
Türk Cerrahi Derneği 
 

GENEL CERRAHİ ALANI İLE İLİŞKİLİ DERNEKLER TANITIM FORMU 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lütfen aşağıdaki soruları  yanıtlayınız. Uygun bulduğunuz şıkkın yanına (X) işareti koyarak 
belirtiniz ve boşlukları doldurunuz. 
 
 
1. Dernek adı: 
 
2. Temsil ettiği alan: 
 
3. Yandal/Bölgesel/Diğer uzmanlık derneği(Yazarak belirtiniz): 
 
4. Kuruluş tarihi: 
 
5. Sicil No: 
 
6. Dernek Merkezinin bulunduğu şehir: 
 
7. Kamu yararına dernek statüsünde mi? 
     a. Hayır 
     b. Evet ise ne zamandan beri……………… 
 
8. İletişim bilgileri 
 
     Derneğin iletişim adresi: 
 
     Telefon: 
 
      Faks: 
 
      E-mail: 
 
      Web adresi: 
 
9. Yönetim Kurulu  üyelerinin isimleri, ünvanları, görev dağılımı, adresleri, tel,faks/e-mailleri 
(yazınız lütfen) : ……………………… 
 
 
10. Derneğinizin Etik Kurulu var mı: 
 
11. Derneğinizin Üye sayısı: 
 
12. Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları: 
      Ana dal uzmanları: ……. 
      Anadal araştırma görevlileri/ asistanları:………..     
      Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler: ………       
      Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri/asistanlar:………. 
      Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):……….. 
      Diğer (……………….):…………… 



13. Varsa şube sayısı: ve şubelerin bulunduğu iller: 
 
14. Varsa her bir şubenizdeki üye  sayıları: 
 
15. Düzenli yayınlanan bilimsel yayınlar Dergi/Bülten vb. gibi (isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır 
yayınlanıyor, girdiği ulusal/uluslararası indeksler) 
 
 
16. Bütçe gelir kaynaklarının  (%) dağılımı 
      a. Üyelik aidatı :        
      b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:……… 
      c. Diğer dernek aktivite gelirleri:…… 
      d. Bağışlar:……… 
      e. Diğer:  ………….. 
 
 
 
18. Derneğin  bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları 
 
Etkinlik ismi Genel Merkez Şubeler 
 
Yıllık Kongre 
Bölgesel toplantılar 
Aylık toplantılar 
Yaz/Kış Okulu 
Merkezi Kurslar 
Uluslararası sempozyumlar 
Ulusal toplantılar 
Diğer (tanımlayınız)  
 

  

 
 
 
20.Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı, varsa yılda kaç sayı 
 
21. Derneğinizin düzenlediği uluslar arası etkinlikler ve isimleri 
 
22. Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız: 
     a. Böyle bir çalışma yok 
     b. Yönerge oluşturuldu 
     c. Kurullar oluşturuldu 
     d. Çekirdek müfredat proğramı oluşturuldu 
     e. Kurum ziyaret proğramı hazırlandı 
     f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor 
     g. Yeterlilik sınavı yapıldı 
     h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım sağlanıyor 
 
23. Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı,  
   a. Yok 
   b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi 
   c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu 
   d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla değişiyor 



24. Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde) 
 
 
 
25. Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir: 
 
  a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi 
 
  b. Sürekli tıp eğitimi 
 
  c. Bilimsel araştırma 
 
  d. Tanı ve tedavi stanartları 
 
  e. Halk sağlığı 
 
  f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik 
 
  g. Diğer: …………………………….      
 
 
26. Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor 
    a. Tüm üyeler 
    b Seçilmiş delegeler 
    c. Diğer 
 
27. Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor 
   a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde:……….. 
   b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde 
   c. Diğer 
 
28. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 
    a. Sınırlı (süresi……..) 
   b. Seçiliebildiği sürece sınırsız 
 
29. Dernek başkanını görev süresi 
    a. Sınırlı (kaç yıl:…….) 
    b. Seçilebildiği sürece sınırsız 
 
30. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin  bileşiminde 
    a. İllerle göre sayı  sınırlaması var 
    b. Kurumlara göre sayı  sınırlaması var 
    c. Hiçbir sınırlama yok 
 
31. Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde 
   a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor 
   b.  Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor 
   c. Diğer: ……………………….. 
 
32. Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı: 
 
33. Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı, varsa isimleri 



34. Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri  
 
35. Merkez Yönetim Kuruluna bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri ve 
işlevleri 
 
36. Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
kurulu vb) var mı, varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları 
 
37. Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında  belirli aralararla yayınlanıyor mu 
 
38. Derneğinizin temsil ettiği ana/yandalda Türkiye’deki uzmanların sayısı  
 
39. Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir. 
 
40. Dernek üyeleriniz 
   a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir) 

   b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor 
 

41. Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zonunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir? 

 
 

43. Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir? 
 
 

Birim Üniversite 
öğretim üyesi 

Eğitim 
Hastanesi 
eğiticileri 

Araştırma 
Görevlileri/ 
asistanlar 

Sahada 
çalışan 
uzmanlar 

Diğer 
uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler 

 
Genel Kurul 
 
Merkez 
Yönetim 
Kurulu 
 
Genişletilmiş 
Yönetim 
kurulu 
 
Şube 
Yönetim 
Kurulları 
 
Çalışma 
Grupları 
 
Diğer 

     

 
 



44. Üniversite ve Eğitim hastanelerinde bulunan öğretim elemanları (Prof, Doç, Yar Doç, Şef, 
şef Yar, başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, muayenehane) çalışan 
üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı, Nasıl? 
 
 
45. Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve  karar alma süreçlerine 
katılmıyorlar mı, nasıl? 
 
46. Bir önceki yıl dernek  bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı: 
 
   a. Eğitim:…….. 
   b. Araştırma……….. 
   c. Halk sağlığı etkinlikleri……… 
   d. Diğer……… 
 
47. Derneğin bir genel merkez binası var mı? 
    a. Yok 
    b. Var, kendi binası 
    c. Var, kira 
 
48. Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri 
 
 
49. Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler: 
 
     a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri: 
 
 
     b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri: 
 
 

c.Uzmanlık alanında en uygun koruma, tanı ve tedavi hizmetlerini yapılmasına yönelik 
etkinlikler 

 
     d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara yönelik destek ve etkinlikler 
 
     e. Kamuoyunu  ve diğer sağlık çalışanlarını alanınızla ilgili hastalıkların korunması, uygun 

tanı ve tedavisi yönünden bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı etkinlikleri 
 
 50. Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış bir 

yönetmelik var mı?  Varsa bu ilkeler nelerdir? 
 
51. Hükümet, basın ve parlemento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz 
 
52. Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz 
 
53. Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar var 

mı? 
 
 
 



53. Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz 
   a. Çok iyi 
   b. İyi 
   c. Orta 
   d. Kötü 
   e. Yok 
 
Lütfen bu soru ile ile ilgili  değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca açıklayabilir misiniz? 
 
 
54. Sizce TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir: 
 
a. 
b. 
c. 
 
 
55. Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir? 
a. 
b 
c. 
 
56. Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir? 
 
 
 
 
 
Formu dolduran kişinin Adı ve soyadı: 
İmzası: 
 
Formun doldurulduğu tarih: 
 
Formu dolduran kişinin dernekteki görevi: 
 
 
 
KATKILARINIZ İÇİN ÇOK TESEKKÜR EDERİZ. 
 


