
 
 TCD KANITA DAYALI KILAVUZ ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ  

 

(TCD yönetim kurulu onayı ile yürürlüğe girmiştir.)  

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç  
Madde 1- Genel Cerrahi alanında Türkiye koşullarına uygun Kanıta Dayalı Kılavuzların 

hazırlanma, adaptasyon,  izlenme, yenilenme, düzeltilme veya geçerlikten kaldırılma işleri ile 

ilgili olarak bilimel çalışmalar yapmak, standartlar, sistematik ve normlar oluşturmak, metodoloji 

ortaya çıkarmak, tanı tedavi ve izlem ile ilgili çağdaş bilgiye dayanan algoritmler, yolaklar, 

paketler ve kılavuzlar hazırlamak, hazırlamaya yardımcı olmak, gerektiğinde bu işler ile ilgili 

olarak alt çalışma grupları kurmak,  ilgili alanda zaten var olan kılavuzları belli bir bilimsel 

sistematik içinde ülkemiz koşullarına uygun hale getirmek, etik, sosyal ve diğer standartları 

oluşturmak, ortaya çıkan sorun ve aksaklıklarla ilgili olarak çalışmalar yapmak, raporlar hazırlamak, 

bunların paydaşlarca kabul edilmesi, kullanılması sürecindeki aktiviteleri planlamak, bu alanda 

bilimsel araştırmalar yapmak, yapanlara destek vermektir.  

Kapsam  
Madde 2 (1) Bu yönerge Türk Cerrahi Derneği Kanıta Dayalı Kılavuz 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  

(d) Ürün, Kılavuz, algoritm, yolak, paket ve grubun ürettiği diğer çalışma çıktıları ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM  

Kuruluş ve Yapılanma  

Kuruluş  
Madde 5- TCD Kanıta Dayalı Kılavuz Çalışma Grubu adıyla 8.12.2012 tarihinde …. TC D YK … 

karaı ile kurulmuştur. Çalışma grubunun kurucu başkanı Prof Dr Fatih Ağalar‟dır. KurucuYürütme 

Kurulu  Prof. Dr. Mustafa Ali Korkut, Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı ve Prof Dr Mustafa Şahin‟den 

oluşmuştur.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Teşkilatı ve Görevleri  

Çalışma Grubu  
Madde 6 - (1) Çalışma Grubu, TCD çalışma organıdır. Başkanını kendi seçer. Yürütme Kurulu 

üyelerinin sayısı başkan hariç,  3‟tür.  Grupta en az bir üyenin Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu 

Üyesi olması gerekir.  

Başkan ve yürütme kurulu çalışma grubu alanına giren işlerle ilgili olarak alt çalışma grupları kurar.  

Bu gruplarda gönüllülük esasına göre çalışılır. Gruplar kendi içinde bir başkan ve bir asistan 

seçebilirler.  Her grupta konu ile ilgili alanın paydaşlarından olabildiğince katılımın olması 

sağlanmaya çalışılır.  Çalışma konularına göre ve/veya 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 ritmik toplantı düzeninde toplanır. En az  her 6 ayda bir olmak kaydıyla, bir önceki 

dönemin bitmiş kılavuzları, algoritmleri, yolakları ve benzer bilimsel ürünlar kanıtların geçerliği 



tarafından değerlendirilmelidir.  Bu iş için gerektiğinde ilgili alanın alt çalışma grubundan yardım alır.  

Devam etmekte olan diğer faliyetler ile ilgili olarak değerlendirme yapar ve o dönemin faliyetlerini 

planlamak üzere toplanır. Toplantıların sıklığı çalışma grubunca belirlenir.   

 

3) Çalışma Grubu, gerekli görülen hâllerde başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Kılavuzlar ve 

sair ürünler ile ilgili olarak beklenmeyen bir buluş, bilgi birikimi oluştuğunda ve bu bilginin 

eklenmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gerektiğinde Çalışma Grubu herhangi bir üyenin çağrısı ile 

acilen toplanabilir ve alt çalışma grubundan yardım isteyebilir bunun için oy çoğunluğuna gerek 

yoktur.  

 

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‟ madde 1,2,3,4,5,6 „ya uygun olarak görev yapar.  

Var olan ürünların çağdaşlığı, geçerliliği, uygulanabilirliği, adaptasyonu,  geçerliliği ortadan kalkmış 

bilgilerin ürünlardan düşülmesini, yerine yeni bilgilerin eklenmesini, bunların tüm paydaşlara 

duyurulmasını, yapmak- yaptırmak, ürün ile ilgili olarak bilimsel veri toplanmasını ve araştırma 

yapılmasını sağlamak, yardımcı olmak, sonuçlarını izlemek  

Var olan ve yeni yapılacak yönetmelikler, kanunlar ve düzenlemelere çalışma grubunun ürettiği 

ürünlarının uyumunun değerlendirilmesi, varsa aksaklık ve eksikliklerin saptanması, bununla ilgili 

olarak çalışmalar yapılması,    

Paydaşlarla ortak çalışma zeminin oluşturulmasına katkı sunmak; çalışmalar yapılması, diğer 

dernekler ve sivil toplum örgütlerinin ilgili alandaki faliyetlerine bilimsel açıdan yardımcı olmak için 

önerilerinde bulunulması.  

Çalışma alanına giren konularla ilgili periyodik raporlar hazırlayarak TCD YK‟na sunulması..  

 

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- 8.12.2012 tarihinde kurulan Çalışma Grubunun üyeleri aşağıda belirtilen kişilerdir.  

 

Başkan:   Prof Dr Fatih Ağalar, 

Yürütme Kurulu:  Prof Dr Mustafa Ali Korkut, 

   Prof Dr Mehmet Mihmanlı, 

   Prof Dr Mustafa Şahin. 

 

 

  


