
 
TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ  
 
GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ  
 
(TCD Yönetim Kurulu’nun11.01.2014 tarih ve 02 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir.)  
 
BİRİNCİ BÖLÜM  
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  
Amaç  
Madde 1- Gastrointestinal Endoskopi Eğitimi Çalışma grubu, ülkemizdeki genel cerrahi 
uzmanlık alanında gastrointestinal endoskopi eğitiminin, eğitim merkezlerinin ve eğiticilerin 
standardizasyonunu sağlamayı, genel cerrahların bu alandaki özgül sorunları ile ilgilenmeyi 
ve çözüm üretmeyi amaçlamaktadır. 
 
Kapsam  
Madde 2- Bu yönerge Gastrointestinal Endoskopi Eğitimi Çalışma Grubu’nun çalışma 
esaslarını belirler.  
 
Dayanak  
Madde 3- Türk Cerrahi Derneği tüzüğünün 2. maddesine ve ‘’Dernekçe Sürdürülecek 
Çalışma Konuları ve Biçimleri’’ bölümünün b,n ve ö bendlerine dayanarak hazırlanmıştır.  
 
 
İKİNCİ BÖLÜM  
 
Kuruluş ve yapılanma  
 
Kuruluş  
 
Madde 4- Gastrointestinal Endoskopi Eğitimi  Çalışma Grubunun kurulmasına,10.11.2012 
tarihli yönetim kurulu toplantısında karar verilmiş ve çalışma grubundan sorumlu yönetim 
kurulu üyesi olarak Dr. Rasim Gençosmanoğlu görevlendirilmiştir. Gastrointestinal Endoskopi 
Eğitimi Çalışma Grubunda kurucu üyeler olarak Dr.Rasim Gençosmanoğlu, Dr.Yılmaz 
Büyükuncu ve Dr.Asım Cingi yer almaktadır. Gastrointestinal Endoskopi Eğitimi Çalışma 
Grubu’nun ilk çalışma döneminde grubun başkanlığı için Dr. Yılmaz Büyükuncu, başkan 
yardımcılığı ve Ulusal Koordinatörlüğü için Dr. AsımCingi görevlendirilmiştir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Teşkilatı ve görevleri  
Madde 5 - (1) Gastrointestinal Endoskopi Eğitimi Çalışma Grubu Türk Cerrahi 
Derneği’nin çalışma organlarından biridir. Çalışma grubu endoskopi eğitimi verilen 
merkezlerinin ünite sorumlusu ya da eğitim sorumlularından gönüllülük esasına göre 
oluşturulur. Her merkezden çalışma grubuna en fazla bir üye katılabilir. Çalışma Grubu, 
başkanını ve başkan yardımcısı ile ulusal koordinatörü kendi seçer ve yönetim kurulu onayı 
ile görevlendirir, bu seçim her iki yılda bir yenilenir. Aynı üyeler tekrar aday olabilir ve 
seçilebilir. Çalışma Grubu’na Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu ’nu temsilen bir üye 
katılır. Bu üyenin birincil görevi çalışma grubu ile Yönetim Kurulu arasındaki koordinasyonu 
sağlamaktır.  
 
2) Çalışma grubu her yıl bir önceki yılın çalışmalarını değerlendirmek ve o yılın çalışmalarını 
planlamak üzere yılda bir kez dernek merkezinde yılın son ayında toplanır. Takip eden yıl 
içinde yapılacak toplantıların sıklığı ve yeribu toplantıda belirlenir. Çalışma grubu toplantıları 



salt çoğunluk aranmaksızın mevcut üyelerin katılımı ile gerçekleştirilir ve alınan kararlar tüm 
grubu bağlar. 
 
3) Proje önerileri Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu onayına sunulur.  
 
4) Üretilen çalışmaların, raporların (vb. gibi) kamuoyu ile paylaşılması, basılması vb. gibi 
süreçler Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu onayı ile olur.  
 
Çalışma grubunun Görevleri  
 
Madde 6- Çalışma grubunun görevleri şunlardır: 
a) Gastrointestinal endoskopi eğitiminin standardizasyonunu sağlamak,  
b) Uluslararası benzer kuruluşlarla iletişim kurmak,  
c) Endoskopi eğitimi veren merkezlerin sayısını arttırmak ve standardizasyonunu sağlamak,  
d) Endoskopi eğitimi ile ilgili eğitim faaliyetleri düzenlemek.  
e) Ulusal çok merkezli projeler üretmek ve koordine etmek 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Son hükümler  
 
Yürürlük  
Madde 7- Bu yönerge Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer.  
 
Yürütme  
Madde 8- Bu yönerge hükümlerini Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu yürütür.  
 
Kurucular  
Madde 9- 10.11.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan 38 sayılı kararla  kurulan  
Türk Cerrahi Derneği Gastrointestinal Endoskopi Eğitimi Çalışma Grubunun kurucu üyeleri 
aşağıda belirtilen kişilerdir.  
Dr. Yılmaz Büyükuncu (Çalışma grubu başkanı)  
Dr. Asım Cingi (Çalışma Grubu başkan yardımcısı, Ulusal Koordinatör) 
Dr. Rasim Gençosmanoğlu (Yönetim Kurulu temsilcisi) 
 
 
Madde 10- İş bu yönerge 9 (dokuz) maddeden ibarettir. 


