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TÜRK �ÖROLOJĐ DER�EĞĐ SÜRDÜRÜLEBĐLĐR STRATEJĐK 
EYLEMLER TOPLA�TISI AMACI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TND SAT çalışma grupları bilmek ve yapmak için birlikte çalışmanın faydasına inanarak 
biraraya geldi. UNICON Danışmanlık Grubunun yöntemsel ve moderatör yönlendirmesi 
altında, Şubat 2007’de yaptıkları SAT sonuç raporunda tanımlanan hedeflerin ne 
kadarının eyleme dönüştüğünü, nelerin revize edildiğini ve nelerin eksik kaldığını tespit 
ettiler. Mevcut duruma yeni bir gözle bakarak TND’nin geleceğini yeniden tartıştılar.  
 
 
AMAÇ ve KAPSAM 
 
TND için önümüzdeki 10 yılın stratejik yol haritasınının değerlendirildiği bu çalışma 
“Sürdürülebilir Stratejik Eylemler Toplantısı” olarak tanımlandı. Bu rapor yapılan SSET 
süresince yapılan değerlendirmeleri, revizyon ve iyileştirmeleri  kapsamakta. 
 
Toplantının amacı SAT tarafından tespit edilen 10 temel stratejik alanda belirlenen 
TND’nin gelecek 10 yıl stratejilerinin sürdürülebilirliğini tartışmak ve güncellemek. 
 
SSET öncesinde derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri ile yapılan görüşmeler neticesinde 
ortaya çıkan ihtiyaç ve beklentilere göre toplantı yönetim metodolojisi tasarlandı. 
Toplantıda tartışılan ve TND SAT tarafından tespit edilen 10 temel stratejik alan, SSET 
kurgusunun temelini oluşturmuştur.  
 
Belirlenen bu alanlar şunlardı; 
 

1. Tıp Fakültesi Dönemi Nöroloji Eğitim Programları 
2. Nöroloji Uzmanlığı Eğitimi ve Board 
3. Nörolojide Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitim ve Eğiticilerin Eğitimi 

BAŞARI HER ZAMA� BĐLMEK 
ĐLE YAPMAK ARASI�DAKĐ 

FARKI KAPATA�LARI� 
OLACAKTIR 

 

BĐLMEK ve YAPMAK; bu ikisi 
bilimin, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin 
önünü açan iki temel kavram. Ilki 
felsefenin ikincisi ise sanatın 
koruyucu şemsiyesi altında. 
 
“Bilmek” disiplin isteyen, belirli bir 
metodoloji ile ve gerektiğinde ekip 
ruhu ile yapılması gerekli bir eylem.  
“Yapmak” ise aynı şekilde disiplinli, 
denetlenen ve iyileştirmeye açık 
olması gereken bir eylem.   
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4. Ülkemizde Gelecek 10 Yılda Nöroloji Uzmanlarının Sayısal Gereksinim ve 
Dağılımı 

5. Đlaç Sanayi ile Đlişkiler ve Etik Konular 
6. Ulusal Nöroloji Yayınları 
7. Uluslararası Đlişkiler 
8. Bakanlık ve YÖK’le Đlişkiler 
9. Malpraktis Yasası ve Hekimi Đlgilendiren Diğer Hukuki Sorunlar 
10. Nörolojide Uluslararası ve Ulusal, Çok Merkezli, Đlaç ve Diğer Çalışmalardır. 

 
 

SSET GÜ�DEMĐ 
 
Bu toplantı yukarıdaki bu on temel alan esas alınarak saptanan hedefler için şu konuların 
tespitine odaklanmıştır. 
 

1. Daha önce saptanan hedeflerin gözden geçirilmesi 
2. Hedeflerin önem sırasına göre sıralanması 
3. Her bir hedef için ; Ne yaptık, ne yapamadık, neden yapamadık, nasıl yaptık, ne 

öğrendik, başarılarımız, başarısızlıklarımız 
4. Her bir hedef için neler yapacağızın güncellenmesi  
5. Geleceğe odaklı bu yeni hedeflere nasıl ulaşılırın konuşulması 
6. Hangi kaynaklarla (dernekten beklentiler) yapacağızın tespiti 
7. Farklı düşünmek pratikleri. 

 
Günü yakalamak, yenilenen bu hedeflere ulaşmak için geleceği tasarlamak ya da en 
azından doğru teşhis ile yakalamaya yön vermek için yapısallandırılmış bir dizi beyin 
fırtınası içeren çalışmalar yaptık.  
 
Toplam 18 saat boyunca çalışıldı, tartışıldı, fikir üretildi, ekip çalışması yapıldı ve 
sonunda bilgiler belleklerden dışarı aktı ve süzülerek bu rapor ortaya çıktı. 
 
Bu raporla SSET akabinde bu çalışmada ortaya koyduğumuz düşüncelerin tamamını ve 
UNICON yorumunu TND üyelerine ve bu toplantıya katılan TND paydaşlarına 
sunmaktayız. 

 
Elde edilen sonuçların TND’nin tüm üyelerine ve gelecekteki dernek yöneticilerine yol 
gösterecek değerli bilgiler içerdiği inancındayız.  
 
Bu çalışma ile güncellenen stratejiler doğrultusunda revize edilen TND hedefleri için 
yeniden gruplar tanımlandı ve aksiyon planları hazırlamak üzere görevlendirildi. Her 
grup, her bir hedef için ön eylem planlarını hazırladı ve sürdürebilme planı yaptılar.  
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SSET ÇALIŞMASI SO�RASI; 
 
Bu aşamadan sonra yapılacaklar;  
 

� her bir hedefin sahibi olan çalışma grubu tarafından kaynak planlamasını da 
içerecek şekilde dernek üyelerinin ve paydaşların da desteği alınarak stratejik 
planların hazırlanması ve  

� sonrasında ise uygulamaların başlatılması olacaktır. 
 
Türk Nörolojisinin önde gelen isimleri yine bu toplantıda da Stratejik Planın sürdürülmesi 
kararlılığını gösteren TND’nin Yönetim Kurulu Üyeleri’ne destek verdiler ve onların 
önderliğinde TND için, TND üyeleri ve paydaşları  için ve Nöroloji camiası için birlikte 
yeni bir rota ile bu önemli sefere yelken açtılar.  
 
Bu önemli seferde rotamızdan sapmamak için değerlerimizi ve misyonumuzu tekrar 
gözden geçirdik; 
 
 
 

TÜRK �ÖROLOJĐ DER�EĞĐ  
DEĞERLERĐ 

 
 
 

ETĐK DURUŞ; 
 Ahlak kurallarına uygun, insani ve kurumsal ilişkilerde değer yargılarına saygılı,  

yasal düzenlemelerin ötesinde dürüst davranışların tümünü ETĐK olarak 
tanımlarız. 
 Hekim-hekim, hekim-hasta ve hekim- endüstri ilişkilerinde yeterli uygun  ve 

doğru bir çaba içinde olmayı, bilimsel çalışma ve etkinliklerde, etkinlikleri 
destekleyen kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin düzenlenmesinde kurallara uygun, 
ahlaklı, dürüst, adil, açık ve tarafsız olmayı benimseriz. 

 
�ÖROLOJĐYĐ SEVMEK: 

 Nörolojinin kendine özgü mantıksal (matematiksel) dilini sevmek ve 
 Đnsanın en önemli organının çalışmasını anlamak, sorunlarına çözüm bulabilme 

olanağı ve potansiyelini sevmektir.  
 
GERÇEGĐ A�LAMAYA YÖ�ELĐK DÜRTÜ: 

 Bilinmeyeni anlama arzusu (merak), 
 Bilim dünyasının gizlerini anlama ve çözme arzusu ve 
 Sinir sisteminin gizlerini bilimsel yöntemler ve uygun etik çerçevesinde anlama ve 

çözme arzusu ortak güdümüzdür 
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Đ�SA�LIĞA HĐZMET:  
 Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri ülkemiz koşullarını göz önünde  bulundurarak 

insanımızın ruhsal ve bedensel sağlığını korumak ve iyileştirmek amacıyla 
kullanırız. 

 
ÖZGÜR DÜŞÜ�CE:  

 Nörolojinin sahip olduğu araştırma ve uygulama alanlarında bilimsel verilerin 
ışığında kalmak koşuluyla herhangi bir kişi, kurum, kişisel çıkar ve dogmatik 
düşüncelerin etkisinde olmaksızın fikir vermek ve davranmaktır. 

 
BĐLĐMSEL :  

 Uluslararası düzeyde geçerli kriterlere uygun fikir, hipotez ve çalışma  
üretilmesini sağlamalı, uluslararası akademik çevrelerce kabul edilen bağımsız 
bilimsel standartlara uygun çalışmaları üretmeli, sürdürmeli, geliştirmeli ve 
bunları uluslararası arenada sunabilmeliyiz. 
 Dogmatik düşünceye karşı; uluslararası bilgi standartlarına uygun, güncel bilgiyi 

yakalayan ve yaşayan bilgi ve eğitime önem veren bir bilimsellik içinde olmalı, 
bilimsel verileri uygulamalıyız. 
 Bilimsel hedefimiz; Objektif, güvenilir ve kabul edilebilir yöntemler ile, elde 

edilen veriler ışığında, Nöroloji camiası ve Nörolojik bilimlere yön vermektir. 
 
DÜRÜSTLÜK 

 Derneğin her türlü sorununa, kişisel problemlere, medikal meselelere,  bilimin 
gelişmesi, her türlü sorunda şeffaf, adil, ilkelere bağlı, standart olmasıdır. 

 
SAYGI�-ĐLKELĐ-GÜVE�ĐLĐRLĐK 

 Derneğimiz kurallarını ve değerlerini belirleyip, bunları duyurup, bunlara kendinin 
ve herkesin uymasını sağlayan, bunu takip eden, değişen koşullara göre yeni 
kurallar koyabilen, ama bu kuralları belirlerken, etik, bilimsel ve çağdaş 
değerlerden ödün vermeyen, eşitlikçi, katılımcı bir kurumdur.  

 
ĐLERĐ GÖRÜŞLÜ VE PLA�CILIK 

 Mevcut durumu net değerlendirirken, geleceğe yönelik, dernek misyonuna uygun 
vizyon ile realistik planlamalar yapmayı hedefleriz. Bunun için ana bakış 
alanlarımız; 
 Türk nörolojisinin dünya standartları seviyesine getirilmesi ve buna yönelik 

planların belirlenmesi, 
 Türkiye’nin Nörolog ve nöroloji üniteleri açısından bölgesel olarak 

gereksinimlerinin belirlenmesi ve buna yönelik 5 yıllık planların yapılması, 
 Yeni mezunların nöroloji bilimine girişinin özendirilmesi, 
 Meslek içi güncel bilgilerin nörologlara aktarılabilmesi için kurslar 

planlanması, 
 Ulusal ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi yönünde planlamalar 

yapılmasıdır. 
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YÜKSEK ORGA�ĐZASYO� YETE�EĞĐ VE KURUMSALLAŞMA :  

 Đnancımız TND ilkeli ve nesnel bir yapı oluşturma, kişilerden bağımsız olma, iyi 
çalışan bürolar kurma ve oluşturulan yapının devamlılığını sağlamayı başarabilirse 
Türk Nöroloji toplumunu etkin bir şekilde yönlendirebilir. 

 
LĐYAKAT :  

 Đşi ehline, hak edene vermektir. Bilgi, beceri, donanım, sosyal ilişkiler ve etik 
değerler göz önüne alınarak o iş için en uygun kişiyi saptamak, işi ona vermek, 
bunu nöroloji camiasında yaygınlaştırmaktır. 

 
MADDĐ GÜCÜ OLA� :  

 TND daha nitelikli eleman çalıştırmak, organizasyonlar yapabilmek, destek ve 
teşvik verebilmek, duyurular ve reklamlar için yeterli maddi güce ihtiyaç 
duymaktadır. 

 
DAYA�IŞMA 

 Tüm nörologlarin katılımı olan bilimsel/sosyal/adli mesleki ve yasal alanlarda 
işbirliği ve güçbirliği yapmak 
 Çok merkezli ve çok sesli çalışmalara yatkın olmak 
 Derneğin üyeleri/üyelerin derneği desteklemesi ve önemsemesi 
 Dünya nöroloj kuruluş/dernekleri ile iyi ilişkiler kurmak 
 Türkiye diğer uzmanlık dernek ve kuruluşları ile olumlu ilişkiler kurmak / 

uzlaşmacı olmak 
 Nörologları ilgilendiren alt uzmanlık alanlarında ( çocuk nörolojisi, nörofizyoloji, 

uyku, nöro-rehabilitasyon, nörogeriatri, nöro-onkoloji, nöro- radyoloji, nöro-
yoğun bakım vb.) alanlarında birlikte hareket etmektir. 

 
DEMOKRATĐK OLMAK 

 Herkese söz hakkı vermek, herkesin katılımı ile çoğunluğun görüşüne saygı 
duymak ve uygulamak,  
 Azınlıkta kalan görüşleri değerlendirmek,  
 Eş kurallar içinde çalışma gruplarının bağımsızlığını sağlamak,  
 kuralların genel eğilim ile belirlenmesi ile ortak yönetim ve gelecek stratejilerine 

birlikte karar vermektir. 
 
ÇALIŞKA� VE ÜRETKE� OLMAK 

 Bilimsel ve eğitim ile ilgili çalışmalarda istekli olmak, yeni bilgileri yöntemleri 
öğrenmek, üretmek, uygulamak ve herkese eşit olarak ulaşmak, özendirmektir.  
 Dernek ile ilgili görevlerde yer almak, araştırma yapmak sonuca ulaşmaktır. 
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TÜRK �ÖROLOJĐ DER�EĞĐ  
MĐSYO�U 

 
 

Đnsanlığa hizmet hedefinde etik ve bilimsel değerlerden ödün 

vermeden, demokratik yapısını koruyarak, üyeleri ile tam bir 

dayanışma içinde, özgür düşünceye saygılı, ileri görüşlü ve plancı 

yaklaşımla, liyakatı korurken, gençlerin de önünü açan, saygın, 

güvenilir ve ilkeli bir kurum olmaktır. 
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SSET BULGULARI 
 
 
Tespit edilen her alanda sonuçların değerlendirilmesi ve sonrasında revize edilmesi için 
katılımcılarımız önce 5 gruba ayrıldı ve bu gruplar ilk 5 alanda çalıştılar. Đlk çalışma 
tamamlandıktan sonra katılımcılar yeniden gruplaşarak sonraki 5 konuyu çalıştılar.  
 
Bu sistem 2. Gün de aynı gruplarla devam ettirildi. Böylelikle her katılımcı 2 ana alanda 
hem durum tespiti hem de revizyonu çalışmasında bilfiil rol aldılar 
 
Her grup çalışmasını kendi içinde konsensüs sağlayarak raporladı. Bu rapor ile çalışma 
gruplarının raporları ortak bir formata taşınarak sizlere sunulmaktadır. 
 
 
 
1. GÜ�; MEVCUT DURUMU� DEĞERLE�DĐRĐLMESĐ 
 

 
1. TIP FAKÜLTESĐ DÖ�EMĐ �ÖROLOJĐ EĞĐTĐM PROGRAMLARI 

 
Türk Nöroloji Derneği Strateji arama toplantısında belirlenen “Tıp Fakültesi 
Dönemi Nöroloji Eğitimleri Programları” hedefimiz konusunda olası engelleyici 
nedenler göz önüne alındığı takdirde, bu süreci işletecek, yürütecek ve 
denetleyecek bir yapılaşma daha doğrusu bir komisyon oluşturulması gerekirdi. 
Gerçekleştirilemedi. Bu nedenle tespit edilen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 
hiçbir adım atılamadı. 

 
 
 

2. �ÖROLOJĐ UZMA�LIĞI EĞĐTĐMĐ VE BOARD 
 

2.1. HEDEF; Uzmanlık eğitiminin standardize bir süreçte tamamlanması, eğitim 
kalitesini artıracak planların yapılması, sağlık ve/veya eğitim hizmeti veren 
özel kurumların etik olarak katkısının maksimum düzeyde tutulması ve 
denetiminin sağlanması.  

 
Yapılamayanlar: 

• Asistan dernek ilişkisinin etkinleştirilmemiş olması 
• Eğiticilerin eğitimi ve denetlenmesi standart ve yaygın değil.  
• Asistan eğitimi için (rotasyona giden) para talep ediliyor olması.  
• Eğiticilerin değişik merkezlerde eğitim vermesinin sağlanmamış olması. 
• Asistan ihtiyaçlarının saptanması için anket uygulaması ve geri dönüş sağlanması. 
• Asistanların, kimlik tanımlarının yapılması, temel iletişim becerilerinin 

sağlanmamış olması. 
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• Asistanlara yönelik eğiticilerin ticari eğiticilere dönüşmüş olması. 
 

2.2. HEDEF; Ticari kaygıdan uzak, günceli izleyen eğitim standardını yakalamak, 
sürdürmek. 

 
Yapılanlar: 

• Özel sektörde çalışan nörologların çalışmasını belirleyen sözleşmelerin 
hazırlanmış olması. 

• Özel çalışan nörologlar için çalışma grubunun kurulmuş olması. 
 
Yapılamayanlar: 

• Özel kurumlarda ticari kaygı nedeni ile eğitim düzeyinin etkilenmesi. 
• Hasta sayısının fazlalığı 
• Sertifikasyon ile (ticari olarak) yeterli olmayanların belli uygulamalar 

yapmalarının engellenmesi.  
 
 

2.3. HEDEF; Ekonomik politikaların uzmanlık eğitimi ve board’a (negatif) 
etkisinin engellenmesi 

 
Yapılanlar: 

• Tanı ve tedavi rehberleri kısmen oluşturuldu (yanlış ve gereksiz tedaviden 
kaçınma) 

• Endüstrinin sponsor olduğu alanlarda etik düzenlemeler belirlendi 
• Board sınavına ekonomik destek sağlanmış olması. 

 
Yapılamayanlar: 

• Ekonomik politikalar nedeniyle eğitim merkezlerinin standarda uymaması. 
• Eğitim linklerinin sağlanmamış olması. 
• Ekonomik ve politik nedenlerle eğitilenlerin eğitim ilgilerinin ekonomik rantı 

yüksek olana kayması. 
• Ekonomik kaygıların yan dal eğitimlerini engellemesi.  
• Yurtdışı değişim programlarının yapılandırılarak eğitime eklenmesi sağlanmadı. 
• Ek kadro sağlanamadı 

 
 

2.4. HEDEF; �öroloji uzmanlığında ülke gereksinimlerinin ve eğitim 
standartlarının belirlenmesi ve dış etkenlere karşı korunması. 

 
Yapılanlar: 

• Eğitimde çekirdek müfredat belirlendi. 
• Standardizasyona yönelik board kursu yapıldı.  
• Asistan karnesi hazırlandı. 
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• Uzmanlık eğitimine önem verildi. 
• Bölgesel eğitim toplantılarının yapılması. 
• Uzmanlık eğitiminin çerçevesi değişti. 
• Kongreye katılımın desteklenmiş olması. 
• Sponsorluk hizmetlerinin kısmen düzenlenmiş olması. 
• Derneğin kurumsallaşması yolunda önemli adım atılmış olması. 
• Ulusal kongrede kursların eğitime katkısı. 

 
Yapılamayanlar: 

• Board sınavı zorunlu olmadı. 
• Asistan karneleri yaygınlaşmadı. 
• Yan dallar oluşturulmadı. 
• Standardizasyon sağlanamadı. 
• Sertifikasyonlar gerçekleşmedi.  
• Eğitim alanlarının rotasyonun sağlanamaması. 
• Ulusal politikalar nedeniyle hasta çeşitliğinin azalması. 
• Board sınavı yeteri kadar özendirilmedi. 
• Sağlık Bakanlığı eğitim müfredatı belirliyor, (hasta yoğunluğu eğitimin 

çeşitliliğini etkiliyor) 
• Asistan karneleri uygulanmadı.  
• Müfredat programında Türkiye ihtiyaçları göz önüne alınmadı.  
• Siyasi otoritenin eğitimi engelleyici politikasına direnç gösterilmedi.  

 
 

2.5. HEDEF; Ekonomik kaygıların etik ve bilimsel değerlerin önüne geçerek 
uzmanlık eğitiminin niteliğini bozmasını önlemek 

 
Yapılanlar: 

• Etik kurul var ve çalışmalarını sürdürüyor.  
 
Yapılamayanlar: 

• Uzmanlık alanı ve merkezlerinin içinde ticari kaygılar. 
• Alt dal kongreleri Türkiye’de yetersiz, Avrupa ile uyum sağlanmalı. 

 
�eden Yapamadık: 

1. TND, Dernek vasfı dışında bağlayıcılığının olmaması. 
2. TTB’nin dernek kurumsallaşması konusunda yetersizliği 
3. Dernek Yönetim kurulunun iş yoğunluğu nedeniyle yeterince vakit ayıramamaları 

(emekli istihdamı).  
4. Web sayfasının yeterli kullanılmamış olması. 
5. Sağlık Bakanlığının kendi politika ve siyasi hedefler doğrultusunda ısrarlı olması. 
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3. �ÖROLOJĐDE MEZU�ĐYET SO�RASI SÜREKLĐ EĞĐTĐM VE 
EĞĐTĐCĐLERĐ� EĞĐTĐMĐ 

 

3.1. HEDEF; Eğitici konumundaki nörologların eğitimini sağlayıp standardize 
etmek 

 
Yapılanlar: 

• Eğitim veren eğiticilerin kredilendirilmesi, (Yapılıyor – Kongrelerde puanlama 
var, yaptırımı var) 

• Sunum teknikleri ve eğiticinin Eğitim, (Planlandı – Ulusal kongrede kurs olarak 
yapılacak) 

 
Yapılamayanlar: 

• Eğitim komisyonu içinde eğitici eğitimi alt komisyonu kurmak 
• Eğitmen profilini çıkarmak 
• Eğitici eğitimini sağlayacak eğitmen yetiştirmek, (Mevcut eğiticiler dışında 

yenileri yetiştirilemedi) 
• Eğitici eğitimine yönelik fon oluşturma, sponsor bulma 
• Slide ve sunum teknikleri konusunda web sayfasında başlangıç eğitimi 
• Tez yönetimi ve makale yazma ve yazmayı öğretme makaleyi okuma ve 

değerlendirme konusunda (web sayfasında ve kongrede) eğitim verme. (Đlaç 
firmaları karşılıksız desteği ile sınırlı sayıda yapıldı, kurs olarak dernek yapmadı)  

• Oturum Başkanlığı, sözel ve poster sunumu, panelist, kurs eğitmenliği konularında 
kriterler oluşturma. (Girişimlerde bulunuldu – ön kriterler oluşturuldu, ancak 
uygulamaya alınamadı) 

• Eğitici eğitimi sertifikasyonunun zorunlu hale gelmesi. 
 
 

3.2. HEDEF; MSE sistemlerinin düzenlenmesi  ve özendirilmesi 
 
Yapılanlar: 

• MSE programının belirlenmesi, çekirdek program özelliklerinin ve çerçevesinin 
belirlenmesi. (Ulusal kongre içinde ve ayrıca sempozyum ve okullar şeklinde ve 
çalışma gruplarınca gerçekleştirilmekte) 

• Eğitim kurumlarının MSE programlarının belirlenmesinde koordinasyonun 
sağlanması. (Çalışma gruplarının koordinasyonu altında yapıldı) 

• MSE’ye katılanlarının kendi sağlık kurumlarındaki konumlarının yükseltilmesi 
(Özendirme amaçlı idi ve kısmen bu amaç benimsendi)  

• MSE programına katılmış olanların ödüllendirilmesi (TND tarafından kısmen 
anlayış geliştirildi, başağrısı okul vb. sertifikasyon yapıldı ve yaygınlaştırıldı, 
resmen programına alan okullar var) 

• Laboratuar uygulamalarının bu konudaki MSE olmamış doktorlar tarafından 
yapılmasını engellemek. (Kısmen ve dolaylı olarak sağlandı, - bakanlık 
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sertifikasyonu olmadan para ödemiyor – ancak henüz MSE eğitiminde yeterli 
standardizasyon sağlanamadı.)  

 
Yapılamayanlar: 

• Eğitime katılacak uzmanların ve asistanların çalıştıkları KURUM yöneticilerince 
bu eğitime katılmalarında desteğin sağlanması. (Yeterince sağlanamadı) 

 
 

3.3. HEDEF; MSE’nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
 
Yapılanlar: 

• Internet ortamının MSE için etkinleştirilmesi. (Đnternet ortamında yeterince 
sağlanamadı ancak sanal ortamda sağlandı, kongrenin tüm kursları DVD’ye alındı 
ve dağıtıldı ancak dağıtım eksiklikleri var.) 

• Bilimsel çalışma gruplarının MSE programlarına (ana hedefleri göz önünde 
bulundurularak) aktif katılımları. (Sağlandı ve sürdürülüyor.) 

• Continuum’un yaygınlaştırılması. (Online sağlandı, yeterince sağlanamadı – iyi 
başladı ancak zaman sorunu ve Londra merkezindeki sabit sekreterin kalkması ile 
istenen etkinlik sağlanamadı.) 

• Alt çalışma gruplarının MSE koordinatörlerini belirlemesi. (Pratikte hem var hem 
yok, kayıtlı yok) 
  

Yapılamayanlar: 
• Firma desteği ile yapılan eğitimlerin denetlenmesi. 

o Ülke çapında düzenleme kurullarınca yapılanlar  
o Yerel olarak yapılanlar (Denetleme pratik olmayabilir – katılımda TND 

ismi izin almayı kolaylaştırır.) 
• Avrupa kriterlerini almak gerekiyor.  
• Hangi laboratuvar bu sertifikayı ve ne sürede vermelidir, standard 

oluşturulmalıdır.    
o Nöroloji derneği bunun hakemi olabilir.  

• Bakanlığın bizi daha çok tanıması gereklidir.  
 
 
 

4. ÜLKEMĐZDE GELECEK 10 YILDA �ÖROLOJĐ UZMA�LARI�I� 
SAYISAL GEREKSĐ�ĐMĐ VE DAĞILIMI 

 
HEDEFLER: 

• Türkiye’de mevcut olan uzman nörolog, asistan sayısının saptanması  
• Akademik düzeyde çalışan nörolog sayı ve dağılımının saptanması  
• Serbest nörolog olarak çalışan uzman nörolog sayısı ve dağılımının saptanması  
• Asistan olarak çalışan hekim sayısının ve eğitim merkezlerine dağılımının ve yıllık 

değişim sayısının saptanması  
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• Mecburi hizmet yapan uzman nörolog ve dağılımının saptanması  
• Aile hekimliği, işlevsellik- dağılım  
• Pratisyen Hekimlik işlevsellik- dağılım 
• Devlet politikası olarak sağlığa yatırım ve insan gücü yaklaşımı  
• Türkiye’de nüfusun demografik özelliklerinin saptanması  
• Türkiye’de nüfusun cinsiyet özeliklerinin saptanması  
• Türkiye’de nüfusun yaş özelliklerinin saptanması  
• Türkiye’de nüfusun ekonomik düzey dağılımı  
• Nüfus değişim hareketleri (Đç ve dış göçler)  
• Türkiye’de sık rastlanan hastalıklar ve Nörolojinin bu alandaki yeri  
• Akut hastalıklar  
• Kronik hastalıklar  

o Çevresel  
o Genetik  
o Beslenme  
o Diğerleri  

• Diğer birimlerle ilişki  
• Eğitim  
• Nüfus planlama 
• Nörolog başına düşmesi gereken hasta sayısının saptanması  
• Avrupa ve dünya örnekleri  
• Mevcut sayı ve dağılımla kıyaslama  
• Gerekli nörolog sayısını saptama  

 
Yapılanlar: 

• Türkiye’de nöroloji uzmanı ve asistanı dağılımının saptanması konusunda SB ve 
TND verilerini kullanarak mevcut sayının yaklaşık olarak saptandı. 

• Öğretici ve öğrenen pozisyonunda olan nörolog oranları saptandı. 
• Mevcut nüfusa göre bir uzman nörolog başına düşen hasta sayısı saptandı 
• Türkiye’nin yaklaşık demografik yapısı ve demografik eğilimi konusunda çalışma 

başladı-SAT grubu 
• Türkiye’de sık görülen nörolojik hastalıkların dağılımı ve trendinin saptanması 

çalışması başladı 
• Yan dallarda nörolog istihdamı için SB na girişimler sürdürüldü. 
• Nöroloji eğitiminde standartların yükseltilmesi insan gücünün verimli kullanılması 

için önemli olduğundan bu konuda çalışmalar devam ettirildi. 
• Đnsan gücü planlamasının hayata geçirilmesi  
• Tıp fakültelerinde nöroloji eğitimi ve nörolojiye bakış  
• Yeterli sayıda nöroloji asistanlık eğitimi verecek merkez  
• Yıllık gereken nöroloji asistanı sayısına ulaşım (Sağlık Bakanlığı, Milli eğitim, 

YÖK)  
• Mevcut nöroloji uzmanlarının verimli istihdamı  
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• Dünya ve Türkiye’de hastalık trendlerinin saptanması çalışmaları başladı. 
• WHO demografik ve hastalık yaygınlığı ve trendleri verilerinin, 
• Türkiye verileri için SB, Đstatistik enstitüsü, DPT ve daha önce yapılmış 

epidemiyolojik çalışma verilerinin kullanılması. 
• Demografik trende göre yan dallar ve branşlaşmaların saptanması. 
• Avrupa ülkelerinde ve benzer sosyokültürel gelişim düzeyindeki ülkelerdeki 

nöroloji insan gücü oranları ve çalışmalarının incelenmesi ve uygun örneklerin 
kullanılması konusunda çalışma başladı. 

• Değişen trendlere ve dünya standartlarına uygun, ülke kaynaklarını en verimli 
kullanma ilkelerine göre toplam gerekli nörolog sayısının saptanması çalışması 
başladı. 

• Bu durumu sürdürmek için, yıllık nörolog artış oranının saptanması 
• Bu verilerin ve oluşturulan önerilerin sağlık politikasına katkısının sağlanması 

amacıyla SB ve YOK ile paylaşım için ön çalışmalar başladı. 
 
Yapılamayanlar: 

• SB ve YÖK ile nöroloji uzmanlık eğitimi ve dağılımında  politik ve siyasi 
yaklaşım aşılamadı. 

• Insan gücü konusunda yaşanan bölgesel problemlere tam olarak ulaşılamadı. 
• Yan dal kadroları (ped. Nör) sağlanamadı. 
• Yeterli sertifikasyon programı ve sertifiye nörolog sağlanamadı. 

 
 
 

5. ĐLAÇ SA�AYĐĐ ĐLE ĐLĐŞKĐLER VE ETĐK KO�ULAR 
 

5.1. HEDEF; Etiği Korumak 
 
Yapılanlar: 
• TND Kongresi’nde etik kurallar gözetildi 
•  TND yönetim kuruluna tavsiye kararları alındı 
•  AĐFD ve TTB etik bildirgeleri gözden geçirildi 
•  Đlaç firmaları ile ilişkilere özen gösterildi 
•  Etik konusunda farkındalık ve bilgilendirme arttı 
•  Turizm sezonunda toplantı yapılmasının kısmen önüne geçildi  

 
Yapılamayanlar: 
• AĐFD ile işbirliği yapılamadı 
•  TTB ile işbirliği yapılamadı 
•  Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılamadı 
•  Đlaç firması- hekim ilişkisinde yeterli etkinlik sağlanamadı 
•  Etik anlamda kurumsallaşılamadı 
•  Yeterince yol gösterici ve denetleyici olunamadı  
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5.2. HEDEF; T�D-Endüstri Đlişkilerinde Etik Kurallar Oluşturulması 

 
Yapılanlar: 
• TND, firmaların AĐFD kurallarına uymasını gözetti  

 
Yapılamayanlar: 
• AĐFD dışı firmalar üzerinde etkili olunamadı 
• Firma toplantıları kontrol edilemedi 
• TND etik kuralları tam olarak oluşturulamadı 
• TND etik kurulu etkinleştirilemedi  

 
 

5.3. HEDEF; Kongre Programlarının ve Bilimsel Çalışmaların Olumsuz 
Etkilenmesi 

 
Yapılanlar: 
• Toplantı saatlerinde sosyal programlar azaltıldı 
• TND Kongresi’nde satellit sempozyumlar oransal olarak azaltıldı 

 
Yapılamayanlar: 
• Satellit toplantı saatlerinde kongre toplantısı yapılamamakta (Bu değiştirilemedi) 
• Satellit toplantıların ağırlığı yeterince kontrol edilemedi 
• Đlaç çalışmaları disiplin altına alınamadı  
• Đlaç çalışmaları için TND kriterleri oluşturulamadı  

 
 

5.4. HEDEF; Đlaç Endüstrisinin Sağlık Politikalarını Belirlemedeki Etkisini 
Azaltmak ve Sponsorluklara Denetimi Artırmak 

 
Yapılanlar: 
• Etik konusu her TND kongresinde işlendi 
• Yurt içi ve yurt dışı kongrelerde araştırma görevlilerine destek sağlandı  

 
Yapılamayanlar: 
• Firma toplantılarının sayısı azaltılamadı  

 
 

5.5. HEDEF; Kongre/Bilimsel Toplantı Sayısında Artışın Kontrolü ve Rasyonellik 
 
Yapılamayanlar: 

• Bilimsel toplantıların sayısı azaltılamadı  
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6. ULUSAL �ÖROLOJĐ YAYI�LARI 
 

6.1. HEDEF; Türk �örolojisi Dergisi’ni Uluslararası Düzeye Ulaştırmak  
 
Yapılanlar: 

• Türk Tıp Dizini’ne girildi 
• Online dergi çıkartıldı 
• Đndekslere başvurduk 
• Yöneticilere derginin başarısı için yol politikası bildirildi 

 
Yapılamayanlar: 

• Editörler arası toplantı 
• Đnternet olanaklarından yeterince faydalanılmaması 
• Okurlar arası anket düzenlenmedi 
• Uluslararası kongrelerde oturum yapılmadı 
• Yeterince araştırma yazısı alınamadı 

 
 

6.2. HEDEF; Toplumu �öroloji Hastalıkları Konusunda Doğru Bilgilendirmek 
için Olanaklar Sağlamak 

 
Yapılanlar: 

• Çalışma gruplarından halka yönelik bilgilendirme amaçlı yazılar istendi 
 
Yapılamayanlar: 

• Birçok çalışma grubundan yazı gelmedi 
• Komisyon oluşturulamadı 
• Teknik altyapı oluşturulamadı 
• Toplum temelli anket yapılamadı 
• Popüler bilim yayıncılığı teşvik edilemedi 

 
 

6.3. HEDEF; Diğer Ulusal �öroloji Dergilerinin “Türk �öroloji Dergisi” Çatısı 
Altında Birleştirilmesi 

 
Yapılanlar: 

• Maddi olanaklar arttırıldı 
 
Yapılamayanlar: 

• Editörlerin değerlendirme toplantısı 
 
 

6.4. HEDEF; Ulusal �öroloji Yayınlarının Teşviki ve Tüm �örologlara 
Ulaştırılması 
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Yapılanlar: 

• Hastalık rehberleri hazırlandı 
• Dergi tüm üyelere ulaştırıldı 
• Profesyonel dağıtım şirketlerinde yararlanıldı  
• Ödül sistemi aktive ediliyor 

Yapılamayanlar: 
• Diğer dergiler aynı çatı altında toplanmadı 

 
 

6.5. HEDEF; Etik Kurallara Bağlı Yönlendirmeden Uzak Bilimsel Đçeriği Zengin 
Yeniliklere Açık Yayınlar Üretmek 

 
Yapılanlar: 

• Olanaklar üyelere duyuruldu 
• Ulusal Nöroloji Derneği’ne yayınlar teşvik edildi 
• Üyeler yazı konusunda teşvik edildi 
• Profesyonel sekreterya konusunda adım atıldı 
• Đlaç dışı çalışmalarda ödüller belirlendi 

 
Yapılamayanlar: 

• Makale yazım konusunda eğitim verilmesi 
 
 
 

7. ULUSLARARASI ĐLĐŞKĐLER 
 

7.1. HEDEF; Avrupa �örolojisinde Etkin Konuma Ulaşmak 
 

Yapılanlar: 
• Kısmen ENS ve EFNS’de lobi faaliyeti yapıldı 
• Destek için fon ayrıldı 
• Avrupa kongrelerinin Türkiye’ye alınması için çalışıldı 
• Kişisel ilişkiler geliştirildi 
• ENS, EFNS burs programları duyuruldu 
• Đlaç firmalarının yurtdışında bilimsel toplantılara aktif katılacak kişilere sponsor 

olmaları konusunda baskı oluşturuldu 
• Türkiye’den Avrupa kongrelerine daha yüksek sayıda katılım sağlandı 
• EFNS Anti-Türkiye tutumları nedeni ile protesto edildi (Bir yıl içinde katılım %10 

düşürüldü) 
• 2008’de Sağlık Bakanlığı ENS’ye katılım yasağını kaldırdı 
• EFNS’de TND kongresi standı açıldı 
• 2009’da Avrupa Nöroimmünoloji okulu alındı 
• 13-14 Mart’da UEMS toplantısı Đstanbul’a kazandırıldı 
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Yapılamayanlar: 
• Yeterli Konuşma alınması sağlanamadı 
• Üyeler arasında farkındalığı ve ilgiyi yeterince sağlayamadık 
• Yabancı dil eğitimi özendirilmesi konusunda yeterli girişimlerde bulunulamadı. 
• AB Yedinci çerçeve duyurulamadı 
• Kurslar duyurulduğu halde ilgi sağlanamadı 

 
 

7.2. HEDEF; Bölge Ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ile Đlişkileri Geliştirmek 
 
Yapılanlar: 
• Komşu ülkelerle Türk-Yunan Nöroloji Günleri’nin dönüşümlü olarak yapılması 

süreci başlatıldı 
• Özellikle Karadeniz Havzası ve Balkan Ülkeleri asistanlarının rotasyonu için 

maddi fon ayrıldı, başvuru olmadı 
• Gürcüler kendi fonları ile bu rotasyondan istifade ettiler 
• TND kongresi aracılığı ile bölgesel ilişkiler arttırıldı 
• Birbirimizi daha iyi tanıdık  
• TND kongresi model oluşturdu 
• Kongrelere münferit katılımcı sağlandı 

 
Yapılamayanlar: 
• Toplantılar arasındaki dönemde ilişkiler yeterince resmileştirilemedi. 
• Nöroloji ve asistan değişim programı yapılamadı (talep olmadığı için) 
• Ortak çalışma protokolleri geliştirilemedi 

 
 

7.3. HEDEF; WF� ve Amerikan Đlişkilerini Yapılandırmak 
 

Yapılanlar: 
• WFN başkanı davet edildi 
• American Academy of Neurology temsilcileri davet edildi 
• WFN Tayland kongre başkanı davet edildi 
• Konusunda dünyada önde gelen kişiler davet edildi ve geldiler 
• Yurtdışındaki Türk nörologlara kısmen ulaşılıp dergi yollandı 
• Workshoplara uluslararası katılım olarak Türkiye’de başlatılması sağlandı 

(Nörokognitif alındı) 
• Yurtdışı kongreleri konuşmacı sayımız kısmen arttırıldı 
• Yurtdışına gerek tıp öğrencisi gerek asistn, uzman veya öğretim üyelerine destek 

ve burs çıkarıldı 
• IHS üyeliği için 35 kişilik başvuru yapıldı (TND) 

 
Yapılamayanlar: 
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• WFN alt gruplarına katılım arttırılamadı 
 
 
7.4. HEDEF; Oluşturulmuş ve Gerçekleştirilmiş Yeni Hedefler 

 
• Aktif ilişkiler güçlendirildi (UEMS) 
• Neurology Chapter toplantısı Türkiye’ye alındı 
• Bilimsel program oluşturuldu 
• Đtalya ile ilişkiler güçlendirildi 
• Romanya editorial board’da yer alındı 

 
 
 

8. BAKA�LIK VE YÖK ĐLE ĐLĐŞKĐLER 
 

8.1. HEDEF; YÖK ve Bakanlık ile Đlgili �öroloji Uzmanlık Eğitiminin 
Standardizasyonu 

 
Yapılanlar: 

• Bakanlığa nöroloji eğitim program gönderildi.  
• Nöroloji uzmanlık eğitim süresi, nöroloji uzmanlık eğitim rotasyonlarının 

hangileri olması ve süreleri bakanlıkta tartışıldı.  
 
Yapılamayanlar: 

• Yakın ilişki kurulamadı 
• Grubun iki yıllık sürede toplanamaması 
• Belirlenen stratejiler yerine getirilemedi  
• Grup iyi organize olamadı 
• Diğer gruplardan bilgi alamama ve iletişim kopukluğu 

 
 

8.2. HEDEF; �öroloji Yan Dallarının Bakanlık ve YÖK Tarafından Kabul 
Edilmesi 

 
Yapılanlar: 

• Nöroloji yandal istekleri Bakanlık ve YÖK’e bildirildi.  
 
Yapılamayanlar: 

• Lobi faaliyetleri yapılamadı  
• Günlük nöroloji pratiği ile ilgili problemler belirlenemedi 
• Yakın ilişki kurulamama (Grup üyeleri ile) 
• Bugüne kadar yapılan girişimlerin YÖK ve Bakanlık tarafından dikkate 

alınmamasını önleyememe 
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8.3. HEDEF; YÖK ve Bakanlık ile Đlişkileri Güçlendirmek 

 
Yapılanlar: 

• Bakanlık ve alt birimleri ziyaret edildi.  
 
Yapılamayanlar: 

• Lobi oluşturulamadı.  
• YÖK ziyaret edilemedi.  
• Yetkili ve yetkilendirlmiş bir komisyon olunamadı.  

 
 

8.4. HEDEF; Laboratuvarların Sertifikasyonu 
 

Yapılanlar: 
• Hiçbir şey yapılamadı.  

 
Yapılamayanlar: 

• Konu çok iyi detaylandırılamadı.  
 
 

8.5. HEDEF; Đlişkileri Güçlendirmek için �eler Yapılmalı? 
 

• Gruplardan gelen bilgileri aktarmak için lobi oluşturmak.  
• Günlük nöroloji pratiği sorunlarını YÖK ve Bakanlığa taşımak.   
• Moderatör ve moderator yardımcısı atamak.  
• Gruplar ile yakın ilişki. 
• Çalışma grupları ile yakın ilişki.  
• YÖK ve Bakanlıktan gelen bilgileri ve sorunları belirleyip yönetim kuruluna 

aktarmak.  
• Dernek polititkalarını gerçekleştirmek için eylem planı hazırlamak ve uygulamak.  
• Basını yoğun kullanmak.  

 
 
 

9. MALPRAKTĐS YASASI VE HEKĐMĐ ĐLGĐLE�DĐRE� DĐĞER HUKUKĐ 
SORU�LAR 

 

9.1. HEDEF; Malpraktis Yasasının Amacına Uygun Hale Getirilmesi 
 
Yapılanlar: 

• Tanı ve tedavi klavuz rehberleri hazırlanıp üyelere dağıtıldı. 
• Hasta onam formları hazırlık girişimlerine başlandı. 
• TCK konusunda TND kongresinde bilgilenidrme toplantısı yapıldı. 
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• Televizyon ve Basın Yayın toplantıları yapıldı. 
• Gazete ilanları verildi. 

 
Yapılamayanlar: 

• Onam formu hazırlanmadı. 
• Grup yeterli toplantı yapmadı. 
• AB normları öğrenilmedi. 
• Grup üyelerine malpraktis yasa tasarısı gönderilmedi 

 
9.2. HEDEF; Hekimlik Özlük Đşlemleri ve Bilir Kişiler 

 
Yapılanlar: 

• TND kongresinde hekimlerin özlük işlemleri ile ilgili bilgilendirme toplantıları 
yapıldı. 

 
Yapılamayanlar: 

• Adli tıp kurumuyla yeterli ilişki kurulamadı. 
• Sağlık hukuku çalışma grubu kurulamadı. 

 
 

9.3. HEDEF; Gelişen Teknolojilerin Malpraktisle Đlişkileri 
 
Yapılamayanlar: 

• Birşey yapılmadı. 
 
 

9.4. HEDEF; Malpraktis Yasası ve Hekimi Đlgilendiren Diğer Hukuki Sorunlar 
 

Yapılanlar: 
• Meslek sigortası girişimi yapıldı. 
• Derneğe danışman avukat temin edildi. 
• Kurslar düzenlendi. 
• Anadolu sigorta ile anlaşıldı ve web sitesinde yayınlandı. 
• TND kongresinde sigorta yetkilisince acıklama yapıldı. 
• TND üyeleri için özel fiyat anlaşması yapıldı. 

 
Yapılamayanlar: 

• Malpraktisin önlenmesi konusunda üyelerimiz yeterli bilinçlendirilemedi. 
• Malpraktis toplantılarının yetersiz düzenlenmesi. 
• Hukukculara malpraktis ile komplikasyon farkının yeterince acıklanmamış olması. 
• Hastaya zarar vermeme yerine kendine zarar vermeme anlayışının ortaya çıkması. 
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2. GÜ� ; REVĐZE HEDEFLER VE PLA�LAR 

 
 

1. TIP FAKÜLTESĐ DÖ�EMĐ �ÖROLOJĐ EĞĐTĐM PROGRAMLARI 
 

 
1.1 HEDEF; Tıp Fakültesinde �öroloji Eğitiminin Standardizasyonu 
 
Olası Engeller 

• Sağlıkta ticarileşme eğilimi 
• Plansız açılan özel tıp fakülteleri 
• Öğretim üyesi sayısının ve dağılımının yetersizliği 
• Merkezi ve kurumsal düzeyde nöroloji eğitimi planlamasında TND’nin yer 

almaması 
• Moleküler genetik teknolojinin izlenememesi 
• Genetik konusunda eğiticilerin yetersizliği 

 
Engelleri Azaltıcı Tedbirler 

• Sağlıkta ticarileşmenin kontrolünde TND’nin aktif rolü 
• Yeni açılmış ve açılacak olan eğitim kurumları ile ilgili merkezi yönetime 

önerilerde bulunmak 
• Kamu ve kamu kurumlarının bilgilendirilmesi 
• Eğiticilerin eğitilmesi 
• TND’nin, Fakülteler Nöroloji Anabilim Dalları ile iletişimi ve işbirliğinin 

sağlanması 
 
Uygulamanın Başarısı Đçin Atılacak Ana Adımlar 

• Her eğitim kurumunun mevcut eğitim durumunun tespiti 
(Tıp Fakültelerinden öğretim üyesi ve nöroloji eğitim programları istenecek) 

• Programın güncel gelişmeler ışığında standart hale getirilmesi için komisyon 
kurulması 
(Programın belirlenmesi için Avrupa Birliği eğitim programının esas alınması) 

• Eğiticilerin eğitimi kursunun planlanması 
(Eğiticilerin eğitim ile ilgili Genel Kongre içinde Eğiticilere yönelik 
sertifikasyonlu Kurs Programı düzenlenmesi) 

• Temel genetik müfredatının nörogenetiği anlaşılır hale getirecek şekilde 
düzenlenmesi 
(Temel tıpbölümlerine Nörogenetik konusunda ağırlık verilmesi tavsiye edilmesi) 

• Tıp fakültesi öğrencilerinin nörolojiye bakış açılarında nörogenetiğe cezbedici  
yönlendirme yapmak 
(Temel tıpbölümlerine Nörogenetik konusunda ağırlık verilmesi tavsiye edilmesi) 
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1.2. HEDEF; Eğitimde koruyucu hekimliğe ayrılan ders süresinin artırılması ve 

ilaç endüstrisine mesafeli duruşun vurgulanması 
 
Olası Engeller 

• Ders müfredatının yoğun olması 
• Đdarecilerin tutuculuğu 

 
Engelleri Azaltıcı Tedbirler 

• Đdarecileri ikna edici çalışmaların artırılması 
 
Uygulamanın Başarısı Đçin Atılacak Ana Adımlar 

• Sorunun tanımlanması 
(Nörolojide koruyucu hekimliğin öneminin tanımlanması ve eğitim programında 
yer alması) 

• Çekirdek eğitim programında akraba evliliklerinin önlenmesi de dahil olmak üzere 
koruyucu hekimlikle ilgili vurguların yapılması ve ilgili ders sürelerinin artırılması 
(Koruyucu hekimliğe yönelik ek ders konması) 

• Eğitici Kurulların müfredatın değiştirilmesine ikna edilmesi konusunda 
girişimlerin artırılması 
(Programın içeriği dışında ders başlıkları ve uygulamaların AB Akreditasyon 
sürecine uyum için zorunlu olduğunun belirtilmesi) 

 
 
1.3.  HEDEF; Kopyacılıktan uzak, çağdaş, özgün, standart, denetlenen tıp eğitimi 
 
Olası Engeller 

• Üniversiteler arası iletişim eksikliği 
• Yöneticilerin ve eğiticilerin ortak hedefinin olmaması 
• Öğretim üyelerinin sayı ve yeterliliğinin hedeflere uygun olmaması 
• Öğrencilerin sayıca fazla olması 
• Eğitim materyalinin azlığı ve kaynaklara ulaşım güçlüğü 
• Özgün ve standart bir eğitim programının olmaması 
• Geri bildirimlerle ders performanslarının sorgulanmaması veya yapılsa bile 

yaptırım gücünün olmaması 
• Eğitim içeriğinin çağdaş ve güncel olmaması 

 
Engelleri Azaltıcı Tedbirler 

• Çağdaş iletişim teknikleri (internet) kullanarak üniversiteler arası iletişim 
sağlanması, arttırılması 

• Temel öğrenme hedefleri ve yöntemlerinin standardizasyonunun sağlanması 
• Öğretim üyesi sayı ve düzeyinin istenen hedeflere uygun hale getirilmesi 
• Öğretim üyesi başına düşecek öğrenci sayısının standardize edilmesi 
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• Temel nöroloji eğitim materyalinin hazırlanarak erişime açılması 
• Temel nöroloji öğrenme hedeflerinin objektif, kopyacılıktan kaçınarak ülke gerçek 

ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun bir kılavuz hazırlanması 
• Geri bildirim uygulamasının standart hale getirilmesi ve yaptırım gücünün 

olmasının sağlanması 
• Eğitim içerik ve materyalinin çağdaş ve güncel olmasının sağlanması için gerekli 

düzenlemelerin yapılması 
 
Uygulamanın Başarısı Đçin Atılacak Ana Adımlar 

• Tıp Fak. Nöroloji AD temsilcilerinden oluşan tıp eğitimi (TE) komisyonu 
oluşturulması  
(Acil komisyon oluşturulup görev dağılımının belirlenmesi) 

• Hedefleri ve yöntemleri belirlenmiş standart eğitim paketi 
(Komisyon tarafından yürürlüğe konması) 

• Öğretim Üyesi/öğrenci sayısının belirlenen hedeflerde olması için YÖK ile 
iletişim kurulması 
(Tavsiye kararı alınması) 

• Öğrenciler için ders notlarının hazırlanarak TND web sayfasında yayınlanması 
(Đsteyen öğretim üyelerinden ders notları ve sunumlarının gönüllülük esasıyla Web 
sayfasına konması) 

• Ülke gerçek ve gereksinimlerine uygun nöroloji eğitim kılavuzunun hazırlanması 
(Komisyon tarafından temel eğitim kılavuzu hazırlanması) 

• Geribildirim formunun hazırlanması, uygulama ve yaptırım gücü için Nöroloji AD 
Başkanlıkları ve Tıp Fakültesi dekanlıklarına öneride bulunması 
(Geri bildirim formlarının standardize edilip düzenlenmesi) 

• Eğitim materyallerinin çağdaş ve güncel olması için yıllık kontrollerinin yapılması 
(Eğitim materyallerinin çağdaş ve güncel olması, Tıp Eğitim Komisyonu 
tarafından yapılması) 

 
 
1.4. HEDEF; Uluslararası Platformda yarışabilecek düzeyde öğrenci eğitim 

programları yapmak ve etik değer eğitimini programın ana unsuru haline 
getirmek. 

 
Olası Engeller 

• Ekonomik kaygı nedeni ile kaliteli öğrencinin tıp fakültesini seçmemesi 
• Aynı nedenle kaliteli eğiticiyi sisteme katamama, eğiticinin yeterli zaman 

ayıramaması 
• Eğiticilerin yurt çapında sağlıklı dağılmaması 
• Bilime ve bilim adamına saygının güvenin azalması 
• Đlaç endüstrisinin olumsuz etkileri Etik değerleri içeren uluslararası düzeyde 

çekirdek eğitim programının olmaması 
• Tıp Fakültesi öncesi eğitimin yetersiz olması 
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• Eğiticilerin uluslararası eğitimi verecek formasyonda yetişmemeleri 
 
Engelleri Azaltıcı Tedbirler 

• Yeterli ekonomik olanakların sağlanması 
• Eğitici-ilaç endüstrisi ilişkilerinin düzenlenmesi 
• Lise öğrencilerini Tıp Fakültelerine özendirme ve bu yöndeki olumsuz 

mesajları önlemek 
 
Uygulamanın Başarısı Đçin Atılacak Ana Adımlar 

• Sorunun tanımlanması 
(AB normları hedef alınacak) 

• Çekirdek eğitim programında akraba evliliklerinin önlenmesi de dahil olmak 
üzere koruyucu hekimlikle ilgili vurguların yapılması ve ilgili ders sürelerinin 
artırılması 
(Koruyucu hekimlik konusunda ilgili bilim dallarına önerilerde bulunma) 

• Eğitici Kurulların müfredatın değiştirilmesine ikna edilmesi konusunda 
girişimlerin artırılması 
(AB normları hedef alınacak) 

• Eğiticiye ekonomik tatmin sağlamak 
(Eğiticiye ekonomik tatmin sağlamak iyi niyetlerimizi gündemde tutmak.) 

• Eğitici- özel sektör ilişkisini etik çerçeveye oturtmak 
(Eğitici ve özel sector ilişkisinde etik konuların gündeme getirilmesi 
konusunda tavsiyesi yapılabilir.) 

• Tıp Fakültesine kaliteli öğrenci girişi için toplumu bilgilendirme, öğrenciyi 
özendirme 
(Nörolojiyi sevdirecek ve tercih ettirecek cazip tanıtım ve destek 
programlarının düzenlenmesi) 

• Öğrenciye burs desteği sağlamak 
• Nörolojik araştırma yapan öğrencilere burs desteğinin verilmesi 
• Uluslararası düzeyde çekirdek eğitim programı oluşturmada etik değerleri 

programın ana unsuru haline getirmek (AB normları esas alınacak) 
 
 
1.5. HEDEF; Uluslararası Platformda yarışabilecek düzeyde öğrenci eğitim 

programları yapmak ve etik değer eğitimini programın ana unsuru haline 
getirmek. 

 
Olası Engeller 

• Ekonomik kaygı nedeni ile kaliteli öğrencinin tıp fakültesini seçmemesi 
• Kaliteli eğiticiyi sisteme katamama, eğiticinin yeterli zaman ayıramaması 
• Eğiticilerin yurt çapında sağlıklı dağılmaması 
• Bilime ve bilim adamına saygının güvenin azalması 
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• Đlaç endüstrisinin olumsuz etkileri Etik değerleri içeren uluslararası düzeyde 
çekirdek eğitim programının olmaması 

• Tıp Fakültesi öncesi eğitimin yetersiz olması 
• Eğiticilerin uluslararası eğitimi verecek formasyonda yetişmemeleri 

 
Engelleri Azaltıcı Tedbirler 

• Yeterli ekonomik olanakların sağlanması 
• Eğitici-ilaç endüstrisi ilişkilerinin düzenlenmesi 
• Lise öğrencilerini Tıp Fakültelerine özendirme ve bu yöndeki olumsuz 

mesajları önlemek 
 
Uygulamanın Başarısı Đçin Atılacak Ana Adımlar 

• Sorunun tanımlanması 
(AB normları hedef alınacak) 

• Çekirdek eğitim programında akraba evliliklerinin önlenmesi de dahil olmak 
üzere koruyucu hekimlikle ilgili vurguların yapılması ve ilgili ders sürelerinin 
artırılması 
(Koruyucu hekimlik konusunda ilgili bilim dallarına önerilerde bulunma) 

• Eğitici Kurulların müfredatın değiştirilmesine ikna edilmesi konusunda 
girişimlerin artırılması 
(AB normları hedef alınacak) 

• Eğiticiye ekonomik tatmin sağlamak 
(Eğiticiye ekonomik tatmin sağlamak iyi niyetlerimizi gündemde tutmak.) 

• Eğitici- özel sektör ilişkisini etik çerçeveye oturtmak 
(Eğitici ve özel sector ilişkisinde etik konuların gündeme getirilmesi 
konusunda tavsiyesi yapılabilir.) 

• Tıp Fakültesine kaliteli öğrenci girişi için toplumu bilgilendirme, öğrenciyi 
özendirme 
(Nörolojiyi sevdirecek ve tercih ettirecek cazip tanıtım ve destek 
programlarının düzenlenmesi) 

• Öğrenciye burs desteği sağlamak 
(Nörolojik araştırma yapan öğrencilere burs desteğinin verilmesi) 

• Uluslararası düzeyde çekirdek eğitim programı oluşturmada etik değerleri 
programın ana unsuru haline getirmek 
(AB normları esas alınacak) 

 
 
 
2. �ÖROLOJĐ UZMA�LIĞI EĞĐTĐMĐ VE BOARD 
 
 
2.1. HEDEF; Board sınavında yapılacaklar 

• Son sene asistanlarının board sınavına girmesinin zorunlu tutulması. 
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• TND olarak tavsiye kararı alınması 
• Doçentlik yükseltmelerinde önerilmeli 
• Sağlık Bakanlığı ile entegrasyon? Derneklerin board sınavları devam etmeli ve 

mevzuat içinde ilerde yer alabilmeli 
 
2.2. HEDEF; Asistan karnelerinde yapılacaklar 

• Asistan karneleri uygulaması için duyarlık artırılacak 
• Uzmanlık sınavına girerken asistan karneleri istenilebilir 
• Elektronik karne uygulaması (Marmara ÜTF) 
• Karne web sayfasına eklensin  
• Uzmanlık Yönetmeliğinde de asistan karnesinin yer alması (SB hastanelerinde 

uygulanması) 
 
 

2.3. HEDEF; Yan dallarda yapılacaklar  
• Yan dallara girecek ana branşlar saptanacak 
• Multi disipliner yaklaşım yapılmalıdır 
• Eğitim merkezleri, eğiticiler, eğitim programları ve alt yapı imkanları 

belirlenmeli 
• Yoğun bakımlar tek başlık altında toplanamazlar. Nörolojik yoğun bakım 

farklı bir anlayış gerektirdiği ilgili kurumlara anlatılmalı 
• Standardizasyon sağlanmada eğitim kurumları ve eğiticilerin akreditasyonu 

yapılmalı 
 
 
2.4. HEDEF; Akreditasyonda yapılacaklar 

• Minimum eğitim kriterlerinin saptanması 
• Akreditasyon kriterlerinin WEB’e tavsiye kararı alarak konulması 
• Kurum altyapılarını öğrenmek için anket düzenlenmesi 
• Bu konuda Sağlık Bakanlığı komisyon oluşturuyor 

 
 
2.5. HEDEF; Tezlerde yapılacaklar 

• Tezlerin yayına hazır şekilde sunulması 
 
 
2.6. HEDEF; Sertifikasyonda yapılacaklar 

• Sertifikasyonla ilgili çalışmaların sürdürülmesi ve tamamlanması 
• Destek teknik ekip  (teknisyen) istihdamı geliştirilmeli 
• EMG-EEG eğitiminin asistanlık eğitimi içinde uygun bir şekilde 

tamamlanması 
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2.7. HEDEF; Ulusal politikalar nedeniyle hasta yoğunluğunun artması ve 
çeşitliliğinin azalması 

• 2. 3. basamak hizmetlerinin doğru yönlendirilmesi 
• Aile hekimliği sisteminin doğru kullanılması 

 
 
 
3. �ÖROLOJĐDE MEZU�ĐYET SO�RASI SÜREKLĐ EĞĐTĐM VE 

EĞĐTĐCĐLERĐ� EĞĐTĐMĐ 
 
 
3.1. HEDEFLER; �eler Yapacağız 

• Ara toplantı haziran ve yıl sonu raporlarının TND YK’na sunulması 
• Kongrede oturum ve kriterlerin belirlenmesi 
• Ulusal kongrede sunum teknikleri ile ilgili kurs ve sunum yapacak kişilerle 

ilgili kriterlerin belirlenmesi 
• Eğitmen profilini çıkarmak; buna bağlı eğitimci ve eğitmen eğitimini hayata 

geçirmek 
• Eğiticilerin eğitimi için kadro oluşturmak; sunum teknikleri ve sınav teknikleri 

olarak 
• Yurtdışından eğitmen ayarlanıp Ankara, Đstanbul ve Đzmir’de iki günlük kurs 

olabilir. (Hollandalı bir eğitmen) M.Z.Önal ilgilenecek 
• Eğitim sürekli olmalı ve kongreler içinde olmalı 
• Her doçent bu eğitimden geçmeli (Board gibi) 
• Zorunlu hale getirilebilir 
• Yıl içinde belli bölgelerde program oluşturmak 
• Beş yıl içinde yüzde otuz gibi hedef konabilir 
• Eğitim almış kişilerin listelenmesi 
• Yıl sonuna kadar liste M.Z. Önal tarafından belirlenecek 

 
 
3.2. Konuşmacı Kriterleri Đçin Yapılacaklar 

• 3-4 kişilik komite kurulması; (Mustafa Ertaş, M. Özmenoğlu, Münife Neyal, 
Yaşar Zorlu, Ersin Tan) 

• Kriterler Ç.G.B ‘e gönderilecek 
 
 
3.3. Kursun Hedefi Đçin Yapılacaklar 

• Konuşmacıların kime yönelik ise ona göre hazırlanması 
• 1/3 oranında turnover konuşmalarda 
• Đkiden fazla konuşma yapılmaması 
• Kursun özelliği belirli mi? 
• Kurslarla ilgili temel standardizasyon oluşturulması 
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• Kursta eğitim verecek kişilerin Eğitimcilerin Eğitimi sertifikası almış olması 
 
 
3.4. Tez Yapma ve Makale Yazmak Đçin Yapılacaklar 

• Öğretmek, okumak, kanıta dayalı tıp ayrı olmalıdır 
• Kongrede kurs YGK 

(Ufuk Can) 
• Eğitmenler; Emin Kansu, Vedat Hamuryudan, Oğuz Güç 
• Sabah, sunum teknikleri 
• Öğleden sonra, makale okumak 

 
 

3.5. Mezuniyet Sonrası Eğitimi Đçin Yapılacaklar 
• Sempozyumlar – okullar 
• Aile hekimlerinin katılımı sağlanabilir 
• TND tarafından mailing yapılacak, feedback istenecek 
• Küçük grup oluşturulup feedback değerlendirilebilir 
• Formun revize edilmesi 
 
 

3.6. Bakanlığın Önerdiği Kurslara Katılımın Hastane Tarafından �asıl 
Artırılacağı Hakkında Yapılacaklar 

• Eğitim amaçlı toplantıları özendirme 
• Sağlık bakanlığı; sunumu (bildiri, konuşma) olan kişilerin izninden 

düşülmemesi 
• Eğitime yönelik toplantılara katılımda yeni düzenlemelere girmek. (S.K.) 
• Asistanlarla ilgili yeni düzenleme yapılabilir ve bütçelendirme yapılabilir 

(S.K.) 
• Çalışmalar bakanlık tarafından yapılıyor 
• S.B.’na konu ile ilgili resmi yazı yollanabilir 
• Asistanların kongrelere katılımı 
• Board ve TTB’nin resmi olmaması 
• Asistanlara beli kredi alma zorunluluğu konulmalı 
• Müfredatta olan kriterler resmiyete kavuşacak 

(Yaşar Zorlu, Fikri Ak, Önder Akyürekli) 
 
 
3.7. Sanal Ortamda Eğitim Đçin Yapılacaklar 

• Sunumların dağıtımı, web sitesine konması.  
(Özden Şener, Necdet Karlı, Ufuk Can) 
 
 

3.8. Continium Etkinlikleri Đçin Yapılacaklar 
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• Bölgelerde yaygınlaştırıyorlar.  
• Londra’ya formların zamanında iletilmesi.  
• Kodların sadece moderatörlere iletilmesi.  
• Formların doldurulması.  
• Yaklaşık 10-25 kişi gün boyu kitapçıktaki chapterlara dayalı özeti şeklinde 

sunum ve tartışma.  
• Đnteraktif.  
• Eğt.araştırma hastaneleri a.b.d.’na duyurulması ilgili kişileri davet.  
• Kendi kurumlarında paylaşma.  
• Sağlanma sürdürme, kontrol (Aksel Siva) 
• Yaygınlaştırma (Necdet Karlı) 
• Formların dağıtılması, yaygınlaştırılıp bölgeye yayılması 
• Formların geri gelmesi ve Londra’ya iletilmesi 
• Continium katılıp format korumak gerekiyor 

 
 

3.9. Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörü Bildirilmesi hakkında 
yapılacaklar 

• Koordinatör moderatörün kendisi olacak ya da moderator tarafından 
belirlenecek 

• 28 Şubat toplantısında konuşulacak 
 
 
 

4. ÜLKEMĐZDE GELECEK O� YILDA �ÖROLOJĐ UZMA�LARI�I� 
SAYISAL GEREKSĐ�ĐM VE DAĞILIMI 

 
 
4.1. Mevcut nörolog sayısına ulaşmak için yapılması gerekenler 

• Aktif çalışan nörologlara ulaşılacak 
• Diğer Dernek Kayıtlarına ulaşılacak 
• Sağlık Bakanlığı verilerine ulaşılacak 
• Sağlık Đl Müdürlükleri verilerine ulaşılacak 
• Tabip Odaları verilerine ulaşılacak 
• Đlaç Firmaları verilerine ulaşılacak 

 
 
4.2. Asistan �örolog Sayısına ve Değişim oranına Ulaşım Hakkında 

Yapılacaklar 
• Nöroloji insan gücü hesaplamalarında asistanlar iş yüküne katkıdan çok 

ülkenin  nöroloji uzmanı ihtiyacı ön planda tutulmalı 
• Dernek Kayıtları 
• Sağlık Bakanlığı verileri 
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• Sağlık Đl Müdürlükleri  
• Elde ettiğimiz verilerin rapor olarak hazırlanması ve SB, YÖK, Maliye 

Bakanlığı, Eğitim merkezleri ve üyelerle paylaşma 
• Tüm verilerin tamamlanması için 01.05.2009 tarihi belirlendi 
• Verilerin rapor halinde hazırlanması için 01.06.2009 tarihi belirlendi.  
• Nüfus demografik verilerinin raporda kullanılması 

o TUĐK – Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi  
• Nörolojik hastalıkların sıklık ve dağılımını ortya koymak üzere; 

o SB, TUIK, DPT, Türkiye’deki epidemiyolojik çalışma verileri ve 
WHO, WFN verilerinin kullanılması  

• Nörolojik hasta sayısının ve alt gruplarının coğrafi ve demografik 
değişimlerinin saptanması: 

o SB, TUIK, DPT, Türkiye’deki epidemiyolojik çalışma verileri ve 
WHO, WFN verilerinin kullanılması 

• Yan dal ihtisası alanında ihtiyacı saptamaya yönelik; Hastalıkların dağılımını 
tespit etmek 

• Nüfus değişim trendini saptamak 
• Laboratuar alanlarında ihtiyacı saptamak 
• Đnsan gücü planlamasını hayata geçirilmesi  

o Avrupa ve Dünya örneklerini, WHO, WFN, EFNS, UEMS insan gücü 
çalışmalarından yararlanmak  

o Bir nörolog başına düşmesi gereken nüfus sayısını ülke özelliklerini de 
dikkate alarak belirlemek  

• Sonuçları SB, YÖK, Maliye Bakanlığı, DPT ve Eğitim merkezleri ve üyelerle 
paylaşmak.   

 
 
 

5. ĐLAÇ SA�AYĐĐ ĐLE ĐLĐŞKĐLER VE ETĐK KO�ULAR  
 
Yapılacaklar; 
 

• TĐSD,AĐFD ve ĐEĐS ‘na MSS ilaçlarına danışmanlık önerisi 
• TTB-UDEK ile işbirliği 
• Sağlık Bakanlığı’ndan katılımcı listesi alınacak 
• Đlaç firmalarını puanlama komitesi oluşturulacak 
• e-Şikayet kutusu oluşturulacak 
• Yazılı etik kurallar oluşturulacak 
• Dernek ve firmaların toplantıları TND gözlemcisi tarafından takip edilecek 
• TND desteklediği toplantıları AĐFD vs. ye bildirecek, logo verecek 
• Uydu sempozyumlarında sunulan bilgilerin yasal ve bilimsel 

içeriğinin uygunluğu Kongre Düzenleme Kurulu tarafından kontrol edilip 
• onaylanacak 
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• Yönetim Kurulu’na bir etik kurulu oluşturulması çağrısında bulunulacak 
 
 
 

6. ULUSAL �ÖROLOJĐ YAYI�LARI 
 
 

6.1. Hedef; Türk �öroloji Dergisi’ni Uluslararası Düzeye Ulaştırmak  
• Kongrede editörler toplantısının yapılması 

o -Nöropsikiyatri arşivi(Yeşim PARMAN)  
o -TNS(Gülden AKDAL)  
o -Epilepsi(Fehim ARMAN)  
o -Beyin Damar Hastalıkları(Nevzat UZUNER)  
o -Hareket Bozuklukları ve Parkinson(Hülya APAYDIN)  

• Okurlar arası anket düzenlenmesi 
• Uluslararası kongrelerde dergilerin tanıtımı 
• Yabancı derneklere derginin tanıtımının yapılması 
• Doçentlikte TND yayın olması pozitif puan olacağının duyurulması  
• Anabilim dallarından ve çalışma gruplarından nitelikli araştırma yazısı 

istenmesi 
• En iyi araştırma yazısına ödül verilmesi  

 
 

6.2. Hedef; Toplumu �örolojik Hastalıklar Konusunda Doğru Bilgilendirmek 
Đçin Olanaklar Sağlamak 

• Çalışma gruplarından yazı istenecek 
• Popüler bilim yayıncılığı konusunda  çalışma gruplarının teşvik edilmesi 
• Asistan tezlerinin yayın haline getirilmesi ve dergiye istenmesi  

 
 
6.3. Hedef; Diğer Ulusal �öroloji Dergilerinin Türk �öroloji Dergisi Çatısı 

Altında Birleştirilmesi 
• Diğer editörlerle toplantı yapılacak,yazı istenecek,dergilerin TND çatısı altında 

toplanması teklif edilecek 
 
 

6.4. Hedef; Güncel ve Orijinal Bilgi Đçeren Yayınlar Üretmek 
• Makale nasıl yazılır,bununla ilgili kurslar düzenlenmesi 
• Dergi sayısının senelik 4’e indirilmesi 
• Uzmanlara yazı yazılması konusunda kitap hediye edilmesi 
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7. ULUSLARARASI ĐLĐŞKĐLER 
 
 
7.1. Uluslararası Đlişkiler Çalışma Grubu 

(Bu kurul aynı zamanda icracı gruptur) 
 
Katılanlar: 
Dr. Aksel Siva 
Dr. Rana Karabudak 
Dr. Yeşim Parman 
Dr. Raif Çakmur 
Dr. Betül Baykan 
Dr. Gülden Akdal 
Dr. Sabahattin Saip 
Dr. Necdet Karlı 
Dr. Derya Karadeniz 
Dr. Yakup Sarıca 
 
Diğer toplantılarda oldukları için geçici katılamayan üyeler: 
Dr. Tülay Kansu 
Dr. Şerefnur Öztürk 
Dr. Cavit Boz (Mazeretli) 

 
 
7.2. Genel Yapılacaklar  

• Çalışma grubunun biri haziran sonuna dek, diğeri de aralık sonuna dek olmak 
üzere; yılda en az iki kez toplanması her yıl sonu çalıma raporunun TND 
YK’na sunulması uygun görüldü 

• Grup Moderatörünün Dr Aksel Siva olması, Grup Sekreterinin Dr. Necdet 
Karlı olması, Komite üyelerinin - şimdilik olmak kaydıyla - toplantıya 
katılanlar ve aşağıda ismi geçen ve davet edilecek diğer üyelerle sınırlanması 
kararlaştırıldı 

• Yurt dışı ilişkilerde aktif ve özel ilişkileri olan nörologların komitemize davet 
edilmesi: Dr. Hayrünnisa Bolay, Dr. Ayşe Altıntaş, Dr. G. Akman-Demir  ve 
Dr. Görsev Yener’in gruba davet edilmesine karar verildi 

• Tüm dış ilişkiler komitesi üyelerinin etkin çalışması kararlaştırıldı 

 
7.3. WF�, EF�S ve E�S  ile Đlişkilerde Yapılacaklar  

• Ulusal kongrede asistanlara yönelik akademik kariyer yönetimi başlığı altında 
yurt dışı eğitim, kongre ve kurslara katılım ile ilgili bilgi verecek bir kursun 
olması ve web sayfasında yer alması Dr. Betül Baykan’ın sorumluluğu altında 
yer alacaktır 

• ENS ve EFNS ile ilişkilerin güçlendirilerek sürdürülmesi  
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• EFNS  ile ilişkilerde Rana Karabudak yetkili kişidir. Yeni başkan ve  
kuruluyla ilişkilerin başlatılması. Dr. Necdet Karlı’nın yardımcı görevini 
üstlenmesi, Dr. Murat Emre’nin daha fazla katkılarının sağlanması ve 
danışmanlık görevini üstlenmesi 

• 2011 EFNS için teaching course önerisinde bulunulması 
• EFNS, ENS ve WFN  ile ilgli duyuruların tüm üyelere duyurulması.  Dernek 

sekreteri Burak Bey tarafından yürütülecektir 
• ENS ile ilişkilerde Dr. Yeşim Parman, Dr. Aksel Siva ve Dr. Gülden Akdal’ın  

görevlendirilmesi 
• Asistandan öğretim üyesine tüm düzeylerde ENS ye üyeliğin özendirilmesi ve 

TND tarafından üyelerden gitmek isteyenlerin desteklenmesi 
• TND board sınavında ilk 10 a girenlerin ENS de yapılacak board sınavına 

desteklenerek gönderilemsi (lisan bilen ve uygun isteklilerin) 
• Tüm uluslararası nöroloji ve ilişkili derneklerde üyelerimizin alt komitelerde 

görev alınmasının desteklenmesi 
• Alt komitelerde yer alan kişilerden bugüne kadar yapılanlar hakkında rapor 

alınması, komitelerde yer almak için yol haritasını çizerek yönlendirme 
yapması 

• WFN ile ilişkilerin Dr. Tülay Kansu ve Dr. Aksel Siva tarafından 
gerçekleştirilmesi 

• Ulusal kongreye WFN, EFNS ve AAN in önde gelenlerinin davet edilmeye 
devam edilmesi 

• UEMS ile ilişkilerin güçlendirilerek sürdürülmesi ve Dr. Şerefnur Öztürk’ün 
bu görevi sürdürmesi 

• TND nin ENS ve EFNS de stand açması (bu yılki EFNS deneyiminin ışığında) 
• AB 7. Çerçeve programının duyurulması için daha çok çalışılması. Bu konuda 

Dr. B. Baykan ın görevlendirilmesi 
• Gerek genel,  gerekse de özel Nöroloji kongrelerinin Türkiye ye alınması için 

gayretlerin sürdürülmesi 
 
 
7.4. Bölgesel Đlişkilerde yapılacaklar  

• Bölgesel ülke temsilcilerinin ulusal kongreye davetinin devamı ve ara 
dönemde de ilişkilerin geliştirilmesi için Dr. Şerefnur Öztürk ün 
görevlendirilmesi 

• Bölge üilkelerinden nörolog veya asistanların eğitim amaçlı ziyaretlerinin 
desteklenmesi projesinin aktif olarak işletilmesi ve uygulamaya geçişlmesi için 
gayretlerin sürdürülmesi – WFN web sayfasında bu kararın olanak varsa 
duyurulması 

• Ülkemizde eğitim görmekte olan yabancı uyruklu asistanlara kongreye katılım 
desteğinin sağlanması ve onlara yönelik çalışma grubu oluşturularak ileriye 
yöenlik kendi ülkeleri ile ilişkileri güçlendirmek üzere köprü görevi 
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oluşturması. Bunun için Dr. Betül Baykan, Dr.Gülden Akdal, Dr. Aslı Kurne 
ve Dr. Sabahattin Saip’in görevlendirilmesine; 

• Türk- Yunan Nöroloji günleri için ulusal düzenleme komitesinde yer almak 
üzere TND YK yanında Dr. S. Saip, Dr. G. Akdal , Dr. Yeşim Parman, Dr. 
Görsev Yener in görevlendirilmesine karar verilmiştir  

 
 
 

8. BAKA�LIK VE YÖK ĐLE ĐLĐŞKĐLER 
 

Grup Misyonu:  
Diğer grupların TND yönetim kurulu tarafından onanmış önerileri, kararlarını 
ve grubun günlük nöroloji pratiği içinde kendi farkettiği diğer sorunların 
bürokrasi nezdinde iletilmesi, takibi ve sonuçlandırılması 

 
Đlişkileri Güçlendirmek için Yapılacaklar 

• Bürokratik girişimlerde yönetim kurulu tarafından yetkilendirilmiş konuma 
gelme 

• Grup lideri ve yardımcısının belirlenmesi görevlerinin tanımlanması 
• Grup iş bölümlerinin ve yapılacakların tanımlanması 

 
 
Grup Đş Bölümleri ve Yapılacaklar 

 
8.1 �öroloji Uzmanlık Eğitiminin Standardizasyonu (Board Đlişkileri)  

• Bakanlığa gönderilen uzmanlık eğitim programının takibi. (Ömer Anlar, 
Münife Neyal) 

 
 
8.2 �öroloji Yan Dallarının Bakanlık ve YÖK Tarafından Kabul Edilmesi 

• Bakanlık ve YÖK’e gönderilen yandal isteklerinin takibi (Fethi Đdiman, Gazi 
Özdemir) 

 
 

8.3 Uzmanlık Sonrası Eğitim Programının Bürokraside Takibi 
• (Münife Neyal, Mehmet Özmenoğlu) 

 
 
8.4 Malpraktis Sorunlarının Bürokraside Takibi 

• (Fethi Đdiman, Gazi Özdemir) 
 
 
8.5 �örolojide Đnsan Kaynakları Planlama Takibi 

• (Şerefnur Öztürk, Hatice Mavioğlu) 
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8.6 Günlük �öroloji Pratiğinde Yaşanana Sorunlar Takibi  
• (Fikri Ak, Hatice Mavioğlu) 

 
 
Grup Çalışma Đlkeleri ve Programı 

• Ayda bir Ankara’da, dernek merkezinde toplanır. (Her ayın ilk pazarı) 
• Grup başkan yardımcısı e-mail grubu oluşturarak haberleşmeden sorumlu 

olacak 
• Grup başkan yardımcısı gündemi belirler ve iletir 
• Grup dernek sekreteryasından yararlanır 
• Grup üyeleri arasında iş bölümü yapılır. (Her üyenin diğer bir veya iki grup ile 

iletişim halinde olması.) 
• Bakanlıkla ilişkiler, ilgili diğer grubun temsilcisi ile koordineli yapılacak.  
• Grup asli üyeleri: Mehmet Özmenoğlu, Şerefnur Öztürk, Fikri Ak, Münife 

Neyal, Fethi Đdiman, Ömer Anlar, Hatice Mavioğlu, Gazi Özdemir) 
 

Kaynak Đhtiyacı 
• Basın müşaviri temini (TND için) 
• Grup çalışmalarının finansmanı 
• Temsil bütçesi oluşturma 

 
 
 
9. MALPRAKTĐS YASASI VE HEKĐMĐ ĐLGĐLE�DĐRE� DĐĞER HUKUKĐ 

SORU�LAR 
 
 
9.1. Malpraktis Yasa Tasarısı Đçin Yapılacaklar 

• Malpraktis yasa tasarısı dernek üyelerine gönderilecek 
• Adli tıbbın ilgili kişisinden bilgi edinme 
• Bu bilgilendirme ışığı altında onam formunun  başlatılması için gerekli  

işlemlerin yapılması 
• Bu konuda çalışma gruplarının ve TND Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesi 

ve görüş istenmesi 
• AB normları öğrenilmesi konusunda girişimde bulundu 
• “Sağlık Hukuku Çalışma Grubu” kurulması teklifinin TND Yönetim 

Kurulu’na iletilmesi 
• Dernek üyelerinin bilgilendirilmesi için ulusal kongrede panel düzenlenmesi 
• Sağlık mahkemelerinin kurulması konusunda ilgili bürokrasi grubu ile  

temasların başlatılması 
• Hukukçularla iletişimin sağlanması konusunda girişimler yapılacak 
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• Çalışmalar için gerekli finansman TND’ den sağlanacak 
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Teşekkür 
 
Uzun ve yorucu saatler boyunca beyinlerinin tüm kıvrımlarını ve yaratıcılıklarını bu 
çalışmaya vakfederken, toplantı usul ve kurallarına da mükemmel uyumlu kalan ve bu 
başarılı sonucu almamızı sağlayan TÜRK NÖROLOJĐ DERNEĞĐ Yönetim Kurulu ve 
katılımcı dernek üyelerine ve dernek paydaşlarına çok müteşekkiriz 
 
Bize gösterilen bu güvene teşekkür eder ve bu güvenin gereğini tam ve doğru olarak 
yapacağımızı ve gizliliğe hep riayet edeceğimizi tekrar teyit ederiz.  
 
 
Saygılarımla, 
 
 
 
 
 
Arif Adnan Almeman 

 
Başdanışman/ Başkan 
UNICON Consulting Group 
 

 
TEŞEKKÜR EDERĐZ 

 
  


