TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ ÇALIŞMA
YÖNERGESİ

Madde 1: Türk Üroloji Derneği Stratejik Planlama Komitesi, üroloji alanında idari, mesleki,
akademik( eğitim ve bilgi üretme), iletişim ve finansal açıdan en yüksek standartlara ulaşmada
stratejilerin belirlenmesini ve bunların uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Madde 2: Stratejik Planlama Komitesi üyeleri; Yönetim Kurulunda yer almayan son iki dönem
başkanları ve Genel Kurul tarafından seçilen üyelerden oluşur. Stratejik Planlama Komitesi Genel
Kurul bitiminden sonra ilk toplantısını yapar ve aralarından bir üyeyi Komiten Başkanı, bir üyeyi
Komite Genel Sekreteri olarak seçer.
Komite üyeleri 9 kişiye kadar oluşur ve görev süreleri 4 yıldır.
Madde 3: Yönetim Kurulu başkan/genel sekreter davetiyle üçer aylık periyodlarla toplanır. Toplantı
tutanak ve kararları genel sekreter tarafından kayıt altına alınır. Lüzumu halinde komite başkanı
üyeleri toplantıya çağırabilir.
Madde 4: Stratejik Planlama Komitesi Başkanı ve /veya Genel Sekreteri, Genel Merkez Yönetim
Kurulu doğal üyesidir. Yönetim kurulunda oy hakkı yoktur, ancak komitenin iletişim, sürekli eğitim
ve araştırma, üroloji alanının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ve mesleki ve finansal iyileşme ve
/veya iyileştirme konularındaki önerileri, Genel Merkez Yönetim Kurulu gündeminde öncelikle
görüşülür ve gerekli kararlar alınır.
Madde 5: Yönetim Kurulu kendi içinde a)iletişim, b)sürekli eğitim, c)araştırma, bilim ve teknoloji,
d)üroloji alanının yaygınlaşma ve genişletilmesi, e) mesleki ve finansal iyileştirme olmak üzere
komisyonlar oluşturularak çalışmalarını planlar. Lüzumu halinde ek komisyonlar kurulabilir.

İletişim Komisyonunu Çalışma Amaç ve Hedefleri
Madde 6: Üyeler arasında ve kamuoyu ile iyi iletişim kurmak için strateji geliştirmek,
Madde 7: Üroloji alt branş dernekleri ile periyodik iletişim sağlayarak akademik faaliyetlerin daha
sistematik yapılması için koordinasyonu sağlayacak stratejiler geliştirmek
Sürekli Eğitim Komisyonu Çalışma Amaç ve Hedefleri
Madde 8: Mezuniyet öncesi (Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık) ve mezuniyet sonrası eğitimin
iyileştirilmesi için ulusal standartları belirlemek,
Madde 9: Türkiye’de mevcut üniversite ve eğitim hastanelerindeki Üroloji eğitim kliniklerinin
eğitim niteliklerinin iyileştirilmesini sağlamaya yönelik altyapı standartlarını Türk Üroloji yeterlilik
Kurulları (TÜYK) ile birlikte belirlemek ve öneriler hazırlamak,
Araştırma, Bilim ve Teknoloji Komisyonu Çalışma Amaç ve Hedefleri

Madde 10: AR-GE çalışmaları için ulusal ve uluslararası kaynak ve işbirliği yapılması için gerekli
kaynak ve koordinasyonu temin etmek,
Madde 11: Yeni teknolojik uygulamaların (Robotik cerrahi vb.) etkin, uygun ve halka ulaştırılması
konusunda bilimsel veriler ışığında analiz yapmak ve öneriler sunmak
Madde 12: Tıp mühendisliği ve mekatronik gibi alanlarla iş birliği sağlayarak özellikle üroloji alt
branş alanlarında kullanılan cihazların geliştirilmesine katkı sağlayacak teknolojik ve sanayi
entegrasyonunu sağlayacak projeler üretmektir.
Üroloji Branşının Yaygınlaşması ve Genişletilmesi Komisyonunun Çalışma Amaç ve Hedefleri

Mesleki ve Finansal İyileştirme Komisyonunun Çalışma Amaç ve Hedefleri
Madde 13: Ulusal kongrelerin şekli, zamanı ve bilimsel formatı hakkında günümüz ve geleceğin
koşullarına uygun ve güncel formatları önermek,
Madde 14: Mali kaynakların iyileştirilmesine yönelik yeni AR-GE projelerine esas teşkil edecek
endüstri ile iletişimi sağlamak,

