
 

 

Türk Cerrahi Derneği Uluslararası Cerrahlar Komitesi 

(“Turkish Surgical Society International Relationship Liaison Committee”) 

 

 

 

Giriş ve Amaç: 

 

Ülkemiz dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı cerrahların ve cerrahi eğitimi alan 

asistanların büyük çoğunluğu yaşadıkları ülkelerde görevlerini sürdürürken ülkemiz ile de 

ilişki kurmak ve Türkiye cerrahi ortamına katkıda bulunabilmek için fırsat aramaktadırlar. Bu 

arayış çoğu zaman kişisel ilişkiler çerçevesinde gelişmekte ve arzu edilen düzeyde 

olamamaktadır. Bu nedenle Türk Cerrahi Derneği (TCD) bünyesinde bu konuda bir 

organizasyona ihtiyaç duyulmuştur. Aşağıda sunulan organizasyonda yurt dışında yaşayan 

cerrahların TCD çatısı altında bir komite olarak toplanması ve bunun için bir veri tabanı 

oluşturulmasını amaçlamaktadır. 

 

Gerekçe  

• Yukarıdaki amaca yönelik veri tabanı oluşturulduğunda karşılıklı olarak ülke içindeki 

ve yurt dışındaki cerrahlar gerektiğinde iletişime geçebilecektir. 

• Cerrahlar çalıştıkları ülkelerdeki bilgi birikimlerini ve deneyimlerini ülkemize 

aktarabileceklerdir. 

• Özellikle yüksek teknoloji kullanabilen cerrahların bu teknolojilerin getirdiği 

avantajları-dezavantajları bizzat ve tarafsız olarak  aktarabilmelerine olanak 

tanınacaktır. 

• Çalıştığı  kurumda söz sahibi olan cerrahların çabaları ile ülkemiz ile yabancı ülke 

arasında cerrah (asistanlar dahil ) ve cerrahi personel değişimi için olanaklar 

sağlanabilecektir. 

• Gerektiğinde bilgi ve dökümanların ülkemize transferi daha hızlı ve kolay olacaktır. 

• Yurtdışından ülkemize gelmek isteyen  vatandaşımız cerrahlara destek 

sağlanabilecektir. 



• TCD’nin ve diğer cerrahi oranizasyonaların bilimsel toplantılarına, konusunda otör 

olan cerrahlar kolaylıkla çağrılabilecektir. 

• Yurtdışındaki cerrahlar, gönderecekleri bilimsel yazılarla TCD dergisine katkıda 

bulunabileceklerdir. 

• Yurtdışında başlatılan bilimsel araştırma çalışmalarına Türkiye’den merkezlerin daha 

geniş katılımı sağlanabilecektir. 

• Yurtdışındaki konuşmalara Türkiye’den konuşmacı belirlenmesi ve davet edilmesi bu 

bölüm komitenin katkıları ile olabilecektir. 

• Yurtdışında bilgi ve deneyimini artırmak ya da yan dal eğitimi almak isteyen 

cerrahlara komiteye kayıtlı cerrahlar, referans olabilecektir.  

• Yurtdışı eğitim başvurularında bu komite yardımcı olabilecektir. 

 

Sonuç olarak, bu organizasyon sayesinde hem eğitim hem de güncel/bilimsel cerrahi 

uygulama anlamında ülkemize etkin bir geri dönüşüm sağlanabilecektir. 

 

TCD Uluslararası Cerrahlar Komitesi Çalışma Şekli 

 

Komite hali hazırda TCD ile ilişkide bulunan yurtdışında eğitim veren kurumlarda eğitici 

olarak çalışan vatandaşımız genel cerrahların davet edilmesi ile kurulacaktır. 

Kuruluşu takiben bir elektronik veri tabanı oluşturularak isteyen ve koşulları sağlayan 

cerrahların komiteye katılmaları sağlanacaktır. 

Komite kendi içinden yürütücü ve sekreter seçecektir. Kuruluş sürecinde  Atilla Soran 

yürütucü ve  Artun Aksade sekreter olarak görev yapacaklardir. 

Çalışmalar ağırlıkla “web” üzerinden yürütülecektir. 

İki yılda bir yapılan Ulusal Cerrahi Kongresi’ne katılan komite üyeleri TCD başkanının 

katılımı ile toplanarak 2 yıllık çalışma programlarını yapacaklar ve yapılmış çalışmalar 

hakkında değerlendirmelerde bulunacaklardır. 

TCD Başkanı  bu komiteden sorumlu olacaktır. 

Tüm organizasyon TCD “web” i üzerinde üyelerimizin bilgisine ve yararına sunulacaktır. 

Yurt dişinda cerrahi eğitimde olan asistan ve uzmanlar da bu komiteye “aday üye” olarak 

alinabileceklerdir. 

Yurtdışı görevi tamamlanıp Türkiye’ye kalıcı dönenlerin komite üyelikleri son bulacaktır. 
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