
TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ MEDİKOLEGAL KONULAR KOMİSYONU  
YÖNELGESİ 

(TCD Yönetim Kurulu’nun 21.03.2010 tarih ve366 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç  ve Kapsam 

 
Madde 1- Bu yönergenin amacı; Türk Cerrahi Derneği’nin medikolegal konularda çalışacak 
komisyonunun etkinlikleri ile çalışma esaslarını düzenlemektir. 
  
Dayanak  
Madde 2- (1) Türk Cerrahi Derneği Tüzüğünün 2. maddesine ve bu maddenin “Dernekçe 
Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri’’ bölümünün (B), (N) ve (Ö) bentlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 
  

İKİNCİ BÖLÜM 
Komisyonun yapılanması ve çalışma şekli 

 
Madde 3 - (1) Komisyon, Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu içinden en az bir üye ve Yönetim 
Kurulu’nun görevlendireceği gönüllü kişilerden oluşur. Çalışma konularına göre yeni üyeler 
eklenebilir. Komisyon, grup üyeleri arasından bir başkan seçer.  
(2) Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu’nu temsilen katılan üyeler, komisyonun faaliyetleri 
nedeniyle yürüttükleri görevlerin yanı sıra, komisyon ile Dernek Yönetim Kurulu arasındaki 
koordinasyonu sağlamak ve komisyonun gereksinimlerini karşılamakla görevlidir. 
(3) Komisyon her yıl bir önceki yılın çalışmalarını değerlendirmek ve o yılın çalışmalarını planlamak 
üzere Ekim ayında dernek merkezinde toplanır. Bundan sonraki toplantıların sıklığı komisyon 
tarafından belirlenir. Toplanmak ya da karar almak için çoğunluğa gerek yoktur. Komisyon başkanı ve 
en az iki üye katılımı ile toplanmak ve karar almak mümkündür. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların 
eşitliği durumunda başkanın oyuna üstünlük tanınır. 
(4) Komisyon, gerek görülen durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.  
(5) Proje önerileri Dernek Yönetim Kurulu onayına sunulur. 
(6) Üretilen çalışmaların, raporların, vb. materyellerin kamuoyu ile paylaşılması, basılması gibi 
süreçler Dernek Yönetim Kurulu onayı ile olur. 
(7) Komisyonun sekretaryasını Türk Cerrahi Derneği sekreteerliği yürütür. Sekreter, gerekli 
görüldüğünde toplantılara katılır. Yazışmaları ve verilen diğer görevleri yerine getirir. 
   
Komisyonun  görevleri  
Madde 4- Çalışma Grubu’ nun  görevleri şunlardır:  
 

a) Genel Cerrahi alanında çalışan uzman ve uzmanlık eğitimi yapan hekimleri cezai, hukuki, 
mesleki ve idari sorumlulukları hakkında bilgilendirmek amacıyla toplantılar organize etmek, 

b) Türk Cerrahi Derneği üyeleri tarafından yöneltilen ve medikolegal hususları içeren 
konularda görüş bildirmek, 

c) Ülkemizde özellikle cerrahları ilgilendiren medikolegal konularda Dernek Yönetim 
Kurulu’nun isteği ile bilimsel çalışmalar yapmak ve raporlar hazırlamak, 

d) Uzmanlık alanı ile ilgili karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye çalışmak, 



e) Savcılıklardan ve mahkemelerden gelen bilirkişilik istemlerini organize etmek ve/veya 
yerine getirmek. (İsim bildirmek, gerek görülmesi durumunda başka uzmanlık ana dallarından ve yan 
dallardan görüş sormak, rapor hazırlamak vb.) 

f) Merkezi Sağlık Otoritesi’nin medikolegal konularda çıkaracağı yasa ve yönetmeliklerle 
ilgili görüş oluşturmak ve Yönetim Kurulu’na sunmak, 

g) Türk Cerrahi Derneği’nin amaçlarına ve çalışma konularına uygun olarak medikolegal 
alandaki diğer faaliyetleri yürütmek, 

h) Yapılan tüm çalışmaları periyodik olarak raporlamak. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yürürlük 

 
Madde 5- Bu yönerge Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu’nun onayı ile birlikte yürürlüğe girer. 
  
Yürütme 
Madde 6- Bu yönerge hükümlerini Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu yürütür.  
 
Kurucular 
Madde 7- 10 Ekim 2008 tarihinde kurulan komisyonun kurucu üyeleri aşağıda belirtilen kişilerdir. 
  
Prof. Dr. Altan Tüzüner, Doç. Dr. Haldun Gündoğdu, Prof. Dr. Faik Çelik, Doç. Dr. Ali Rıza Tümer, 
Uzm. Dr. Murat Civaner, Avukat Verda Ersoy.  

Madde 8- İş bu yönerge 8 (sekiz) maddeden ibarettir. 
 


