
 

TCD PERFORMANS UYGULAMASI ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ 

 

(TCD yönetim kurulu 21.03.2010 tarih ve 366 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç   

Madde 1- Genel Cerrahi alanında “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında 

Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 

uygulanması ile Genel Cerrahi alanında ortaya çıkan sorun ve aksaklıklarla ilgili olarak 

çalışmalar yapmak, raporlar hazırlamak.  

 

Kapsam 

Madde 2 (1) Bu yönerge Türk Cerrahi Derneği Performans Uygulaması 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 bentlerine 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 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Yapılanma 

 

Kuruluş 

Madde 5- TCD Performans Uygulaması Çalışma Grubu adıyla 21.01.2008 tarihinde kurulmuştur.  

Çalışma grubunda Dr. Nuri Aydın Kama, Dr. Hakan Kulaçoğlu yer almıştır.  

 

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 



çalışma 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 Grubu nun görevleri  

Madde 7- (1) Çalışma Grubu’nun görevleri şunlardır:  

 Performansa dayalı ödemeye esas oluşturan muayene ve girişimsel işlem puanları hakkında 

güncel gelişmeleri ve yönetmelik değişikliklerini takip etmek.  

 İlgili yönetmelikteki genel aksaklık ve eksiklikleri tespit etmek. 

 Genel cerrahi alanındaki girişimsel işlem puanlarında ve ameliyatların puanlandırılmasındaki 

mevcut dengesizlikleri ve genel cerrahinin dezavantajlarını takip ve tespit etmek. 

 Mevcut puanı; deneyim, beceri ve risk etkenlerine göre uygunsuz veya yetersiz bulunan 

işlemleri belirleyerek bunlara yeni puan önerilerinde bulunmak.  

 Mevcut yönetmelikte ve listelerde karşılığı olmayan tanısal ve girişimsel işlemleri belirlemek, 

bunların uygun puanlarla listeye eklenmesi için önerilerinde bulunmak.  

 Bu konularda periyodik raporlar hazırlayarak TCD YK’na sunmak. 

  

 

 

 

 

 

 

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- 21.01.2008 tarihinde kurulan Çalışma Grubunun üyeleri aşağıda belirtilen kişilerdir. 

 

Dr. Nuri Aydın Kama, Dr. Hakan Kulaçoğlu 

 

 


