
 
TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ  ÖZEL ÇALIŞAN CERRAHLAR KOMİSYONU  

YÖNERGESİ 
(TCD Yönetim Kurulu’ nun 21.03.2010tarih ve 366 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç   
Madde 1- Serbest çalışan cerrahlarla özel hastanelerde görev yapan cerrahların sorunlarına ve bu 
sorunların çözüm önerilerine ilişkin çalışmalar yapmak, raporlar hazırlamak ve ilgili kurumlarla olan 
sorunların giderilmesine yönelik faaliyetler yürütmek. 
 
Kapsam 
Madde 2 – (1) Bu yönerge Türk Cerrahi Derneği Özel çalışan Genel Cerrahlar Çalışma Grubu’nun 
çalışma esaslarını belirler. 
 
Dayanak  
Madde 3 (1) TCD tüzüğünün 2. maddesine ve ‘’Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve 
Biçimleri’’ bölümünün b,n ve ö bendlerine dayanarak hazırlanmıştır 
 
Tanımlar 
Madde 4- Bu yönergede yer alan ifadelerde; 

(a) TCD; Türk Cerrahi Derneği’ni 
(b) TCD YK; Türk Cerrahi Deneği Yönetim Kurulu’nu 
(c) SGK; Sosyal Güvenlik Kurumu’nu 
(d) TTB; Türk Tabipleri Birliği’ni 
(e) SUT; Sağlık Uygulama Tebliği’ni ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Yapılanma 
 

Kuruluş 
Madde 5- TCD Özel Çalışan Cerahlar Çalışma Grubu ilk toplantısını Dr. Osman Abbasoğlu, Dr. Adil 
Tanık, Dr. Hovsep Hazar, Dr. Necdet Özçay ve Dr. Zeki Aydın’ın katımıyla 27 Haziran 2009 tarihinde 
yapmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Teşkilatı ve Görevleri 

 
Çalışma Grubu  
Madde 6 - (1)  Çalışma Grubu, TCD çalışma organıdır. Başkanını kendi seçer. Üyeler TCD YK’yı 
temsilen en az bir üye ve gönüllü kişilerden oluşur. Çalışma konularına göre ya da gönüllü kişiler 
olduğunda gruba yeni üyeler eklenebilir. TCD YK’yı temsilen katılan üyelerin birincil görevi çalışma 
grubu ile YK arasındaki koordinasyonu sağlamak ve çalışma grubunun gereksinimlerini karşılamaktır. 
2) Çalışma Grubu her yıl bir önceki yılın çalışmalarını değerlendirmek ve o yılın çalışmalarını 
planlamak üzere aralık ayında dernek merkezinde toplanır. Bundan sonraki toplantıların sıklığı alışma 



grubunca belirlenir. Toplanmak ya da karar almak için çoğunluğa gerek yoktur. Çalışma grubu 
başkanı,  bir TCD YK temsilcisi ve en az bir üye katılımı ile toplanmak ve karar almak mümkündür. 
3) Çalışma Grubu, gerekli görülen hâllerde başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.  
4 ) Proje önerileri TCD YK onayına sunulur. 
5) Üretilen çalışmaların, raporların (vb. gibi) kamuoyu ile paylaşılması, basılması vb. gibi süreçler 
TCD TK onayı ile olur. 
6) Çalışma grubunun sekretaryasından TCD sekreterlerinden biri sorumludur. Tüm toplantılara katılır. 
Yazışmaları ve verilen diğer görevleri yerine getirir. 
 
Çalışma Grubunun görevleri  
Madde 7- (1) Çalışma Grubu’ nun görevleri şunlardır:  

a) Özel Hastanelerin başta SGK olmak üzere diğer kurumlarla olan ilişkilerinde uygun 
koşulların oluşturulabilmesi ve genel cerrahi uzmanlarının çıkarlarının korunabilmesi için çalışmalar 
yapmak, gorüş hazırlamak ve bu görüşleri bir rapor halinde TCD YK’ ya sunmak. 

b) Özel hastanelerde çalışan genel cerrahi uzmanlarının çalışma koşulları, kadro kısıtlamaları, 
mesleki sorumluluk sigortaları ve ücretleri başta olmak üzere sorunları ile ilgilenmek ve bunların 
iyileştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, raporlar hazırlamak ve bunları TCD YK’ ya iletmek 

c) Özel hastanelerde çalışan genel cerrahi uzmanlarının uygun koşullarda iş sözleşmesi 
yapabilmeleri için çalışmalar yapmak ve bunları TCD YK’ ya sunmak 

d) Özel çalışan cerrahların meslek içi eğitimi ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesi için 
çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve bunları TCD YK’ ya iletmek 

e) TTB Asgari Ücret Tarifesi’nin güncellenmesi ve iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak 
ve bunları TCD YK’ ya sunmak 

f)TCD’ nin özel çalışan genele cerrahları da ilgilendiren diğer çalışma grupları ile işbirliği 
yapmak 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son hükümler 

 
Yürürlük 
Madde 8- (1) Bu yönerge Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 9- (1) Bu yönerge hükümlerini Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu yürütür. 
 
Kurucular 
Madde 10- Haziran 2009 tarihinde kurulan Çalışma Grubunun üyeleri aşağıda belirtilen 
kişilerdir. 
 
Dr. Osman Abbasoğlu, Dr. Adil Tanık, Dr. Hovsep Hazar, Dr. Necdet Özçay, Dr. Adnan Bulut, Dr. 
Zeki Aydın, Dr. Yavuz Çapan 


