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ESSR
HAKKIMIZDA;
ESSR Fransa‘nın Nancy şehri yakınlarında Pont-a-Mousson’da 17 Şubat 1966‘ da kuruldu. Derneğin eski adı “
Avrupa Deneysel Cerrahi Topluluğu – ESES‘‘ idi . 1970 li yılların ilk yarısında “deneysel cerrahi“ tanimi cerrahi
araştırmaların gelişmişliğini ve karmaşıklığını anlatmaya yetersiz bir hal almaya başladı. Bu nedenle, 16 Mayıs 1974
tarihinde Salzburg Genel Kurul toplantısında, “Avrupa Cerrahi Araştırma Topluluğu –ESSR“ şeklinde değiştirildi.
Topluluğun kuruluşunun temel amacı; uluslararası bilim ruhu dogrultusunda; Avrupa ve deniz aşırı ülkelerdeki
farklı uzmanlık alanlarını, klinik ve deneysel araştırma deneyimlerini paylasmak icin bir araya getirmek, iletişimlerini
sağlamaktır.
ESSR’in en belirgin özelliklerinden biri, genç araştırmacılara nasıl bir akademisyen, nasıl bir akademik cerrah
olunabileceğini öğreten bir ortam sağlamasıdır. Diğer araştırma topluluklarında paylaşılmayan bu üstün özellikleriyle
ESSR bugünde ayakta kalmayı basarmaktadır.

ESSR Üyeliği için Davet
Biz Avrupa Cerrahi Araştırma Topluluğu olarak cerrahi araştırmalarla ilgilenen
tüm meslektaşlarımızı, genç bilim adamlarını ve öğrencileri dernegimize ve yıllık
toplantılarımıza katılmaya davet ediyoruz.

ESSR’a üyeliginiz ile ne elde edeceksiniz ?
• ESSR size samimi bir uluslararası ortamda, klinik veya laboratuvar araştırmalarınızı
sunmak için benzersiz bir fırsat verir. Deneyimli öğretim üyelerinin gözetiminde
sunum becerilerinizi geliştirmenizi sağlar.
• Yılda 50 EURO gibi mütevazı bir üyelik ücreti ile Avrupa’nin en eski araştırma
topluluklarindan birisinin üyesi olacak ve her yıl farklı bir Avrupa ülkesinde unutulmaz
sosyal ve bilimsel anları paylaşabileceksiniz.
• Dernegin üyesi olarak ESSR Fellowship Award’a basvuru hakkınız olacaktir. Bu burs
ile araştırmalarınız icin maddi destek ve uluslararası pratik işbirliği yapma fırsati
bulacaksınız.
• Yıllık toplantılarda verilen Walter Brendel Ödülü, ESSR En iyi Klinik Araştırma
Ödülü, B. Braun Ödülü, Genç Araştırmacı Ödülü, Poster Ödülü.. gibi prestijli
ödüllerinden birini kazanabilirsiniz. Bu da sizin CV’nizde de yer alacak önemli bir onur
ve akademik seviye gostergesi olacaktir.
• İnternette öğrenim için eşsiz bir interaktif ortam olan ve tamamıyle internet aracılığı
ile büronuzda tamamlayabileceğiniz; sonucunda resmi bir sertifika alabileceğiniz
„Cerrahi Araştırma Kursu“ na ücretsiz katılabileceksiniz (yan tarafa bakınız).
• Derneğin resmi dergisi European Surgical Research (ESR) dir. Kongreye gönderilen
bildirilerin kabul edilme oranı %50’nin üzerindedir. Kabul edilen bildiriler Sience
Citation Index (SCI) iyi bir dergide European Surgical Research (ESR) basılmaktadır. Bu
durum katılımcıların CV’lerine önemli katkı sağlayacaktır.

ESSR- CERRAHİ ARAŞTIRMA
İNTERNET KURSU
2008’den bu yana , ESSR; Professor
Miguel Cainzos (Santiago de
Compostela, İspanya) başkanlığında bir
Cerrahi Araştırma İnternet Kursu
düzenlemektedir. Profesor Cainzos
bilimsel çalışmaların ve eğitim
komitesinin başkanı olmakla beraber
aynı zamanda derneğimizin de eski
başkanıdır. İnternet kursu; cerrahi
araştırmaları en temel yönleriyle ilgili
bilgiler vermekle beraber, özel cerrahi
araştırmalara yonelik özel modullerde
içermektedir - moleküler biyoloji
metodları, yara iyileşmesi,
mikrosirkülasyon, gastroenteroloji
araştırmaları, kardiyovasküler modeller,
travma, yanık, sepsis, intraabdominal
adezyon, transplantasyon ve robotik
cerrahi gibi. ESSR üyeleri bu ücretsiz
kursu almaları için websitemizi
(http://www.surgicalresearch.com)
ziyaret etmeye davet edilmektedir.
Dernek üyesi olmayan kisiler üyelik
başvurusu sonrası ya da üye olmak
istemedikleri takdirde sembolik kurs
katılım ücreti odeyerek bu kursu
alabilirler.

ESSR üyeliği başvurularınız için; Lütfen web sayfamızı ziyaret edin www.essr.info , veya ESSR Başkanı Mustafa
Cikirikcioglu, MD, PhD, FETCS (mustafa.cikirikcioglu@hcuge.ch), ya da Genel Sekreteri Thomas Hubert, DVM
(thubert@univ-lille2.fr ) , veya ESSR Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Erikoğlu (merikoglu@hotmail.com ) ‘na e mail ile
ulaşabilirsiniz.
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