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Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu Yönetim Kurulu Toplantısı 

09 Aralık 2016 Toplantı Gündemi 

 

Türk Cerrahi Derneği (TCD) Asistan Komisyonu (AsKom) Yönetim Kurulu (YK) Dr.  

Alican, Dr. Amil, Dr. Can, Dr. Talar, Dr. Sina, Dr. Utku ve Dr. Veysel katılımı ile 09.12.2016 

tarihinde internet üzerinden toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.  

  1. Güncel asistan listesi ve veritabanı: 

Şu anda asistanlığına aktif devam edenlerin güncel olarak bulunduğu ve Türkiye 

genelindeki tüm cerrahi kliniklerinde kayıtlı asistanların kayıtlı olduğu, mezun olan 

kişilerin çıkarılıp yeni kayıt yaptıranların eksiksiz güncellenebildiği aktif bir Türkiye 

Genel Cerrahi Asistan Veritabını elzem bir ihtiyaçtır. Böyle bir veritabını sayesinde 

iletişim kolaylıkla sağlanabilecek, asistanlar kendileriyle ilgili haberlere rahatlıkla 

erişebilecek ve TCD farkındalığı daha asistanlık sürecinin başından itibaren asistan 

üyelerde oluşacaktır. Bunu sağlayabilmek için TCD sekreteryasında olan mevcut 

veritabanı analiz edilmek üzere istenecektir. Veritabanında güncel olmayan mezun 

kişiler çıkarılacak ve yine TCD yönetimi ve sekretaryasından fakülte sekreterlerine 

tüm asistanlarının iletişim bilgilerini yollamaları talep edilecektir. Elde edilen 

listeden toplu bir TCD asistan email bildiri listesi oluşturulacaktır.  

 

  2. Asistan sosyal ağı: 

Hali hazırda güncel bir asistan sosyal ağının da olmadığı ortadadır ve bunun iletişimi 

canlı tutabilmek için ikinci önemli hedef olduğu daha önceki toplamızda 

kararlaştırılmıştır. Sosyal ağ kurmak üzere görevlendirilmiş alt komisyon tarafından 
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kurulmuş olan taslak ‘Facebook’ sayfası incelendi. Tasarımda ve grubun isiminin 

belirlenmesinde önerilir bildirildi. Facebook grup sayfasının isminin: ‘TCD Asistan 

Grubu’  olarak belirlenmesine karar verildi. Bu sayfada,  TCD AsKom YK’nın yapacağı 

ve asistanlara yönelik faaliyetleri içeren paylaşımların takip edilebileceği ve ayrıca 

cerrahiye dair bilimsel veya paramedikal konularda katkıda bulunulup asistanlar 

arası aktif iletişimin kurulabileceği ortaya konuldu.  Bir sonraki toplantıya kadar tüm 

Komisyon üyelerinin bu sayfaya katılarak önerilerde bulunması,  takiben sayfanın 

yayına açılmasına karar verildi.  

 

  3. Seminer veya kongrede konuşma:  

İleriki tarihlerde gerçekleşecek seminer veya kongrelerde asistan komisyonuna 

ayrılabilecek bir oturumda asistanlara sunum için fırsat tanınmasının talep edilmesi 

ve böyle bir durumda muhtemel sunulabilecek başlıklar konuşuldu. Yaklaşık 1 saat 

süre ayrıldığında, 10 dakikada sunulacak 5 başlık belirlenmesi için öneriler sıralandı.  

 Konu başlıkları ileride konuşmacıların tercihine göre de değişebilmekle birlikte, 

asistan sorunlarına çözüm getirmeye hedefli konulara öneriler olarak alt komisyon 

tarafından şu başlıklar önerildi: 

   - ‘İğneyi kendimize batıralım: Asistan eğitiminde aksaklıklar’ 

   - ‘Asistan eğitiminde ülke genelinde bir standardizasyon olabilir mi?’ 

   - ‘Vaka eğitiminde verimliliği arttırma’ 

   - ‘Kıdemin felsefesi ve modern çağa uyumu’ 

   - ‘En iyi şekilde asistans nasıl yapılır: farklı vakalarla sunum’ 
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  Bu başlıklara benzer sunumların olabileceği ve gelecek toplantıya kadar diğer 

komisyonların da yeni başlık önerileri ile oturum konularının diğer toplantıda net 

olarak seçilmesine karar verildi.  

 

  4. Ayın makalesi:  

Ayın makalesi seçimi konusunda şu konulara tartışıldı ve kararlar alındı: 

Makalenin yazımında katkıda bulunan asistanlar yayını katkıda bulundukları 

pozisyonu ifade ederek isim sırasını göz önüne almaksızın tarafımıza 

gönderebilecekler.  

Her ay gönderilen makaleler arasından belirlenen kriterlerin her birinden 3 puan 

olmak üzere toplam 15 puan üzerinden en yüksek puanı alan makaleler 

sıralanacaktır. Çalışmalarda sorgulanacak kriterler şunlardır: 

- Bilimsel tutarlılık 

- Özgünlük 

- Kliniğe olan fayda ve yansıma 

- Doğru dil ve etkin sunum  

- Farklı bir teknik kullanımı 

15 puan üzerinden en yüksek puanı alarak seçilen makaleler TCD yönetim kuruluna 

sunulacaktır. Kazanan kişiye TCD tarafından sertifika verilmesi ve cerrahi bir kaynak 

kitap verilmesi için yönetimden fikir talep edilecektir.  
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Ayın makalesi seçimi hem internet sayfası hem facebook sayfası üzerinden 

duyurulacak ve sonuçlar da  tekrar hem internet sitesi hem facebook sayfası 

üzerinden duyurulacaktır.  

 

  5. Biyoistatistik kursu: 

Asistanların katılım sağlayacağı kurslar organize etmeyi araştıran bu alt komisyon 

öncelikli olarak ihtiyaç konusu olan ve katılımın yüksek olduğu beklenen bir 

Biyoistatistik kursunun planlamasına karar vermiştir. İstanbul Üniversitesi 

bünyesinde bir öğretim görevlisi ile Cerrahpaşa Tıp Fakülte’si kampüsünde 

kararlaştırılacak bir tarihte ders verilebileceği görüşülmüştür. Ayrıca Ankara’da 

bulunan üyemiz Dr. Utku tarafından Ankara’da benzer şekilde kurs verebilecek ilgili 

öğretim üyesiyle görüşme yapılmıştır.  

Başlangıç seviyesi ve ileri seviye istatistik eğitimi olarak düzenlenecek bu kursta TCD 

tarafından sertifika verilmesi önerisi yönetim kuruluna sunulacaktır. Ayrıca verilen 

kursun kaydının yapılıp arşivlenmesi konusunda da fikir alınacaktır.   

 

Daha önceki toplantılarda alınan karar gereğince her ayın ikinci pazartesi gününe 

denk geldiği üzere 9 Ocak Pazartesi günü Saat 21:00‘da tekrar toplanma kararı 

alınarak ve bu toplantıda komisyonların yeni ilerlemelerinin görüşülmesi kararı 

alınarak toplantı sonlandırılmıştır.  


