından düzenlenecek kongre, sempozyum, kurs, panel, bölgesel ve lokal 

toplantıları kapsar. 

a) SPSCG toplantıları, kar amaçlı değil mesleksel eğitim ve öğretim amaçlıdır. Ancak 

toplantılardan zarar edilmemesi esastır. Bütçe hesaplaması bu temel prensiplere göre 

yapılmalıdır  

b) Düzenlenecek toplantıyı organize edecek olan firma deneyimli ve TNDer Yönetim Kurulunun 

onay verdiği organizasyon firması olmalıdır. Yazılı bir sözleşmenin bulunması şarttır.  

c) Toplantı bitimi hesaplar SPSCG Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve organizasyon firması 

ile sağlanan mutabakat TNDer Yönetim Kuruluna bildirilir.  

I. Sempozyum Yönergesi 
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a. TNDer SPSCG Sempozyumu yılda bir kez sonbaharda yapılır. 

b. Sempozyum konusu, yapılan önceki sempozyumların konuları ve güncel gelişmeler temel 

alınarak SPSCG yönetim kurulu tarafından belirlenir. Üyelerinin taleplerini değerlendirmek 

amacı ile anket düzenleyebilir. 

c. Sempozyum yerini tespit için, SPSCG yönetim kurulu ön çalışma yapar, üyelerinin görüşlerini 

alarak en uygun yeri belirler.  

d. SPSCG yönetim kurulu Sempozyumda pre-meeting kurs düzenleyebilir. 

e. Sempozyum tarihinden üç ay önce başlayıp bir ay  kalana kadar olan süreçte spinal ve periferik 

sinir cerrahisi grubunun ilgi alanına giren bildiriler kabul edilir. 

f. SPSCG yönetim kurulu tarafından Bildiri değerlendirme ve Bilimsel araştırmayı teşvik komitesi 

tarafından gönderilen bildiriler arasından sözel ve poster bildiriler belirlenir. 

g. Sempozyum esnasında yapılacak oylama ile sözel bildirilerden en iyi üçüne SPSCG yönetim 

kurulu tarafından belirlenen ödüller verilir. 

h. Sempozyum programı: konferans, isimlendirilmiş konferans, oturum, Sempozyum öncesi kurs 

ve çalıştaylardan oluşur. 

i. Sempozyum konuşmacıları, düzenleme komitesi tarafından konu ile ilgili donanımı olan 

kişilerden seçilir ve SPSCG üyesi akademisyenlere öncelik verilir. SPSCG genç mensuplarını 

teşvik etmek ve tecrübe kazanabilmelerine olanak sağlamak amacıyla uygun konu başlıklarında 

konuşma ve olgu sunumu görevi verebilir. 

j. Her sempozyum sonunda düzenlenecek anketler ile SPSCG üyelerinin görüş ve önerileri 

doğrultusunda eksikliklerin giderilmesi yönünde adımlar atılır. 

II. Kurs Yönergesi 

TNDer SPSCG tarafından düzenlenen temel kurs, ileri kurs ve enstümantasyon kursunu kapsar. Kurs 

eğitmenlerinin seçiminde, eğiticilerin eğitimi kursunu  almış olmalarına, konu ile ilgili bilgi birikimi 

ve deneyime sahip olmalarına özellikle dikkat edilir. SPSCG üyesi eğitmen listesinde yer alması 

öncelik oluşturur.  

a. SPSCG Temel Eğitim Kursu (STEP): 

1. Her yıl bir modül olacak şekilde toplam iki modülden oluşur. Birinci modül, spinal ve periferik 

sinir cerrahisi ile ilgili temel bilgi ve kavramları içerirken ikinci modül, tedavi yöntemlerini ve 

cerrahi teknikleri  içerir.  

2. Her iki modülü ve spinal entrümantasyon kursunu tamamlayan kursiyerlere (toplam 3 kurs) 

spinal ve periferik sinir cerrahisi temel eğitim kursunu tamamlamış olduğunu gösteren bir 

sertifika verilir. 

3. Her yıl yaz başında düzenlenir, farklı bölgelerde düzenlemek amacıyla öneri ve teklifler alınır. 

Temel eğitim olması nedeniyle ekonomik olması hedeflenir.  
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4. Kurs programı SPSCG eğitim komisyonu tarafından hazırlanıp SPSCG yönetim kuruluna 

sunulur. Yönetim kurulunun onayıyla program ilan edilir 

5. SPSCG eğitim komisyonu tarafından hazırlanan ana slaytlar eğitmenler tarafından baz alınarak 

sunumlar yapılır. 

6. Her yıl kurs sonunda kursiyerlere yapılacak sınav ile kursun verimliliği değerlendirilir. Bu 

sınavda ilk üç dereceye giren kursiyerlere çeşitli ödüller verilir. 

b.      Dr. Mehmet Zileli spinal cerrahi ileri kursu: 

1. Her yılın son aylarında (Kasım veya Aralık) İzmir’de düzenlenir. 

2. Farklı güncel konuların işlendiği ileri düzey bir spinal cerrahi kursu niteliğindedir. 

3. Programını, kursun moderatörü Dr. Mehmet Zileli ve SPSCG yönetim kurulu ortak olarak 

hazırlar.  

4. Kursa katılım belgesi tanzim edilerek, toplantı sonu katılımcılara verilir. 

c.       Spinal enstrümantasyon kursu: 

1. Her yıl veya iki yılda bir, temel kurs içinde veya yaz sonunda ayrı bir kurs olarak düzenlenir. 

2. Spinal cerrahide kullanılan enstrümanları tanımayı, kullanım endikasyonları ve uygulama 

teknikleri ile komplikasyonları öğrenmeyi hedefler. 

3. Teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimi kapsar. 

4. Kurs programı SPSCG eğitim komisyonu tarafından hazırlanıp SPSCG yönetim kuruluna 

sunulur. Yönetim kurulunun onayıyla program ilan edilir 

III. Bölgesel Toplantılar Yönergesi 

a. SPSCG tarafından kış ve ilkbahar aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. 

b. Bu toplantılardan birisinin bir konu üzerinde tartışmaların olduğu panel niteliğinde olması, diğer 

toplantının ise öncelikli olarak cerrahi teknikleri içeren canlı ameliyat veya videolu toplantı 

şeklinde düzenlenmesi planlanacaktır.  

c. Bölgesel toplantı yeri SPSCG’na yapılan başvurular arasından SPSCG yönetim kurulu 

tarafından belirlenir. Lokal toplantının farklı bölgelerde yapılıyor olmasına dikkat edilir. 

d. SPSCG yönetim kurulu tarafından bölgesel toplantı düzenleyicisi belirlenir. Bölgesel toplantı 

düzenleyicisi ve yönetim kurulu birlikte organize ederler. 

e. Her bölgesel toplantı için, önceki yıllarda yapılan SPSCG toplantıları temel alınarak bir konu 

belirlenir. 
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f. Bölgesel toplantı konuşmacıları mümkün olduğunca o bölgedeki adaylardan seçilir. SPSCG 

üyesi genç eğitmenlere veya eğitmen adaylarına, teşvik etmek ve tecrübe kazanabilmelerine 

olanak sağlamak amacıyla uygun konu başlıklarında konuşma ve olgu sunumu görevi verilir. 

g. Bölgesel toplantıların düzenlenmesinde, o bölgenin kaynaklarından yararlanılır ve sponsorluklar 

alınabilir. 

h. Toplantıya ait katılım belgesi tanzim edilerek, katılımcılara verilir. 

IV. Lokal Aylık Toplantılar Yönergesi 

a. Halen İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya ve Adana illerinde lokal toplantılar yapılmakta 

ve bu toplantılar SPSCG tarafından desteklenmektedir. 

b. Yeni lokal aylık toplantı talepleri SPSCG yönetim kuruluna geldiği takdirde değerlendirildikten 

sonra TNDer onayıyla  devam etmekte olan toplantılar gibi SPSCG tarafından desteklenebilir. 

c. SPSCG tarafından her lokal toplantı için bir yıl süresince bir moderatör atanır. 

d. Moderatör tarafından hazırlanan program SPSCG’nin onayından sonra ilan edilir. 

e. Lokal aylık toplantıların düzenlenmesinde, lokal kaynaklardan yararlanılır ve sponsorluklar 

alınabilir 

 

Madde 8: Burs ve Ödüller: 

a. Burslar:  

1. Bilimsel araştırma destek bursu: TNDer ve SPSCG’nin açıklayacağı başvuru koşulları 

çerçevesinde, her yıl güncellenerek belirlenecek miktarda araştırma projesine, “burs ve ödül 

komitesi” tarafından yapılacak değerlendirme sonucu destek verilir.  

2. Yurtdışı eğitim bursu: Spinal ve periferik sinir cerrahisi ile ilgili 3-6 aylık yurtdışı eğitim 

programı için, SPSCG yönetim kurulunun ilan edeceği konular ve koşullar çerçevesinde, TNDer 

yönetim kurulunun belirleyeceği sayıda adaya “burs ve ödül komitesi” tarafından yapılacak 

değerlendirme sonucu destek verilir. 

b. Ödüller: 

1. Dr. Hakan Caner bilimsel araştırmayı teşvik ödülü: Başvurarak, “bildiri değerlendirme ve 

bilimsel araştırmayı teşvik komitesi” tarafından ödül almaya hak kazanan ilk üç makale ve 

araştırmacılara ödülleri ve beratları, gala yemeğinde yapılacak törenle verilecektir. 

 Başvuru Koşulları: 

 Başvuran kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. 

 Başvuran kişi, Türk Nöroşirürji Derneği üyesi veya Nöroşirürji dalında uzmanlık 

öğrencisi olmalıdır. 
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 Araştırma Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir merkezde yapılmış olmalıdır. 

 Araştırma, deneysel veya klinik alanda yapılmış olabilir. Spinal Cerrahi veya Periferik 

Sinir Cerrahisi konusunda olmalıdır. 

 Araştırma, SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birisinde, bir önceki yıl 

yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olmalıdır. 

 Araştırmanın dört nüsha kopyası ve başvuru mektubu ile birlikte  ile Türk Nöroşirürji 

Derneği'ne başvurulması gerekmektedir. 

 Ödül başvuran araştırmacıya verilir. Başvuruda, araştırmada adı geçen diğer 

araştırmacıların yazılı onayı şarttır. 

2. Yılın bildirileri ödülü: “Bildiri değerlendirme ve bilimsel araştırmayı teşvik komitesi”nin 

belirleyeceği bildiriler arasından en iyi on bildiri sempozyumda sunulacaktır. Sunulan bildiriler 

arasından seçilecek ilk üç bildiriye gala yemeğinde yapılacak törenle ödül verilecektir. 

3. Üstün Hizmet ödülü: Spinal ve periferik sinir cerrahisi konusunda yaptığı çalışmalardan ve 

grubumuza katkılarından dolayı yönetim kurulunun değerlendirmeleri sonucu layık görülen 

kişiye üstün hizmet ödülü verilebilir. Ödül yönetim kurulu tarafından, spinal cerrahiye ve gruba 

yaptığı hizmetler değerlendirilerek oy birliği ile verilir. 

4. İsimlendirilmiş ödüller: SPSCG yönetim kurulu tarafından  yeni ödüller konulmasını 

değerlendirir.  

 

Madde 9: Yönerge değişikliği 

  Yönerge değişikliği, SPSCG Yönetim kurulunun oy birliği veya genel kurulun salt çoğunluğunun 

onayıyla gündeme alınabilir. Öneriler doğrultusundaki değişiklikler yönetim kurulunda değerlendirilir 

ve oy birliği ile son hali verilir. TNDer yönetimine bildirilir, TNDer yönetim kurulu tarafından 

onaylandıktan sonra üyelere duyurulur.  

 

 

 

 

 

 

 


