
NÖROLOJÝ BÜLTENÝNÖROLOJÝ BÜLTENÝ
TÜRK NÖROLOJÝ DERNEÐÝ - TURKISH NEUROLOGICAL SOCIETY

TURKISH NEUROLOGICAL BULLETIN

www.noroloji.org.tr

4 AYDA BÝR YAYINLANIR

Beni Türk Hekimlerine
emanet ediniz.
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Sn. Prof. Dr. Tülay KANSU’nun 
45. Ulusal Nöroloji Kongresi
Açýlýþ Konuþmasý

Sayýn hocalarým, deðerli konuklar, sevgili meslekdaþlarým,

Türk Nöroloji Derneði Yönetim Kurulu adýna, hepinize 45. Ulusal Nöroloji Kon-
gresine hoþ geldiniz diyorum. Düzenleme kurulunun gayretleriyle bilimsel 
içeriði zengin bir kongre programý hazýrlamaya çalýþtýk. Kongremize 1100 kiþi 
kayýtlý. Kongrede 393 poster, 94 sözel bildiri sunumu, 44 kredili oturum var.  Ýlk 
2 gün kurslara ayrýlmýþtý. Dün akþam Nöronlar Yarýþýyor programýyla Ersin Tan 
yönetiminde unutulmaz gecelerden birisini daha yaþadýk. Bu sene kongrenin 
ana temasý “Hareket Bozukluklarý” olarak belirlendi. Dört yabancý konuþma-
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cýnýn da katýlýmýyla bu konular ayrýntýlý olarak gözden geçirilecek ve tartýþýlacak.  

Bugün büyük çoðunluðumuz buradayken kýsaca yýl boyunca Nöroloji cami-
asýný ilgilendiren faaliyetlerimizi özetlemek istiyorum.

Ocak ayýnda geleceðe yönelik stratejik planlarýmýzý gözden geçirmek üzere 
Strateji Arama Toplantýlarýnýn (SAT) ikincisini yaptýk. Ýki yýl önceki toplantýda 
belirlenen hedefleri, yaptýklarýmýzý ve yapamadýklarýmýzý gözden geçirdik ve 10 
baþlýk altýnda belirlediðimiz yeni hedefler doðrultusunda çabalarýmýzý yoðun-
laþtýrdýk. 

Mart ayýnda yapýlan genel kurulda yeni yönetim kurulu seçildi. Seçimi 
kongrede daha çok üyenin katýlýmý ile yapmak isteðimizi maalesef Dernekler 
Masasýnýn seçimli genel kurulun her yýl ayný tarihte yapýlmasý kuralý nedeniyle 
gerçekleþtiremedik. Baþkan Aksel Siva ve Yönetim Kurulu üyesi Kubilay Varlý 
görevlerini tamamladýlar ve yeni yönetim kuruluna Piraye Oflazer ve Ayþe Bora 
Tokçaer geldi. Eski ve yeni ekibimize özverili çabalarý için teþekkür ediyorum. 
Aksel Siva gibi çok dinamik ve becerikli bir baþkandan sonra ayný tempoyu 
tutturmakta zorlandýðýmý itiraf edeyim. Dernek olarak devamlýlýðý ve güzel bir 
tempoyu yakaladýk, bunun devamýný diliyorum. Biz böyle bir deðiþim 
içindeyken, bir toplantý için Ýstanbul’a gittiðimizde, Atatürk havalimanýnda bizi 
karþýlayan görevlinin elinde “TÜRK NUROLOJÝ DERNEÐÝ” yazýlý bir levha ile 
karþýlandýk. Bakanlýðýn ani bir kararla adýmýzý deðiþtirmiþ olabileceðini düþü-
nerek telaþlandýk ama sonra bu yakýþtýrmanýn oradaki görevliye ait olduðunu 
anladýk.

Uluslar arasý iliþkilerimizde önemli geliþmeler oldu. Türkiye artýk çok sayýda 
Uluslar arasý toplantýya ev sahipliði yapýyor. 2008 de Cognitive Neuroscience, 
Child Headache ve Clinical Neurophysiology toplantýlarý Ýstanbul’da yapýldý. 
2009 yýlýnda UEMS Avrupa Uzmanlýk Dernekleri Birliði Nöroloji grup toplantýsý 
Ýstanbul’da gerçekleþtirildi. UEMS temsilcimiz Þerefnur Öztürk’ün katkýlarýyla 
Avrupa “Board” sýnavý için hazýrlýklar baþlatýldý. Haziran ayýnda Milano da ya-
pýlan ENS kongresinde, Aksel Siva ENS yönetim kurulu üyeliðine seçildi. Bir 
önceki temsilcimiz Yeþim Parman’dý. Haziran sonunda Budapeþte’de yapýlan 
Uluslar arasý Epilepsi kongresinde Çiðdem Özkara’ya ILAE tarafýndan “epilepsi 
elçisi” belgesi verildi. Eylül 2009 da Avrupa Nöroimmunoloji Okulu (ESNI) 
Rana Karabudak baþkanlýðýnda Boðaziçi Üniversitesinde gerçekleþtirildi. 
Okula katkýlarýndan ötürü kendisine “Kariyer ödülü” verildi. Aynur Özge Uluslar 
arasý Baþaðrýsý sýnýflandýrma komitesine seçildi. Tüm bu çabalarýn getirisi Eylül 
ayýnda Floransa da yapýlan EFNS toplantýsýnda  2014 EFNS toplantýsý için aday 
olan Ýstanbul’un Berlin ve Oslo’ya karþý delegelerin oylarýnýn çoðunu kazan-
masý oldu. Katkýsý olan tüm arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Ekim ayýnda, 
Bangkok’ta yapýlan Dünya Nöroloji Federasyonu Kongresine çok sayýda üye-
miz katýldý. Bu kez seçilmedik ama seçtik. Baþkan seçilen Prof. Vladimir 
Hachinski’yi kutluyor, bugün aramýzda olmasýndan onur duyuyoruz.

Yýl boyunca ortak gündemimizi oluþturan bazý tartýþmalý konularýmýz vardý. 
Halen getirilmek istenen Tam gün Yasa Tasarýsý gerçekleþirse, özlenen bir tam 
gün çalýþma sistemi yerine daha çok performansa dayalý bir ücretlendirme 
yasasý olacaðý, asýl iþlevi eðitim olan týp fakültelerinde eðitimin niteliðini 
düþüreceði, uzun vadede toplum saðlýðý açýsýndan da ciddi sorunlar yaratacaðý 
gibi kaygýlarýmýz var. Bu kaygýlarýn giderilmesi için TTB-Uzmanlýk Dernekleri 
Kurulu (UDEK)nun çabalarýna katýlýyor ve birlikte hareket ediyoruz.

Bir diðer konu Saðlýk Bakanlýðýnýn Temmuz 2009 tarihinde yürürlüðe giren 
Týpta Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði idi. Bu yönetmelik Nöroloji Uzmanlýk Eði-
timi ve Yan dallarý ile ilgili deðiþiklikler içeriyor. Nöroloji Yan Dalý olarak 
belirlenen Klinik Nörofizyoloji, Yoðun bakým ve Algoloji alanýnda bir müfredat 
programý oluþturulmasý için çalýþmalarýmýzý baþlattýk. Yine bu yönetmelikle, 
uzmanlýk eðitimi, Avrupa Birliði uyum çabalarý çerçevesinde 4 yýla indirildi. 

Dilaver Kaya Ödül alýrken

Poster Ödülü

Prof. Dr. Önder Akyürekli emeklilik plaketini alýrken

Sözel Bildiri Ödülü
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Dernek olarak yeni bir müfredat programý hazýrlýyoruz.

Mecburi hizmete giden hekimler in alt yapý yetersizliði nedeniyle bulunduklarý yerlerde öðrendiklerini uygulama güçlükleri var. 
Mecburi hizmette ve özel hastanelerde çalýþan üyelerimizin sorunlarýný geçmiþ yýllarda olduðu gibi bu yýl da Ulusal kongremizde bir 
oturum düzenleyerek tartýþacak ve birlikte çözüm arayacaðýz. 

Yeterlik sýnavlarýnýn 6.sý bu yýl da kongre sýrasýnda yapýlacak. Uzman ve son sene asistanlarýnýn katýlýmýný bekliyor ve destekliyoruz. 
Bu sýnavýn uzmanlýk ve doçentlik öncesi bir ön koþul olmasýný öneriyoruz. Yeterlik kurulu ve sýnav komisyonunda görev almak 
isteyen arkadaþlarýmýzý Mart ayýndaki genel kurula davet ediyorum. Bu yýl bu kurullarýn seçimi var. Yeterlik kursunu 2 yýlda bir 
yapýyoruz, her yýl olmasý için istekler var, yeni seçilecek kurulun bu konuyu dikkate almasýný diliyorum. Özverili çabalarý ve keyifli bir 
çalýþma ortamý saðladýklarý için sýnav komisyonuna teþekkür ediyorum.

Türk Nöroloji Dergisi artýk çevrimiçi olarak ta çýkýyor ve basýlý dergi 2000 adet daðýtýlýyor. Türk Týp Dizini ve Türk Medline indeksinde 
yer alýyor. Uluslar arasý indekslere baþvurumuzu tekrar yaptýk. Baþvuru sonrasý 4 sayý inceleniyor. Bir baþvuru reddedildiði takdirde 
2 yýl beklemek gerekiyor. Ýndekslerde yer alabilmek için daha çok araþtýrma yazýsýna gereksinimimiz var. Uzmanlýk tezleri ve kongre 
bildirilerinin yazýya dönüþtürülmesi için üyelerimizi teþvik ediyor, ilginizi bekliyoruz. 

Türk Nöroloji Bülteni Mehmet Özmenoðlu ve Cavit Boz arkadaþlarýmýz tarafýndan çýkartýlýyor. Bülten, haber ve duyurularla 
üyelerimiz arasýnda önemli bir iletiþim olanaðý saðlýyor. Önemli bulduðunuz konularda duyuru, haber ve resimlerle katkýlarýnýzý 
bekliyoruz.

Web sayfamýz genç nörolog arkadaþlarýmýzýn desteðiyle baþlatýlmýþtý. Dernekle ilgili bilgileri, çalýþma gruplarý ve faaliyetleri, ödüller, 
burslar, haber ve duyurular, ayýn vakasý gibi kýsýmlarý içeriyor ve üyelerimizin ilgisini çekiyor.  Genç nörologlarýn katkýlarýnýn 
devamýný diliyorum.

TND faaliyetleri arasýnda Taný ve Tedavi rehberlerini de hatýrlatmak istiyorum. Bu sene Multipl Skleroz, Uyku ve Beyin-damar 
hastalýklarý ile ilgili 3 yeni rehberi çantalarýnýzda bulacaksýnýz. Üyelerimize yararlý olacaðýný umuyoruz.

Nörolojik Bilimlerdeki geliþmeler sayesinde, günümüzde nörolojik hastalýklarýn birçoðu teþhis ve tedavi edilemez hastalýklar 
olmaktan çýkmýþ, yeni tetkikler ve tedavi alternatifleri var olmuþtur. Son yýllarýn en önemli geliþmelerinin ne olduðu konusunda 
yaptýðým mini anketin sonunda “Tüm vücut MR Nörografi” ve “Diffuzyon sensor traktografi”yi seçtik. Bu yöntemlerle sinir 
sisteminin geçmiþte  hayal bile edemediðimiz  çok ince ayrýntýlarýnýn gösterilmesi mümkün olabilmektedir.

Türkiye’nin bilimsel yayýnlarýndaki yerinin 2008 rakamlarýna göre Dünya ülkeleri arasýnda 17.liðe yükseldiðini görmek  
sevindiricidir. Bunlar içinde Týp Bilimleri baþta gelmekte ve Nörolojik Bilimlere ait yayýnlar önemli bir yer tutmaktadýr. Bu yýl yapýlan 
yayýnlar arasýnda,  Nature Medicine ve The Journal of Neuroscience dergilerinde yayýnlanan 1. Perisitlerin kapiller damarlarda 
akýmý zorlaþtýran etkilerini gösteren ve 2. Nanopartiküller aracýlýðýyla kan beyin bariyerini aþarak “caspase 3” inhibitörlerini beyine 
gönderen ve iskemik hasarý azalttýðýný gösteren deneysel çalýþmalarý nedeniyle Hacettepe Nörobilim ekibini kutluyor, baþarýlý 
çalýþmalarýnýn devamýný diliyorum. 

Bugün aramýzda ana konferanslar için 3 deðerli konuðumuz var. Angela Vincent Ýngiltere’den, David Zee Amerika’dan ve Vladimir 
Hachinski Kanada’dan geldiler. Kongre boyunca Yurt dýþýndan gelen diðer 11 davetli konuþmacýyý da tanýmak ve dinlemek fýrsatýmýz 
olacak. Bunlardan 4’ü, Deniz Kýrýk, Orhun Kantarcý, Nilüfer Ertekin Taner ve Cenk Ayata Yurt dýþýnda baþarýlý çalýþmalarý olan genç 
meslekdaþlarýmýz. Genç nörologlar için güzel örnekler oluþturuyorlar.

TND, Türk Nörolojisine önemli katkýlarý nedeniyle, bu yýl Prof. Edip Aktin ve Cumhur Ertekin hocalarýmýza Bilim ve Hizmet ödülü 
vermeyi uygun gördü. Kendilerine bugün küçük bir törenle þükranlarýmýzý sunacaðýz. Konuþmamý bitirirken, TND yönetim kurulu 
adýna kongrenin düzenlenmesinde emeði geçen herkese, kongre düzenleme ve bilimsel kuruluna, çalýþma gruplarý ve 
baþkanlarýna, tüm konuþmacýlara, katýlýmcýlara, kongremize destek veren ilaç endüstrisinin deðerli temsilcilerine ve Flaptour 
ekibine yönetim kurulu adýna sonsuz teþekkürlerimizi sunuyorum. 

Tulay Kansu

Prof. Dr. Tülay KANSU’nun  TIP BAYRAMI Mesajý

Deðerli Meslekdaþlarým,

Bültenimizin Mart sayýsýnda Týp Bayramýnýzý kutlarken, geçmiþ yýlýn olaylarýný da gözden geçirmek istedik. Bildiðiniz gibi bu yýl 
tababet ve þuabatý sanatlarýnýn tarzý icrasýnda yeni bir dönem baþladý. Tam Gün Yasasý hekimlerin muhalefetine raðmen çýkarýldý. 
Nöbet ücretleri 3 liradan 5 liraya artýrýldý. Týpta yeni Uzmanlýk Yönetmeliði nedeni ile mahkemelerde 60’a yakýn dava açýldý. Hayat 
hekimler için daha da zorlaþtý.

Kuþ gribi, kene ateþi gibi tehlikeleri savuþturmuþtuk ki, bu yýl domuz gribi tehdidi baþladý. Saðlýk Bakaný aþýyý bulup getirdiðinde, 
Baþbakan “ben aþý filan olmam” dedi. Komplo teorisyenleri aþýlamanýn insan nüfusunu azaltmaya yönelik uzun vadeli bir plan 
olduðunu iddia etti. Ýçinde domuz lafý olduðu için aþý halkýmýzdan da tepki aldý. Þerefnur, aþýnýn etkisine dair yeni bir hipotez ortaya 



attý (Medical Hypothesis 2010). Aþý ve diðer konularda anlaþamayan eski ve yeni Saðlýk Bakanlarý Meclis’te yumruklaþtý. 
Tartýþmalar sýrasýnda Baþbakan Bahçeli’yi týp dünyasýna havale etti, Oktay Vural da Baþbakaný “Dunning Kruger” sendromuna 
benzetti.

Týpta bu geliþmeler olurken, Türkiye’de siyasi tansiyon hep yüksek kaldý. Ankara’da istihbarat savaþlarý karmaþýk bir hal aldý. 
Çukurambar’da 2 ajan Arýnç’ýn evini gözetlerken yakalandý. Birisi elindeki krokiyi yutmaya kalktý. Arýnç gördüðü ilgiden çok 
memnun kalmýþtý ki, gözlenen kiþinin o olmadýðý anlaþýldý. Derken, 2 askeri araca el kondu ve suikastçiler suçüstü yakalandý. 
Yakalananlar aþçý, marangoz ve elektrikçi çýktý. Suç aleti olarak havuç, lahana ve pýrasa ele geçirildi. Ergenekon operasyonlarý 
çerçevesinde Kozmik Oda’nýn sýrlarý araþtýrýldý. Olaylarý anlamakta güçlük çekenler arasýnda, Kozmik Oda’yý nukleer merkez veya 
kozmetik salonu sananlar vardý. Sarýkýz, Yakamoz, Ayýþýðý operasyonlarý nedeniyle adý gündeme gelen Demirel “at izi, it izine karýþtý” 
diye yine veciz bir laf ortaya attý. Rektörler hapse girdi, Türkan Saylan göz altýnda yaþamýný yitirdi. Öte yandan M.Ali Aðca tahliye 
oldu, 5 yýldýzlý bir otele yerleþti. “Ben Allah deðilim, Mesih’im” dedi ve hayat felsefesinin silah tutmaya engel olduðunu beyan etti.

Bu yýl demokratik bazý açýlýmlar yapýldý. Ermeni’lerle top oynandý. Roman’lara mesir macunu daðýtýldý. Sanatçýlar Köþk’e 
çaðrýldý, Bülent Ersoy Hermes çantasýnýn reklamýný yaptý. Baykal, cübbeli Ahmet Hoca’ya þifa dilemek için telefonla aradý. Habur 
kapýsý PKK’lýlara açýldý. Ýþler çýðýrýndan çýkýnca DTP kapatýldý, ertesi gün BDP açýldý. Böylelikle toplam siyasi parti sayýsý 60’a ulaþtý 
(Vikipedi 2010). YÖK ve Danýþtay katsayý hesabýnda yine anlaþamadý. Meslek okullarýnýn ne önü açýldý, ne de arkasý kapandý. 
Filmlere 3D, telefonlara 3G teknolojisi geldi. Bir de 4/C meselesi vardý ki, bir türlü hallolmadý. Kadýnlarda G noktasýnýn bir tevatür 
olduðu anlaþýldý.  Hülya Avþar’la Bülent Ersoy yine kapýþtý. Behlül’le Bihter arasýnda yastýk var mýydý, yok muydu tam anlaþýlamadý.  

ABD, Orta Doðu’ya demokrasi getirme çabasýný Irak’tan, Afganistan’a taþýdý. Bütün bunlar olurken Obama neden Nobel barýþ 
ödülü aldý, kimse anlamadý. Nobel Týp ödülünü alanlar insan ömrünün uzatýlmasý konusunda ümitleri artýrdý ama ölüme çare henüz 
bulunmadý. Darwin’in 200. doðum yýldönümü nedeniyle Evrim Teorisi ve türlerin kökeni tartýþýldý. Harvard’lý bilim adamlarý agresif, 
bencil ve hoþgörüsüz olmanýn evrim basamaðýnda daha ileride yer aldýðýný açýkladý. Evrimin bu yönde olmamasý ümidiyle, 

Týp Bayramýnýzý kutluyor, güzel bir gelecek diliyorum.
 Tülay Kansu

Sevgili Meslektaþlarým, Deðerli Misafirler,

Türk Nöroloji Derneði tarafýndan sunulan Bilim ve Hizmet Ödülü´nü alýrken hayatýmýn onur veren bir anýný yaþadýðýmý söylemek 
istiyorum. Beni bu ödüle aday gösteren Ýstanbul Týp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalý Akademik Kurulu´na, Türk Nöroloji Derneði 
Yönetim Kurulu´na, beni onurlandýran konuþmasý için Prof. Dr. Piraye Oflazer´e teþekkürlerimi sunuyorum. Ayrýca, hayatýmýn 
güçlükleri karþýsýnda sabýr, destek ve sevgisini esirgemeyen eþim Resan Aktin´e minnet duygularýmý, huzurunuzda tekrarlamaktan 
mutluluk duyuyorum.

Benim nöroloji maceram 56 yýl önce baþlar. Anadolu´da Frengi Savaþ Tabibi olarak geçen 5 yýllýk çetin bir mecburi hizmet 
devresinden sonra,o zamanki adýyla, Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Cerrahpaþa Nöroloji Kliniði´ne volonter asistan olarak 
baþvurmuþtum. Yani, maaþsýz asistanlýk, üstelik ihtisas süresinden de sayýlmýyor, resmi bir tarafý yok, pir aþkýna. Tarih, 15 Mayýs 
1953.

Bu teþekkür konuþmasýnda o zamanki Cerrahpaþa Nöroloji Kliniði'nde neler gördüm, neydi "Ýnsan Manzaralarý", portreler 
çizeyim dedim. Zira önemli insanlardý onlar. Bir kýsmý hocalarým oldu, bir kýsmý da sonradan Türk nörolojisine büyük hizmetleri 
geçen asistan arkadaþlarým. Hepsinden söz edemiyorum,  zamanýmýz az, affetsinler beni.

Cerrahpaþa'ya geldiðimde, Nöroloji Kliniði'nin Direktörü Prof. Dr. Necmettin Polvan'dý. Profesör Polvan, asker kökenli idi. 
Nöroloji ihtisasýndan önce bir süre iç hastalýklarýnda çalýþtýðýndan, genel týp kültürü geniþti. Olaylara ve hastalara bakýþýnda, adeta 
felsefi bir yaklaþýmýn izlerini görürdünüz. Necmi Bey, birkaç yýl önce Amerika'dan dönmüþtü ve bize öðrettiði nöroloji de, o günlerin 
modern nörolojisi idi.

Polvan Hoca, etrafýndakilere mesafeli bir insandý. Ama zaman zaman hayatýndan söz ederken cana yakýn ve içtenlikli olurdu. 
Bakýn, bir yerde hayatýný þöyle anlatýyor:

"1907 yýlýnda Sinop'ta doðdum. Babam Bahriye Kolaðasý idi. Ben doðduðum zaman, o güne kadar alamadýðý 17 aylýk maaþýný 
almýþ ve bu yüzden, bana "uðurlu çocuk" demiþti. Ýlkokulu bitirdikten sonra, horoz döðüþtürmeye baþladým. Samsun'a geldiðimiz 
zaman, Birinci Dünya Harbi henüz baþlamýþtý. Rus Filosu gelir, Samsun'u adamakýllý bombardýman ederdi. Bu sýrada, mektep tatil 
olur, ben de sahile koþar, top atýþlarýný seyrederdim".

Yiðit adamdý Necmettin Bey. Tutulduðu akciðer kanserinden yýllar sonra, beyin metastazýyla hastalandýðý zaman, paniðe 
kapýldýðýna, þikayet ettiðine þahit olmadým. Sükünetle bekledi ölümü. Yeðeni Prof. Dr. Özgür Polvan'dan dinlemiþtim. Necmi Bey, 
hastalýðý sýrasýnda, Özgür'den, aile kabristanýnda kendisi için bir mezar hazýrlatmasýný ister. Bitince, birlikte gidip görürler. Necmi Bey, 
"tamam" der. Polvan Hoca'yý 1980 yazýnýn sýcak bir günü oraya defnettik.

Sn. Prof. Dr. Edip AKTÝN’in 
45. Ulusal Nöroloji Kongresi Ödül Töreni Konuþmasý 
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O yýllarýn Nöroloji Kliniði'nin büyük þanslarýndan biri de Prof. Dr. Kenan Tükel'dir. Kenan Bey de, önce Fransa, sonra da Kanada 
Montreal Nöroloji Enstitüsü'nde verimli çalýþmalar yapýp Cerrahpaþa'ya dönmüþtü. Türkiye'ye düzenli bir elektroansefalografi (EEG) 
uygulamasýný Kenan Hoca getirmiþtir. Güzel bir nöroanatomi ve nörofizyoloji formasyonu almýþtý. Bunu, nörolojik olaylarýn 
yorumuna uygulayýnca, klinik nöroloji saðlam bir tabana oturtulmuþ oluyordu. Hele epilepsi konusu, býkýp usanmadan iþlediði bir 
konuydu. Montreal Nöroloji Enstitüsü'nde Penfield, Jasper ve arkadaþlarýnýn bu konuya getirdikleri anatomo-fizyolojik yaklaþým onu 
çok etkilemiþti. Öðrendiklerini, cömertçe etraf ýna yayýyordu. Kenan Bey, bildiklerini gerçekten ustaca anlatan bir hocaydý. Parlak bir 
hafýzasý olduðunu da eklemeliyim.

Ýyi bir raslantý, Prof. Dr. Sabahattin Kerimoðlu birkaç yýl sonra (50'li yýllarýn ortalarýnda) Londra'ya, serebral anjiyografi çalýþmaya 
gitti. Dönüþünde, ilk anjiyolarý hep birlikte, Çapa Radyoloji Kliniði'nde yaptýðýmýzý hatýrlýyorum.

Sabahattin Bey, Biz asistanlarýn koruyucu aðabeyi idi. Kardeþ ruhlu, sevgi dolu bir insandý.

Yine 50'li yýllarýn ortalarýnda, Prof. Dr. Feyyaz Berkay, Nöroþirürji hocasý olarak bize katýldý. Feyyaz Bey'in, sýnýfýnýn en önde 
gelenlerinden olduðu söylenir. Parlak bir cerrah olarak tanýnýrdý. Çok geniþ genel týp bilgisi vardý. Bildiðini de iyi bilirdi. Ondan çok þey 
öðrendim.

Burada, kýsa bir muhasebe yapmak uygun olacak. Cerrahpaþa'da, o yýllarda, bir Türk nöroloji ekolünün geliþip serpildiðini 
söylemek mümkün. 1955'den sonraki yaklaþýk 10 yýl içinde, nöroloji ve psikiyatri dallardýnda bu ekolden etkilenen 15 kadar 
akademisyen yetiþtirdiðini söylersem, o yýllarýn ne kadar verimli geçtiði ortaya çýkar.

Bu ekolün, tüm Türkiye yüzeyinde etkili olduðunu düþünüyorum. Gerçekten de, büyük þehirlerden sonra, 1960 ve 1970'lerde 
yurdun her tarafýna yayýlan nöroloji anabilim dallarýnýn önemli bir bölümünü ya Cerrahpaþa'dan uzmanlýk alanlar veya onlarýn 
öðrencileri kurup geliþtirdiler. Cerrahpaþa pýnarý, 19. yüzyýlýn sonlarýna doðru baþlayan Türk nöroloji eðitim ve öðretiminin 
harmanlandýðý ana kaynaklardan biridir, diye düþünüyorum.

O günlerden hatýrladýklarým arasýnda, Dr. Bedriye Kot'un özel bir yeri var. Bedriye'yle fakülteden sýnýf arkadaþýydýk. Ben Kliniðe 
baþladýðýmda, baþasistandý, ayný yýl doçent oldu.

Bedriye, hem iyi bir nörolog, hem de eþi az bulunan bir hanýmefendiydi. Terbiyeli, sabýrlý, disiplinli olduðu kadar da yumuþak, 
çevresindekilerin kiþiliðine büyük özen gösteren mükemmel bir insandý. Þefkatliydi, asistanlarýn sýkýntýlý, zor zamanlarýnda 
sýðýndýklarý limandý.

Bedriye, sanýrým Prof. Polvan'la bir anlaþmazlýk sonucu, Cerrahpaþa'dan ayrýlýp Ege Üniversitesi Týp Fakültesi'nde Nöroloji 
Kliniði'ni kurmaya gitti. Orada adeta sýfýrdan baþlayýp, alt uzmanlýk dallarýyla birlikte, iyi organize olmuþ bir Nöroloji Kliniði kurdu ve 
geliþtirdi. Bu Klinikte yetiþenlerin bir bölümü, bir kaç yýl sonra, Dokuz Eylül Týp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalý'ný kurdular.

Cerrahpaþa Nöroloji Kliniði'nin o yýllardaki en önemli isimlerinden biri de rahmetli Nedim Zembilci idi. En çarpýcý, en parlak 
simasýda diyebiliriz. Zekasý, konuþmasý, yüzü ve gözleriyle cývýl cývýldý Nedim. Bir konuyu ele alýp toparlayýþý, meseleleri ortaya 
koyuþu ile standart üstü bir insandý. Güçlü bir bilgisayardý diyeceðim. Cerrahpaþa Nöroloji Anabilim Dalý'nýn bugünkü epilepsi 
birikiminde onun önemli payý olduðunu biliyoruz.

Yine 50'lerde, Nöroloji Kliniði'nin çalýþkanlýk, bilimsel merak ve titizliðiyle öne çýkan asistanlarýndan biri de Turgut Zileli'dir. Turgut, 
uzman olduktan sonra, uzun yýllar, seçkin Amerikan Nöroloji Merkezlerinde çalýþtý.

Dönüþünde, Ýstanbul'da özel hastanelerden çok iyi teklifler aldýðýný biliyorum. Fakat Turgut, o yýllarda henüz kuruluþ aþamasýnda 
olan Hacettepe'de çalýþmayý tercih etti, eþi rahmetli Leyla Zileli ile birlikte. Ýyi de oldu bu. Kýsa sürede Hacattepe Nöroloji Kliniði, 
Nöroþirürji ile birlikte, Türkiye'nin en geliþmiþ nöroloji merkezlerinden biri haline geldi. Ayrýca, ülke yüzeyinde kurulmasýna yardýmcý 
olduklarý Nöroloji Kürsüleriyle, düzeyli ve saðlam bir nöroloji eðitiminin bütün yurda yayýlmasýný saðladýlar.

1953 yýlýnda volonter asistan olarak girdiðim Cerrahpaþa Nöroloji Kliniði'nden, 1960'da doçent olduktan 3 yýl sonra, 1963 
yýlýnda ayrýldým. Ýstanbul Týp Fakültesi, Cerrahpaþa ve Çapa'da, ileride iki ayrý fakültenin çekirdeðini teþkil edecek þekilde, iki ayrý 
grupta organize oluyordu. Prof. Dr. Kenan Tükel'in baþkanlýðýnda, Doçent olarak ben, Uzman Dr. Aynur Baslo, Asistan Dr. Erhan 
Oðul, Çapa Nöroloji Kürsüsü'nü kurmak üzere görevlendirildik. Giderken, elimizde refleks çekiçlerimizden baþka birþey yoktu. 
Orada, Psikiyatri Kliniði'nin 4-5 odasýna sýðýndýk.

Çapa Nöroloji Kliniði'nin (bugünkü Ýstanbul Týp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalý) geliþip bugünkü imkan ve bilimsel düzeyine 
eriþmesi ayrý bir konu. Zamanýmýz da o kadar bol deðil. Ama, bu geliþmeye ilk ivmeyi verenlerin baþýnda, Prof. Dr. Aynur Baslo'nun 
geldiðini söylemeliyim.

Tanýðý olduðum 56 yýlýn muhabesini yaptýðým zaman, þu sonuca varýyorum: Bugün Türk Nörolojisinin ulaþtýðý düzey, geçip giden 
zamanýn boþuna harcanmadýðýný gösteriyor. Bunda emeði geçen, adlarýný teker teker sayamadýklarým dahil, herkesi saygý, rahmet 
ve þükran duygularýyla anýyorum.

Bilime hizmet ve katký, kuþkusuz, ulusal düzeyde de övgü ve teþekküre layýktýr. Ama bunu uluslararasý düzeye çýkarmak, 
uluslararasý alanda söz sahibi olmak, genç kuþaklarýn ideali olmalýdýr, diye düþünüyorum. Ýþte þimdi karþýmýza böyle bir bilimadamý 
geliyor. Sevgili Cumhur'u alkýþlamak için sabýrsýzlanýyorum.

Hepinize sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum.
 Edip AKTÝN



Vehbi Koç 
Vakfý'nýn 
insanlarýn 
yaþam 
kalitesinin 
artýrýlmasýna
katkýda bulunan

Türk Nöroloji Dergisi Danýþma Kurulu 2009 yýlýnda yayýnlanan araþtýrma 
makaleleri arasýnda en fazla oy alan 3 makaleyi ödüle layýk bulmuþtur.

Ödül Alan Makaleler

1. Sevda Erer Özbek, Mehmet Zarifoðlu, Necdet Karlý, Alis Özçakýr, Demet Yýldýz, 
Doða Aslan. Türk Nöroloji Dergisi. 2009: 15: 3 : 109-118
Hareket Bozukluklarýnýn Bursa Ýli Orhangazi Ýlçesinde Görülme
Prevalansý (Türkiye Toplum Tabanlý Prevalans Çalýþmasý)
(A Population-Based Survey to Determine the Prevalence of Movement
Disorders in Orhangazi District of Bursa, Turkey)

2. Oðuzhan Kurþun, Hülya Karataþ, Kayýhan Uluç, Sevim Erdem Özdamar,
Tomris Erbaþ, Ersin Tan. Türk Nöroloji Dergisi. 2009: 15: 1 : 24-30
Glukoz Metabolizmasý Bozukluklarý Sonucunda Oluþan Distal Nöropatinin
Ýntraepidermal Sinir Lifi Analizi Yöntemiyle Erken Tanýsý
(Early Diagnosis of Distal Peripheral Polyneuropathy Due to Glucose
Metabolism Disorders via Intraepidermal Nerve Fiber Analysis)

3. Ergun Y Uç, Matthew Rizzo, Elizabeth Dastrup, Jon David Sparks, Steven
W Anderson, Jeffrey D Dawson. Türk Nöroloji Dergisi. 2009: 15:1 :10-18
Parkinson Hastalýðý Olan Sürücülerde Viraj Dönme Yetisinde Azalma
(Impaired Curve Negotiation in Drivers with Parkinson's Disease)

TÜRK NÖROLOJÝ DERGÝSÝ 2009 YAYIN ÖDÜLLERÝ

kiþi ve kurumlarý teþvik  etmek amacýyla 2002 
yýlýndan beri her yýl eðitim, saðlýk, kültür ve sanat  
alanýndan birinde verdiði 'Vehbi Koç Ödülü'ne, bu 
yýl beyin ve damar hastalýklarý konusunda ulus-
lararasý alanlarda elde ettiði baþarýlar ile Prof. Dr. 
Turgay Dalkara’ya verildi.

Vehbi Koç ödülünü almaya hak kazanan Prof. Dr. 
Turgay Dalkara ödülünü ve temsili çekini Vehbi 
Koç Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Semahat 
Arsel’in elinden aldý. Eþi ve bilim alanýnda çalý-
þan kýzlarý ile ekibine teþekkür eden Dalkara, “Ül-
keme yaptýðým mütevazý katkýlar nedeniyle böy-
lesi bir ödüle layýk görüldüðüm için gurur duy-
dum” dedi. 

Kariyerinde pek çok ödül kazandýðýný ve artýk 
teþvik amaçlý bir ödül beklemezken Vehbi Koç 
ödülünün sürpriz olduðunu belirten Dalkara, “Bu 
ödül için aday olunmuyor. Bir sabah telefonum 
çaldý ve ödüle layýk görüldüðüm söylendi, çok 
gurur duydum” dedi.

Hacettepe’de ekibiyle birlikte migren, beyin da-
marlarýnýn týkanýklýðýnýn açýlmasý, parkinson, al-
zeimher gibi hastalýklar üzerine çalýþan Dalkara 
kazandýðý para ödülünü sürdürdüðü projeler için 

harcayacak. Ayrýca 
Dalkara emeklilik 
döneminde 
birikimlerini kitaba 
dönüþtürerek toplumla 
paylaþmak istediðini de 
dile getirdi.

Aldýðý Ödüller:

1981 'de Atatürk Bilimsel Araþtýrma 
Teþvik Ödülü

1987 'de Tübitak Teþvik Ödülü
1988 'de Sandoz Farmakoloji Bilim Dalý 

Üçüncülük Ödülü
1990 'da Eczacýbaþý Týp Ödülü
1991 'de Hacettepe Üniversitesi 

Bilim Baþarý Ödülü
1992 'de Sandoz Farmakoloji Bilim Dalý 

Birincilik Ödülü
1996 'da Hacettepe Üniversitesi Vakfý Bilimsel 

Araþtýrma Birincilik Ödülü
2002 'de TÜBÝTAK Bilim Ödülü

H A B E RH A B E R

Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 
Nöroloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi 
Prof. Dr. Kaynak Selekler 
7 Þubat 2010'da emekli oldu.

Deðerli arkadaþlar,

Tam 67 yaþ ve dile kolay, 42 sene devlet 
memuriyet hizmeti. Ýþin sonu; memuriyetten 
ayrýlýþ. Ama sanýrým doktorlarýn iþi bitmez. 
Önce bir süre dinlenmeyi düþünüyorum. 
Sonrasý? Allah saðlýk verirse kýsmet. Sizlerin 
de saðlýklý emeklilik görmenizi ve daha sonra 
saðlýklý günler geçirmenizi dilerim. 

Bundan sonra e-mail trafiðinde daha çok 
buluþacaðýmýzý sanýyorum. 
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Doç. Dr. Gülnihal Kutlu (SB Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi)

Doç. Dr. Emine Genç (Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fak.)

Doç. Dr. Recep Alp (Kars Kafkas Üniversitesi)

Doç. Dr. Özcan ÖZDEMÝR (Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Týp Fak.)

Doç. Dr. Semih GÝRAY (Adana Baþkent Üniversitesi Týp Fak.)

Doç. Dr. Erdal Eroðlu (GATA)

Doç. Dr. Ufuk Emre (Karaelmas Üniversitesi)

Doç. Dr. Alev Leventoðlu (Ufuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Münire Kýlýnç (Baþkent Üniversitesi)

Doç. Dr. Belgin Koçer (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Deniz Tuncel (Maraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi)

Doç. Dr. Kadriye Aðan (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Aslý Kurne (Hacettepepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Ýrsel Tezer (Hacettepepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Müge Yemiþçi (Hacettepepe Üniversitesi)

Yeni Nöroloji Doçentlerimiz
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2010
ULUSAL KONGRELER
I. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi

4-9 Aralýk 2010,   Pixos Sungate Hotel, ANTALYA

Yeni TND Yönetim Kurulu Üyeleri

Soldan saða Oturanlar: Prof. Dr. H. Özden Þener, Prof. Dr. Tülay Kansu (Baþkan), 
                                    Prof. Dr. Ayþe Bora Tokçaer (Sayman)
Ayaktakiler: Prof. Dr. Raif Çakmur, Prof. Dr. Mehmet Özmenoðlu, 
                   Doç. Dr. Þerefnur Öztürk (Genel Sekreter), Prof. Dr. Piraye Oflazer

Deðerli arkadaþlar, 
birlikte toplam 5 saat süren (14.00-19.00) toplantýya nöroloji uzmaný ve asistanlarýndan oluþan 32 kiþi katýldý. Çok kýsa bir giriþ ve baþ aðrýlarý sýnýflandýrma 
bilgisinden sonra sunum programý þöyleydi: Migren - Mehmet Özmenoðlu / Gerilim tipi baþ aðrýsý - Serap Üçler / Küme baþ aðrýsý - Taner Özbenli / Tehlike 
iþaretleri ve sekonder baþ aðrýlarý - Musa Öztürk

Baþ Aðrýsý Uzmanla Buluþma toplantýlarýndan Karadeniz'de planlanmýþ olaný 12 Aralýk Cumartesi günü Fatsa'da yaptýk. Aralarla 

Sunumlardan sonra olgu tartýþmalarý ve serbest soru-yanýt bölümleri 
gerçekleþitirildi. Ýlgi genel olarak iyiydi. Tek þanssýzlýk, Musa'nýn uçaðýnýn 
üç saatlik bir gecikmeden sonra Çarþamba Havaalaný'na 
inmesiydi.Konakladýðýmýz ve toplantýyý yaptýðýmýz otel, her türlü 
amatörlüðün ötesinde sýcak bir atmosferi, yanýndan akan bir ýrmaðý ve bol 
yeþilliði olan bir oteldi.Toplantýnýn sponsoru Ulagay Menarini Grup 
temsilcileri, katýlýmcýlarýn sorunlarýný çözme konusunda özveriyle 
çalýþtýlar. Pazar günü, katýlýmcýlarýn ve konuþmacýlarýn çoðu erken 
saatlerde ayrýldýklarý için ýrmak kenarýnda yapýlan Barbekü partisine 
katýlým az oldu. Baþarýlý bir toplantýya uzaklardan gelerek katýlan bütün 
konuþmacýlara teþekkür ediyor, bütün grup üyelerine sevgilerimi 
sunuyorum.

Taner Özbenli

H A B E R
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2010
ULUSLARARASI  KONGRELER

I. 62nd Annual Meeting of the American 
Academy of Neurology 
April 10-17, 2010   Toronto, Canada
www.aan.com

II. 3rd International Congress on Neuropathic Pain 
(NeuPSIG 2010) 
May 27 - 30, 2010    Athens / Greece 
www2.kenes.com/neuropathic/Pages/home.aspx

III. 14th  International Congress of Parkinson‘s 
Disease and Movement Disorders
June 13 - 17, 2010   
Athens / Greece 

IV. 24th Annual Meeting of the Associated Professional 
Sleep Societies, SLEEP 2010
June 5-9, San Antonia

V. 20th Meeting of the European 
Neurological Society, ENS 2010  
June 19 - 23, 2010
Berlin / Germany
www.ensinfo.org

VI. 9th European Congress on 
Epileptology
June 27- July 1, 2010
Rhodes / Greece 

VII. 13 th WORLD CONGRESS ON PAIN
August 29 - September 2
Montreal, Canada

VIII. 14th Congress of the European Federation of 
Neurological Societies

25-28 September, 2010  Geneva, Switzerland

IX. 2th World Parkinson Congress, 
 WPC 2010
September 28 - October 1, 2010
Glasgow, Scotland, UK

X. 2010 Congress of the European Committee for 
Treatment and Research in Multiple Sclerosis

October 13-16, 2010
Gothenburg, SWEDEN

XI. 29th International Congress of 
Clinical Neurophysiology (ICCN)

October 28 to November 2, 2010
Kobe, JAPAN
www.iccn2010kobe.com

XII. The 4th World Congress on Controversies in Neurology 
(CONy)

October 28-31, 2010
Barcelona / Spain
Http://comtecmed.com/cony/

XIII. European Headache and Migraine Trust International 
Congress (EHMTIC 2010)

October 28-31, 2010
Nice / France 

XIV. 64th Annual Meeting of the American Epilepsy Society

December 3-7, 2010
San Antonio / TX / USA  
e-mail: csluboski@aesnet.org 

I. Parkinson’s Disease and Related Disorders
December 11-14, 2011   Shanghai, China
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