
TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ 

ETİK KOMİSYON 

YÖNERGESİ 

 

(TCD Yönetim Kurulu’nun 12.02.2011 tarih ve 16 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir) 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Türk Cerrahi Derneği’nin etik ile ilgili konularda 

çalışacak komisyonunun etkinlikleri ile çalışma esaslarını düzenlemektir. Bu komisyon; 

Genel Cerrahi uzmanlarının ve uzmanlık öğrencilerinin hekimlik uygulamaları, bilimsel 

çalışmaları ve mesleki etik kurallarına uymalarına teşvik etmek ve uymayanlarla ilgili 

gereken işlemleri yapmak amacına yönelik etkinliklerde Yönetim Kurulu’na yardımcı 

olur. 

  

Dayanak  

Madde 2- Türk Cerrahi Derneği Tüzüğünün 2. maddesinin “Dernekçe Sürdürülecek 

Çalışma Konuları ve Biçimleri’’ bölümünün (ö), 10. maddesinin (9) ve 12. maddesinin 

“Onur Kurulunun Görevleri’’ bölümünün (3.) bentleri ile Türk Cerrahi Derneği 

Yönetmeliği’nin 6. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

Madde 3- - Bu yönerge; 

a) İlgili düzenlemeler gereğince “Dernek Üyesi” unvanını kazanmış olanları, 

b) İlgili düzenlemelere göre yürüttükleri mesleki faaliyet gereğince “Dernek Üyesi” 

olabilecekleri kapsar. 

Bu yönerge kapsamındaki kişiler hakkında bağlı bulundukları kamu kurumu veya tabip 

odası tarafından disiplin soruşturması yapılması veya yapılmaması bu yönergeye göre 

işlem yapılmasını engellemez. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönergede yer alan ifadelerden; 



a) TCD; Türk Cerrahi Derneği’ni, 

b) TCD YK; Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu’nu, 

c) TTB; Türk Tabipleri Birliği’ni, tanımlar. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Komisyonun yapılanması ve çalışma şekli 

 

Madde 5- a) Komisyon, TCD YK üyelerinden en az biri ile birlikte, TCD YK’nun 

görevlendireceği toplam 7 kişiden oluşur. Komisyon ilk toplantısında bir başkan seçer. 

Başkanın katılamadığı toplantılarda yaşça en kıdemli üye başkanlık yapar. Komisyon 

başkanı üyeler arasından birini raportör olarak görevlendirir. 

b) Komisyonda görevlendirilecek kişilerin mesleklerinde en az 10 yıllık deneyimi olması 

gerekir. Daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmalıdırlar. Bir üyenin 

komisyon üyeliğine atanmasından sonra kesinleşen bir disiplin cezası alması halinde 

TCD YK kararı ile görevleri sonlandırılarak yerine yeni bir üye atanır. TCD dışından 

atanacak üyelerin tıp etiği, hukuk gibi dallardan olması tercih edilmelidir.  

c) Komisyonun görev süresi iki yıldır.  Ancak, TCD YK, süresi sona eren üyeleri yeniden 

görevlendirebilir. 

d) Karar alınacak toplantıların yapılabilmesi için üyelerin en az 4’ünün toplantıya 

katılması gerekir. Komisyon oy çokluğu ile karar verir. Eşitlik durumunda başkanın 

oyuna üstünlük tanınır. Çoğunluğun karar ve görüşlerine katılmayan üyelerin 

düşünceleri de gerekçeleriyle birlikte kararda ayrıca belirtilir. 

e) Komisyon her yıl bir önceki yılın çalışmalarını değerlendirmek ve o yılın çalışmalarını 

planlamak üzere TCD merkezinde toplanır. Bundan sonraki toplantıların sıklığı 

komisyon tarafından belirlenir. 

f) Komisyon, gerek görülen durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.  

g) TCD YK’na etik komisyonun üzerinde çalışması gereken bir konu geldiğinde, konu 

komisyona havale edilir ve komisyon başkanı süreci başlatır. Komisyona gelen konu bir 

soruşturma ise başkan kendi üstlenebilir veya üyelerden birini görevlendirebilir. 

Soruşturma ve kovuşturmada kullanılacak yöntem ve izlenecek süreçler ile ilgili olarak 

TTB disiplin soruşturma ve kovuşturması yöntemi örnek alınır. Soruşturmanın sonunda 

oluşturulan rapor, komisyon üyelerinin görüşüne açılır ve bu bu maddenin (d) bendi 



uyarınca karar alınır. Karar bir disiplin cezası uygulanmasını gerektiriyor ise  TCD Onur 

Kurulu’na iletilmek üzere TCD YK’na iletilir. 

h) Komisyonun çalışma alanları ile ilgili üreteceği proje önerileri TCD YK onayına 

sunulur. 

ı) Üretilen çalışmaların, raporların, vb. materyellerin kamuoyu ile paylaşılması, 

basılması gibi süreçler TCD YK onayı ile olur. 

j) Komisyonun sekretaryasını TCD sekreterliği yürütür. Sekreter, gerekli görüldüğünde 

toplantılara katılır. Yazışmaları ve verilen diğer görevleri yerine getirir. 

 

Komisyonun çalışma alanları  

Madde 6- Komisyonun çalışma alanları şunlardır:  

a) Bilimsel araştırma ve yayın etiği 

b) Hekim – endüstri ilişkileri 

c) Hekim – hasta ilişkileri 

d) Hekim – hekim ilişkileri 

e) Hekim – diğer sağlık çalışanları ilişkileri 

f) Hekim – sağlık kurumu ilişkileri 

g) Gelişmekte olan teknolojilerin kullanım ilkeleri 

h) Reklam ve tanıtım 

 

Komisyonun görevleri  

Madde 7- a) 6. Maddede anılan alanlarda oluşan etik sorunları ve ikilemleri farklı bakış 

açılarından deg erlendirerek ço zu m bulmaya çalışmak, 

b) Genel Cerrahi alanı ile ilgili tıbbi uygulamalarda etik değerleri tanıtmak, 

yaygınlaştırmak, etik ile ilgili go ru ş ve du şu ncelerin bilgi temeline oturmasını sag lamak, 

felsefe, hukuk ve insan bilimleri gibi disiplinlerle işbirliği sağlamak, 

c) Sag lık politikalarının etik boyutlarını sistemli ve su rekli bir biçimde ele alıp 

inceleyerek go ru ş oluşturmak ve öneri niteliğinde materyel üretmek, 

d) Bilimsel araştırma ve yayınlarda temel etik ilke değerlerine yönelik eğitici çalışmalar 

yapmak ve bunları yazılı döküman haline getirmek, 

e) Bilimsel araştırmalar ve yayın etiğinde yanıltma iddialarını inceleyip değerlendirmek, 

f) Tıbbi uygulamalara bag lı olarak ortaya çıkan etik sorunlar so z konusu oldug unda, tıp 

etig inin evrensel deg erlerini dikkate alarak farklı bakış açıları u retmek 



 

 

Komisyonun temel alacağı kurallar 

Madde 8- Komisyon genel kabul gören uluslararası ve ulusal ilke, yasa, yönetmelik, 

tüzük ve genelgeler çerçevesinde çalışacaktır. 

Temel alınacak başlıca dokümanlar şunlardır (Bunlar yenilendikçe son şekilleri 

kullanılacaktır): 

1. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Yasa 

2. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 

3. Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi 

4. TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 

5. TTB Disiplin Yönetmeliği 

6. TTB Uzmanlık Dernekleri İçin Etik Kılavuzlar 

7. TCD STE Etkinliklerinde Etik İlkeler ve Kurallar 

8. Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik 

9. Hasta Hakları Yönetmeliği 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük 

 

Madde 9- Bu yönerge Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu’nun onayı ile birlikte 

yürürlüğe girer. 

  

Yürütme 

Madde 10- Bu yönerge hükümlerini Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu yürütür.  

 

Madde 11- İş bu yönerge 11 (onbir) maddeden ibarettir. 


