TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ
GENÇ NÖROŞİRÜRJİYENLER KURULU
2021-2023 DÖNEMİ FAALİYET PLANI

T

ürk Nöroşirürji Derneği (TNDer) Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu (GNK)
seçimleri 14.08.2021 tarihinde çevrimiçi olarak yapılmış ve 2021-2023
dönemi GNK Yönetim Kurulu (YK) aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Dr. Şahin Hanalioğlu (Başkan)
Dr. Balkan Şahin (Başkan Yardımcısı)
Dr. Pelin Kuzucu (Sekreter)
Dr. Derya Karataş (Üye)
Dr. Ömer Özdemir (Üye)
Dr. Mehmet Ziya Çetiner (Üye)
Dr. Eyüp Bayatlı (Üye)

GNK Yönetim Kurulu ilk toplantısında; 2021-2023 görev dönemi süresince aşağıda
belirlenen başlıklar ve hedeflerle ilgili çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.
Tüm bu çalışmalar Türk Nöroşirürji Derneği (TNDer) Yönetim Kurulu (YK)
ve ilgili diğer çalışma grupları ve kurulları ile eşgüdüm ve işbirliği içerisinde
gerçekleştirilecektir.
A. Yönerge / Üyelik
1) GNK Yönergesini, mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda TNDer tüzüğüne uygun
olarak revize etmek
2) Üyelik başvuru formu hazırlayarak resmi üye kaydı almak ve üye veritabanı
oluşturmak
3) GNK bünyesinde genç uzman, asistan ve tıp öğrencilerine yönelik, çeşitli
konularda alt çalışma grupları oluşturmak
4) Üyelerin TNDer’in diğer çalışma grup ve kurullarında aktif görev almasını
sağlamak

B. Eğitim
1) Asistan ve genç uzmanlar için cerrahi becerileri geliştirmeye yönelik uygulamalı
eğitimler ve kurslar düzenlemek, mevcut kurslara katkıda bulunmak
2) TNDer YK desteği ile genç uzmanlar, asistanlar ve tıp öğrencileri için kurs,
kongre, sempozyum vb. bilimsel ve eğitsel organizasyonlara katılım için maddi
destek imkânı sağlamak
3) Genç nöroşirürjiyenlerin her an ihtiyaç duyabileceği konuları kapsayan bir
cep kitabı ve/veya akıllı telefon uygulaması şeklinde bir pratik bilgi kaynağı
oluşturmak
4) Çevrimiçi takvim sistemi üzerinden sanal ve fiziki ortamlardaki webinar,
sempozyum, kurs, kongre gibi bilimsel etkinliklerin takibini kolaylaştırmak
5) Web veya sosyal medya araçları üzerinden textbook, makale vb. eğitsel
kaynaklara erişim platformu kurmak
C. Araştırma
1) Üye uzmanların aktif olarak yer alabileceği, ulusal ölçekte, çok merkezli
çalışmalar yapmak ve ortak veri kayıt sistemi (registry) kurmak
2) Ortak bilimsel çalışmalar için fikir alışverişi ve proje işbirlikleri kurmak,
yürütülen çalışmaları paylaşmak amacıyla araştırma toplantıları düzenlemek
3) TNDer YK desteği ile genç uzman ve asistanların araştırma projeleri için TNDer
bünyesinde daha fazla maddi destek imkânı sağlamak
4) Ulusal ve uluslararası araştırma destek ve hibe programları ile araştırma
süreçleri hakkında genç nöroşirürjiyenlere danışmanlık sağlamak
5) Turkish Neurosurgery ve Türk Nöroşirürji Dergisi’nde editörler kurulunda
aktif çalışma imkânı oluşturmak
6) Türk Nöroşirürji Dergisi’nde genç nöroşirürjiyenler tarafından hazırlanacak
bir özel sayı yayımlamak
D. İletişim-Tanıtım
1) GNK bülteninin yılda en az 1 defa yayımlanmasını sağlamak
2) Yeni uzman nöroşirürjiyenler için mecburi hizmet destek grubu ve veritabanı
oluşturmak
3) Nöroşirürji asistanları için ön-üyelik formu ve iletişim veritabanı oluşturmak
4) Yeni uzman nöroşirürjiyenlerin TNDer ve GNK’ya üye olarak kaydedilmesini
sağlamak
5) Sosyal medya (Instagram, Facebook, Twitter vb.), mesajlaşma grupları ve
TNDer web sayfasını aktif olarak kullanmak
6) Üyeler arası dayanışmayı artırmak ve mesleki tecrübe paylaşımını sağlayarak
sosyal etkileşimi artırmak için özel ilgi grupları, çalışma kampı ve çeşitli sosyal
etkinlikler düzenlemek

