
 
TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ  

YANIK YARALANMALARIYLA İLGİLİ 
 GENEL CERRAHLAR ÇALIŞMA GRUBU 

YÖNERGESİ 
(TCD Yönetim Kurulu’ nun 9.3.2013 tarih ve 44 sayılı karar onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç   
Madde 1- Yanık yaralanmalı hastaların tedavisinde yer alan cerrahların pratik ve teorik 
uygulama sorunlarına ve bu sorunların çözüm önerilerine ilişkin çalışmalar yapmak, raporlar 
hazırlamak ve ilgili kurumlarla ve yanık tedavisiyle ilişkili diğer branşlarla iletişimin 
sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütmek; sonuçta Türkiye’de yanık yaralanmalı hastaların 
daha iyi tedavi edilebilmeleri için çalışmalarda bulunmak. 
 
Kapsam 
Madde 2 – (1) Bu yönerge Türk Cerrahi Derneği Yanık Yaralanmalarıyla İlgili Genel Cerrahi 
Çalışma Grubu’nun çalışma esaslarını belirler. 
 
Dayanak  
Madde 3 (1) Türk Cerrahi Derneği 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. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Yapılanma 
 

Kuruluş 
Madde 5- TCD Yanık Yaralanmalarıyla ilgili Genel Cerahlar Çalışma Grubu ilk toplantısını 
Prof. Dr. Mustafa Şahin’in Yönetim Kurulu’nu temsilen katıldığı, Dr. Ahmet Çınar Yastı, Dr. 
Kaya Yorgancı, Dr. Kemal Kısmet, Dr. Hakan Ahmet Acar, Dr. Yavuz Albayrak ve Dr. Ömer 
İleli’nin katımıyla 20.04.2013 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 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 Grubunun görevleri  
Madde 7- (1) Çalışma Grubu’ nun görevleri şunlardır:  
 
a) Ülkemizde Genel Cerrahi Uzmanları başta olmak üzere tüm hekimlerin yanık 

yaralanmalı hastaların tedavisi ile ilgili bilgilerini güncellemek, yeni tedavi prensiplerinin 
yaygınlaşmasını sağlamak, bu amaçla teorik ve pratik eğitim faaliyetleri düzenlemek, 

b) Yanık yaralanmasına multidisipliner yaklaşımda paydaşların aynı dili konuşmasına katkı 
sağlamak, bunun için gerekli bilgi ve belge paylaşımını sağlamak, ortak algoritmalar 
düzenlemek, 

c) Yanık yaralanmasında beher disiplinde elde edilen yeniliklerin genel cerrahlara 
ulaştırılmasını sağlamak, 

d) Yanık yaralanmaları konusunda ulusal ve uluslar arası boyutta tecrübelerin paylaşımını 
sağlamak için bildiri ve makale yazılması hususunda katkı sağlamak,  

e) Ulusal ve uluslar arası kongre, seminer, panel vb etkinliklere bilimsel katkı sağlamak ve 
elde edilen sonuçların bilgi güncellenmesi için paylaşımı hususunda çalışmak, 

f) Yanık yaralanmaları ile ilgili hekim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği sağlamak, 
g) Yanık konusunda bilimsel toplantılar düzenlemek (kongre, seminer, vb.) 
h) Yanık yaralanmalarının engellenmesi için çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak ve 

bunu ilgili paydaşların bir araya gelmesi ile çözümüne katkı sağlamak, 
i) Yanık yaralanmalarının engellenmesi ve uygun tedavi edilmesi için yazılı, görsel ve 

işitsel çalışmalarda bulunmak (broşür, kitapçık, disket, video sunumları hazırlamak), 
j) Toplumda yanık farkındalığının yaratılması için çalışmalar yapmak, ilintili kurum ve 

kuruluşlarla temasa geçmek, 
k) Yanık yaralanmalarına müdahale eden genel cerrahların çalışma şartlarını düzenlemek, 

ihtiyaçlarını belirleyip giderilmesi yönünde girişimlerde bulunmak, 
l) Yanık yaralanmalarının hekim açısından medikolegal sorumluluklarının belirlenmesi için 

çalışmalar yapmak, ilgili disiplinlerle temas kurmak ve elde edilecek sonuçların genel 
cerrahlara ulaştırılmasına çalışmak, 

m) Yanık yaralanması ile ilgilenen cerrahların yaptıkları işlemlerin sosyal ve ekonomik 
yansımaları için çalışmalarda bulunmak, sorunlarına çözüm yolları araştırmak. 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 9.3.2013 tarihinde kurulan Çalışma Grubunun üyeleri aşağıda belirtilen 
kişilerdir. 
 
Dr. Mustafa Şahin’in ( TCD YK üyesi), Dr. Ahmet Çınar Yastı, Dr. Kaya Yorgancı, Dr. Kemal 
Kısmet, Dr.Hakan Ahmet Acar, Dr. Yavuz Albayrak ve Dr. Ömer İleli’dir. 


