
 
 
TCD Başkanı’nın 2008-2010 dönem sonu mesajı  
 
          16.10.2010 
 
Değerli Meslektaşım, 
 

2008-2010 etkin bir çalışma dönemiydi. Ekim 2009’da görüşlerinize 

sunduğumuz 1. yıl çalışma raporundan sonra şimdi 

yayımladığımız 2.  yıl çalışma raporunu incelediğinizde umarım bu görüşüme hak 

vereceksiniz. 

 

Bu dönemde yönetim kurulunda yer alan değerli hocalarım ve çalışma 

arkadaşlarımla birlikte derneğimizi geleceğe taşıyacak pek çok değişimi sizin 

onay ve katkılarınızla gerçekleştirdik. 

 

Yönetimde şeffaflık ve katılımcılık anlayışımızın gereği olarak tüm yönetim 

kurulu toplantı özetlerini ve alınan kararları her ay web sitemizde zamanında 

yayımladık. Bugün baktığımızda 20 toplantı raporuna web üzerinden 

ulaşılabilmektedir. Dernek yönetimine, derneğin gündemi ve alınan kararlarla 

ilgili ya da üyelerimizin her türlü istek ve görüşlerini doğrudan iletebilmeleri için 

web üzerinde kurduğumuz ‘üye görüş ve önerileri’ sistemine yüzlerce başvuru 

oldu ve her biri yanıtlandı. 

 

TCD olarak genel cerrahi alanında etkinlik gösteren tüm diğer derneklerle iyi 
ilişkiler geliştirmeye çalıştık. Bu dönemde tüm derneklerin başkanları ile bir 

toplantı düzenlenerek derneklerle ilişkileri koordine etmek üzere bir komisyon 

kurduk. Bu komisyon genel cerrahi alanında yapılan sürekli tıp eğitimi ve sürekli 

mesleki gelişim etkinliklerinin tanımlarını yapmak üzere çalıştı. Kongre, kurs, 

sempozyum, vb. gibi etkinliklerin tanımlarını ve standartlarını belirlemek üzere 

yapılan bu çalışma TCD tarafından yayımlandı. Ayrıca TCD hangi tür etkinlikleri 

destekleyeceğini; hangi etkinliğin kimin tarafından düzenlenmesinin uygun 

olduğu konusunda görüşlerini belirledi. 



Bu dönemde alanımızı ilgilendiren her türlü bilimsel toplantının web üzerinden 

üyelerimize duyurulmasını sağladık. Bize bilgisi gönderilen tüm kongre, 

sempozyum vb. gibi etkinlikleri üyelerimizle paylaşarak diğer dernek ve 

eğitim kurumlarına yardımcı olduk. Bu uygulama etkinliklerin aynı tarihlerde 

düzenlenmemesini de sağladı. 

 

Bu dönemde başlattığımız “Hepimiz TCD üyesiyiz” kampanyası ile derneğimize 

üye olma işlemlerini kolaylaştırdık ve üye sayımızı 1800’lerden 2300’e çıkardık. 

 

Yine bu dönemde önce Deneysel Cerrahi Kongresi’nin adını, başkanını ve 

konseptini değiştirerek 5. Cerrahi Araştırma Kongresi’ni gerçekleştirdik. Eğitim 

etkinliklerinin sık yapılmadığı Van ve Şanlıurfa’da 2 adet bölgesel toplantı 

yaptık. TCD’nin tiroid cerrahisine verdiği önemi vurgulamak üzere Tiroid Kanseri 

Sempozyumu’nu Ankara’da gerçekleştirdik. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi’ni rekor 

katılımla Ankara’da yaptık. Böylelikle ülkemizde hemen her uzmanlık derneğinin 

uzun zamandır Antalya bölgesindeki tatil köylerinde “her şey dâhil” sistemi ile 

gerçekleştirdiği kongrecilik anlayışının alternatifsiz olmadığını görmüş olduk. 

Ayrıca önemli bir yenilik olarak kongrelerin başkanlığını TCD Başkanı’nın 

yapması yerine her bir kongreye farklı bilim insanlarını kongre başkanı 

olarak atadık. Böylelikle TCD Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin kongre 

düzenlemenin dışındaki dernek etkinliklerine yoğunlaşmasına sağlandı. Ayrıca 

bilim ve eğitim alanında kongre düzenlemek gibi onurlu bir görevi daha çok 

eğiticinin paylaşmasına fırsat yaratıldı. Bu yenilik TCD için önemli bir adım oldu. 

 

TCD bu dönemde endüstri-hekim ilişkilerinde saydamlık, kurumsal ilişki 
ve eğitim etkinliğinin amacı dışında bir destekte bulunulmaması ilkeleri 

doğrultusunda çalışmalar yaptı ve görüşlerini Türk Cerrahi Derneği Sürekli Tıp 

Eğitimi Etkinliklerinde Etik İlkeler ve Kurallar kitabında yayımladı. 

17. Ulusal Cerrahi Kongresi’nde başlamak üzere sunumlardan önce 

konuşmacıların ’çıkar çatışması açıklaması’ yapması kuralı getirildi. 

Konuşmacılardan dinleyicileri olası bir yanlılık konusunda önceden uyarmak 

üzere varsa biyomedikal endüstri ile ilişkilerini açıklamaları istendi. Bu yeni 

kuralın 17. Ulusal Cerrahi Kongresi’nde camiamız tarafından benimsendiği 

görüldü. 



 

TCD bu dönemde üyelerinin özlük haklarını korumak ve geliştirmek üzere yapısal 

bir değişim gerçekleştirdi. Pek çok çalışma grubu ve komisyon kurarak yönetim 

kurulu etkinlik alanı ciddi biçimde genişletildi. Böylelikle ihtiyaç duyulan çok farklı 

alanlarda sürekliliği olacak üretim organizasyonları sağlanmış oldu. 

TCD Yürütme Kurulu:  
• Asistan Komisyonu 

• Elektronik Öğrenme Komisyonu 

• SGK ile İlişkiler Komisyonu 

• Performans Uygulaması Çalışma Grubu 

• İnsan Gücü-İş Yükü Çalışma Grubu 

• Medikolegal Konular Komisyonu 

• Temel Cerrahi Eğitimi Kurs Komisyonu 

• Özel Çalışan Cerrahlar Komisyonu 

• Türk Cerrahi Tarihi Araştırma Komisyonu 

• Yan Dal ve Bölge Dernekleri ile İlişkiler Komisyonu 

• Türk Cerrahi Derneği Uluslararası Cerrahlar Komitesi 

Üniversite ve Devlet Eğitim Hastaneleri dışında kamu ve özel hastanelerde 

çalışan ya da serbest hekimlik yapan genel cerrahların, hem genel üyelik ve 

hem de dernek karar alma süreçlerine katılımlarının sağlanması için çalışma 

gruplarında yer almalarına dikkat edildi. Her bir çalışma grubu 2 yıl boyunca 

çok ciddi çalışmalar yaptı. Raporlar ve kitaplar yayımladı. 10’a yakın TCD tutum 
ve görüşü oluşturdu. Bu belgeler ilgili kurumlarla paylaşıldı. 

 

Bildiğiniz gibi dernek geliri kongre gelirine bağımlıdır maalesef. Derneğimiz 
aidat toplamakta güçlükler çekmektedir. Bu dönemde tüm üye bilgi ve 

işlemleri web üzerinden yapılabilir hale getirilmiştir. Bu uygulama aidatların 

toplanmasına yardımcı oldu. İki kez yaptığımız çağrı ile çok sayıda üyemizin 

aidatlarını yatırmasını sağladık. İstenilen düzeyde olmasa da aidat toplamada 

daha iyi durumdayız. Üyelerimizden aidatlarını düzenli olarak yatırmalarını ve 

çevrelerindeki üye olmayan meslektaşlarını TCD’ne üye yapmalarını bekliyoruz. 

Dernek bütçesinin hangi kaynaklardan, nasıl oluşturulacağı ve hangi alanlar 

için kullanılacağı üyelerin kararları doğrultusunda belirlenmesi gerektiğine 

inanıyoruz. Bu bütçenin kuşkusuz önemli bir kısmı eğitim ve araştırma 



etkinliklerine ayrılmalıdır. Bu dönemde de bunun için ciddi çaba gösterdik. 

Çalışma raporlarımızda göreceğiniz gibi pek çok bilimsel çalışmaya, genç 
üyelerimize ve önemli projelere maddi destek sağlanmıştır. 

 

Bir süredir Sağlık Bakanlığı’nın bazı yayınlarında genel cerrahi uzmanı sayısının 

yetersiz olduğu belirtilmektedir. Oysa ülkemizdeki genel cerrahi uzman 

hekim sayısı yeterlidir. Bu sayı kontrolsüz biçimde artırılmaya çalışılırsa yakın 

gelecekte genel cerrahi alanını ve genel cerrahi uzmanlarını çok ciddi sorunlar 

beklemektedir. Bu nedenle bu dönemde TCD İnsan Gücü ve İş Yükü Çalışma 

Grubu kuruldu. Bu grup tarafından gerçekleştirilen ve alanında bir ilk olan “ 

Türkiye’de Genel Cerrah İnsan Gücü” çalışması yayımlandı. Türkiye’deki genel 

cerrah sayısında nüfusa oranla bir azlık olmadığı bilimsel olarak ortaya kondu. 

Bu raporla birlikte pek çok ortamda ülkemizde genel cerrah sayısının yeterli 

ancak dağılım sorunu mevcut olduğu görüşü TCD olarak savunuldu. Sağlık 

Bakanlığı’nın çalışmamızı dikkate alması sağlandı.  

 

Başta yönetim kurulu olmak üzere derneğin bütün kurul ve komisyonlarının 

oluşturulma ve çalışma düzeninde demokratik ve katılımcı mekanizmalara 

özel bir önem verdik. Tüzüğümüzün bu doğrultuda yenilenmesi için üyelerle 

tartışmak üzere farklı illerde 10’dan fazla toplantı düzenledik bini aşkın üyemizle 

yüz yüze görüştük. Yalnızca dernek başkanının değil, yönetim kurulu üyelerinin 

de belirli sürelerden daha fazla görev almaması, yönetim kurulunun 9 üyesinden 

5’inin il temsiliyeti ile seçilmesi gibi adımlar attık. Çağdaş bir tüzük hazırlarken 

yenilenmenin demokratik ve katılımcı seçim sistemi, etkin-planlı-organize sistematik 

çalışma düzeni sağlamak üzere olması çaba gösterdik. Yönetim kurulu 

oluşurken dernekte yapılması gereken işleri ehil kişilerin yürütmesini garanti 

altına alan ve tüm ülkedeki cerrahların yönetime girmesine olanak tanıyan bir 

model geliştirdik. Bu model web üzerinden üyelerin onayına sunuldu ve çok 

geniş bir destek buldu. Ardından 21.3.2010 tarihinde TCD Olağanüstü Genel 

Kurulu’nda kabul edildi. İki turlu seçimi getiren yeni tüzüğümüzde, birinci tur 

seçimde iller bazında 5 kişi, 2. tur seçimde ise (4 kişi) kişilerin çalıştıkları iller 

üzerinden değil deneyimleri ve talip oldukları görevler üzerinden seçilmeleri 

öngörülmektedir. Yalnızca dernek başkanının değil, yönetim kurulu üyelerinin de 

belirli sürelerden daha fazla görev almaması için gerekli düzenlemeler yapıldı. 



Tüm çalışma grupları ve komisyonlar tüzükte tanımlandı yönergeleri kabul edildi. 

Kongrelerimizi dernek başkanının başkanlığında yapmak yerine her birini, her 

seferinde farklı bir bilim insanının başkanlığında gerçekleştirme irademiz tüzük 

güvencesine alındı. Kongre ihalesinin nasıl yapılacağı tüzükte yer aldı. Bu yeni 
tüzük TCD için bir dönüm noktası olacaktır.  
 

Araştırma alanında ulusal sağlık sorunlarını önceleyen cerrahi araştırmaların 

desteklenmesini hedefledik. Türk Cerrahi Derneği Ödül ve Burs Programı 2007 

yılında genç cerrahların klinik ve deneysel araştırmalarını desteklemek ve 

teşvik amacıyla oluşturmuştu bu başarılı uygulamayı yönetmeliğini yenileyerek 

sürdürmeye çalıştık. TCD kurucusu Sayın Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu adına bir 
proje yarışması düzenlemeye karar verdik. Böylelikle TCD’nin; 

1- Uluslararası Cerrahi Kongrelere Destek Ödülü 

2- Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 

3- Ulusal Cerrahi Kongresi Ödülleri 

4- Cerrahi Araştırma Kongresi Ödülleri 

5- Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Proje Yarışması Ödülleri 

6- Yurt Dışı Eğitim Desteği Ödülleri 

7- Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Eğitim Teşvik Ödülü olmak üzere toplam 

7 burs ve teşvik sistemi vardır. 

 

Ayrıca bu yıl ilk defa TCD Onursal Üyelik Belgesi alan Sayın Dr. Feza Remzi 

ile birlikte TCD-Dr. Feza Remzi Cleveland Klinik Bursu düzenlenmiştir. Bu bursu 

2010 yılı için kazanan meslektaşımız seçilmiştir, kendisi 2 ay süreyle Amerika Birleşik 

Devletleri’nde Cleveland Klinik Sindirim Hastalıkları Enstitüsü’nde gözlemci olarak 

çalışacaktır.  

 

Sağlık Bakanlığı’nın Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hazırlığına paralel olarak 

uzun yıllardır tartışma konusu olan genel cerrahide yan dallaşma konusuna TCD 

bu dönemde bilimsel bir görüşü katılımcı bir mekanizma ile oluşturmaya çalıştı. 

Bu amaçla ilk adımı olarak, ABD ve Avrupa’da yan dallaşma konulu iki bilimsel 

rapor hazırlandı. Eş zamanlı olarak genel cerrahi uzmanlık alanının hangi yan 

dalları içermesi gerektiği konusunda uzmanlık eğitimi veren tüm kurumlardan 

ve ilgili derneklerden görüş istendi. Bu görüşlerle birlikte hazırlanan iki rapor bir 



kitapta toplandı. Üyelerimizden bu konuyla ilgili olarak görüş bildirmek isteyenler için 

web sayfasında “FORUM” açılarak görüşler toplandı . Bu çalışmaları takiben Türk 

Cerrahi Derneği Genel Cerrahi Uzmanlık Alanı ve Yan Dallar Çalıştayı 21 

Şubat 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya TC Sağlık Bakanlığı 

Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Bölgesel - Şehir Dernekleri, Yan Dal 

Dernekleri temsilcileri ile Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve ilgili 

kişilerden oluşan 70’i kurumsal temsiliyet üzerinden davetli olmak üzere 100’den 

fazla cerrah katıldı. Çalıştayın tamamı deşifre edilerek kitap haline getirildi. 

Sonuç bildirgesine web sayfamızda yayımlandı: TCD Genel cerrahi alanında 

aşırı yan dallaşmaya karşı olduğunu çok sayıda yan dal yerine hâlihazırda 

verilen genel cerrahi eğitiminin ülke çapında standardizasyonuna ve iyileştirme 

çalışmalarına odaklanılması gerektiğine ve gerek duyulan alanlarda ileri 

uzmanlık eğitimi verecek sertifikasyon programlarına yer verilmesi gerektiğine 

inanmaktadır. Bu görüş ilgili her platformda TCD tarafından dile getirildi ve bu 

konuda etkin çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların uzantısı olarak aksine görüş 

bildirmemize rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından son yönetmelikle ihdas edilen 

Cerrahi Onkoloji yan dalının Danıştay’a yaptığımız itiraz sonucu yürütmesi 
durduruldu. 
 

Sürekli mesleki gelişim ve sürekli tıp eğitimi, günümüzde yalnızca kongrelere 

bırakılmayacak kadar önem kazanmıştır. Bu tür etkinliklerin cerrahların 

çalışma odalarına ve evlerine girebilmesi için elektronik ortam, web temelli 

eğitim modülleri gibi araçlarla etkin biçimde kullanılmasını hedefledik. 1 yıllık 

hazırlıktan sonra Türk Cerrahi Derneği üyelerine, genel cerrahi asistanlarına 

hatta tıp öğrencilerine “web” üzerinden interaktif nitelikli elektronik 

öğrenme (e-Öğrenme) modülleri sunan TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ SANAL 
AKADEMİ 11 Aralık 2009 tarihinde kuruldu. İlk 9 ayda TCD Sanal Akademi 8029 
ziyaret aldı. 2047 cerrah TTB-STE Sertifikası almaya hak kazandı. On binlerce 

saatlik STE-SMG etkinliği gerçekleşti. Türkiye’de bir ilk olan TCD Sanal Akademi 
şu günlerde pek çok diğer uzmanlık derneği tarafından incelenmekte ve benzeri 

çalışmalara öncülük etmektedir. 

 

Daha önce sadece Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD ile 



birlikte yürüttüğü TCD “Cerrahi Endoskopi Eğitimi” programı bu dönemde, 

üyelerden gelen talep üzerine yaygınlaştırıldı. Bu program için uzun süredir benzer 

eğitimleri sürdüren eğitim kurumlarımız ile temasa geçildi. Daha önceden 

üzerinde çalışılmış olan kriterlere uyan ve şimdilik ulaşabildiğimiz merkezler 

içerisinden bu programa “eğitim merkezi” olarak katılmak arzusunda olanlar 

ile 2009 yılı başından itibaren eşzamanlı yürütülmesi hedeflenen bir süreç 

oluşturuldu. Bu Ankara’da, İstanbul’da, Afyon’da, Erzurum’da, Kocaeli’de ve Sivas’ta 

genel cerrahi kliniklerinde çok sayıda üyemiz üç aylık endoskopi eğitimi aldılar. 

Endoskopi uygulamalarının cerrahlar tarafından yapılmamasını sağlamak üzere 

Gastroenteroloji Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı aleyhine açılan davaya TCD 

müdahil olarak davanın cerrahlar lehine sonuçlanmasına katkıda bulundu. 

 

TCD Temel Cerrahi Eğitimi Kursları başlatılmış ve başarılı biçimde sürdürülmüştür. 

Bu kurslar ile birinci yıl genel cerrahi asistanlarına eğitimlerinin başlangıcında 

uzmanlık eğitimi, güvenli cerrahi, temel cerrahi aletlerin tanıtımı ve kullanımı, düğüm 

atma teknikleri, cerrahi yara, yara kapama teknikleri ve sütürler, ameliyathane 

kuralları, cerrahi el yıkama, önlük ve eldiven giyme, ameliyatta asistans gibi 

konular ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Kurslar Ankara’da 

dernek merkezinde devamlı ve periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 

İstanbul, İzmir ve Diyarbakır diğer kurs merkezleri olarak belirlenmiştir. 

Son 2 yılda yüzlerce asistan kursa katılarak belge almıştır. 

TCD Stapler Kullanımı Kursu Hazırlıkları bitirilmiş ve ilk kurs 2010 yılı sonunda 

Ankara’da yapılmıştır. 

Medikolegal komisyonumuzun etkinliği olarak Ankara ve Trabzon’da 2009 ve 

2010 yıllarında 2 kez düzenlenen TCD Genel Cerrahide Hukuki 
Sorumluluklar Kursu farklı illerimizde devam edeceğiz. 

 

Bu dönemde Ulusal Cerrahi Dergisi’nin Editörler Kurulu yenilendi. Derginin 

elektronik ortamda yönetimi ve erişimi sağlandı. Pek çok uluslararası veri tabanlarına 

üyelik gerçekleştirildi. EBSCO ve Elsevier uluslararası indekslerinden sonra 8 Eylül 

2010 tarihiitibariyle Index Copernicus Journal Master List’ de yer almayı başlandı. 

“SCI-Expanded” başvusu yapıldı. 
 
1990’lı yılarda başlatılan yeterlik (“board”) çalışmaları 2000 yılında TCD 



Yeterlik Kurulu’nun kurulması ile sonuçlanmıştır. İlk yeterlik sınavı 2000 yılında 

yapılmıştır. O tarihten bugüne yeterlik sınavları düzenli olarak devam etmektedir. 

Bu dönemde de yeterlik sınavlarına artan bir ilgi olduğunu gördük. 26.5.2010 

tarihinde 17. Ulusal Cerrahi Kongresi’nin ilk günü yapılan TCD Yazılı Yeterlik 

Sınavına büyük bir ilgi oldu ve sınava 104 meslektaşımız katıldı Ankara, İstanbul 

ve İzmir illeri dışında Erzurum ve Adana da yeterlik sınavı yapılan iller arasına 

alındı. TCD Yeterlik Kurulu yürütmekte olduğu eğitim kurumları ziyareti ve bu 

kurumların akreditasyonu çalışmalarına bu dönemde de sürdürdü. Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nın ardından İstanbul Üniversitesi İstanbul 

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ziyaret edilerek eşyetkilendirme 

belgesi verildi. 

 

Genel cerrahi asistanları ile organik bir bağ kurmak, asistanların eğitim ve özlük 

haklarında çalışmalar yapmak temel amaçlarımız arasındaydı. TCD Asistan 
Komisyonu’nu kurmak üzere eğitim veren bütün cerrahi kliniklerinden temsilci 

asistanlar istedik. 11 Aralık 2009 tarihinde Ankara’da toplanan asistanlar TCD 

Asistan Komisyonu’nu kurdular. TCD bünyesinde kurulan ‘Asistan Komisyonu’, 

ülkemizde genel cerrahi alanında uzmanlık eğitimi görmekte olan asistanların 

uzmanlık eğitimleri süresince eğitimleri ya da özlük hakları ile ilgili karşılaştıkları 

sorunları belirlemeyi ve bunlara çözüm üretmeyi, birbirleri ve TCD ile 

iletişimlerini artırmayı, kendileri ile ilgili tüm süreçlerde kurumsal olarak yer 

almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu komisyon ilk çalışma olarak Genel 

Cerrahi Asistan Tutum Anketi gerçekleştirdi ve TCD Genel Cerrahi Uzmanlık 
Eğitimi Raporu 2010 yayımlandı. 
Bu raporun cerrahi camiamızda geniş yankı uyandıracağını düşünüyoruz. 

Ülkemizde genel cerrahi uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi, modernize edilmesi 

için ciddi bir reform gerekmektedir. Bu çalışma ile asistanların sesine kulak verdik 

ve tüm taraflara önemli önerilerde bulunduk. Etkilerini ileride görmeyi umuyoruz. 

 

Son söz 
12 Temmuz 2008’de göreve başlarken size gönderdiğim ilk mektubumda “… 

TCD’nin daha başarılı olması için değişim zamanıdır. Bu değişimi siz onaylar 

ve katılırsanız yapabiliriz. Benim ve yönetim kurulunun görevi buna olanak 



sağlamak olacaktır…” demiştim. 

Onayladınız ve katıldınız. 

Pek çok önemli değişimi birlikte gerçekleştirdik… 

Şükranlarımı sunarım. 

 

Prof. Dr. Cem Terzi 
Türk Cerrahi Derneği Başkanı 


