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Toplantının Amacı: 

 

• Genel Cerrahi alanında faaliyet 
gösteren yan dal dernekleri ve bölgesel 
dernekler ile TCD arasında ilişkiler 
geliştirmek ve tarafların işbirliği 
yapması için çalışmak. 



Çalışma Grubu’ nun görevleri : 

 

a) Genel Cerrahi alanında yapılan sürekli tıp 
eğitimi ve sürekli mesleki gelişim 
etkinliklerinin tanımlarını yapmak ve 
yayınlamak.  



a) Kongre , kurs, sempozyum, vb. gibi 
etkinliklerin tanımlarını ve standartlarını 
belirlemek üzere çalışmalar yapmak. Bu 
çalışmaların genel cerrahi alanında 
benimsenmesi için çalışmak . 



c) Genel cerrahi alanında etkinlik gösteren tüm 
dernekleri tanımak ve tanıtmak. Bu konuyla 
ilgili olarak tüm dernekler anket yapmak ve bu 
şekilde edinilen bilgiler bir kitap haline 
getirmek, web sayfasından yayınlamak 



d) Yan dal ve bölge derneklerinin sürekli tıp 
eğitimi ve sürekli mesleki gelişim 
etkinliklerinin aynı tarihlere denk gelmemesi 
için çaba göstermek 



e) Yan dal ve bölge derneklerinin sürekli tıp 
eğitimi ve sürekli mesleki gelişim 
etkinliklerinin TCD web sayfasından 
duyurulması için çalışmak 



Sorunlar 

• Ülkemizde kongre, kurs, sempozyum,vb. gibi 
etkinlikler, etkinliğin amacı ve içeriğinden 
bağımsız olarak düzenleyicilerin istek ve 
anlayışına göre isimlendirilmektedir. 

 

• Günümüzde özellikle eğitim etkinlikleri açısından 
bir enflasyon yaşandığı düşünülürse birbirini 
tekrarlayan etkinliklerin önüne geçilmesi ve 
etkinlik türüne göre standartların belirlenmesi 
gerekir. 



SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ 

•  Sürekli tıp fakültesinden mezun olduktan 
sonra başlar ve hekimlik yaşamının sonuna 
kadar devam eder. 

•  STE, güvenli ve etkin bir sağlık hizmeti 
sunabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve 
yaklaşımların artırılması, sürdürülmesi ve 
geliştirilmesini sağlayan etkinlikler olarak 
tanımlanır 



• STE, formel dersler, kurslar, sempozyum ve 
kongrelerdeki konferanslar ve atölye 
çalışmaları gibi çok çeşitli etkinlikleri içerir. 

 

•  Bunların dışında, dergi ve kitap okumak ya da 
internet ortamındaki tartışma forumlarına 
katılmak gibi çok çeşitli informel şekillerde STE 
etkinliğinde bulunmak olanaklıdır. 



SÜREKLİ TIP ETKİNLİKLERİNİN TÜRLERİ 

• Eğitim etkinliklerinin genel amacı bilgi 
paylaşımıdır. Bunun da çeşitli türleri vardır.  

 

• Kongre 

• Kurs 

• Sempozyum 

• Eğitim haftası/Günleri 

• (Panel,Okul,konferans vb) 

 



  

Ülkemizde düzenlenen etkinliklerin, 

 tanımları ile uygulamaları arasında  

çelişkiler  var mı? 



Kurs 

• İlgililere belirli bir konuda bir takım bilgi, beceri 
ve davranışlar kazandırmak amacıyla düzenlenen 
ve kısa süreli derslere dayanan eğitim etkinliğidir 

• İlgili her kurum ve kuruluş tarafından 
düzenlenebilir. Esasında teorik olarak eski bilgileri 
hızlı bir şekilde taramak, yeni bilgileri paylaşmak 
ve yeni bilgilerle ilgili pratik uygulamalar üzerinde 
çalışmak yapısında işletilir.  



• Belirli bir konuyu, bu konuda yetişeceklere 
öğretmek ve beceri kazandırmak amacıyla 
yapılan etkinliklerdir. 

• Kurs sonunda mutlaka katılımcıların başarı 
düzeyini gösteren bir ölçme/değerlendirme 
ve ilgili meslek/eğitim kurumunca da 
onaylanmış belgelendirme (sertifikasyon) 
gereklidir. 

• Katılımcı sayısının 30’u aşmaması gerekir. 

 

• UYGULAMALAR BÖYLE Mİ?? 



Sempozyum etkinliği 

• Bilimsel bir konu ya da olay hakkında 
dinleyiciler karşısında farklı uzman kişilerin 
konu ya da olayla ilgili yaptığı seri 
konuşmaların bütününe sempozyum denir 

 

• Konunun uzunluğuna göre sempozyum iki 
oturum veya iki gün sürebilir. Sempozyumda 
serbest bildiri gönderimi ve sunumu olmaz. 

 



• Sempozyumdaki amaç, konuyu tartışmak 
değil, konunun ilgili kişiler tarafından olumlu 
veya olumsuz yönlerinin ortaya konulup 
çözüme götürülmesidir. 



Kongre 

• Kongre tek bir profesyonel, kültürel ya da başka 
amaç güden yüzlerce ve bazen de binlerce 
insanın bir araya geldiği, yapılma sıklığı belli bir 
takvime oturtulmuş, büyük çapta ve düzenli 
toplantılardır.  

• Sunumlar ve tartışma konularının planlanması, 
oluşturulan bir düzenleme komitesinin üyeleri 
tarafından yapılır. 



• Tüm katılımcıların aynı anda katılacakları ortak 
oturumlar, organize paneller, sempozyumlar, 
kişisel sunumlar (poster, sözlü sunum), 
yuvarlak masa toplantıları, kurslar kongre 
etkinliği içinde yer alabilir. 



Kongre 

• Topluluğun aktivite durumu ve çeşitliliğine göre 
iki veya daha fazla yılda bir de düzenlenebilir. 
Uluslararası ya da yerel organizasyon 
komitelerince belirlenen program çerçevesinde 
yürütülür. 

 

•  Bazı uzmanlık alanlarında ise üç ayda bir kongre 
düzeyine ulaşan etkinlik enflasyonu ana derneğin 
ulusal kongreyi her yıl yapması ile aşılmaya 
çalışılmaktadır.!! 

 



Eğitim günleri/haftası 

• Bu toplantıların ortak özelliği uluslararası 
kongre formatında olması ve genellikle ilgili 
ülkenin Cerrahi Derneği tarafından ya da 
uluslar arası kuruluşlar desteğinde 
düzenleniyor olmasıdır. 



TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ GÖRÜŞÜ: 
HANGİ ETKİNLİK? 

 KİM DÜZENLEMELİ?  

 

• Aynı alanda farklı kurum ve kuruluşlar benzer 
amaçlar için çalışırken ulusal ölçekte uzlaşılara 
varılarak o ülke için gelenekler oluşturulması,  

• STE etkinliklerinin başarılı olması ve kaynakların 
verimli kullanılması için akılcı bir yoldur. 



• Bu nedenle Türk Cerrahi Derneği olarak genel 
cerrahi  alanında varlık gösteren bölge/şehir 
derneklerini, yan dal derneklerini, ve diğer 
tüm eğitim kurumlarını, doğru isimle, uygun 
amaçla, uygun yöntemle birbirini 
tekrarlamayan ancak tamamlayan ve 
geliştiren STE etkinlikleri düzenlemeye davet 
ediyoruz. 



• Bölge/şehir dernekleri, yan dal dernekleri ve 
diğer tüm eğitim kurumları Ulusal Cerrahi 
Kongresi ya da adı böyle olmasa da içerik 
olarak Ulusal Cerrahi Kongresi’ni andıran 
etkinlikler düzenlememelidirler*.  

 

• *Yan dal derneklerinin kendi alanlarına kısıtlı 
kongreleri bu değerlendirmenin dışındadır.  

 



• TCD iki yılda bir Ulusal Cerrahi Kongresi 
düzenlemektedir. Bu kongrenin olmadığı yıl ise 
eski ismi Deneysel Cerrahi Kongresi ve yeni 
ismi Cerrahi Araştırma Kongresi olan,                 
cerrahi araştırmaları desteklemeye yönelik 
kongresi mevcuttur.  



• Geleneksel olarak düzenlediği bir diğer 
toplantı türü de Bölgesel Toplantılar’dır. 
Bölgesel toplantılar yılda ikiden fazla 
olmayacak sayıda, genellikle STE etkinliği 
düzenlenmeyen bölgelere bu eğitimleri 
götürmek için yapılan kısa süreli (bir ya da iki 
günlük),  

 



• Bölge/şehir dernekleri, yan dal dernekleri ve 
diğer tüm eğitim kurumları, tanımlanmış ve 
özellikleri belirlenen, kongreler dışındaki 
etkinlikleri (bildiri ve poster oturumları 
olmayan panel, konferans gibi oturumlardan 
oluşan etkinlikler)  her zaman olduğu gibi ve 
doğal olarak tamamen serbest olmalıdır. 

 



 

• Amaç,o bölgenin özel eğitim ihtiyacını 
gidermeye ve yine o bölgedeki kurum ve 
kuruluşlardaki bilgi birikimini paylaşmaya 
yönelik toplantılardır. 

• Öneri: Burada bölgesel ve şehir dernekleri ile 
iletişim kurulabilir. 

 



 

•  Bu görüşümüzün amacı hiçbir bilimsel ve 
eğitim etkinliğine sınırlandırma getirmeye 
çalışmak olmayıp tam tersine bu alanlardaki 
tüm çabaların desteklenmesine yöneliktir. 



• Türk Cerrahi Derneği, yukarıdaki çerçeveye 
uygun olarak düzenlenmiş tüm etkinliklere her 
anlamda destek olacak bu çerçeveye uygun 
olmadığı düşünülen etkinliklerde ise yer 
almayacak ve destek olmayacaktır. 

  

• Türk Cerrahi Derneği’nin Onur ve Etik Kurula 
başvurulduğu takdirde, anlaşmazlık 
çözümünde görev yapacaktır.  

 



• Bazı uzmanlık alanlarında yukarıda tanımlanan 
çerçeveye benzer uzlaşı yolları bulunmuş 
olması umut vericidir. (Türk Kolon Cerrahisi 
Derneğinde olduğu gibi..) 

 



STE ETKİNLİKLERİ İÇİN  
ETİK İLKELER VE KURALLAR 

 

 

• 1-Etkinlik bağımsız olmalıdır 

– Ticari çıkarların kontrolünden uzak olmalı 

– Ticari çıkar taşıyan bir grup ya da kişi etkinliğin 
partneri olmamalıdır. 



2-Etkinlik kişisel çıkar çatışmasından arınmış 
olmalıdır 

 -Son bir yıl içinde herhangi bir sağlık alanında bir 
ticari organizasyonla parasal ilişki finans ilişki 
sayılır ve açıklanmak zorunludur. 

 -Bu ilişkiyi açıklamayan etkinliğin eğitim 
kadrosunda olmamalıdır. 

 



3-Etkinlikteki ticari destek uygun kullanılmalıdır. 

 -Etkinliği düzenleyenler kararları bağımsız 
alırlar(Örneğin kongre başkanı ayrı) 

 -Kayıt ücreti ve konaklama(etkinlik süresince) 
dışında destek almamalıdır. 

 -Eş ve çocukların katılımlarında kendileri için 
yapılan katkıdan arındırılmaları gerekir. 

  

 



4- Ticari reklamlara uygun biçimde izin verilir. 

 -Ticari destekli uydu sempozyum ve paneller e 
program içinde yer verilmez. 

 -Ayni salonda yapılamaz 

 - Amblem ve duyuru kullanılamaz 



 
Tedbir Almalıyız! 

 

 

• Şu andaki otorite tüm sağlık alanında etkinliği 
kontrolü altına almak istediği bir gerçektir.  Ama 
görülmüştür ki bugüne kadar yapılan ve çıkarılan tüm 
kararlar iyi test edilmeden deneme-yanılma, iki ileri-
bir geri yöntemine göre yapılmaktadır. 



Hedefler: 

1-Türk Cerrahi derneğinin destek ambleminin 
bulunduğu toplantılar hedeflemek.  

2- TCD ile ortaklaşılan metinler altına birlikte 
imza atmak 

Örneğin  
STE/SMG Etik Kurallar, Hangi Etkinliği Kim 

Düzenlemeli?, STE/SMG Tanımları 
Yan Dal Raporu 
İnsan Gücü Raporu  
Performans Raporu vb gibi. 
 
 



3. STE/SMG Etik Kurallar, STE/SMG Tanımları 
metinlerindeki kurallara göre etkinlik 
düzenlemek 



• 4-Web sayfasından etik ve toplantı kurallarına 
uymayı kabul eden dernek ve toplantıları 
yayınlamak ve destek verilen toplantıları öne 
çıkarmak ve gerekirse maddi destek vermek. 

 



5-Toplantı tarih çakışmalarını önlemek. 

6-Toplantı içerik çakışmalarını / tekrarları 
önlemek 

7-Toplantıları çıkar çatışması görünümünden 
arındırmak. 



Yan Dal Dernekleri (13/19)  
• Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği  

• Endokrin Cerrahisi Derneği 

•  Fıtık Derneği 

•  Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu  

• Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği  

• Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği  

• Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği  

• Endokrinolojide Diyalog Derneği  

• Hepato Pankreatiko Bilier Cerrahi Derneği  

• Türk Ostomi Cerrahi Derneği  

• Türkiye Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği 

•  Cerrahi Enfeksiyon Derneği 

•  Gastroenteroloji ve Genel Cerrahi Derneği 

•  Türk Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Derneği 

•  Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği  

• Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği  

• Türkiye Organ Nakli Derneği  

• Cerrahi Onkoloji Derneği 

• Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği  



Anket sonuçları 

• En eski kuruluş  
– (31 Ağustos 1990) ---TKRCD 

• Kamu yararı dernek  
– (Ulusal Travma ve Acil) 

• Yan dal dernek merkezleri 
– İstanbul  6 
– Ankara    5 
– Adana    1 

• Düzenli dergi çıkarma    %40 
• Merkez binası var                    2 

 
 



• Etik Kurulu  
– 4 derneğin mevcut 

• Üye sayısı  
– Meme federasyonu  (13 şube ile---1149) 

– Ulusal travma ve acil  (1088) 

– Yangın ve afet derneği  (32) 

• Gelir kaynakları  
– Üyelik aidatı    %10-15 

– Kongre –bağış-             %85-90 

• Üyelik aidatı ödeme oranı %10-30 ( %100??) 



• Ulusal kongre        %70 

• Uluslar arası kongre    %50 

• Genel kurul seçimleri           

– Merkezin bulunduğu şehirde    %70 

– Kongre sırasında          %30 

• Dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeliği 

– Sınırsız  %60 

• Genel kurula katılma oranı  

– %10- 98 (çoğunluğun %10-30)  

 



Bölgesel Cerrahi Dernekler(8/10) 

• Ankara Cerrahi Derneği (1976) 

•  İstanbul Cerrahi Derneği  

• Ege Bölgesi Cerrahi Derneği 

• Bursa Cerrahi Derneği  

• Kayseri Cerrahi Derneği  

• Çukurova Cerrahi Derneği  

• Eskişehir Genel Cerrahi Derneği  

• Akdeniz Cerrahi Derneği  

• Güney Anadolu Cerrahi Derneği  

• Kocaeli Cerrahi Derneği  



Türk cerrahi derneği ile ilişkileri 
 

 

• Çok iyi 

–  (2 Yan dernek ve 3 bölgesel dernek hariç) 

 



TCD Olumlu yönleri 

• Şeffaflık 

• Web sayfası aktif (Eğitim ve duyuru) 

• Yeterlilik sınavı 

• Eleştirilere açık 

• Düzenli dergi 

• Kurumsallaşmış 

• Kongre ve kurslarda titiz 

 



TCD Olumsuz yönleri 
 

• Kongre ve toplantılar diğer derneklere 
sorulmuyor?? 

• Seçimler kongre sırasında yapılmıyor (Tüzük) 

• Sağlık bakanlığının cerrahları hedef alan yerli 
yersiz açıklamalarına sessiz kalıyor. 

• Dergi yayın kurulu performansa göre 
belirlenmemiş 

• Hukuki konular için danışma sitesi yok 

• Yönetim kurulunda uzman cerrahların olmaması 



Bölgesel derneklerin beklentileri 

• Bölgesel dernekler ile daha fazla işbirliği 

• Bölgesel toplantılara konuşmacı ve maddi 
destek verilmesi 

 


