
ENDOKRİN CERRAHİ DERNEĞİ   

TİROİD ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ 

 

KAPSAM 

Tiroid hastalıkları endokrin sistem hastalıkları içerisinde en sık görülen patolojiler olup genel 

cerrahi uygulamalarının önemli bir kısmını teşkil eder.  Nodüler Guatr, Graves Hastalığı, 

Toksik Adenom, Tiroid Kanseri gibi tiroid hastalıkları Genel Cerrahi Kliniklerinde en sık 

yapılan boyun endokrin cerrahi ameliyatlarını oluşturmaktadır. Endokrin Cerrahi Derneği, 

ülkemiz için endemik bir hastalık olan tiroid hastalıklarının yönetimi için alt kurul 

oluşturmuştur. 

  

KURULUŞ ve YAPILANMA  

“Tiroid Çalışma Grubu” Endokrin Cerrahisi Derneği’nin organlarından biri olup 

çalışmalarını dernek tüzüğüne uygun olarak yürütür. Çalışma grubu üyeleri endokrin cerrahisi 

yapan kliniklerde çalışan cerrahlardan  gönüllülük esasına uygun olarak oluşturulur. Çalışma 

grubunda görev almak isteyen Genel Cerrahi Uzmanları Endokrin Cerrahisi Derneği üyesi 

olmalıdır. Dernek üyesi olmayan Genel Cerrahi branşı dışındaki adaylar ‘çağrılı üye’ olarak 

çalışma grubunda yer alabilirler. Bu kişilerin yapacakları başvurular ‘Tiroid Çalışma Grubu 

Yürütme Kurulu’ tarafından görüşülerek Endokrin Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu’na 

sunulur ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan üyeler gruba alınır. Çalışma grubuna katılan 

üyelerden ayrıca ek üyelik aidatı alınmayacaktır. Çalışma Grubu, başkan ve üyeleri seçer ve 

yönetim kurulu onayı ile görevlendirilirler. Aynı üyeler tekrar aday olabilir ve seçilebilirler. 

Çalışma grubu, her yıl çalışmalarını değerlendirmek ve çalışmalarını planlamak üzere 

toplanır. Çalışma grubu toplantıları salt çoğunluk aranmaksızın mevcut üyelerin katılımı ile 

gerçekleştirilir ve alınan kararlar tüm grubu bağlar. Toplantıların sıklığı ve yeri grup üyeleri 

ve yönetim kurulu tarafından belirlenir. Proje önerileri, Endokrin Cerrahisi Derneği Yönetim 

Kurulu onayına sunulur. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Dernek Yönetim kurulunu 

faaliyetleri hakkında yıllık raporlama ile bilgilendirir. Üretilen çalışmaların, raporların (vb. 

gibi) kamuoyu ile paylaşılması, basılması vb. gibi süreçler Endokrin Cerrahisi Derneği 

Yönetim Kurulu onayı ile olur.  



 

 

Çalışma Grubu Yürütme Kurulu:  

1. Doç. Dr. Atakan Sezer 

2. Doç. Dr. Serkan Teksöz 

3. Doç. Dr. Serkan Sarı 

4. Op. Dr. Murat Özdemir 

5. Op. Dr. İsmail C. Sormaz’dan oluşmaktadır. 

 

AMAÇ 

1. Tiroid cerrahisi eğitiminin standardizasyonunu sağlamak,  

2. Uluslararası benzer kuruluşlarla iletişim kurmak, 

3. Tiroid cerrahisi eğitim faaliyetleri düzenlemek 

4. Ulusal çok merkezli projeler üretmek ve koordine etmek  

5. Çalışma sonuçlarını ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmak 

6. Tiroid cerrahisi kılavuzları hazırlamak 

7. Çok merkezli çalışmaları dernek web sitesi üzerinde geliştirilecek veri tabanı 

üzerinden yapmak  

8. Yenilikleri takip etmek, paylaşmak ve yaygınlaştırmak 

 

 

 

 

 

 

 


