
    Değerli Nöroloji Ailesi, 

 

     Nöroloji alanındaki ihtiyaçların Türk Nöroloji Derneği yönetimince anlaşılabilmesi, 

alandaki sorunların yönetimce içselleştirilmesi ve çözümü için yenilenmiş, alanın tamamını 

temsil edebilen, etkin ve güçlendirilmiş bir Türk Nöroloji Derneği’ne ihtiyaç olduğunu 

düşünüyoruz. Bundan hareketle bölge temsilcilikleri, genişletilmiş danışma kurulu, 

komisyonlar ve etkin iletişim kanallarının oluşturulması yoluyla derneğimize demokratik 

katılımın arttırılmasını ve nörologların birlikteliğinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz.  

     Türk Nöroloji camiasının hak ve alan kayıplarının giderilmesi, Nöroloji branşının 

saygınlığının ve bilinirliğinin arttırılması, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki 

komisyonlarda etkin bir şekilde temsil edilmesi, yurtdışı burs ve yurtiçi eğitim faaliyetlerinin 

arttırılması, Nörobilimin ve bilimsel yayınların niteliğinin arttırılması ve bu anlamda 

geliştirilecek projelerin desteklenmesi öncelikli hedeflerimizdir. Değişen dünya ve ülkemiz 

koşullarında birçok uzmanlık derneğinde yaşanan olumlu değişimlerin Türk Nöroloji 

Derneği’nde de yaşanması adına herkesi temsil eden, alanına sahip çıkan, özlük haklarının 

peşinde olan, eğitimi tüm paydaşlara yaymayı ve eğitimde sürekliliği amaçlayan, Ar-Ge ve 

inovasyonu önemseyen, karar ve aksiyon alabilen bir yönetim için bu seçimde yedi kişi tam 

liste olarak yönetim kuruluna adaylığımızı açıkladık.  

     Parçası olmaktan büyük bir gurur duyduğumuz Nöroloji camiasını sevgi ve saygıyla 

selamlıyor, Nörolojiyi hep birlikte geleceğe en iyi şekilde taşıyabilmek için, 11 Eylül 

Cumartesi günü Ankara’da görüşmek dileğiyle. 
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Öncelikli Hedefler 

Meslek Sorunları, Özlük Hakları ve Ulaşılabilirlik 

 Mesleki konular ve yaşanan zorluklar ile ilgili olarak Nöroloji araştırma görevlileri, 

Nöroloji uzmanları ve Nöroloji öğretim üyelerinden periyodik olarak geri bildirimler 

alınması. 

 Dernek üyelerine mesleki hukuki sorunlarında destek olunması. Hukuksal süreçlerin 

takipçisi olunması konusunda gerekli desteğin sağlanması. 

 Dernek üyelerinin özlük hakları ve çalışma şartlarının takipçisi olunması. Bu konu ile 

farklı kurum ve kuruluşlardaki farklılıkların ve önerilerin alınacak geri bildirimler ile 

belirlenmesi. Elde edilen veriler doğrultusunda oluşan önerilerin konu ile ilgili kurum 

ve kuruluşlara iletilmesi ve takipçisi olunması.   

 



 Özlük haklarındaki kayıplar (SUT, girişimsel işlemler listesi, ek ödemeler, esnek 

çalışma) hakkında komisyon oluşturulması. Bu konu hakkında çalışma grupları ve tüm 

bölge ve illerden geri dönüşler alınarak oluşturulacak önerilerin ilgili kurumlara 

iletilmesi ve gelişmelerin takipçisi olunması. 

 Özel günlerde (Bayram, yeni yıl, evlilik, akademik unvan alınması, uzmanlık, idari 

görev, ölüm gibi) dernek internet ve sosyal platformunda, mesaj ve mail yolu ile 

bilgilendirme yapılması.  

 Her bölgede Türk Nöroloji Derneği temsilcisi belirlenmesi. 

 Türk Nöroloji Deneği tüm çalışma alt gruplarından, o alanla ilgili soruların, daha iyi 

olması adına görüşlerin alınarak oluşturulacak raporların, ilgili çalışma grubu 

üyelerinin ve Türk Nöroloji Derneği’nde yer alacak olan ilgili komisyon üyelerinin de 

katılımı ile Sağlık Bakanlığı, Türk İlaç ve Eczacılık Kurumu, SSK, Diğer Dernekler 

gibi ilgili birimler ile görüşülerek aktarılması ve bu aktarılan önerilerin Türk Nöroloji 

Derneği olarak takipçisi olunması. 

Eğitim 

 Tıp Fakültesi Nöroloji eğitiminde kurumlar arası standardizasyonun sağlanması 

açısından çalışmalar yapılması. Bu konunun dernek bünyesinde eğitim komisyonunda 

düzenli olarak görüşülmesi. Müfredatların ÇEP hedeflerine göre düzenlenmesinin 

desteklenmesi. Tıp fakültesi öğrencilerinden Nöroloji eğitimi ile ilgili periyodik geri 

bildirimlerin alınarak gerekli düzeltici faaliyetler ile eğitim kalitesinin artırılmasına 

destek olunması. Tıp Fakültesi eğitimi sürecinde Nöroloji ve Sinir Bilimleri alanında 

kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin desteklenmesi. 

 Tıp Fakültelerine Nöroloji eğitimi için uluslararası öğrenci kabulü konusunda ulusal 

ve uluslararası Tıp Fakülteleri ile iş birliği yapıp gerekli desteğin sağlanması. İlgili 

eğitimi tamamlayan öğrencilere Türk Nöroloji Derneği tarafından belge verilmesi. 

 İntörnlük döneminde nöroloji rotasyonu durumunu ilgili kurumlar ile görüşülerek 

nörolojide intörnlük konusunda kurumlar arası standardizasyonun sağlanması. 

 Tıp Fakültesi öğrencilerine nöroloji ve sinir bilimleri alanında tanıtıcı sunumlar 

yapılması ve tıpta uzmanlık sınavı öncesi nöroloji eğitiminin bilinirliği ve 

farkındalığının artırılması. 

 Nöroloji’de öykü alma ve nörolojik muayenenin anlatıldığı bir eğitim videosu 

hazırlanması.  



 Nöroloji asistanlık eğitiminde kurumlar arası standardizasyonun sağlanması açısından 

çalışmalar yapılması. Nöroloji asistanlarından Nöroloji teorik ve pratik eğitimi ile 

ilgili periyodik geri bildirimlerin ve Tıpta uzmanlık kurulu tarafından kabul edilmiş 

uzmanlık eğitim hedefleri dikkate alınması ile gerekli düzeltici faaliyetler ile eğitim 

kalitesinin artırılması ve standardizasyonun sağlanmasına destek olunması. Asistanlık 

eğitimi sürecinde Nöroloji ve Sinir Bilimleri alanında kendini geliştirmek isteyen 

asistanların desteklenmesi. Ulusal ve uluslararası farklı merkezlerde bilgi ve 

görgüsünü artırmak isteyen araştırma görevlilerine desteğin artırılması. 

 Nöroloji uzmanlık eğitimi sonrası yan dallarda yaşanan sorunların yan dal eğitimi 

yapan uzmanlar, ilgili dernekler ve ilgili çalışma alt grupları ile görüşülerek, 

hazırlanacak önerilerin ilgili kurumlara sunulması ve takipçisi olunması. İlgili çalışma 

gruplarının önerisi doğrultusunda yeni yan dal alanlarının geliştirilmesi.   

 Nöroloji mezuniyet sonrası sürekli eğitimlerin yaygınlaştırılarak nörolojinin her 

alanında artırarak devam etmesinin sağlanması. Farklı ve güncel konuların ele alındığı 

düzenli bölge toplantılarının planlanması. 

 Nörolojinin farklı alanlarında ön plana çıkan merkezlerde, uluslararası Nöroloji 

araştırma görevlisi ve Nöroloji uzmanlarının belirli süreler ile yer alması ve bu süre 

içerisinde teorik ve pratik bilgi ve becerisini geliştirecek programların geliştirilmesi. 

Bu kapsamda ilgili uluslararası Nöroloji dernekleri ile iş birliği yapılması.  

 Lisansüstü eğitim yapan Nörologların ve çalışmalarının desteklenmesi. 

 Nörolojinin farklı alanlarında (Nöroimmünoloji, uyku, girişimsel nöroloji, 

nöroradyoloji, nöropatoloji, elektrofizyoloji, nörorehabilitasyon, çocuk nörolojisi gibi) 

teorik ve pratik bilgisini artırmak isteyen nörologların bu alanda gelişmiş ulusal ve 

uluslararası klinik ve laboratuvarlarda eğitim almasına yönelik programların 

düzenlenmesi ve desteklenmesi. Botulinum toksin uygulaması, ENMG, dopler USG 

kursu gibi pratiğe yönelik kursların arttırılması. 

 Uzaktan eğitim platformlarının daha etkin kullanılması. Nöroloji çalışma gruplarının 

önerisi ile oluşturulacak yıllık (Güz ve Bahar dönemi olarak) eğitim programı 

oluşturulması. Bu programda nörolojinin farklı alanlarındaki teorik ve pratik 

gelişmelerin alanında deneyimli ulusal ve uluslararası konuşmacılar ile Türkiye 

genelinde ve bölgesel olarak aktarılması.  

 Türkiye genelinde ihtiyaç duyan kliniklere uzaktan eğitim platform desteğinin 

sağlanması (Zoom vb). 



 Sinir Bilimleri, Radyolojik Bilimler gibi lisansüstü programlarında görev alan 

nörologlar ile görüşülerek bu alanda verilebilecek katkıların artırılması. Lisansüstü 

programlarda görev alan nörolog sayısının belirlenmesi ve sayının artırılmasına 

yönelik çalışmalar yapılması.  

 İyi klinik uygulamalar, eğiticilerin eğitimi gibi sertifikalı eğitim programlarının her 

ilden katılım sağlanarak periyodik olarak yapılması. Bu alanda eğitmen olacak 

nörologların belirlenmesi ve desteklenmesi. 

 Sağlık kurulunda nörolojik hasta değerlendirme ve engellilik ölçütleri standartlarının 

belirlenmesi ve bu alanda yaşanan zorlukların en aza indirilmesi açısından tüm bölge 

ve illerde eğitimler düzenlenmesi. 

 

Medya, Ar-Ge, Farkındalık, Kongre 

 Türk Nöroloji Derneğinin dijital ortamda, dernek ana sayfası ve sosyal medya 

platformları ile en etkin, güncel ve profesyonel şekilde yer alması. 

 Dijitalleşme ve yapay zekâ alanındaki gelişmelerin nöroloji alanındaki gelişmelere 

entegre edilmesinin sağlanması ve bu alandaki iş birliklerinin, çalışmaların 

desteklenmesi. Bu alanda düzenlenecek sempozyum ve kongrelerin nöroloji alanında 

duyurulması ve katılımın desteklenmesi. 

 Nöroloji alanında Yapay zekâ ve Dijitalleşme çalışma grubunun oluşturulması. 

 Nöroloji’de dijitalleşme ve telemedicine alanında yapılacak çalışmalara destek 

olunması ve ilgili paydaşlar ile görüşülmesi. 

 Dernek yönetim kurulu ile çalışacak komisyonların oluşturulması (Eğitim, Kongre, 

AR-GE ve inovasyon, Bakanlık, SUT ve geri ödeme, Uluslararası ilişkiler, Basın-

Bilişim ve Teknoloji gibi) ve bu komisyonların periyodik ve gündemli olarak 

toplanması. 

 Nöroimmünoloji, Nörogenetik, Nöroradyoloji, Nöroloji ve Yapay Zekâ gibi öğrenci 

sempozyumlarının periyodik düzenlenmesinin desteklenmesi. Tıp fakültesi 

öğrencilerinin Nöroloji alanında düzenlenen kongre ve sempozyumlara bildiri 

göndermesinin teşvik edilmesi ve katılımı açısından duyuruların yapılıp destek 

olunması. 



 Uluslararası kongrelere konuşmacı olarak katılımın artırılmasına yönelik çalışmaların 

yapılması. 

 Düzenlenecek kongre, sempozyum, çalıştay gibi etkinliklerde oluşturulacak 

programlarda ilgili çalışma gruplarının önerileri doğrultusunda bilimsel ve sosyal 

içerik, bütçe, oturum ve gün sayısının belirlenmesi. İlgili toplantı öncesi çalışma grubu 

ve olası katılımcı grubundan içerik ve bütçe ile ilgili görüşler alınması, alınan görüşler 

doğrultusunda ilgili toplantının organizasyon komitesine bu görüşlerin sunulması. 

Yapılan kongre, sempozyum ve çalıştaylardan sonra tüm katılımcılardan bilimsel ve 

sosyal içerik, bütçe ile ilgili geri bildirimler alınarak, ilgili çalışma grupları ve 

organizasyon komitesine bu geri bildirimlerin aktarılması ve gerekli düzenlemelerin 

yapılması. 

 Dünya beyin günü, MS haftası, Alzheimer Haftası, Parkinson Haftası, Beyin Damar 

Hastalıkları Haftası, Epilepsi Haftası, ALS, Kas Hastalıkları günleri gibi günlerde 

çalışma grupları ve ilgili hasta derneklerinin önerisi ile farkındalığı artırıcı şekilde 

yazılı ve görsel basında, sosyal medyada yer almasının sağlanması ve desteklenmesi.  

 Ulusal Nöroloji hasta dernekleri ile periyodik görüşülmesi ve bu derneklerle 

farkındalığı artıracak etkinliklerin planlanması ve desteklenmesi. 

 Sinir bilimleri alanında düzenlenen multidisipliner kongre ve sempozyumların nöroloji 

alanında duyurulması, bu alandaki iş birliğinin artırılarak gerekli desteğin sağlanması. 

 Gerontoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Odyoloji, Beslenme ve Diyetetik, 

Ergoterapi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Dil ve Konuşma Terapisi, 

Ortez-Protez, Acil Yardım ve Afet, İş Sağlığı Güvenliği, Çocuk Gelişimi, Psikoloji ve 

PDR, Moleküler Biyoloji ve Genetik gibi Sağlığın diğer önemli paydaşları ile Türk 

Nöroloji Derneği olarak görüşmelerin yapılması. Bu alanlardaki gelişmelerin Nöroloji 

ve Sinir Bilimlerine entegrasyonunu sağlayacak projelerin geliştirilmesi ve 

desteklenmesi. Bu alanlarla yapılacak multidisipliner kongre, sempozyum, hasta 

yararına olan proje ve çalışmaların teşvik edilmesi. Tıp ve Nöroloji uzmanlık 

eğitiminde bu alanlardan katkı sağlanması açısından çalışmalar yapılması. Yine bu 

alandaki katkıların sağlanması ile parkinson, demans, ALS ve diğer kas hastalıkları, 

epilepsi, MS, beyin damar hastalıkları, baş ağrısı gibi alanlarda hasta ve hasta 

yakınlarının yaşam kalitesine yönelik projelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi. 



 Türk Nöroloji Derneği yönetim kurulu toplantılarının bazılarının periyodik olarak 

farklı bölge ve illerde yapılması. O gün toplantı yapılan il ve bölgedeki nöroloji 

uzmanları ve araştırma görevlileri ile bir araya gelinmesi. 

 Diğer ulusal dernekler ile (Kardiyoloji, Romatoloj, Onkoloji, Hemşire, Fizik Tedavi 

ve Rehabilitasyon gibi) periyodik olarak görüşülmesi. 

 Tübitak, Avrupa Birliği, TÜSEB, bölge kalkınma ajansları gibi alanlarda proje 

başvurularının artırılması. Bu konuda bilgilendirici periyodik toplantılar yapılması. 

Proje hazırlık, yürütme, sonuç ve yayın aşamasında araştırıcılara destek sağlanması. 

 Nörolojinin farklı alanlarında ve farklı kliniklerin katılımı ile devam eden ulusal ve 

uluslararası klinik çalışmalara (Faz 1,2,3,4) dernek sayfasında oluşturulacak bir alanda 

yer verilmesi. Bu anlamda klinik çalışmalara katılan merkezlerin, primer ve yardımcı 

araştırıcıların desteklenmesi ve farklı merkez ve araştırıcıların bu çalışmalarda artarak 

yer alması adına çalışmalar yapılması. 

 Patent ve faydalı ürün gelişimine yönelik çalışmaların ve bu alanda görev alan 

araştırıcıların desteklenmesi. 

 Nörolojinin farklı alanlarında (Nöroimmünoloji, Nöroradyoloji, Nöoropatoloji, 

Elektrofizyoloji, Nörogenetik, Yapay Zekâ, Nörorehabilitasyon gibi) hizmet sunan 

klinik ve laboratuvarların desteklenmesi ve bu merkezlerin artırılmasına yönelik 

çalışmaların yapılması. Bu merkezlerin akreditasyon ve ruhsatlanma sürecinde gerekli 

desteğin sağlanması. 

 Araştırma görevlilerine ve Nöroloji uzmanlarına yapacakları akademik çalışmalarda 

ve tezlerinde istatistik açısından destek ve periyodik eğitim sağlanması.  

 Türk Nöroloji Dergisi’nin daha farklı indekslerde de yer alabilmesi adına çalışmalar 

yapılması.  

 Uluslararası Nöroloji dernekleri ile periyodik görüşülmesi. 

 


