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ÖNSÖZ
TCD Genel Cerrahi Dernekleri Rehberi;  ilk kez 2011  yılında çok titiz bir 

çalışmanın sonucu olarak yayınlanmış ve genel cerrahi alanında her derneğin 
bilimsel ve toplumsal katkılarının üst seviyede olduğu bir platformun aslında 
ne kadar bizlerle iç içe olduğunu toplu halde göstermiştir. Geçen zaman 
içerisinde yeni derneklerin bu alanda faaliyet gösterdikleri ve başarılı 
çalışmaları ile genel cerrahi dünyasına katkı sundukları ve cerrahi ailesinin 
daha da büyümesi bizlere bu rehberin güncellenmesi gerektiğini ve ileride de 
dinamik bir süreç olacağını göstermektedir.

Bundan sonraki süreçte hep birlikte bu geniş aileyi yüceltmek ve 
yükseltmek dilekleriyle saygılarımızı sunarız...

TCD Yönetim Kurulu adına�
Prof. Dr. "INFU�4FSEBS�,BSBDB
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1 Dernek adı:

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Yoğun Bakım

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

Yan Dal Derneği

4 Kuruluş tarihi:

14.03.2005

5 Sicil No:

06/072/159

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

ANKARA

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Angora Cd. Vadikent 90 Sitesi 187. Sk. No:41 
Beysukent / Ankara

0 312 236 08 89

0 312 236 28 79, 11

dcyb@dcyogunbakim.org.tr

www. dcyogunbakim.org.tr

DAHİLİ ve CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM DERNEĞİ
Angora Cd. Vadikent 90 Sitesi 187. Sk. No:41 Beysukent / Ankara

Tel: 0 312 236 08 89
Faks: 0 312 236 28 79, 11

Başkan: Prof. . Dr. N. Defne Altıntaş
2. Başkan:   r f. Dr. el r el

Sekreter: Prof. Dr. e a ran
Sayman:   r f. Dr. e A

Üyeler:   r f. Dr. el a r l  
r f. Dr. Ar  el  t  r f. Dr.
en  ıra lı  D . Dr.  ıl a
r f. Dr. e ent a anel
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

#BʰLBO��1SPG��%S��/��%FGOF�"MU�OUBʰ

���#BʰLBO��1SPG��%S��&NFM�&SZàLTFM

(FOFM�4FLSFUFS��1SPG��%S��4FNB�5VSBO

4BZNBO��1SPG��%S��.àHF�"ZEPʓEV

ÃZF��1SPG��%S��.FMEB�5àSLPʓMV

ÃZF��1SPG��%Sڀ�"S[V�5PQFMJ�ɗTLJU

ÃZF��1SPG��%S��$FOL�,�SBLM�

ÃZF��%PÎ��%S��&[HJ�½[Z�MNB[

ÃZF��1SPG��%S��-FWFOU�:BNBOFM

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Hayır

11 Derneğinizin Üye sayısı:

224 üyemiz vardır.

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler: 

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri/asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Yok

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

Yok

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi, 2 yıldır yayımlanıyor. Yılda 4 
sayı çıkıyor. CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, DOAJ, ProQuest, Index 
Copernicus ve Türkiye Atıf Dizini veri tabanlarında indekslenmektedir.
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16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

%1

%90

%8

17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

Yılda bir

Yılda iki

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

Üyelere düzenli olmayan e-maillerle bilgilendirme mesajları gönderiliyor.

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım
sağlanıyor

X

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla

değişiyor

X
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22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Derneğin Amacı: Derneğin amaçları; üyelerinin yoğun bakım konusunda eğitim, 
hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarını 
sağlamak ve yoğun bakım eğitiminde, hasta bakımında teknik ve bilimsel 
imkanların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Dernek diğer disiplinlerle 
işbirliği yapar, yoğun bakım konusundaki eğitimlerine katkıda bulunur.

23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

Aşağıdakilerin tümü dernek hedefleri arasındadır.

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

Ankara

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız Seçilebildiği sürece sınırsız, ancak üyeler 
centilmenlik anlaşması gereği sadece bir 
kez başkan oluyorlar.

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız Seçilebildiği sürece sınırsız.
Üyeler centilmenlik anlaşması gereği 
sadece bir kez başkan oluyorlar.

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok X
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29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

X

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

%5

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

Yok

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:

Yok

33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

Yok

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

Yok

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

Hayır

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

Yoğun Bakım Yan Dalı Türkiye’de kurulma ve tanınma aşamasında olan bir daldır.

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor X

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

Hepsi

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

%40

Hepsi

%30 %30
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41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

Böyle bir grup hekim yok. Ancak katılımları konusunda bir engel yoktur.

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

Yönetimimizde yok. Ancak bu konuda bir engel yok.

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

%80

%20 (dernek giderleri)

44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira X

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

5 kişi

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma, tanı ve tedavi

hizmetlerini yapılmasına yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara yönelik

destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını alanınızla

ilgili hastalıkların korunması, uygun tanı ve tedavisi

yönünden bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

Bu konuda gerekli sivil ve 
resmi kurumlarla sürekli 
iletişim halindeyiz.

2 ulusal kongre,
3 bölgesel kurs

Son iki kongrede en 
iyi üç araştırma maddi 
olarak ödüllendirildi.

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

Yok

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

Hükümet ve basın ile sürekli iletişim halindeyiz. İstenildiğinde arşivimizden basında 
derneğimiz ile ilgili haberler verilebilir.

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

Dernek olarak, Avrupa Yoğun Bakım Derneği, Dünya Yoğun Bakım Federasyonu 
üyesiyiz.
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50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

Yok

51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

X

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Dernek üyelerini kucaklayıcı

Aktif

Üretken

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Prof. Dr. Kaya Yorgancı

20 Şubat 2011

Sayman
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1 Dernek adı:

Endokrin Cerrahisi Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Genel cerrahinin endokrin cerrahisini ilgilendiren alanları

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

Yan Dal

4 Kuruluş tarihi:

1995

5 Sicil No:

34-073-034

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

İSTANBUL

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Güzelbahçe sok. 33-4, Nişantaşı, İstanbul

0 212 231 61 98

0 212 240 87 03

adnisg75@hotmail.com
savaskocak@hotmail.com

www.endokrincerrahisi.org

ENDOKRİN CERRAHİSİ DERNEĞİ
Güzelbahçe sok. 33-4, Nişantaşı, İstanbul

Tel: 0 212 231 61 98
Faks: 0 212 240 87 03

E-mail: nf en r n erra . r
aş an  r f. Dr. e e  an 

aş an r  r f. Dr. e et a ı anlı
          enel e reter  r f. Dr. A et e  D ral

a an  r f. Dr. e et l a
eler  r f. Dr. a e n le  en re  

r f. Dr. at  n a  r f. Dr. er a a  
r f. Dr. Al  r re  r f. Dr. er an e
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

#BʰLBO��1SPG��%S��3FDFQ�(ÚLIBO�ɗÎÚ[
#BʰLBO�:SE��1SPG��%S��.FINFU�)BD�ZBOM�
(FOFM�4FLSFUFS��1SPG��%S��"INFU�$FN�%VSBM
4BZNBO��1SPG��%S��.FINFU�6MVEBʓ
ÃZF��1SPG��%S��:BTFNJO�(JMFT�ɮFOZàSFL
ÃZF��1SPG��%S��'BUJI�5VODB
ÃZF��1SPG��%S��½[FS�.BLBZ
ÃZF��1SPG��%S��"MJ�6ʓVS�&NSF
ÃZF��1SPG��%S��4FSLBO�5FLTÚ[

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Hayır

11 Derneğinizin Üye sayısı:

71

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler:

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri / asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

71 (tümü 
Genel 
Cerrahi 
uzmanı)

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Yok

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Ulusal Cerrahi Dergisi resmi yayın organı

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

%100
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17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

4

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

Web sayfasından haftalık bülten

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

Yok

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım sağlanıyor

X

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla

değişiyor

Dr. Serdar Tezelman: 
stezelman@superonline.com

22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Endokrin hastalıklarını bilimsel düzeyde ele almak, taramaları risk gruplarında 
yoğunlaştırarak erken tanı oranlarını yükseltmek ve tanı ile tedavi yöntemlerini, 
cerrahi, medikal, nükleer tıp, patoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, 
kemoterapi alanındaki modern yöntemleri bilimsel bir şekilde yaygınlaştırmaktır.
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23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

X

X

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

X

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

2

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok X

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

X

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

%10

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

Yok

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:

Gruplar kurulma aşamasında
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33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

Eğitim Kurulu: Başkan: Dr. Tarık Terzioğlu

Medikolegal Kurul: Başkan: Dr. Yusuf Bükey

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

Yok

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

Hayır

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

Tüm Genel Cerrahlar

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

71

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor

Yılda bir

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

%30

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

%100

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

Yok
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43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

-

-

-

-

44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

X

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

Yok

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma,

tanı ve tedavi hizmetlerini yapılmasına

yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara

yönelik destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını
alanınızla ilgili hastalıkların korunması,
uygun tanı ve tedavisi yönünden

bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

Web sayfası üzerinden

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

Yok

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

Yok

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

Yok

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

Yok
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51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

X

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Prof. Dr. Savaş Kocak

20.01.2011

Yönetim Kurulu 2. Başkanı
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1 Dernek adı:

Endokrinolojide Diyalog Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Endokrin cerrahisi, endokrin cerrahisinin ilgili olduğu endokrinoloji, patoloji, 
nükleer tıp, radyoloji birimleri

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

Endokrinolojide Diyalog Derneği

4 Kuruluş tarihi:

2004

5 Sicil No:

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

İSTANBUL

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Kuloğlu Mah. Faikpaşa Yokuşu 13/1 Çukurcuma, 
Beyoğlu / İSTANBUL

0 212 293 23 00

0 212 293 23 01

editor@jde.endokrin.com

www.endokrin.com

ENDOKRİNOLOJİDE DİYALOG DERNEĞİ
Kuloğlu Mah. Faikpaşa Yokuşu 13/1 Çukurcuma, Beyoğlu / İstanbul

Tel: 0 212 293 23 00
Faks: 0 212 293 23 01

E-mail: nf en r n.

Başkan: Prof. Dr. eş  r l

D . Dr. er an A
. Dr. N at A A A

. Dr. ırat A
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

#BʰLBO��1SPG��%S��:FʰJN�&SCJM 

%PÎ��%S��4FSLBO�4BS� 

6[��%S��/JIBU�"LTBLBM 

6[��%S��'�SBU�5VUBM

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Yok

11 Derneğinizin Üye sayısı:

110

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler:

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri / asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

80

-

30

-

-

-

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Yok

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Endokrinolojide Diyalog Dergisi, 2004 yılından beri yılda 4 kez yayımlanıyor. 
(Türkçe ve İngilizce yazı kabul ediliyor)
İndeksler: Ulakbim, Index Copernicus, Open Acces, DOAJ

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

%10

%90

-

-

-
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17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

Medikal Cerrahi Endokrinoloji 
Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

Ameliyat canlı yayınları

Yeterlilik sınavına hazırlık amaçlı 
çalıştay

e-öğrenme modülleri
Ustalarla söyleşi modülü
Endokrin cerrahisi sohbetleri modülü

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

Dergimiz yılda 4 kez 2000 adet basılıp ücretsiz gönderiliyor, web sitesinde 
yayımlanıyor: http://jde.endokrin.com/

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

Yok

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım sağlanıyor

Avrupa Endokrin Cerrahisi 
Sınavı’na hazırlık amaçlı 
çalıştaylar yılda 1 kez yapılıyor ve 
katılım sertifikası veriliyor.

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla

değişiyor

X
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22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Dernek, tıbbi ve cerrahi endokrinoloji ile ilgili, obezite, jinekoloji, onkoloji, 
üroloji, nöroşirürji, radyoloji, nükleer tıp, patoloji alanlarında çalışanları bir araya 
getirerek bu alanlardaki bilimsel araştırmaları izlemek, tartışmak ve gereğinde 
bunları yaymak uluslararası standartları izlemek ve ülkemizde uygulanmasına 
katkıda bulunmak ve meslektaşlar arasındaki bilgi alışverişini geliştirerek 
ulusal endokrinoloji çalışmalarında yüksek bir standart oluşturmak amacı ile 
kurulmuştur.

23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

X

X

X

X

X

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

İstanbul

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok

X

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

X



21

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

%40

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

e-öğrenme çalışma grubu

Obezite cerrahisi çalışma grubu

WEB cast (canlı yayın) çalışma grubu

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:

Yok

33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

Yok

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

Yok

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

Hayır

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

Endokrin cerrahisi yan dal olmadığı için endokrin cerrahi yapan ve çok spesifik 
çalışan hekimleri temsil ediyor. Spesifik çalışan hekim sayısı 50.

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

Hepsi

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor X

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

Hepsi

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

%30

%50

%30

%30

%10 %30

%20
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41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

Genel kurulda katılıyorlar

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

Asistanlar üye değil

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

%80

%20

44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

X

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

1  Sekreter

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma,

tanı ve tedavi hizmetlerini yapılmasına

yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara

yönelik destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını
alanınızla ilgili hastalıkların korunması,
uygun tanı ve tedavisi yönünden

bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

e-öğrenme modülleri

Ameliyat canlı yayınları 
(toplam 9 kez yapıldı ve her 
yayına ülkenin pek çok şehrinden 
ortalama 400 kişi katıldı).

Adrenal Atlası ve Tiroid Cerrahisi 
Atlası 3000 adet basılıp ücretsiz 
dağıtıldı.

Medikal-Cerrahi Endokrinoloji 
Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 
(10 yıldır yılda 1 kez)

Yok

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

Yok
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48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

Yok

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

Endokrin cerrahisi ile ilgili uluslararası saygın cerrahlarla işbirliği kurularak 
derginin editörler kuruluna alındı ve her yıl 4 yabancı konuşmacı kursa davet 
ediliyor

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

Yok

51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

X

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Eğitim çalışmaları

Özlük hakları çalışmaları

Komisyonlar

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Yan Dal derneklerine hamilik yapması, akredite etmesi

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Prof. Dr. Yeşim Erbil

Yönetim Kurulu 2. Başkanı
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1 Dernek adı:

Fıtık Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Karıniçi ve duvarı, kasık fıtıkları

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

4 Kuruluş tarihi:

23.04.2003

5 Sicil No:

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

İSTANBUL

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

İstiklal Cad. No: 237/1 Union Han, Beyoğlu 34420 
İstanbul

0 212 292 47 14

0 212 292 47 97

info@fitikdernegi.org

www.fitikdernegi.org

FITIK DERNEĞİ
İstiklal Cad. No:237/1 Union Han, Beyoğlu 34420 İstanbul

  E-mail:   nf f t erne . r

Başkan:   r f. Dr. a r  el  a
2. Başkan: Pr f. Dr. N r  n ll

Sekreter: Prof. Dr. Zafer Malazgirt 
Sayman: . Dr. a an ü

   Üye:   r f. Dr. et n rte
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

#BʰLBO��1SPG��%S��4BCSJ�.FMJI�1BLTPZ

#BʰLBO�:BSE���1SPG��%S��/VSJ�(ÚOàMMà�

4FLSFUFS��1SPG��%S��;BGFS�.BMB[HJSU�

4BZNBO��0Q��%S��)BLBO�(ÚL

ÃZF��1SPG��%S��.FUJO�&SUFN�

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Hayır

11 Derneğinizin Üye sayısı:

98

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler:

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri / asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

98

-

-

-

-

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Yok

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

Yok

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Yok

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

%5

%95
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17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

2 yılda bir

Yılda 2

-

-

-

-

-

-

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

-

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

32. Avrupa Fıtık Kongresi

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım sağlanıyor

X

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla

değişiyor

X

22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Madde 1: Karıniçi ve duvarı fıtıkları konusunda tüm ilerlemeleri takip etmek, 
meslektaşlar arasında dayanışma ve bilgi alışverişini geliştirerek, ülke çapında 
bir yüksek cerrahi standart meydana getirmek amacını güden “Fıtık Derneği” 
kurulmuştur.
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23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

X

X

X

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

X

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok X

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

X

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

%20

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

-

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:

-
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33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

Hayır

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor X

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

%10

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

55

4

15 28

1

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

-

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

0

0

0
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44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

X

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma,

tanı ve tedavi hizmetlerini yapılmasına

yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara

yönelik destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını
alanınızla ilgili hastalıkların korunması,
uygun tanı ve tedavisi yönünden

bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

Laparoskopik ventral ve kasık 
fıtığı kursları

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

-

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

X

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?
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52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

İletişimi güncel tutuyor.

Kongre ve kurslara titizlik gösteriyor. Kendini yeniliyor.

Alt branş dernekleriyle ilişki kuruyor.

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Prof. Dr. Metin Ertem

17.01.2011

Yönetim Kurulu Başkanı
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1 Dernek adı:

Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Gastroenteroloji cerrahisi

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

Yan Dal

4 Kuruluş tarihi:

2002

5 Sicil No:

06-066-077

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

ANKARA

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

0 533 624 94 70

ebb@ekolay.net

GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ DERNEĞİ

Tel: 0 533 624 94 70

E-mail: ebb@ekolay.net

  Baş an   r f. Dr. r al r l tan ı

aş an ar .   r f. Dr. e a  ıl a

e reter   r f. Dr. f a ra  l

a  e   D  Dr. a n Dal ı

e   r f. Dr. a A l
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

#BʰLBO���1SPG��%S��&SEBM�#JSPM�#PTUBOD�
#BʰLBO�:BSE����1SPG��%S��4F[BJ�:�MNB[
4FLSFUFS���1SPG��%S��:VTVG�#BZSBN�½[PʓVM
.VIBTJQ�ÃZF���%PÎ�%S��5BITJO�%BMH�Î
ÃZF���1SPG��%S��.VTB�"LPʓMV

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Yok

11 Derneğinizin Üye sayısı:

40

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler: 

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri/asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

X

X

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Yok

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Yok

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

X

X
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17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

X

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

Yok

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

Yok

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım
sağlanıyor

X

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla

değişiyor

X

22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Gastroenteroloji cerrahisiyle ilgili tüm gelişmeleri takip etmek, gastroenteroloji 
cerrahisiyle uğraşan meslektaşlar arasında dayanışma ve bilgi alışverişini 
arttırmak, ülkemizde ve dünyada gastroenteroloji cerrahisi yan dalının yerleşme, 
yaygınlaşma ve gelişmesini desteklemek amacıyla Gastroenteroloji Cerrahisi 
Derneği kurulmuştur.
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23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

X

X

X

X

Gastroenteroloji cerrahisiyle ilgili 
bir dokümantasyon merkezi ve arşiv 
kurulmasına çalışır.
Deneysel araştırma laboratuvarı kurabilir 
ve işletebilir.

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

Ankara

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok X

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

X

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

%60
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31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

Yok

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:

33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

Yok

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

Yok

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

Hayır

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

50

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

35

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

%20

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?
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43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma, tanı ve tedavi

hizmetlerini yapılmasına yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara yönelik

destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını alanınızla

ilgili hastalıkların korunması, uygun tanı ve tedavisi

yönünden bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?
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51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:
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1 Dernek adı:

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu

2 Temsil ettiği alan:

Genel Cerrahi - Meme Hastalıkları Cerrahisi

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

4 Kuruluş tarihi:

Meme Hastalıkları Dernekleri Koordinasyon Kurulu – 2001

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu – 2007

5 Sicil No:

06-083-173

MEME HASTALIKLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU
Koru mah. Ihlamur cad. No: 26 Çayyolu, Ankara

Tel: 0 312 241 99 90 - 0 534 207 94 97 - 0 555 627 00 72
Faks: 0 312 241 99 91 - 0 212 534 02 10

E-mail: t r ane ra a l.
aş an  r f. Dr. e et Al  l el

n e  aş an  r f. Dr. rt r l a l
aş an ar ı ı ı  r f. Dr. ar l el

aş an ar ı ı ı  r f. Dr. a t l
enel e reter  r f. Dr. tf  D an

a an  r f. Dr. e al Ata an
eler  an r a lan  r f. Dr. Al  ra  e n  r f. Dr. Ne l an 

a ı l  r f. Dr. a an aranlı  r f. Dr. Ne  er an De r  r f. 
Dr. lent r an  r f. Dr. a ı  en l  r f. Dr. a lla  r n  r f. 
Dr. r an er  r f. Dr. a a  r an  r f. Dr. la   r f. 

Dr. r an a an  r f. Dr. e ef n  r f. Dr. art  a a  r f. 
Dr. r e  A  r f. Dr. el an r al  r f. Dr. f e N ran 
A a  r f. Dr. l en  ara en  a a  r f. Dr. Ata an e er  

r f. Dr. a e n e al
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6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

ANKARA

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Koru mah. Ihlamur cad. No: 26 Çayyolu, Ankara

0 312 241 99 90 - 0 534 207 94 97 - 0 555 627 00 72

0 312 241 99 91 - 0 212 534 02 10

vozmen@istanbul.edu.tr
mahmutm@istanbul.edu.tr
canturkz@yahoo.com
ozm_ozgur@hotmail.com
rumisabirce@gmail.com

www.mhdf.org.tr

9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

#BʰLBO��1SPG��%S��.FINFU�"MJ�(àMÎFMJL

½ODFLJ�#BʰLBO��1SPG��%S��&SUVʓSVM�(B[JPʓMV

#BʰLBO�:BSE�ND�T���1SPG��%S��7BSPM�±FMJL

#BʰLBO�:BSE�ND�T���1SPG��%S��&EB�,àÎàLUàMà

(FOFM�4FLSFUFS��1SPG��%S��-àUGJ�%PʓBO

4BZNBO��1SPG��%S��,FNBM�"UBIBO

ÃZF��$JIBOHJS�½[BTMBO

ÃZF��1SPG��%S��"MJ�ɗCSBIJN�4FWJOÎ

ÃZF��1SPG��%S��/FTMJIBO�$BC�PʓMV

ÃZF��1SPG��%S��)BTBO�,BSBOM�L

ÃZF��1SPG��%S��/FCJ�4FSLBO�%FNJSDJ

ÃZF��1SPG��%S��#àMFOU�0SIBO

ÃZF��1SPG��%S��,B[�N�ɮFOPM

ÃZF��1SPG��%S��4BEVMMBI�(JSHJO

ÃZF��1SPG��%S��&SEPʓBO�4Ú[àFS

ÃZF��1SPG��%S��:BNBÎ�&SIBO
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ÃZF��1SPG��%S��5àMBZ�,PÎ

ÃZF��1SPG��%S��(àSIBO�4BLNBO

ÃZF��1SPG��%S��)FEFG�½[HàO

ÃZF��1SPG��%S��#BSUV�#BEBL

ÃZF��1SPG��%S��(ÚSLFN�"LTV

ÃZF��1SPG��%S��4JCFM�½[LBO�(àSEBM

ÃZF��1SPG��%S��.àGJEF�/VSBO�"LÎBZ

ÃZF��1SPG��%S��(àMEFOJ[�,BSBEFOJ[�±BLNBL

ÃZF��1SPG��%S��"UBLBO�4F[FS

ÃZF��1SPG��%S��:BTFNJO�,FNBM

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Var

11 Derneğinizin Üye sayısı:

1149
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12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler:

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri / asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

671

45

390  

7

19

17

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Şube Sayısı: Kurumumuz “ Federasyon” olduğu için Şubesi bulunmamakta 
“Üye Dernek”leri bulunmaktadır.

Üye Dernek Sayısı: 13 (Ankara, Aydın, Bursa, Çukurova, Eskişehir, Güneydoğu 
Anadolu, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Sivas Meme Hastalıkları Derneği, 
İstanbul Meme Derneği ve Meme Bilimi Derneği)

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

Ankara Meme Hastalıkları Derneği: 171

Aydın Meme Hastalıkları Derneği: 54

Bursa Meme Hastalıkları Derneği: 68

Çukurova Meme Hastalıkları Derneği: 66

Eskişehir Meme Hastalıkları Derneği:  61

Güneydoğu Anadolu Meme Hastalıkları Derneği:  38

İstanbul Meme Derneği:  133

İzmir Meme Hastalıkları Derneği:  227

Kayseri Meme Hastalıkları Derneği:  60

Kocaeli Meme Hastalıkları Derneği:  50

Manisa Meme Hastalıkları Derneği:  57

Meme Bilimi Derneği: 107

Sivas Meme Hastalıkları Derneği: 57

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Meme Sağlığı Dergisi – Yılda 4 defa – 5 yıldır yayınlanıyor – EBSCO, 
Index Copernicus ve ULAKBİM tarafından indekslenmektedir.

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

%10

%90
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17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

Ulusal Kongre: 05

Koord. Kurulu Top.

Federasyon Aylık Top. Sayısı: 60

Merkezi Kurslar: 05

Konsensus: 04 

Konferans: 10

Kurumumuz 
“ Federasyon” 
olduğu için Şubesi 
bulunmamakta 
“Üye Dernek” leri 
bulunmaktadır.

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

www.mhdf.org.tr’den düzenli olarak Federasyon ile ilgili aylık bültenler 
yayınlanmaktadır.

www.memeca.com’dan üyelerin soruları cevaplanmakta, bilimsel gelişmeler 
bülten olarak mail ve web sitesi aracılığıyla paylaşılmaktadır.

www.kanserleyasamak.org’dan hastalar bilgilendirilmekte, sorularına cevap 
verilmektedir.

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım sağlanıyor

X

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla değişiyor

X
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22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

MADDE 5 - Federasyonun Amacı
Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde resmi ve sivil kuruluşlarla ikili iş 
birliğine girerek meme sağlığı ve hastalıkları alanında tek sorumlu olduğunu 
tüm kamuoyu ile paylaşmayı, Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları döneminde ge-
rektiğinde görev üstlenmeyi, bu bağlamda meme sağlığı ve hastalıkları konu-
sunda çalışan disiplinlere ait dernek, vakıf ve federasyonlar, endüstri ve ticari 
işletmeler ile bilimsel iş birliğine girerek ortak projeler üretmeyi bununla birlikte 
T.C. Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Ta-
bipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu ile de ortak projeler
üreterek girişimlerde bulunmayı, üye dernekler için bir dizi kural ve standartlar
belirleyerek ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir katılımcı sivil toplum örgü-
tü olma konusunda çaba harcamayı, Ulusal ve uluslararası platformlarda meme
sağlığı ve hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımlarının gelişimine katkıda
bulunmayı, Meme sağlığı ve hastalıklarını ilgilendiren toplumsal hizmetler, insan 
gücü eğitimi, idari ve hukuki düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesi ve geliş-
tirilmesini sağlamayı, Türk Ceza Kanunu’nun uygulanmaya konulması ile meme
sağlığı ve hastalıkları ile ilgili oluşabilecek komplikasyon – hatalı klinik uygu-
lamalar konularında meslek mensuplarına gerekli uyarılarda bulunmayı, Meme
sağlığı ve hastalıkları ile ilgili alanlarda uzmanlık eğitimi alanların mesleki temsil 
ve eğitimini, özlük haklarının geliştirilmesini ve meslek onurlarının korunmasını
sağlamayı amaç edinmiştir.

23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

X

X

X

X

X

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

X

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

2 yıl

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

2 yıl
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28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok

X

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar 

genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday

olabiliyor

c. Diğer Her dernek Yönetim 
Kurulu’nu kendi seçer.

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

%80

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

 a) Meme Cerrahisi Çalışma Grubu
 b) Metastatik Çalışma Grubu
 c) Kemo-Hormonoterapi Çalışma Grubu
 ç) Radyoterapi Çalışma Grubu
 d) Uluslararası İlişkiler Grubu
 e) Medya-Halkla İlişkiler Grubu
 f) MHDF Editoryal Komite
 g) MHDF Etik Komite

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:

 a) MF 07- 01 Bilimsel Çalışması
 b) Neoadjuvan Kemoterapi Uygulamasında Tam Cevaba Etkili Olan Parametreler
 c) Erken Evre  Meme Kanserinde MRG’nin Cerrahi Tedaviyi Yönlendirmedeki Etkisi
 ç) 40 Yaş Altı Meme Kanserlerinde Tanı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
 d) MHDF Meme Hastalıkları Kitabı
 e) Annemle Biz Kanseri Yeneriz- Bilinçlendirme Kampanyası
 f) Mavi Bisiklet Etkinliği
 g) Harekete Geç! Hikayeni Gönder- Bilinçlendirme Kampanyası

33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

 a) Meme Cerrahisi Çalışma Grubu
 b) Metastatik Çalışma Grubu
 c) Kemo-Hormonoterapi Çalışma Grubu
 ç) Radyoterapi Çalışma Grubu
 d) Uluslararası İlişkiler Grubu
 e) Medya-Halkla İlişkiler Grubu
 f) MHDF Editoryal Komite
 g) MHDF Etik Komite

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

Yok
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35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

Yönetim Kurulu Toplantıları’nda bilgi verilmektedir.

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

Bu konuya ait uzman alanı yok.

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

-

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor X

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

%100

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

Federasyon’un Genel Kurul Toplantıları’na Federasyon’a üye tüm derneklerin 
üyeleri katılabilmekte ve karar sürecinde yer alabilmektedirler.

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

Yok

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

%50

%50

44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

X
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45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

Yok

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini

iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi

etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da

en uygun koruma, tanı
ve tedavi hizmetlerini

yapılmasına yönelik

etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda

bilimsel araştırmalara

yönelik destek ve

etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer

sağlık çalışanlarını
alanınızla ilgili hastalıkların
korunması, uygun tanı
ve tedavisi yönünden

bilinçlendirmeye yönelik

halk sağlığı etkinlikleri:

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı 
ile ortaklaşa “Ulusal Meme Kanseri Eğitim 
Kursları” düzenlenmektedir. Bugüne kadar 5 ayrı 
ilde toplam 26 ili kapsayan 5 kurs düzenlenmiştir. 
Bu kurslarda, KETEM çalışanları ile Devlet 
Hastanelerindeki Genel Cerrahi, Patoloji, 
Radyoloji ve onkoloji uzmanlarıi diğer sağlık 
çalışanları eğitilmektedir. Önceden belirlenen 
takvim doğrultusunda Kurslar 2012 Ekim ayına 
kadar düzenlenmeye devam edecektir.

a) MF 07- 01 Bilimsel Çalışması
b) Neoadjuvan Kemoterapi Uygulamasında Tam
Cevaba Etkili Olan Parametreler
c) Erken Evre  Meme Kanserinde MRG’nin Cerrahi
Tedaviyi Yönlendirmedeki Etkisi
ç) 40 Yaş Altı Meme Kanserlerinde Tanı
Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
d) MHDF Meme Hastalıkları Kitabı

a) Annemle Biz Kanseri Yeneriz - Bilinçlendirme
Kampanyası
b) Mavi Bisiklet Etkinliği
c) Harekete Geç! Hikayeni Gönder -
Bilinçlendirme Kampanyası
ç) Ulusal Meme Kanseri Eğitim Kursları ile
Uzman Doktor ve Pratisyenlerin yanı sıra KETEM
Çalışanları, Laborantlar, Radyoloji Teknisyenleri,
Hemşireler ve Sağlık Müd. Çalışanlarına da eğitim
verilmektedir.

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

Yok

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

Yok

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

Yurtdışı Kuruluşlardan önde gelen bilim adamları,  MHDF nin düzenlediği Ulusal 
Kongre, Konsensus ve Konferanslara “Konuşmacı” olarak çağrılmakta, Senologic 
International Society (SIS) ve The World Society for Breast Health (WSBH) ve The 
Breast Health Global Initiative’in (BHGI) toplantılar düzenlemesine, düzenlediği 
toplantılara panel, konuşmacı sağlayarak katkıda bulunulmaktadır.
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50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

Yok

51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

X

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

Türk Cerrahi Derneği’nin diğer federasyon ve derneklerle yaptığı az sayıdaki 
ortak iş birliği son yıllarda iyice kaybolmuştur. TCD’nin özellikle kongre, 
konferans, konsensus, eğitim konularında uzmanlık derneklerine danışması, iş 
birliği yapması zorunludur. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla 
olan ilişkiler de birlikte yürütülmelidir. 

52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Web sayfası

Mesleki Yeterlik Sınavı (Board)

Eleştirilere açık olması

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Kongre ve diğer ilgili toplantılarda diğer dernek ve federasyonlara 
danışmaması

Genel kurul ve seçimlerin, kongrelerde yapılmaması

Mevcut  dergi yayım kurulunda akademik performansa göre görev/yer  
verilmemesi

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Daha açık, daha aktif, üyeleriyle, diğer federasyon ve derneklerle  daha yakın ve 
samimi bir ilişki içinde olan bir dernek.  Asistan eğitimi etkinliğinin kontrolünü 
sağlayabilen (Üniversitelerde ve Devlet Eğitim Araştırma Hastanelerinde), Board 
Sınavının olmazsa olmazını sağlayan bir dernek olmasını istiyorum. Ulusal 
Sağlık kararları alınırken, danışılabilecek, ağırlığı olan bir dernek olmalı.

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Prof. Dr. Vahit Özmen

19.01.2011

Meme Hastalıkları Dernekleri 
Federasyonu Başkanı
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1 Dernek adı:

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği
2 Temsil ettiği alan:

Obezite
3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

Diğer

4 Kuruluş tarihi:

2014
5 Sicil No:

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

ANKARA
7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

0533 771 48 92

�info@tsmbs.org

http://tsmbs.org/

BARİATRİK VE MATABOLİK CERRAHİ DERNEĞİ

Tel: 0533 771 48 92 
Faks: 

E-mail: info@tsmbs.org
Başkan: Prof. Dr. Mehmet Mahir Özmen
Başkan Yar.: Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp
Genel Sekreter: Prof. Dr. Aziz Sümer

Üye: Prof. Dr. Cem K. Parsak
Üye: Prof. Dr. Halil Özgüç
Üye: Prof. Dr. Özgür Fırat

Üye: Doç. Dr. Tevfik Tolga Şahin
Üye: Doç. Dr. Recep Aktimur

Üye: Doç. Dr. Münevver Moran
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

Hayır

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Yok

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

Yok

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Yok

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

%5

%95

17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:12

Derneğinizin Üye sayısı:11

Derneğinizin Etik Kurulu var mı?10

Başkan: Prof. Dr. Mehmet Mahir Özmen
Başkan Yar.: Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp
Genel Sekreter: Prof. Dr. Aziz Sümer
Üye: Prof. Dr. Cem K. Parsak
Üye: Prof. Dr. Halil Özgüç
Üye: Prof. Dr. Özgür Fırat
Üye: Doç. Dr. Tevfik Tolga Şahin
Üye: Doç. Dr. Recep Aktimur
Üye: Doç. Dr. Münevver Moran
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18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

Yok

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

Yok

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım sağlanıyor

X

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla değişiyor

X

22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

İstanbul
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26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:

33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?
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40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma, tanı ve tedavi

hizmetlerini yapılmasına yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara yönelik

destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını alanınızla

ilgili hastalıkların korunması, uygun tanı ve tedavisi

yönünden bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:
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47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:
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1 Dernek adı:

Türk Hepato Pankreato Bilier (HPB) Cerrahi Derneği

2 Temsil ettiği alan:

HPB Cerrahi ile ilgili Tıp Doktorları

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

HPB cerrahi

4 Kuruluş tarihi:

13.02.1998

5 Sicil No:

34-153585

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

İSTANBUL

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Dr. Esat Işık Cad. Tayfun Apt. 27/2 - Moda 81160 
Kadıköy/İstanbul

0 212 631 21 13

0 212 635 30 82

sekreterya@hpb.org.tr

www.hpb.org.tr

TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ DERNEĞİ
Dr. Esat Işık Cad. Tayfun Apt. 27/2, Moda 81160 Kadıköy / İstanbul

Tel: 0 212 631 21 13
Faks: 0 212 635 30 82

E-mail: sekreterya@hpb.org.tr 

Başkan: Mustafa Kerem
Başkan Yardımcısı: Cüneyt Kayaalp

Genel Sekreter: Kemal Dolay
Muhasip: Muharrem Battal

Üye: Gürkan Öztürk
Üye: Feza Ekiz

Üye: Ahmet Bülent Doğrul 
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

Başkan: Mustafa Kerem
(keremmustafa@gmail.com)

Başkan Yardımcısı: Cüneyt Kayaalp
(cuneytkayaalp@hotmail.com)

Genel Sekreter: Kemal Dolay 
(dolayk@yahoo.com)

Muhasip: Muharrem Battal 
(muhbattal@yahoo.com)

Üye: Gürkan Öztürk 
(gurkanoztrk@yahoo.com)

Üye: Feza Ekiz 
(fezaekiz@gmail.com)

Üye: Ahmet Bülent Doğrul 
(adogrul@hacettepe.edu.tr)

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Yok

11 Derneğinizin Üye sayısı:

336

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler:

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri / asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

-

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Yok

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

Yok

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Ulusal Cerrahi Dergisi içinde Türk HPB bölümü
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16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

%10

%88

%2

17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

2 Yılda bir

Yılda 3-4

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

Web sitesi

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım sağlanıyor

X

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla değişiyor

X

22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

HPB Cerrahi gelişmesine yardımcı olmak
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23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

X

X

X

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

İki yılda bir yapılan kongre sırasında

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

3 dönem

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

2 dönem

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok X

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

X

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

%40

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

Yok

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:
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33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

Yok

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

Yok

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

Hayır

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

-

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor X

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

%10

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

%50

%100

%30 %10 %10

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

Aday olup seçilirlerse katılabilirler

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

%90

%10
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44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira X

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

Yok

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma,

tanı ve tedavi hizmetlerini yapılmasına

yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara

yönelik destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını
alanınızla ilgili hastalıkların korunması,
uygun tanı ve tedavisi yönünden

bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

Bölgesel toplantı (4) 
Ulusal kongre (1)

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

Yok

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

Yok

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

Kongrede yer vermek

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

Yok

51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

X

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

Ulusal Cerrahi Derneği HPB Cerrahi alanındaki etkinlikleri derneğimizin 
yönetimine bırakmaktadır.
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52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Aktif olması

Son dönemde temsili yurt genelinde yayması

Dergi statüsünü arttırması

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Prof. Dr. Aydın Alper, 
Prof. Dr. Recai Tosun

18.01.2011

Yönetim Kurulu Başkanı, 
Genel Sekreteri



��
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1 Dernek adı:

Türkiye Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Endoskopik ve laparoskopik cerrahi

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

Yok

4 Kuruluş tarihi:

1993

5 Sicil No:

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

ANKARA

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Uğur Mumcu Cad. 61/4 G.O.P. - Ankara

0 312 437 00 99

0 312 436 88 77

telcd@telcd.org

www.telcd.org

TÜRKİYE ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ
Uğur Mumcu Cad. 61/4 G.O.P. - Ankara

Tel: 0 312 437 00 99
Faks: 0 312 436 88 77

E- telcd@telcd.orgmail:

Başkan: Prof. Dr. Bahadır Ege
Prof. Dr. Emin Ersoy

Prof. Dr. Şükrü Bozkurt
Prof. Dr. Ekmel Tezel
Prof. Dr. Ziya Anadol
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

Başkan: Prof. Dr. Bahadır Ege

Prof. Dr. Emin Ersoy

Prof. Dr. Şükrü Bozkurt

Prof. Dr. Ekmel Tezel

Prof. Dr. Ziya Anadol

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

11 Derneğinizin Üye sayısı:

89

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler: 

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri/asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:
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17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım
sağlanıyor

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla

değişiyor

22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişim yöntemlerinin uygulanması, 
geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, standardizasyonu ve bunlarla ilgili ünitelerin 
kurulması ve geliştirilmesine yardımcı olmak
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23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

X

X

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

X

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:
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33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

Hepsi

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

X

X

Denetleme
Kurulu

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:
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44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma, tanı ve tedavi

hizmetlerini yapılmasına yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara yönelik

destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını alanınızla

ilgili hastalıkların korunması, uygun tanı ve tedavisi

yönünden bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?
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52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Prof. Dr. Emin Ersoy

21.01.2011

Yönetim Kurulu Başkanı
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1 Dernek adı:

Türkiye Organ Nakli Derneği

2 Temsil ettiği alan:

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

4 Kuruluş tarihi:

26 Ekim 1990

5 Sicil No:

06.37.069

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

ANKARA

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

1. Cad. No:77 Kat:4 Bahçelievler / Ankara

0 312  212 62 98

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ DERNEĞİ
1. Cad. No:77 Kat:4 Bahçelievler / Ankara

Tel: 0 312  212 62 98
Faks:

E-mail:

Başkan: Prof Dr. Mehmet Haberal 
Başkan Yard: Prof. Dr. Gökhan Moray 

Sayman: Prof. Dr. Hakan Özkardeş 
Üye: Prof. Dr. Sedat Yıldırım

Üye: Doç. Dr. Aydıncan Akdur 
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

Başkan: Prof Dr. Mehmet Haberal 
Başkan Yard: Prof. Dr. Gökhan Moray 
Sayman: Prof. Dr. Hakan Özkardeş 
Üye: Prof. Dr. Sedat Yıldırım
Üye: Doç. Dr. Aydıncan Akdur 

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Var

11 Derneğinizin Üye sayısı:

116

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler: 

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri/asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Yok

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Yok

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:
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17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım
sağlanıyor

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla

değişiyor

22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Organ nakli ve ilgili konularda araştırma, eğitim ulusal ve uluslararası düzeyde 
bilimsel faaliyette bulunmak ve iletişimi sağlamak
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23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

Türkiye’de aynı amaçla faaliyet gösteren 
diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
bilimsel toplantılar düzenlemek.
Yayın organları ve konferanslar aracılığı 
ile yurt çapında kamuoyunu aydınlatıcı 
faaliyetlerde bulunmak.
Organ bağışlarını özendirici kampanyalar 
düzenlemek, bu konuda  kamuoyunu 
aydınlatıcı faaliyetlerde bulunmak.
Organ nakli ve ilgili konularda yetenekli 
elemanlar yetiştirilmesi ve eğitilmesi  
için burslar sağlamak, konusuyla ilgili 
amacına yönelik tesis ve organizasyonlar 
kurmak.
Organ nakli ve ilgili konularda uluslar 
arası benzer kuruluşlarla bilimsel ve 
örgütsel işbirliği yapmak.
Organ nakli ve ilgili alanlarda 
yasal ve etik düzenlemeler ile ilgili 
çalışmalar yapmak sosyal ve medikal 
yardımlaşmaları düzenlemek.

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

X

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok X
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29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

X

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:

33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor X

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer
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41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma, tanı ve tedavi

hizmetlerini yapılmasına yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara yönelik

destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını alanınızla

ilgili hastalıkların korunması, uygun tanı ve tedavisi

yönünden bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?
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51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Prof. Dr. Hamdi Karakayalı

13.01.2011

Yönetim Kurulu Üyesi
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1 Dernek adı:

Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği

2 Temsil ettiği alan:

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

4 Kuruluş tarihi:

12.07.1995

5 Sicil No:

06.50.099

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

ANKARA

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

1. Cad. No: 77 Bahçelievler / Ankara

0 312  212 62 98

TÜRKİYE YANIK ve YANGIN AFETLERİ DERNEĞİ
1. Cad. No: 77 Bahçelievler / Ankara

Tel: 0 312 212 62 98
Faks:

E-mail:

Başkan: Prof. Dr. Mehmet Haberal
Üye: Prof. Dr. Nevzat Bilgin

Üye: Doç. Dr. Hamdi Karakayalı
Üye: Doç. Dr. Tuğrul Maral

Üye: Doç. Dr. Beyhan Demirhan
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

Başkan: Prof. Dr. Mehmet Haberal
Üye: Prof. Dr. Nevzat Bilgin
Üye: Doç. Dr. Hamdi Karakayalı
Üye: Doç. Dr. Tuğrul Maral
Üye: Doç. Dr. Beyhan Demirhan

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Hayır

11 Derneğinizin Üye sayısı:

32

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler: 

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri/asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Yok

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:
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17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım
sağlanıyor

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla

değişiyor

22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Yanık ve Yangın Afetleri ile ilgili konularda eğitim, ulusal ve uluslararası düzeyde 
bilimsel faaliyette bulunmak ve iletişimi sağlamak
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23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

X

X

X

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

X

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:
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33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor X

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

X

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:
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44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma, tanı ve tedavi hizmetlerini

yapılmasına yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara yönelik destek ve

etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını alanınızla ilgili hastalıkların
korunması, uygun tanı ve tedavisi yönünden bilinçlendirmeye yönelik

halk sağlığı etkinlikleri:

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?
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52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Prof. Dr. Gökhan Moray

13.01.2011

Yönetim Kurulu Üyesi
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1 Dernek adı:

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Kolon, rektum ve anal bölge hastalıklarının tanı ve tedavi edici tüm konularını içerir

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

Yan Dal

4 Kuruluş tarihi:

31 Ağustos 1990

5 Sicil No:

34-49-168

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

İSTANBUL

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Latilokum Sok. Alphan işhanı 3/2 Mecidiyeköy-Şişli, 
İstanbul

0 212 356 01 75-76-77

0 212 356 01 78

bilgi@kolorektalcerrahi.com

www.tkrcd.com

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ
Latilokum Sok. Alphan İşhanı 3/2  Mecidiyeköy-Şişli, İstanbul

Tel: 0 212 356 01 75-76-77
Faks: 0 212 356 01 78

E-mail: bilgi@kolorektalcerrahi.com
Başkan: Dr. Ayhan Kuzu

2. Başkan ve Başkan Yard.: Dr. Emre Balık
Genel Sekr.: Dr. Bilgi Baca
Üye: Prof. Dr. İlker Sücüllü
Üye: Prof. Dr. Cem Terzi

Üye: Prof. Dr. Ersin Öztürk
Üye: Prof. Dr. Fahrettin Acar

Üye: Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Üye: Prof. Dr. Feza Yarbuğ Karakayalı
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

Başkan: Dr. Ayhan Kuzu

2. Başkan ve Başkan Yard.: Dr. Emre Balık

Genel Sekr.: Dr. Bilgi Baca

Üye: Prof. Dr. İlker Sücüllü

Üye: Prof. Dr. Cem Terzi

Üye: Prof. Dr. Ersin Öztürk

Üye: Prof. Dr. Fahrettin Acar

Üye: Prof. Dr. Sezai Leventoğlu

Üye: Prof. Dr. Feza Yarbuğ Karakayalı

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Var

Prof. Dr. Emin Uğur Erkoçak
Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal
Prof. Dr. Halit Osmanoğlu
Prof. Dr. Necmettin Sökücü
Prof. Dr. Derviş Şen

11 Derneğinizin Üye sayısı:

320 kişi

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler:

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri / asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

Hepsi

Yok

Yok

Yok

Yok

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Yok

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

-
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15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi
3 ayda bir kez senede 4 kez
1990 dan beri

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

%3-4

%75

 %10-12

%7-8

%3-4

17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

İki yılda bir

-

-

-

Her yıl ortalama 4 adet değişik 
içerikli kurslar

Kongre dışı yıllarda ilk ve sonbahar 
sempozyumu olarak iki adet

Yurt içindeki değişik kongre ve 
sempozyumlara Kolorektal cerrahi 
dalında program ve konuşmacı 
destekleri

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

Yok

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

Mediterranian Coloproctology, M.S.C.P (Akdeniz Koloproktoloji Derneği) 
ile Ortak Toplantı şeklinde 9-13 Eylül 2001 tarihinde Kemer-Antalya’da 
gerçekleşmiştir.    

ISUCRS  XXI. Dünya Kongresi 2006: XXI. Biennial Congress of the International 
Society of University Colon and Rectal Surgeons. ISUCRS ile birlikte  25-28 
Haziran 2006 da İstanbul’da yapılmıştır.
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20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım sağlanıyor

X

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla değişiyor

22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği’nin amacı; üyelerinin uzmanlık 
alanlarındaki haklarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak ve kolorektal 
cerrahi alanında topluma sunulan sağlık hizmetlerinin  iyileştirilmesine katkıda 
bulunmaktır. 

Kolorektal cerrahi alanında eğitim ve araştırma etkinlikleri düzenlemek, hasta 
bakım standartları ve ulusal politikaların oluşturmasına katkıda bulunmak, 
toplumun kolorektal hastalıklardan en etkin biçimde korunması ve hastaların en 
etkin biçimde tedavi edilmeleri için çalışmalar yapmaktır. 

Kolorektal cerrahi uygulamalarının standartlarını belirlemek derneğin amaçları 
arasındadır. 

Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği, sözü edilen amaçları gerçekleştirmek 
için üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir.
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23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin

iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi

standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi

ilkeleri ve etik

g. Diğer

Kongrelerin dışında, Derneğimiz  bu amaç için  25 kişilik 
kursların önemine inanmakta olup 4 Nisan 2008 tarihinden 
beri  yaklaşık üç senedir her yıl ortalama 4-5 tane olmak 
üzere 14 tane kolorektal hastalıkların değişik yönlerini 
kapsayan kurslar yapmıştır. Bu kurslar klasik konuların 
yanı sıra sahanın yeni ve gelişmekte olan konularını da 
kapsamaktadır.
Yurt dışı eğitiminin uzmanlarımızın, (özellikle eğitici 
kadrolarda olan) eğitimine, görgü ve bilgisini artımına çok 
katkı sağlayacağına inandığımız için derneğimiz “yurt dışı 
bursları” oluşturmuştur. Bu burslardan birisi bir yıllık olup 
tamamen derneğimiz tarafından,  dört tanesi ise üçer aylık 
olmak üzere Nevin Baykent Sağlık ve Eğitim Vakfı ile yapılan 
anlaşma gereği Vakıf tarafından karşılanacaktır.
Kitap basımları, dergi yayını, Web sayfamızdan geçmiş 
kongre ve sempozyumların canlı yayını uzmanlarımızın 
eğitimlerine sunulmaktadır.

Her ne kadar tüzüğümüz uzmanlara dönük olsa da 
asistanlarımız bizim geleceğimiz olduğundan onların 
bu konuda eğitimi için  Dernek merkezimizdeki 
dershanemizde İstanbul içindeki uzmanlık öğrencilerine 
Kolorektal  dal ile ilgili her konuyu kapsayacak periyodik 
dersler düşünülmektedir. Henüz gerçekleşmiş değildir. Bu 
konu ile ilgili olarak TCD’nin “Asistan Komisyonu”nun da 
fikirlerini alma gereksinimindeyiz.

Derneğimiz, sahamızın farklı konuları için çalışma 
birimlerini oluşturmuş olup bu birimler araştırmaları 
planlayacaktır.

Kolorektal hastalıklar için oluşturulacak algoritmalar için 
ön çalışma yapılmaktadır.

Çok önem vermemize rağmen Tüzüğümüzde de yer alan 
bu konuda maalesef yeteri kadar etkili olamadık. 4 adet TV 
konuşmaları ile özellikle “Kolorektal kanserler” halkımıza 
duyurulmaya çalışılmakla beraber bunun çok yetersiz bir 
aktivite olduğunu kabul ediyoruz.

Derneğimiz için ETİK kurallar vazgeçilmezdir.

Derneğimiz Kolorektal konuları içeren aşağıda isimleri 
olan üç adet kitap yayınlamış ve bu sene sonuna kadar da 
basılacak olan iki adet kitabın yazımını sürdürmektedir.

Kitaplar:
Basılmış olanlar:
1. Kolon, Rektum ve Anal Bölge Hastalıkları 2005
2. Hemoroid Hastalığı ve Tedavisi  2007
3. Kolon ve Rektum Kanserleri  2010

Bu yıl (2011) basılacak olanlar:
1. Benign Anorektal Hastalıklar
2. İltihabi Barsak Hastalıkları
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24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

İstanbul

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

Peş peşe ikişerden en fazla dört yıl 

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok X

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

X

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

%33  (320 üyenin 106’sı)

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

Var     

Pilonidal Sinus
Kolorektal Kanser 
Pelvik Taban ve Anal İnkontinans 
Kalıtsal ve Ailevi Kolorektal Kanser 
Anal Fistül, Fissür (Proktoloji) 
İnflamatuvar Barsak Hastalıkları
Endoskopi
Stoma

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:

33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:
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34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

Hayır

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

Yan Dal olarak henüz kabul edilmiş değil.

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

-

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor X

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

%90

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

8 1

-

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

Hayır

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

Yok (Tüzük gereği asistan üye olmuyor)

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

%25

%75 (Dernek merkezinin alınması ve tefrişatı)
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44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

X

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

1 kişi  Dernek sekreteri

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma,

tanı ve tedavi hizmetlerini yapılmasına

yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara

yönelik destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını
alanınızla ilgili hastalıkların korunması,
uygun tanı ve tedavisi yönünden

bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

4 adet TV konuşmasında Kolon ve 
Rektum Kanserinin erken tanısı ve 
tedavisi anlatıldı.

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

Yok

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

Basınla ilişki kurulmaya çalışılmaktadır.

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

Yok

51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

X

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

Derneğimiz, TCD’nin yurt genelinde uzmanlık alanımızda yaptığı etkinlikleri 
gayet yerinde bulmaktadır. 
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52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Eğitim için yapılan çalışmalar

Tutarlılık, katılımcılığın sağlanması ile bütünlüğün oluşturulmaya 
çalışılması ve böylelikle daha güçlenecek derneğin yurt sathında 
üyelerinin hak ve hukukunu ilgili mercilere karşı daha iyi savunması

Kurumsallaşmış bir yapının olması

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Son yıllarda özellikle S. Bakanı’nın cerrahları hedef alan yerli yersiz 
açıklamalarında, suçlamalarında cerrahların yeteri kadar savunulmadığını 
düşünüyoruz.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Prof. Dr. Adil Baykan

21 Ocak 2011

Yönetim Kurulu Başkanı
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1 Dernek adı:

Türk Obezite Cerrahisi Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Obezite ve metabolik hastalıklarının cerrahi tedavisi

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

4 Kuruluş tarihi:

14. 09.1999

5 Sicil No:

34-96-076

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

İSTANBUL

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

Hayır

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Zübeyde Hanım Cad. No 15. Bahçelievler Mah, 
Çengelköy Üsküdar, İstanbul

0 212 633 28 27

0 212 633 28 27

obezitecerrahisi@yahoo.com

www.turkobesitysurgery.com

TÜRK OBEZİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ
Zübeyde hanım cad. No 15. Bahçelievler mah, Çengelköy Üsküdar, İstanbul

Tel: 0 212 633 28 27
Faks: 0 212 633 28 27

E-mail: obezitecerrahisi@yahoo.com 

Başkan: Prof. Dr. Mustafa Taşkın
Üye: Prof. Dr. Mustafa Şahin

Üye: Prof. Dr. A. Kağan Zengin
Üye: Prof. Dr. Halit Eren Taşkın

Üye: Prof. Dr. Belgin Süsleyici Duman
Üye: Prof. Dr. Mehmet Fatih Avşar

Üye: Prof. Dr. Cüneyt Kırkıl
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

Başkan: Prof. Dr. Mustafa Taşkın
Üye: Prof. Dr. Mustafa Şahin
Üye: Prof. Dr. A. Kağan Zengin
Üye: Prof. Dr. Halit Eren Taşkın
Üye: Prof. Dr. Belgin Süsleyici Duman
Üye: Prof. Dr. Mehmet Fatih Avşar
Üye: Prof. Dr. Cüneyt Kırkıl

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Var

11 Derneğinizin Üye sayısı:

92

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler: 

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri/asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

76

16

-

-

-

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

%90

%10
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17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

2 yılda 1 kongre

Yılda 1 bölgesel toplantı

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

-

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

2013 Dünya Bariatrik Cerrahi Kongresi (IFSO 2013)

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım
sağlanıyor

X

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla

değişiyor

X

22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Kamu yararı



102

23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

X

X

X

X

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

X

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

2 yıl

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

2 yıl

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok X

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

X

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:
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33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar

toplanıyor

2 yılda 1

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

70 20 10

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

Dernek yönetimine tavsiyelerle

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?
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43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira X

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

1

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma, tanı ve tedavi

hizmetlerini yapılmasına yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara yönelik

destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını alanınızla

ilgili hastalıkların korunması, uygun tanı ve tedavisi

yönünden bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

Kongre

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

IFSO (Dünya Bariatrik Cerrahi Derneği ile sürekli temastayız

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

X
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Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Prof. Dr. Mustafa Taşkın

18.01.2011

Yönetim Kurulu Başkanı
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1 Dernek adı:

Türk Ostomi Cerrahi Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Gastrointestinal stoma cerrahisi gerektiren hastalıklar ve bakımı

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

Yan Dal dernek

4 Kuruluş tarihi:

2011

5 Sicil No:

01-020-178

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

ADANA

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Cemalpaşa Mahallesi, Gazipaşa Bulvarı, Ayral Apt. 
Kat:1 D:2 Seyhan / Adana

0 322 453 63 64

0 322 453 63 64

oalabaz@yahoo.com

www.ostomicerrahi.org

TÜRK OSTOMİ CERRAHİ DERNEĞİ
Cemalpaşa Mahallesi, Gazipaşa Bulvarı, Ayral Apt. Kat:1 D:2 Seyhan / Adana

Tel: 0 322 453 63 64
Faks: 0 322 453 63 64

E-mail: oalabaz@yahoo.com 
Başkan: Prof. Dr. Ömer Alabaz

Başkan Yard.: Emin Uğur Erkoçak
Sayman: Doç. Dr. Yasemin Akıl

Sekreter: Dr. Rabia Cihan
Üye: Prof. Dr. Derya Şahin

Üye: Prof. Dr. Mehmet Özdoğan
Üye: Doç. Dr. Mehmet Bayrak

Üye: Dr. Fahrettin Çakay
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

Başkan: Prof. Dr. Ömer Alabaz

Başkan Yard.: Emin Uğur Erkoçak

Sayman: Doç. Dr. Yasemin Akıl

Sekreter: Dr. Rabia Cihan

Üye: Prof. Dr. Derya Şahin

Üye: Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

Üye: Doç. Dr. Mehmet Bayrak

Üye: Dr. Fahrettin Çakay

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

11 Derneğinizin Üye sayısı:

118

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler: 

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri/asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Ostomi Cerrahi Dergisi (6 ayda bir)

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:
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17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım
sağlanıyor

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla

değişiyor

22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):
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23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız Seçilebildiği sürece sınırsızdır.

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:
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33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

Hepsi

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?
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a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma, tanı ve tedavi

hizmetlerini yapılmasına yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara yönelik

destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını alanınızla

ilgili hastalıkların korunması, uygun tanı ve tedavisi

yönünden bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?
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51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Prof. Dr. Ömer Alabaz

21.01.2011

Yönetim Kurulu Başkanı
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1 Dernek adı:

Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Cerrahi endoskopi, Laparoskopik cerrahi, Minimal invaziv cerrahi

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

4 Kuruluş tarihi:

 31.12.1992

5 Sicil No:

34-59/183

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

İSTANBUL

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Topkapı Mahallesi, Şehit A. Başaran Sok. Eroğlu Apt. 
No: 9/1, Fatih, İstanbul

0 212 414 23 82

0 212 534 16 05

elcd@elcd.org

www.elcd.org 

ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ
Topkapı Mahallesi, Şehit A. Başaran Sok. Eroğlu Apt. No: 9/1, Fatih, İstanbul

Tel: 0 212 414 23 82
Faks: 0 212 534 16 05

E-mail: elcd@elcd.org 
Başkan: Rasim Gençosmanoğlu

Başkan Yard.: Hakan Yanar
Genel Sekreter: Koray Karabulut

Sayman: Levent Avtan
Üye: Aydın Alper
Üye: Metin Ertem

Üye: Hasan Bektaş
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

Başkan: Rasim Gençosmanoğlu

Başkan Yard.: Hakan Yanar

Genel Sekreter: Koray Karabulut

Sayman: Levent Avtan

Üye: Aydın Alper

Üye: Metin Ertem

Üye: Hasan Bektaş

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Yok

11 Derneğinizin Üye sayısı:

1156

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler:

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma 

görevlileri / asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, 

teknisyen):

Diğer:

Genel Cerrahi: 970 - %84
Kadın Hast Doğum: 106 – %9
Göğüs KDC: 26 - %2
Üroloji: 18 - %1
Çocuk Cerrahisi: 18 - %1
Pratisyen: 3 - %0.3
Plastik Cerrahisi: 1 - %0.1
Gastroenteroloji: 1 - %0.1
Anesteziyoloji: 1 - %0.1
Halksağlığı: 1 - %0.1

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 
(1994 yılından beri yılda 4 sayı)
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16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

Ulusal Kongre (Uluslararası katılımlı)

Laparoskopik cerrahi 
Temel ve İleri Eğitim Kursları

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

4. Avrupa Videocerrahi Kongresi-1994

3. Akdeniz ve Ortadoğu Endoskopik Cerrahi Kongresi-2003

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım sağlanıyor

X

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla

değişiyor

X
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22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Video-Endoskopik cerrahinin ülkemizde  de daha iyi tanınmasına ve 
meslektaşlarımızın bu çağdaş cerrahi uygulamadan azami şekilde 
yararlanmalarına yardımcı olarak, ülke cerrahi standardının yükselmesine 
hizmet etmektir. 

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a. Endoskopik cerrahinin bugün uygulama sahası bulduğu başta genel cerrahi
olmak üzere jinekoloji, üroloji, ortopedi, göğüs cerrahisi, çocuk cerrahisi,
nöroşirürji, K.B.B ve bunlara daha sonra katılacak olan branşlardaki Türk
hekimlerini  Video-Endoskopik cerrahi konusunda bilgilendirir.

b. Bu konuda kongre, konferans, panel, sempozyum, tıp günleri gibi bilimsel
toplantı düzenler.

c. Çalışmalarını bilimsel dergi, bülten, kitap, videokaset ve benzeri yollarla
Türkçe ve yabancı dillerde toplar ve yayımlar.

d. Video-Endoskopik Cerrahi ile ilgili bir dökümantasyon merkezi kurulmasına
ve arşiv oluşturulmasına  yardım ve teşvik eder.

e. Video-Endoskopinin ilgili bulunduğu her cerrahi branşdaki üyelerinin  bilgi
ve becerilerini artırmak için kurslar düzenler, benzeri faaliyetleri destekler,
kursları başarı ile tamamlayanlar için sertifika ve benzeri belgeler hazırlar ve
dağıtır.

f. Başta üniversiteler olmak üzere ülkemiz eğitim veren sağlık kurumlarında
endoskopik cerrahinin teorik ve uygulamalı eğitimini yapacak birimlerin
kurulması için çaba sarf eder.

g. Video-Endoskopik cerrahinin uluslararası ve ülkemiz düzeyindeki gelişme
ve yaygınlaşmasını dikkatle takip eder, bu konuda ülkemiz genelindeki istek
ve gereksinimler belirli düzeye yükseldiğinde, endoskopik cerrahinin Türk
hekimlerine bilimsel standartlar içerisinde öğretilmesi ve eğitim sonunda
yeterlilik belgesi  ya da diploma verilmesi, yenidoğan bu cerrahi branşın
mediko-legal sorununa çözüm getirilmesi için üst ihtisas haline getirilmesi
yönünde gerekli mercilerde girişimlerde bulunur, çalışmalar yapar.

h. Video-Laparoskopi, torakoskopi, pelvioskopi, artroskopi ve benzeri
endoskopik cerrahi girişimler için gerekli olan tüm alet, enstrüman ve
cihazlardaki yenilik ve gelişmeleri takip eder, üyeleri adına yurtiçi ve
yurtdışındaki imalatçı firma ve yetkilileri ile ilişki kurar, bağlantı ve işbirliği
yapar.

i. Video-Endoskopik Cerrahi ile  direkt veya indirekt ilgili çalışmaları,
araştırmaları destekler, daha iyilerinin yapılabilmesi için yarışmalar açar,
plaket, madalya ve ödüller verir.

j. Üyeleri arasında, bilimsel dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği sağlar,
üyelerin haklarını korur ve onları temsil eder.

k. Yurtiçi ve yurtdışındaki diğer bilim ve hayır dernekleri ile iş ve güçbirliği
yapar.

l. Aynı amaçlı uluslararası kuruluşlarla dernekler kanununun kurallarına uygun
olarak bilimsel ve sosyal ilişki kurar, işbirliğinde bulunur.
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23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

X 

X

X

X

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

İstanbul

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok X

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

X

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

Yok

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:
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33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

Yok

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

Yok

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

Hayır

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor X

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

Hayır

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:
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44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

X

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

Yok

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma,

tanı ve tedavi hizmetlerini yapılmasına

yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara

yönelik destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını
alanınızla ilgili hastalıkların korunması,
uygun tanı ve tedavisi yönünden

bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

Laparoskopik cerrahi trainer-box 
çalışmaları

Laparoskopik cerrahi kursları, 
canlı ameliyat yayınları, yurtdışı 
bağlantılar

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

Yok

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

European school of laparoscopic surgery ve IRCAD eğitim programlarına 
uzaktan katılım

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

Yok

51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

X
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Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

İletişime açık bir yönetimin varlığı

52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Tüm genel cerrahi uzmanlarını kucaklamaya çalışması

Aktif çalışan ekipler oluşturması

Önemli aktiviteleri başarı ile yürütmesi

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Branş dernekleri ile koordine çalışmanın zayıf olması

Ülkemiz cerrahlarını ortak paydada toparlama ve daha fazla yaptırım gücü 
oluşturma gayretlerinin yetersizliği

Üniversite cerrahlarının ağır eğitim yükü, araştırma ve sağlık hizmeti 
faaliyatleri karşısında saygınlığını yüceltici girişimlerin yetersizliği

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Bilimsel etkinlik trafiğindeki yoğunlukla ilgili olumsuzluklara yönelik tavsiye 
prensipleri oluşturulması.

Hem tıp fakültesi öğrencilerine, hem tıpta uzmanlık öğrencilerine, hem de genel 
cerrahi uzmanlarına yönelik eğitim faaliyetleri ile asli görevi olarak uğraşan ve 
yanı sıra araştırma ve üstdüzey sağlık hizmeti vermeye çalışan  akademisyen 
cerrahları daha fazla destekleyici ve ortak sorunlarına yönelik birlikteliği 
güçlendirici politikalara ağırlık verilmesi.

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Prof. Dr. Levent Avtan

21 Ocak 2011

Yönetim Kurulu Üyesi
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1 Dernek adı:

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Travma ve Acil

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

Ulusal dernektir. Yan Dal verilmemektedir.

4 Kuruluş tarihi:

1995

5 Sicil No:

8890322708

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

İSTANBUL

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri 30.10.2003 yılından beri

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Şehremini Mh. Köprülü Mehmet Paşa Sok. 
Dadaşoğlu Apt. No: 23 D:1, Çapa / İstanbul

0 212 588 62 46

0 212 586 18 04

travma@travma.org.tr

www.travma.org.tr

ULUSAL TRAVMA ve ACİL CERRAHİ DERNEĞİ
Şehremini Mh. Köprülü Mehmet Paşa Sok. Dadaşoğlu Apt. No: 23 D:1, Çapa / İstanbul

Tel: 0 212 588 62 46
Faks: 0 212 586 18 04

E- travma@travma.org.trmail: 
Başkan: Prof. Dr.Orhan Alimoğlu

2. Başkan: Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz
Genel Sekreter: Doç. Dr. Ali Fuat Kaan Gök

Sayman: Doç. Dr. Mert Mahsuni Sevinç
Üye: Dr. Adnan Özpek

Üye: Doç. Dr. Seracettin Eğin
Üye: Prof. Dr. Tevfik Tolga Şahin
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

Başkan: Prof. Dr.Orhan Alimoğlu

2. Başkan: Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz

Genel Sekreter: Doç. Dr. Ali Fuat Kaan Gök

Sayman: Doç. Dr. Mert Mahsuni Sevinç

Üye: Dr. Adnan Özpek

Üye: Doç. Dr. Seracettin Eğin

Üye: Prof. Dr. Tevfik Tolga Şahin

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Yok

11 Derneğinizin Üye sayısı:

1083

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler:

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri / asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

904

103

5

-

71

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Yok

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

Yok
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15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi
Yılda 6 sayı yayınlanıyor
16 Yıldır yayınlanıyor

Girdiği indeksler: TÜBİTAK Türk Tıp Dizini süreli yayınlar indeksinde de yer 
almaktadır. 2001 yılından itibaren Index Medicus ve Medline’da, 2005 yılından 
itibaren Excerpta Medica / EMBASE indekslerinde ve 2007 yılından itibaren de 
Science Citation Index-Expanded (SCI-E) ve Journal Citation Reports / Science 
Edition uluslararası indekslerinde yer almaktadır.

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

7  kez Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

5 kez Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

185 kez Aylık Travma ve Cerrahi Vaka

-

Doktor Travma Resüsitasyon Kursu: 
Kursiyer Eğitimi: 290 Eğitim alan: 9340, 
Eğitmen eğitimi: 28, Eğitmen Sayısı: 862

Hemşire, Tekniker, Teknisyen Travma Resüsitasyon 
Kursu: Kursiyer Eğitimi: 272, Eğitim alan 7011, 
Eğitmen eğitimi: 23 Eğitmen sayısı: 802

İnternler için Travma Resüsitasyon Kursu: 14, 
Eğitim alan 451

2 defa Mezuniyet sonrası eğitim kursu

1 defa genel cerrahlar için ultrasonografi kursu

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

Yok

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

5. Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 1995.

9. Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 2009.
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20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım sağlanıyor

X

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla

değişiyor

X

22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Dernek, Türkiye’de Travma ve Acil Cerrahi ile uğraşan kuruluş ve hastanelerin 
hizmetlerinin güncel tıbbın gereklerine uygun bir şekilde yürütülmesinin bilimsel 
denetlemesine, bu konuda yapılacak, bilimsel ve sosyal, politik ve ekonomik 
çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

X

X

X

X

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

X
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26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

2 yıl

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

2 yıl

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok X

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

X

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

%10

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

Oluşturulmuş ve çalışılmışlar var. Yenileri planlanıyor.

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:

33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

Üyelik gelirleri, kongre gelirleri

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

Yan Dal uzmanlığı yok

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor X
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39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

%10

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

İki yılda bir yapılan kongrelere aktif  katkılarını sağlıyoruz. Ayrıca mail grubu 
aracılığı ile üyelerimizin fikirleri doğrultusunda kararlar alabiliyoruz.

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

Çalışmalarda ve kongre konuları oluşturulurken fikir alışverişi yapılmaktadır.

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira X

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

Üç personel. İkisi sekreterya işleriyle, biri muhasebe işleriyle görevli.
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46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma,

tanı ve tedavi hizmetlerini yapılmasına

yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara

yönelik destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını
alanınızla ilgili hastalıkların korunması,
uygun tanı ve tedavisi yönünden

bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

X

X

Avrupa Travma ve Acil 
Cerrahi Kongresi

Marmara Bölgesi 
aylık toplantıları

TRK ve HTT-TRK 
kursları

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

Yok

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

ESTES (Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Derneği) ile birlikte 2 defa kongre 
düzenledik. Ayrıca kurslar oluşturduk. 

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

Yok

51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

X

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

Kongrelerde ve yapılanmasında meslek grubumuza daha yakınlaşmıştır.

52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Derneğin bütün camiayı içine alması

Eğitim faaliyetleri

Şeffaflığı
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53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Alt dernekler arası koordinasyonun sağlanması, zamansal olarak örtüşen 
kongrelerin organizasyonunda söz sahibi olması, hekimlikte standartlara taraf 
olması ve daha sık basının kullanılması.

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Ahmet Nuray Turhan

19.01.2011

Genel Sekreter
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1 Dernek adı:

Cerrahi Onkoloji Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Onkoloji
3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

Ankara
4 Kuruluş tarihi:

1992
5 Sicil No:

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

ANKARA
7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri Kuruluşundan beri

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

�0 312 428 0007

cerrahionkoloji@yahoo.com 
https://www.essoweb.org/

CERRAHİ ONKOLOJİ DERNEĞİ

Tel:  0 312 428 0007 
Faks: 

E-mail: cerrahionkoloji@yahoo.com 

Başkan: Prof. Dr. Ali Ekrem Ünal
Başkan Yard.: Prof. Dr. Cem Kaan Parsak

Sekreter: Doç. Dr. Ebru Esen
Sayman: Dr. Mesut Tez

Üye: Prof. Dr. Bülent Ünal
Üye: Prof. Dr. Ali İlker Filiz

Üye: Doç. Dr. Bahri Çakabay
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

Başkan: Prof. Dr. Ali Ekrem Ünal
Başkan Yard.: Prof. Dr. Cem Kaan Parsak
Sekreter: Doç. Dr. Ebru Esen
Sayman: Dr. Mesut Tez
Üye: Prof. Dr. Bülent Ünal
Üye: Prof. Dr. Ali İlker Filiz
Üye: Doç. Dr. Bahri Çakabay

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Yok

11 Derneğinizin Üye sayısı:

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler:

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri / asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

X

-

-

-

-

-

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Yok

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

Yok

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Yok

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

X

-

-

-
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17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

Yok

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım sağlanıyor

X

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla

değişiyor

X
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22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

Yok
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32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:

Yok

33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

Yok

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

Yok

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

Hayır

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor X

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

%5

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?
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43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

Yok

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma,

tanı ve tedavi hizmetlerini yapılmasına

yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara

yönelik destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını
alanınızla ilgili hastalıkların korunması,
uygun tanı ve tedavisi yönünden

bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?
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51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:
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1 Dernek adı:

Ankara Cerrahi Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Ankara ilinde çalışan veya çalışmış genel cerrahların üye olabildiği bir dernek

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

Bölgesel (Ankara)

4 Kuruluş tarihi:

1976

5 Sicil No:

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

ANKARA

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

Hayır

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Koru Mah. Ihlamur Cad. No:26 Çayyolu, Yenimahalle, 
Ankara

0 312 241 99 90

0 312 241 99 91

ankaracerrahidernegi@gmail.com

http://www.ankaracerrahi.com/

ANKARA CERRAHİ DERNEĞİ
Koru Mah. Ihlamur Cad. No: 26 06810 Çayyolu / ANKARA

Tel: 0 312 241 99 90
Faks: 0 312 241 99 91

E-mail: ankaracerrahidernegi@gmail.com 

Başkan: Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz
Başkan Yard.: Prof. Dr. Şener Balas
Genel Sekreter: Dr. Murathan Erkent
Sayman: Doç. Dr. Ramazan Kozan

Üyeler: Doç. Dr. Nezih Akkapulu, Dr. Serap Ulusoy, 
Prof. Dr. Serhat Tokgöz
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

Başkan: Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz

Başkan Yard.: Prof. Dr. Şener Balas

Genel Sekreter: Dr. Murathan Erkent

Sayman: Doç. Dr. Ramazan Kozan

Üye: Doç. Dr. Nezih Akkapulu

Üye: Dr. Serap Ulusoy

Üye: Prof. Dr. Serhat Tokgöz

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Onur kurulu mevcut

11 Derneğinizin Üye sayısı:

350 civarı

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler: 

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri/asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

Hemen 
hepsi bu 
statüde

Yok

2-3 Kişi
(Pediatrik
Cerrahi ve
NRŞ)

Yok

Yok

Yok

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Yok

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Yok
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16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

%100

Yok

Yok

Yok

Yok

17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

Yılda 9 toplantı (ayrıntısı WEB’de var)

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

Yok

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

Yok

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım
sağlanıyor

X

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla

değişiyor

X
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22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Özellikle Genel Cerrahi dalında ve diğer cerrahi dallarındaki ilerlemeleri takip 
etmek ve meslektaşlar arasındaki bilgi alışverişini geliştirmek, ülke çapında 
yüksek cerrahi standart meydana getirmek amacını güden “Ankara Cerrahi 
Derneği“ kurulmuştur.

23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

(WEB sayfasında tüzük mevcut)

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

ANKARA’da

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

2’şer yıldan üst üste 2 dönem
(ama bir dönem ara verip sonra tekrar 
seçilebilir)

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

2 yıl + 2 yıl olabilir

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok X

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

X

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

%20-25
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31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

Yok

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:

Yok

33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

Yok

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

Yok

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

Hayır

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

Yaklaşık  3000

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

350 kadarı

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar

toplanıyor

X

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

%10’u geçmez

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

(bu konuda veri yok)

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

YK üyesi oldukları takdirde katılıyorlar
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42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

Üye Arş. Gör. yok

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

Derneğin bütçesi yok denecek kadar az. 
Toplam 8-10 bin TL
Geçen dönemdeki tek harcamamız en çok katılan 
üyeye verilen bilgisayar hediyesi idi.

44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

(TCD binası adres olarak veriliyor)

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

0

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma,

tanı ve tedavi hizmetlerini yapılmasına

yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara

yönelik destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını
alanınızla ilgili hastalıkların korunması,
uygun tanı ve tedavisi yönünden

bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

X

X

X

X

(Yaptığımız etkinlikler ilk 
dört maddeye uyuyor. 
Özetleri WEB sayfasında 
var.)

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

Yok

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

Yok

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

Yok

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

Yok
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51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

X

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

TCD binasını adres olarak veriyoruz.
TCD bize sekreterlik ve muhasebe konusunda destek veriyor.

52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Şeffaflık

Gayret

Bilimsellik

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Kişisel ilişkilerin yönetsel görevleri belirlemedeki etkisi

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Gökhan Moray

13.01.2011

Yönetim Kurulu Başkanı
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1 Dernek adı:

Çukurova Cerrahi Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Çukurova Bölgesi genel cerrahi asistan ve uzmanları

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

Bölgesel

4 Kuruluş tarihi:

06.06.1996

5 Sicil No:

01144209

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

ADANA

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı, Balcalı / Sarıçam / Adana

0 532 716 06 59

0 322 338 64 32

hsonmez@cu.edu.tr

ÇUKUROVA CERRAHİ DERNEĞİ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Balcalı / Sarıçam / Adana

Tel: 0 532 716 06 59
Faks: 0 322 338 64 32

E-mail: hsonmez@cu.edu.tr
Başkan: Doç. Dr. Atılgan Tolga Akçam

Başkan Yard.: Doç. Dr. İsmaı̇l Cem Eray
Sekreter: Doç. Dr. Kubı̇lay Dalcı

Sayman: Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları
Üye: Doç. Dr. Orçun Yalav

Üye: Prof. Dr. Cem Kaan Parsak
Üye: Prof. Dr. Gürhan Sakman
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

Başkan: Doç. Dr. Atılgan Tolga Akçam
Başkan Yard.: Doç. Dr. İsmaı̇l Cem Eray
Sekreter: Doç. Dr. Kubı̇lay Dalcı
Sayman: Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları
Üye: Doç. Dr. Orçun Yalav
Üye: Prof. Dr. Cem Kaan Parsak
Üye: Prof. Dr. Gürhan Sakman

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Hayır

11 Derneğinizin Üye sayısı:

65

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler:

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri / asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

60

5

-

-

-

-

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Yok

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

Yok

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Yok

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

%5

%95

-

-

-
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17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

1

5

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

Yok

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

Yok

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım sağlanıyor

X

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla

değişiyor

X

22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Genel cerrahi dalında ve diğer cerrahi dallardaki yenilikleri takip etmek
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23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

X

X

X

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

Adana

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok X

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

X

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

%75

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

Yok

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:

Yok
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33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

Yok

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

Yok

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

Hayır

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

Yaklaşık  3000

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

65

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor X

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

%100

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

15

3

2

-

5

-

43

4

-

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

Yedi yönetim kurulu üyesinin dördü sahada çalışan uzman hekimlerdir.

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

İsterlerse yönetim kuruluna girebilirler.

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

%10
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44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

X

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

Yok

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma,

tanı ve tedavi hizmetlerini yapılmasına

yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara

yönelik destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını
alanınızla ilgili hastalıkların korunması,
uygun tanı ve tedavisi yönünden

bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

X

X

X

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

Yok

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

Yok

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

Yok

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

Yok

51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

X

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?
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52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Tüzükte yapılan  değişiklikler ve yeterlik ile ilgili çalışmalar

Kongre ve eğitim organizasyonu ile ilgili çalışmalar

Genel merkez dışındaki cerrahlarla  iletişime verilen önem

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Yönetim kurulu şekillendirilmesinde il kontenjanı belirlenmesi

Yönetim kurulunda uzman cerrahların  yer almaması

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Ulusal cerrahi derneklerindeki yönetim kurulu üyelerinin daha geniş yelpazeye 
yayılması. Aynı kişinin birden fazla ulusal cerrahi derneği yönetiminde olmaması 
ile bu gerçekleştirilebilir.

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Prof. Dr. Hüsnü Sönmez, 
Op. Dr. Fatih Kaya

20.01.2011

Yönetim Kurulu Başkanı, Üyesi
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1 Dernek adı:

Ege Bölgesi Cerrahi Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Ege Bölgesi genel cerrahi uzmanları

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

Bölgesel

4 Kuruluş tarihi:

1993

5 Sicil No:

3526-066

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

İZMİR

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 5 Alsancak / İzmir

0 535 587 15 36

0 232 388 86 00

egecerrahidernegi@gmail.com

EGE BÖLGESİ CERRAHİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 5 Alsancak / İzmir

Tel: 0 535 587 15 36
Faks: 0 232 388 86 00

E-mail: egecerrahidernegi@gmail.com 
Başkan: Prof. Dr.M.Sinan Ersin
Başk.Yard.: Doç.Dr.Tufan Egeli

Sayman: Doç.Dr.Alper Uğuz
Üye: Prof.Dr.Hasan Aydede
Üye: Op.Dr.Levent Uğurlu
Üye: Doç.Dr.Cenk Şimşek
Üye: Op.Dr.Hilmi Güngör
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

Başkan: Prof. Dr.M.Sinan Ersin

Başk.Yard.: Doç.Dr.Tufan Egeli

Sayman: Doç.Dr.Alper Uğuz

Üye: Prof.Dr.Hasan Aydede

Üye: Op.Dr.Levent Uğurlu

Üye: Doç.Dr.Cenk Şimşek

Üye: Op.Dr.Hilmi Güngör

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Hayır

11 Derneğinizin Üye sayısı:

279

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler:

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri / asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

279

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Bir şube

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:
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15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Yok

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

%100 (2010 yılı için)

17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:
Alt gastrointestinal sistem hastalıkları kongresi 2004

Ege Cerrahi Kongresi 2009

Her yıl Ekim ve Mayıs ayları arasında aylık toplantı

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

X

X

X

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

Yok

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

Yok

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım sağlanıyor

X
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21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla

değişiyor

X

22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Özellikle genel cerrahi dalında ve diğer cerrahi dallarındaki ilerlemeleri takip et-
mek, meslektaşlar arasındaki bilgi alışverişini geliştirerek ülke çapında yüksek 
cerrahi dallarında dünya bilgi ve teknik düzeyine gelmek için ilgili kuruluşlarla 
işbirliği yaparak hekim eğitiminde görevler yüklenmek derneğin amacıdır.

23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

Amacının gerçekleşmesi için dernek aşa-
ğıdaki faaliyetlerde bulunur:
A) Genel cerrahi bilim dalındaki eğitimi,
öğretim ve tıbbi yaklaşımı geliştirmek ve
standardize etmek. Bu amaçla;

1. Gerekli mercilerden izin almak ko-
şuluyla yıllık kongre, sempozyum, pa-
nel ve kurslar düzenlemek,
2. Yayın organı oluşturmak,
3. Bu alanda yapılacak bilimsel araş-
tırmaları destekleyecek bir fon oluş-
turmak,
4. Yayınlanmış çalışmalar arasından
seçilen bazılarını ödüllendirmek,
5. Genel cerrahi dalında uzman ye-
tiştirmek teşvik amacı ile burs sağ-
lamak,
6. Gerekli mercilerden izin almak ko-
şuluyla yurt dışı bilimsel faaliyetlere
(kongre ve kurs gibi toplantılara) ka-
tılım için destek sağlamak,

B) Bu alanda çalışan bilim adamlarımız
ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve
iletişim sağlamak,
C) Bu alanda yapılmış çalışmaların ar-
şivlenmesi ve kullanıma sunulmasını
sağlamak,
D) Genel Cerrahi alanında halka sağlık
eğitimi ve hizmet sağlamak.

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X
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25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

İzmir

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

2 yıl. Dernek tüzüğünde sınır yok ancak 
tüm hastanelerin katılımını sağlamak 
amacı ile iki, yıllık periyodlar ile değişim 
sağlanmaktadır.

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

2 yıl. Dernek tüzüğünde sınır yok ancak 
tüm hastanelerin katılımını sağlamak 
amacı ile iki, yıllık periyodlar ile değişim 
sağlanmaktadır.

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok

Bir kişi

Bir kişi

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen 

adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes

aday olabiliyor

c. Diğer İlimizdeki 2 üniversite ve 3 
eğitim hastanesinden bir üye, 
Ege bölgesindeki İzmir dışı 
üniversitelerden 2 üye.

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

51 kişi katıldı (%18.2)

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

Yok

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:

Yok

33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

Bu yıl yapılması planlanan ege cerrahi günleri adı altında yapılacak etkinlikler 
için 4 kişilik alt grup kuruldu.
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34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

Yok

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

Hayır, genel kurulda sunuluyor.

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

279

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor X

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

%40, şu an itibarı ile 14 400 TL aidat borcu var.

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

46

4

0

0

1

94

3

3

133

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

Hayır, şu anki yönetim kurulunda anılan  özellikte üye yok.

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

Derneğe sadece uzmanlar üye olabiliyor.

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

Aylık toplantı masrafı 16 bin TL
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44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira İzmir tabip odası binasında bir oda kiralandı. 
Burası dernek merkezi olarak kullanılıyor.

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

a) Sekreter var, ancak iletişimi sağlamaktadır kendisi Ege Üniversitesi’nde görev
yapmaktadır.

b) Serbest muhasebeci bir kişi

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma, tanı
ve tedavi hizmetlerini yapılmasına yönelik

etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara

yönelik destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını
alanınızla ilgili hastalıkların korunması,
uygun tanı ve tedavisi yönünden

bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

Yok

Aylık bilimsel toplantı 
(her ayın ilk pazartesi günü)

Yok

Yok

Yok

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

Yok

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

Yok

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

Yok

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

Yok

51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

X
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Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

Bölgesel toplantı yapılmadan önce TCD başkanlığı ile görüşülmektedir. Bölgesel 
toplantı ile ulusal toplantı limitasyonları karşılıklı olarak değerlendirilmektedir.
Nitekim 2010-2011 yılı ilk toplantısında yönetim kurulu toplantısına TCD başkanı 
da katılmış, birlikte değerlendirme yapılmıştır. Bunun üzerine hazırlanması 
planlanan toplantının içeriğinde değişiklikler yapılmıştır.

52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

İnternet sayfasındaki eğitim programları

Lokal toplantı ve sempozyumlara desteği

SGK listeleri, SUT uygulamaları nedeniyle bakanlık ile görüşmeler ve 
cerrahların hakkının korunmasına yönelik çabalar, performans çabaları

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Üyelikte referans (2 kişi) sayısının kaldırılması gerekli

Cerrahi uzmanlarının hukuki sorunlarına yönelik bilgi alış verişinin 
sağlanabilmesi için site veya iletişim adresi sağlanması

Yüksek Sağlık Şurası kaldırıldığı için problemler doğabilir. Ancak 
kalkmasıda iyi oldu.Çünkü kararlar gecikiyordu. Ancak bu görevin 
üniversitede veya eğitim hastanelerindeki öğr üyelerine verileceğini 
öğrendim. Ancak kabul etmek gerekir ki bu işi yaparken psikopatça 
davrananlar da olacaktır. Bu nedenle bilirkişi tayininde TCD’ye 
sorulmasında fayda var; gerekli çalışmaları yapmak lazım. Biz Ege Cer 
Der olarak tabip odasına bir yazı yazacağız ve tabip odasının muhakkik 
tayininde cerrahi derneğinden konunun uzmanı olan öğretim üyesinin 
görevlendirilmesini isteyeceğiz.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

TCD, 2 yılda bir ulusal kongre yapmaktadır. Bu kongreler genel cerrahları bir 
araya getirerek bilgi alışverişini sağlamaktadır. Ancak bunun dışındaki sürede 
genelde lokal toplantılar olmakta; biz üyelerimizin bu toplantılara katılmasını 
sağlayamamaktayız. Performans uygulaması nedeni ile ancak şehir içi 
toplantılara katılmaktadırlar. Bu yıl yazlık izin bile kullanmıyan çok sayıda üyemiz 
var. Bu nedenle bölgesel toplantılar yapma ihtiyacımız tabandan baskı olarak 
gelmektedir. 

TCD nin başvurularımızda konu ile ilgili konuşmacıların sağlanmasında aracı 
olmasını ve bu çeşit toplantılarda destek olmasını isteriz.

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Op. Dr. Mehmet Yıldırım

14.01.2011

Yönetim Kurulu Başkanı
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1 Dernek adı:

Eskişehir Genel Cerrahi Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Genel Cerrahi

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

4 Kuruluş tarihi:

1997

5 Sicil No:

26-188252

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

ESKİŞEHİR

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Eskişehir

0 222 239 29 79 - 2600

ESKİŞEHİR GENEL CERRAHİ DERNEĞİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Eskişehir

Tel: 0 222 239 29 79 - 2600
Faks: 

E-mail:

 Başkan: Hüseyin Tarık ÇAĞA
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

Başkan : Hüseyin Tarık ÇAĞA

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Hayır

11 Derneğinizin Üye sayısı:

18

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler: 

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri/asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

8

10

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Yok

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Yok

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

%100
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17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

2 yılda Olağan Kongre

Çeşitli hastalıklar

X

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

Yok

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

Yok

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım
sağlanıyor

X

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla

değişiyor

X

22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Tüzükteki 3. Madde
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23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

X

X

X

X

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

X

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

2 Yıl

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

2 Yıl

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok X

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

X

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

%100

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

Yok
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32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:

33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

Yok

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

Yok

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

Yok

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor X

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

%100

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

ESOGÜ Tıp Fak. 

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

8 10

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

Hayır

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

Evet
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43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

X Hepsi

44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

X

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

Yok

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma, tanı ve tedavi

hizmetlerini yapılmasına yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara yönelik

destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını alanınızla

ilgili hastalıkların korunması, uygun tanı ve tedavisi

yönünden bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

Kongre ve Aylık 
toplantılar

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

X
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Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

- Toplantılara katılma

- Fikir bazında konuşmalar yapma vs.

52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Eğitime katkı

Board çalışmaları

Uluslararası ilişkiler

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Daha yoğun iletişim

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Prof. Dr. Haluk Kiper

28.02.2011

Yönetim Kurulu Başkanı
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1 Dernek adı:

Güney Anadolu Cerrahi Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Güney Anadolu (Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa)

3 Yan dal / Bölgesel / Diğer uzmanlık derneği (Yazarak belirtiniz):

Bölgesel

4 Kuruluş tarihi:

01.09.2010

5 Sicil No:

01.026.160

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

ADANA

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Cemalpaşa Mh. Dr. Nusret Fişek Cd. No: 51 
Kervansaray Ap. K.1 D.1 Seyhan/Adana

0 506 608 38 88

0 322 338 64 32

cparsak@yahoo.com

GÜNEY ANADOLU CERRAHİ DERNEĞİ
Cemalpaşa Mh. Dr. Nusret Fişek Cd. No: 51 Kervansaray Ap. K.1 D.1 Seyhan / Adana

Tel: 0.506 608 38 88
Faks: 0.322 338 64 32

E-mail: cparsak@yahoo.com 

Başkan: Prof. Dr. Ömer Alabaz
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

Başkan. Prof. Dr. Ömer ALABAZ Yenibaraj Mh.68002 Sk. No.1/4 /16 Seyhan/
Adana Tlf: 0 532 738 80 50

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Yok

11 Derneğinizin Üye sayısı:

29

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler:

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri / asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

16

13

Yok

Yok

Yok

Yok

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Yok

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

Yok

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

Yok
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16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

Yok

Yok

Yok

10.000 TL (2010 yılı)

Yok

17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik ismi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

25.12.2010 günü Mersin Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde anlatımlı ve 
uygulamalı Karın Fıtıkları Eğitim 
Toplantısı Düzenlenmiştir.

X

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

Yok

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

Yok

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım sağlanıyor

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla değişiyor

X



174

22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Tıpta Uzmanlık, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Eğitim, Araştırma, Hasta 
Bakımı ve Halk Sağlığı alanlarında çalışmalar yapmak, ana uzmanlık dalı ve yan 
dallardaki tüm ilerlemeleri takip etmek, meslektaşları arasında dayanışma ve 
bilgi alışverişini geliştirmek.

23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer:

1

3

2

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer X

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok X

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

X

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

%98
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31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

Yok

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:

Yok

33 Merkez Yönetim Kuruluna bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

Yok

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
kurulu vb) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

Yok

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor X

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

15 1 13

41 Üniversite ve Eğitim hastanelerinde bulunan öğretim elemanları (Prof, Doç, Yrd. Doç, Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılmıyorlar mı? Nasıl?
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43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

%40

44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

X

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

Yok

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma,

tanı ve tedavi hizmetlerini yapılmasına

yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara

yönelik destek ve etkinlikler:

e. Kamu oyunu  ve diğer sağlık çalışanlarını
alanınızla ilgili hastalıkların korunması,
uygun tanı ve tedavisi yönünden

bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

25.12.2010 günü Mersin 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
anlatımlı ve uygulamalı Karın 
Fıtıkları Eğitim Toplantısı 
Düzenlenmiştir.

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

Yok

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?
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51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

X

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Özellikle eğitim ve iletişim alanındaki faaliyetlerden çok memnunuz.

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Doç. Dr. Cem Kaan PARSAK

14.01.2011

Başkan
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1 Dernek adı:

İstanbul Cerrahi Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Genel Cerrahi

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

Bölgesel

4 Kuruluş tarihi:

07.02.2003

5 Sicil No:

34-112/138

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

İSTANBUL

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Uzunyusuf Mah.  Bostaniçi Sok. No. 9/1  Odabaşı / 
İstanbul

0 212 632 09 78

istcd@istcd.org 

istcd.org

İSTANBUL CERRAHİ DERNEĞİ
Uzunyusuf Mah. Bostaniçi Sok. No. 9/1 Odabaşı / İstanbul

Tel: 0 212 632 09 78
Faks: 

E-mail: istcd@istcd.org 
Başkan: Prof. Dr. Umut Barbaros

Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Uğur Deveci
Genel Sekreter: Prof. Dr. Baki Ekçi

Sayman: Doç. Dr. Ali Fuat Kaan Gök 
Üye: Dr. Selim Doğan

Üye: Dr. Özgül Düzgün
Üye: Doç. Dr. Mert Mahsuni Sevinç

Üye: Doç. Dr. Cihad Tatar
Üye: Prof. Dr. Abdil Cem İbiş
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

Başkan: Prof. Dr. Umut Barbaros

Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Uğur Deveci

Genel Sekreter: Prof. Dr. Baki Ekçi

Sayman: Doç. Dr. Ali Fuat Kaan Gök 

Üye: Dr. Selim Doğan

Üye: Dr. Özgül Düzgün

Üye: Doç. Dr. Mert Mahsuni Sevinç

Üye: Doç. Dr. Cihad Tatar

Üye: Prof. Dr. Abdil Cem İbiş

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Yok

11 Derneğinizin Üye sayısı:

279

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler:

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri / asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

279

0

0

0

0

0

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

Yok

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

0

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

0
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16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

%70

%10

 %5

%15

17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

0

2

35

0

Simulasyon kursları planlanıyor

0

0

Kitap basılmış 1

Tercüme edilen 1

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

e-bülten aylık

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

Yok

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım sağlanıyor

X

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla değişiyor

X
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22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):

Madde 2 - Cerrahi dallarındaki yenilikleri takip etmek, üyelerine ve tüm genel 
cerrahi uzmanlarına ve eğitimi almakta olanlara duyurmak, uluslararası 
standartları izlemek ve ülkemizde de uygulanmasına katkıda bulunmak, 
cerrahlar arasında iletişimi ve bilimsel faaliyetleri geliştirecek zemini hazırlamak 
ve mesleki ya da sosyal sorunlarına çözümler bulmak, sürekli eğitim almalarına 
uygun ortam ve programlar hazırlamak, cerrahi yardımcı personelin eğitimi 
için programlar hazırlamak ve kamu yararına koruyucu ve tedavi edici 
sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak, bu amaçla çeşitli araştırma ve hizmet 
programları düzenlemek ve uygulamaktır.

23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

Online toplantılar ile aylık toplantılar ve 
kurslar düzenlemek

Online toplantılar ile aylık toplantılar

Çalışma grupları oluşturmak

Online toplantılar ile aylık toplantılar

Eğitim toplantıları düzenlemek

Eğitim toplantıları düzenlemek

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

X

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

2

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız

2

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok X
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29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

X

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

%17

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

Yok

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:

Yok

33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

Yok

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

Yok

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

Hayır

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

5000

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

276

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor X

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

%10

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

14

3

20

5 1

3
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41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

Yönetim Kurulu’nda 1 adet özel hastane çalışan cerrah yer alıyor

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

Yok

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:

%80

44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

X

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

1 sekreter gönüllü

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma,

tanı ve tedavi hizmetlerini yapılmasına

yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara

yönelik destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını
alanınızla ilgili hastalıkların korunması,
uygun tanı ve tedavisi yönünden

bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

Aylık ve bölgesel toplantılar

Online toplantı aylık ve bölgesel 
toplantılar

Online toplantı aylık ve bölgesel 
toplantılar

Yok

Yok

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

Yok

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

Basında çıkan haberler ve sağlık müdürlüğü ile görüşme

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

Yok
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50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

Yok

51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

X

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?

İletişim eksikliği

52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Şeffaf olması

Paylaşımcı olması 

Özellikle son dönemde eğitim, eş güdüm ve sorunlara eğilme yönünde 
yaptığı girişimler 

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

Bölgesel derneklerle daha sıkı işbirliği

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?

Formu dolduran kişinin

Adı ve soyadı:

İmzası:

Formun doldurulduğu tarih:

Formu dolduran kişinin  dernekteki görevi:

Doç. Dr. Acar Aren

19 Ocak 2011

Yönetim Kurulu Başkanı
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1 Dernek adı:

Kayseri Cerrahi Derneği

2 Temsil ettiği alan:

Genel Cerrahi Uzmanları ve Asistanları

3 Yan Dal / Bölgesel / Diğer Uzmanlık Derneği (Yazarak belirtiniz):

Bölgesel dernek

4 Kuruluş tarihi:

1989

5 Sicil No:

30.011.27

6 Dernek Merkezinin bulunduğu şehir:

KAYSERİ

7 Kamu yararına dernek statüsünde mi?

a. Hayır

b. Evet ise ne zamandan beri

X

8 İletişim bilgileri:

Derneğin iletişim adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Web adresi:

Kayseri Cerrahi Derneği

03524374937

esozuer@erciyes.edu.tr

KAYSERİ CERRAHİ DERNEĞİ
Kayseri Cerrahi Derneği

Tel: 
Faks: 
E-mail: esozuer@erciyes.edu.tr

Başkan: Prof. Dr. Erdoğan M. Sözüer
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9 Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, unvanları, görev dağılımı, adresleri, 
tel, faks / e-mailleri:

10 Derneğinizin Etik Kurulu var mı?

Yok

11 Derneğinizin Üye sayısı:

60

12 Dernek üyelerinizin aşağıdaki özelliklerine göre sayıları:

Ana dal uzmanları:

Ana dal araştırma görevlileri/asistanları:

Diğer uzmanlık alanlarındaki üyeler:

Diğer uzmanlık alanlarındaki araştırma görevlileri / asistanlar:

Yardımcı sağlık personeli (hemşire, teknisyen):

Diğer:

43

17

13 Varsa şube sayısı ve şubelerin bulunduğu iller:

14 Varsa her bir şubenizdeki üye sayıları:

15 Düzenli yayınlanan bilimsel yayınların (Dergi/Bülten vb. gibi) 
isimleri, yıllık sayıları, kaç yıldır yayınlandığı, girdiği ulusal/uluslararası indeksler:

16 Bütçe gelir kaynaklarının (%) dağılımı:

a. Üyelik aidatı:

b. Kongre vb. gibi etkinlik gelirleri:

c. Diğer dernek aktivite gelirleri:

d. Bağışlar:

e. Diğer:

%65

%35
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17 Derneğin bilimsel etkinlerinin isimleri ve sayıları:

Etkinlik İsmi Genel Merkez Şubeler

Yıllık Kongre

Bölgesel toplantılar

Aylık toplantılar

Yaz/Kış Okulu

Merkezi Kurslar

Uluslararası sempozyumlar

Ulusal toplantılar

Diğer (tanımlayınız) 

Her yıl 4 adet bölgesel toplantı

18 Üyelerle iletişim amacıyla yayınlanan bülten, elektronik yayın var mı? 
Varsa yılda kaç sayı?

19 Derneğinizin düzenlediği uluslararası etkinlikler ve isimleri:

20 Yeterlik Kurulu (Board) ile ilgili çalışmalarınız:

a. Böyle bir çalışma yok

b. Yönerge oluşturuldu

c. Kurullar oluşturuldu

d. Çekirdek müfredat programı oluşturuldu

e. Kurum ziyaret programı hazırlandı

f. Yeterlilik sınav hazırlıkları yapılıyor

g. Yeterlilik sınavı yapıldı

h. Avrupa yeterlilik sınavına katılım sağlanıyor

X

21 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) temsilcisi var mı?

a. Yok

b. Varsa Adı-Soyadı ve adresi

c. Varsa UEMS toplantılarına katılım durumu

d. Varsa bu temsilci hangi aralıklarla değişiyor

X

22 Dernek kuruluş amacı (tüzükteki ilgili madde):
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23 Dernek tüzüğünüzde, aşağıdaki alanlarda belirlenen amaç ve hedefler nelerdir?

a. Uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi

b. Sürekli tıp eğitimi

c. Bilimsel araştırma

d. Tanı ve tedavi standartları

e. Halk sağlığı

f. Sürekli tıp eğitimi ilkeleri ve etik

g. Diğer

24 Genel kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

a. Tüm üyeler

b. Seçilmiş delegeler

c. Diğer

X

25 Dernek Genel Kurulu nerede yapılıyor?

a. Dernek merkezinin bulunduğu şehirde

b. Dernek Yıllık Kongrelerinin yapıldığı yerde

c. Diğer

Kayseri

26 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri:

a. Sınırlı (süresi?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

27 Dernek başkanını görev süresi

a. Sınırlı (kaç yıl?)

b. Seçilebildiği sürece sınırsız X

28 Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bileşiminde:

a. İllerle göre sayı sınırlaması var

b. Kurumlara göre sayı sınırlaması var

c. Hiçbir sınırlama yok X

29 Merkez yönetim kurulu üyelerinin seçiminde

a. Aday Önerme Komitesi gibi bir komitece seçilen adaylar genel kurulda aday olabiliyor

b. Genel kurulda aday olmak isteyen herkes aday olabiliyor

c. Diğer

X

30 Son genel kurulunuza genel kurul üyelerinizin % kaçı katıldı?

%50

31 Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı? Varsa isimleri:

32 Bilimsel Çalışma Gruplarınız varsa, etkinlikleri:
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33 Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı görev grupları ve özel komiteler var mı? Varsa isimleri 
ve işlevleri:

34 Genel Kurul dışında dernek politikalarının belirlendiği özel kurullar (Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu vb.) var mı? Varsa isimleri, bileşenleri ve görev tanımları:

35 Derneğin mali durumu, dernek yayınlarında belirli aralarla yayınlanıyor mu?

36 Derneğinizin temsil ettiği ana/yan dalda Türkiye’deki uzmanların sayısı:

37 Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin üyesidir?

38 Dernek üyeleriniz:

a. Belirli aralıklarla üyeliklerini yeniliyorlar (kaç yılda bir?)

b. Bir kez üye oluyorlar, daha sonra yıllık aidatlar toplanıyor X

39 Eğer üyeleriniz üyeliklerini belirli aralarla yenileme zorunda değilseler, tüm üyeleriniz 
içinde aidatını düzenli ödeyen üyelerinizin oranı nedir?

%85

40 Aşağıdaki birimlerinizdeki üyelerinizin kurumlarına göre dağılımı nedir?

Birim

Üniversite 
öğretim 
üyesi

Eğitim 
hastanesi 
eğiticileri

Araştırma 
görevlileri/ 
asistanlar

Sahada 
çalışan 
uzmanlar

Diğer uzmanlık 
dallarındaki 
üyeler

Genel Kurul

Merkez Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulları

Çalışma Grupları

Diğer

41 Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nde bulunan öğretim elemanları (Prof., Doç., Yrd. Doç., Şef, 
Şef Yrd., Başasistan) dışında, sahada çalışan (BBK, Devlet, Özel kurum, Muayenehane) 
çalışan üyeleriniz derneğin yönetim kurulları ve karar alma süreçlerine katılıyorlar mı? Nasıl?

Evet, yönetim kurulu üyesi olarak

42 Varsa araştırma görevlisi üyeleriniz derneğinizin yönetim ve karar alma süreçlerine 
katılıyorlar mı? Nasıl?

43 Bir önceki yıl dernek bütçesinin % kaçı aşağıdaki harcamalara ayrıldı?

a. Eğitim:

b. Araştırma:

c. Halk sağlığı etkinlikleri:

d. Diğer:
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44 Derneğin bir genel merkez binası var mı?

a. Yok

b. Var, kendi binası

c. Var, kira

X

45 Dernek genel merkezinde sürekli çalışan personel sayısı ve görevleri:

46 Derneğinizin son iki yıl içinde yaptığı etkinlikler:

a. Uzmanlık eğitimini iyileştirme etkinlikleri:

b. Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri:

c. Uzmanlık alanının da en uygun koruma,

tanı ve tedavi hizmetlerini yapılmasına

yönelik etkinlikler:

d. Uzmanlık alanınızda bilimsel araştırmalara

yönelik destek ve etkinlikler:

e. Kamuoyunu ve diğer sağlık çalışanlarını
alanınızla ilgili hastalıkların korunması,
uygun tanı ve tedavisi yönünden

bilinçlendirmeye yönelik halk sağlığı
etkinlikleri:

47 Sürekli tıp eğitiminde uyulması gereken ilkeler konusunda derneğinizce yayınlanmış 
bir yönetmelik var mı? Varsa bu ilkeler nelerdir?

48 Hükümet, basın ve parlamento ile ilişkiler konusunda dernek etkinlikleriniz:

49 Yurtdışı kuruluşlarla ilişkilere yönelik etkinlikleriniz:

50 Kendi uzmanlık alanınızda insan gücü planlaması konusunda yürüttüğünüz çalışmalar 
var mı?

51 Derneğiniz ile TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (TCD) arasındaki ilişkileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

a. Çok iyi

b. İyi

c. Orta

d. Kötü

e. Yok

X

Lütfen bu soru (51) ile ilgili değerlendirmelerinizin gerekçelerini kısaca 
açıklayabilir misiniz?
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52 Sizde TCD için olumlu bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

53 Sizce TCD ile ilgili olumsuz bulduğunuz üç özellik nedir?

a.

b.

c.

54 Derneğinizin TCD’den varsa beklentileri nelerdir?
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