
TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETMELİĞİ 

AMAÇ VE KAPSAM 

 

MADDE 1: Bu yönetmelik Türk Cerrahi Derneği’nin (TCD) yönetim ve çalışma ilkelerini 

kapsar. TCD genel kurulu, yönetim kurulunun seçimi ve derneğin bilimsel çalışmaları bu 

ilkelere göre yürütülür. 

Bu yönetmeliğin amacı TCD’ nin kurumsallaşmasını desteklemek ve düzenlemektir. 

 

GENEL KURUL VE SEÇİMLER 

MADDE 2: Yönetimde temsil ilkesi 

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulunu oluşturan 9 kişinin belirlenmesinde Türkiye’nin 

tamamındaki genel cerrahları temsil edecek şekilde bir seçim yöntemi uygulanır. Buna göre 

meslektaşların yaygın olarak temsil edilmesinin yanı sıra, seçimin yapıldığı şehirden dengeyi 

bozacak kadar fazla üyenin olmaması da gözetilir. 

 

Ayrıca, uygulanacak seçim sisteminin mevzuat hükümleri ile çelişmemesine de özen 

gösterilir. 

 

Bunları sağlamak amacıyla iki etaplı seçim sistemi uygulanır. Buna göre, ilk etapta genel 

kurula katılan üyelerin tamamı 5 üyelik için oy kullanır. İlk etap oylamada, oy kullanan üyeler 

Ankara adaylarından 1, İstanbul adaylarından 1, İzmir adaylarından 1 ve tüm diğer illerin 

adaylarından 2 isim için oy verirler. İkinci etapta ise, kalan 4 üyelik için adayların tamamı 

arasından serbestçe oy verilerek seçim tamamlanır. 

 

Böylece, meslektaşların yurt genelinde dağılımına uygun bir yönetim kurulu yapısı oluşurken, 

bir ilden 5 kişiden fazla yönetim kurulu üyesi olmaması sağlanmış olur. 

 

Derneğin diğer organları olan Denetim Kurulu ve Onur Kurulu seçimleri Yönetim Kurulu’nun 

ikinci etap seçimi ile birlikte, tek turlu ve elektronik olarak yapılır. 

 

Türk Cerrahi Derneği Genel Cerrahi Dernekleri Rehberi’nde sayılan (Türk Cerrahi Derneği 

Genel Cerrahi Dernekleri Rehberi’nde yeralan) genel cerrahi alan dernekleri ve aynı 

nitelikteki diğer alan derneklerinin yönetim kurulunda olup da aynı zamanda Türk Cerrahi 

Derneği Yönetim Kurulu’na üye seçilenler; Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üye 

seçimlerini takip eden 1 ay içinde alan dernekleri yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmadıkları 

takdirde Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütemezler.   

 

MADDE 3: Aday olma 

Aday olmak için herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, seçimin ilk turunda adaylar çalıştıkları 

illeri belirtirler. 

 

Aday olacaklardan arzu edenlerin ve başvuru yapanların listesi ve özgeçmişleri bir ay 

önceden TCD’ nin resmi web sitesinde yayınlanır. Ayrıca, seçim günü aday olma imkanı da 

vardır. 



Yönetim kurulu üyeliği yaşam boyu 3, yönetim kurulu başkanlığı yaşam boyu 2 defadan fazla 

yapılamaz. Bir önceki dönemin başkanı, oy hakkı olmaksızın, 10. Üye olarak Yönetim Kurulu 

toplantılarına katılır. Bunun amacı, bilgi ve deneyimleri yeni yönetime aktararak sürekliliği 

sağlamak ve gereken konularda geleneklerle ilgili bilgi vermektir. 

 

MADDE 4: Seçim yöntemi 

TCD üye sayısının çok artması, dolayısı ile genel kurulların yüksek katılımlı olması ve iki 

etaplı seçim sisteminin uzun süreceği göz önüne alındığında, güncel elektronik teknolojiyi 

kullanan ve daha hızlı oy kullanmayı ve sonuç almayı sağlayan bir sistem kullanılması zaruri 

olmuştur. Bu nedenle, TCD yönetim kurulu seçimli genel kurullar için aşağıdaki şartları 

sağlayacak bir elektronik oylama sistemi hazırlar. 

 

• Elektronik seçim işleminin yazılımı için profesyonel bir yazılım firması ile anlaşma yapılır. 

• Firma, yazılımın güvenliğini bağımsız bir kontrol firmasına yaptırarak geçerliliğini 

onaylatır. 

• Yazılımda aranacak en önemli öge, hangi üyenin kime oy kullandığının hiçbir şekilde belli 

olmamasını sağlamak olmalıdır. 

• Genel kurul salonuna yeteri sayıda bilgisayar konularak, oyların hızla kullanılması sağlanır. 

• Genel kurula katılan üyeler, kimliklerini göstererek ve imza karşılığında, izole alanda 

hazırlanmış bilgisayarlarda oylarını kullanırlar. 

• Divan başkanının daha önce anons ettiği sürenin sonunda oylama sonuçları büyük bir 

ekrandan da yansıtılarak açıklanır. 

 

BİLİMSEL AKTİVİTELER 

MADDE 5: Kongreler, Bilimsel Toplantılar 

Ulusal Kongre Türk Cerrahi Derneği tarafından iki yılda bir (çift yıllarda), tercihan Mayıs 

ayının son haftasında düzenlenir. Ayrıca, tek yıllarda Cerrahi Araştırma Kongresi ve bölgesel 

eğitim etkinlikleri düzenlenir. 

 

Ulusal Cerrahi Kongresi ve Cerrahi Araştırma Kongresi’nin başkanları Yönetim Kurulu 

tarafından, Yönetim Kurulu dışından olacak şekilde ve yönetim kurulunda görev dağılımı 

yapıldıktan sonraki bir ay içerisinde belirlenir. Bir kişi aynı kongrenin başkanlığını yaşam 

boyu bir kez yapabilir. 

 

Kongrelerin yapılacağı yere seçilmiş kongre başkanının da katılacağı yönetim kurulu 

toplantısında karar verilir. 

 

Kongre başkanları bilimsel sekreter ve kongre düzenleme kurulunu yönetim kurulunun da 

görüş ve önerilerini alarak kendileri belirlerler. 

 

Yönetim kurulu kongre başkanın da katılımıyla kongre ihale şartnamesini hazırlar. 

 

Şartname hazırlanırken muhasip üye aktif rol üstlenir. Yönetim kurulu, kendi seçeceği bir 

yöntem ile şartnameyi kabul eden firmalar arasından kongrenin işlemlerini yürütecek 



organizasyon firmasını belirler. Tüm bu işlerin, seçimli genel kurulu izleyen yılın Şubat ayı 

sonuna kadar tamamlanması hedeflenir. 

 

Dernek muhasip üyesi, şartnamenin mali hükümleri ile oluşturulacak program arasındaki 

uyumu sağlamak amacıyla, kongre düzenleme kurulunun toplantılarına katılır. Kongre 

düzenleme kurulu arzu ederse bir önceki kongrenin bilimsel sekreterini de toplantılarına davet 

edebilir. 

 

Kongre düzenleme kurulu, kongrenin başarılı, verimli, doyurucu, düzenli, tüm meslektaşları 

kapsayıcı bir şekilde yapılmasını sağlamak ve kongre amaçlarını gerçekleştirmek konusunda 

birincil sorumluluğu üstlenir. 

 

Kongre düzenleme kurulu, Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Bu 

sorumluluk gereği olarak: Bilimsel ve sosyal programı oluşturur. Kongreye uluslararası 

alanda tanınmış konuşmacıları davet eder. 

 

Ulusal kongre ile birlikte yürüyen cerrahi hemşireliği kongresinin programının hazırlanmasını 

ve yürütülmesini sağlar.  

 

Kongre öncesi ve sırasında yapılacak olan kurslarla ilgili tüm düzenlemeleri yapar. 

Kongre basılı materyalinin hazırlanması için gerekli çalışmaları yapar. 

Kongre web sayfasını hazırlatır ve yönetir. 

Kongre sırasında yapılacak seçimler ve idari toplantılar için uygun koşulları sağlar. 

Kongrede verilecek ödüller için gerekli hazırlıkları yapar. 

Kongre boyunca toplum ve basın ilişkilerini düzenler. 

Gerekli maddi kaynakları araştırır ve sağlanmasına yardımcı olur. 

 

Kongre düzenleme kurulu bilimsel sekreteri Kongre düzenleme kurulu toplantılarının tarih ve 

gündemini kongre başkanı ile görüşerek belirler ve üyeleri toplantıya davet eder. 

Organizasyon şirketinin temsilcisi de tüm toplantılara katılır. 

 

Kongre düzenleme kurulu bilimsel ve sosyal program hazırlanırken üniversiteler, eğitim 

hastaneleri ve yurt içi ve yurt dışı dernekler ile işbirliği yapar. Bölgesel dağılımlar yanında 

üniversiteler, eğitim hastaneleri, özel ve kamu hastanelerinde ve serbest çalışan meslektaşlar 

arasında dağılımı da gözetir, liyakatı önceleyen ancak her kurum ve kuruluşun katkısını 

almaya imkan tanıyan dengeli bir program oluşturur. 

 

Bölgesel toplantılar Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Başkanlığını, oluşturulacak 

lokal organizasyon komitesinin başkanı yapar. Toplantının bilimsel ve sosyal tüm 

faaliyetlerinden TCD genel sekreteri sorumludur. 

 

KOMİSYONLAR, ÇALIŞMA GRUPLARI ve KURULLAR 

MADDE 6: TCD çalışmalarını yürütürken, bazı konularda derinlemesine ve süreklilik arz 

eden değerlendirmeler yapmak üzere komisyonlar, çalışma grupları ve kurullar oluşturabilir. 



Bunlar, planlı ve uzun süreli olabileceği gibi, ihtiyaca yönelik olarak oluşturulan kısa süreli 

gruplar şeklinde de olabilir. 

 

Planlı çalışma grupları ve komisyonlar: 

• Asistan Komisyonu 

• Elektronik Öğrenme Komisyonu 

• SUT/TTB Asgari Ücret Komisyonu 

• Performans Uygulaması Çalışma Grubu 

• İnsan Gücü-İş Yükü Çalışma Grubu 

• Medikolegal Konular Komisyonu 

• Etik Komisyonu 

• Temel Cerrahi Eğitimi Kurs Komisyonu 

• Özel Çalışan Cerrahlar Komisyonu 

• Türk Cerrahi Tarihi Araştırma Komisyonu 

• Yan Dal ve Bölge Dernekleri ile İlişkiler Komisyonu 

 

Komisyonlar, çalışma grupları ve kurullar, yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır. 

Seçimden sonraki ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapılırken, her gruptan 

sorumlu yönetim kurulu üyesi de belirlenir. 

 

Yönetim kurulu bu gruplarda görev yapacak kişileri belirlerken, eski görevlilerden 

yararlanabileceği gibi yeni üyeler de atayabilir. Bu grupların çalışmaları ile ilgili bütçe TCD 

tarafından karşılanır. 

 

Tüm kurulların çalışmaları yönergeleri doğrultusunda yapılır. Bununla ilgili denetlemeler 

TCD Denetim Kurulu tarafından yapılır. 

 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

MADDE 7: Bu yönetmelik genel kurulda kabul edilir, değişiklikler genel kurul kararı ile 

yapılabilir. 

 

Genel kurulda değişiklik yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 

çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda 

ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve 

denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Yönetmelik değişikliği için 

gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 

oylarının 2/3’üdür. Oylama açık olarak yapılır. 

 


