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 Prof. Dr. Yelda Özsunar, 1992 yılında mezun olduğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 
bitirdikten sonra aynı Üniversite’de Radyoloji ihtisasını tamamladı. Radyoloji eğitimi 
sırasında, Kopenhag Üniversitesi ve İhtisas sonrası Yale Üniversitesi, 1999-2001 yılları 
arasında ve 2007 de Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 2013’ de Londra Great 
Ormond Street Hospital’da 2017’ de Oxford Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliğinde 
Nöroradyoloji (Beyin Görüntüleme) alanında,  akademik ve bilimsel çalışmalar yaptı. 
Halen çalıştığı Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 2003 yılında Doçent, 
2008 yılında Profesör olduğu nöroradyoloji alanlarında akademik çalışmalarına devam 
etmekte iken, çeşitli gazetelerde popüler bilim ve üniversiteler ile ilgili köşe yazıları 
yazdı. Avrupa Nöroradyoloji Board Sertifikalı Prof. Özsunar, halen Türk Radyoloji ve 
Nöroradyoloji, Manyetik Rezonans Derneği, Avrupa Nöroradyoloji aktif üyeliği yanı sıra
yayın komitesinde de çalışmaktadır. Buna ek olarak Avrupa Manyetik Rezonans ve 
Biyoloji Derneğinin 2018 ve 2019 Kongre Bilimsel Düzenleme Komitesinde görev 
almıştır. Birçok uluslararası dergide hakemlik yapmakadır. Dr. Özsunar’ın çoğulukla 
beyin görüntüleme ve nörobilim alanında olmak üzere SCI de indekslenmiş ve basılmış 
71 adet uluslararası bilimsel makalesi, Beyin Tümörleri Görüntüleme Atlası ve Universal 
Symphony adlı uluslararası kitapları,  hakemli dergilerde yayınlanmış 25’in üzerinde 
ulusal yayını, yayınlanmış birçok bilimsel kitap bölümü, kitap çevirisi, 1400 ün üzerinde 
SCI ve 1600’nin üzerinde Google Akademik’de kayıtlı atıfı bulunmaktadır.  İyi derecede 
İngilizce bilen Dr. Özsunar birçok ulusal ve uluslar arası toplantıda davetli olarak 
konuşmalar yapmıştır. Yazarın ‘Evrensel Senfoni’ adlı bir müzikli popüler bilim kitabı; 
editörlüğünü çok sayıda gazete ve dergide yayınlanmış popüler bilim, çevre ve bilim 
felsefesi konuılarında yazılmış köşe yazıları mevcuttur. 

Dr. Özsunar Avrupa Birliği COST projelerinde kısa dönem bilimsel misyon komite (STSM)  
lideri olarak Glioma MR 2.0 görüntüleme projesinde çalışmakta, Avrupa Nöroradyoloji 
Derneği Board  eğitimleri veya sınavlarında  eğitici ve sınav görevlisi olarak görev 
almaktadır.   Dr. Özsunar halen Hemşirelik Fakültesi dekanlığı ve ADU Rektör danışma 
kurulunda öğrencilerden sorumlu öğretim üyesi olarak da görev yapmakta, ADU 
Teknokent’de, yurtiçi ve yurtdışı işbirlikleri ve proje ortaklıkları  ile  bilimsel araştırma 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Kişisel web adresi: evrensel-senfoni.com , e-posta:yeldaozsunar@gmail.com
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