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TÜRK CERRAHĠ DERNEĞĠ  

CERRAHĠ ASĠSTANLARI GELĠġĠM SINAVI VE DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU 

YÖNERGESĠ 

 (TCD yönetim kurulu 12.03.2011 tarih ve 18 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- TCD’nin Cerrahi Asistanları Gelişim Sınavı ve Değerlendirme Komisyonu, yılda bir 

kez ülkenin her yerinden, önceden bildirilen tarih ve saatte aynı anda “web” üzerinden “on-line” 

gerçekleştirilecek “Cerrahi Asistanları GeliĢim Sınavı” ile asistanları öğrenmeye teşvik etmeyi, 

neleri öğrenmeleri gerektiği konusunda yönlendirmeyi ve sınav sırasında da öğrenmelerini 

sağlamayı amaçlamaktadır. Cerrahi Asistanları Gelişim Sınavı ve Değerlendirme Komisyonu 

kapsamında ‘elektronik asistan defterinin’ oluşturulmasını ve bu sisteme asistanların eğitisel 

faliyetlerini, yaptıkları ameliyatları kaydetmelerini amaçlamaktadır.  

 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu yönerge TCD CERRAHĠ ASĠSTANLARI GELĠġĠM SINAVI VE 

DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU’nun çalışma esaslarını belirler. 

 

Dayanak 

Madde 3- (1) TCD tüzüğünün 2. maddesine ve ‘’Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve 

Biçimleri’’ bölümünün b,n ve ö bendlerine dayanarak hazırlanmıştır.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KuruluĢ ve Yapılanma 

 

KuruluĢ 

Madde 4- (1) CERRAHĠ ASĠSTANLARI GELĠġĠM SINAVI VE DEĞERLENDĠRME 

KOMĠSYONUNUN, 11.12.2010 tarihli yönetim kurulu toplantısında kurulmasına karar verilmiş 

ve komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Yeşim Erbil görevlendirilmiştir. 

Komisyonda kurucu üyeler olarak İskender Sayek (komisyon başkanı), Cem Terzi, Yeşim Erbil, 

Gamze Çıtlak, Beyza Özçınar ve Nuriye Lobut yer almaktadır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TeĢkilatı ve Görevleri 

 

Komisyon 

Madde 5 - (1) Cerrahi Asistanları GeliĢim Sınavı ve Değerlendirme Komisyonu’nun, TCD 

çalışma organıdır. Başkanını kendi seçer. Üyeler TCD YK’ nu temsilen en az bir üye ve gönüllü 

kişilerden oluşur. Çalışma konularına göre ya da gönüllü kişiler olduğunda gruba yeni üyeler 

eklenebilir. TCD YK ’nu temsilen katılan üyelerin birincil görevi çalışma grubu ile YK 

arasındaki koordinasyonu sağlamak ve çalışma grubunun gereksinimlerini karşılamaktır. 

2) Komisyon her yıl bir önceki yılın çalışmalarını değerlendirmek ve o yılın çalışmalarını 

planlamak üzere yılda bir kez dernek merkezinde toplanır. Bundan sonraki toplantıların sıklığı 

komisyonca belirlenir. Toplanmak ya da karar almak için çoğunluğa gerek yoktur. Çalışma grubu 



 3 

başkanı, bir TCD YK temsilcisi ve en az bir üye katılımı ile toplanmak ve karar almak 

mümkündür. 

3) Proje önerileri TCD YK onayına sunulur. 

4) Üretilen çalışmaların, raporların (vb. gibi) kamuoyu ile paylaşılması, basılması vb. gibi 

süreçler TCD TK onayı ile olur. 

5) TCD Cerrahi Asistanları Gelişim Sınavı ve Değerlendirme Komisyonu’nun Soru Hazırlama 

Grubu, Cerrahi Asistanları Gelişim Sınavında kullanılmak üzere soru bankası oluşturmak 

amacıyla kurulmuştur.  

6) Soru bankasına iletilmek üzere hazırlanan sorular İskender Sayek ve Yeşim Erbil’in uygun 

soru formatına göre düzenlenmesinden sonra soru bankasına kabul edilecektir. 

7) Elektronik asistan defteri, asistanların kendi eğitim faliyetlerini kaydetmeleri amaçlı 

oluşturulmuştur. Sisteme girilen veriler asistanlara özel olup, kimseyle paylaşılmayacaktır. 

 

Komisyonun Görevleri 

Madde 6- (1) Komisyonun görevleri şunlardır: 

a) Cerrahi asistanlarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak üzere web üzerinden on-line ve 

merkezi olarak yapılacak olan Asistan Gelişim Sınavlarının hazırlanması, 

b) Gerçekleştirilecek sıvanla asistanları öğrenmeye teşvik etmek, neleri öğrenmeleri gerektiği 

konusunda yönlendirmek ve sınav sırasında da öğrenmelerini sağlamak, 

c) Takip eden sınavlarda kişisel başarısının yükseldiğini asistanlara göstererek kendi bilgi 

birikimlerini kendilerinin denetlemesini sağlamak, 

d) Heryıl yapılacak sınavların tarihlerini belirlemek, 

e) Sınavda başarılı olan asistanlara teşvik ödülleri (kitap, kongre katılımı, vb) vermek, 

f) Soru hazırlama grubunun sınav için hazırladığı soruları uygun formata göre düzenlemek  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son hükümler 

Yürürlük 

Madde 7- (1) Bu yönerge Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu onayından sonra yürürlüğe 

girer. 

 

Yürütme 

Madde 8- (1) Bu yönerge hükümlerini Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu yürütür. 

 

Kurucular 

Madde 9- Aralık 2010 tarihinde kurulan Cerrahi Asistanları Gelişim Sınavı ve Değerlendirme 

Komisyonunun üyeleri aşağıda belirtilen kişilerdir. 

 

İskender Sayek (komisyon kurucu başkanı), Cem Terzi, Yeşim Erbil, Beyza Özçınar, Gamze 

Çıtlak, Özer Makay, Nuriye Lobut 

 

Madde 10- İş bu yönerge 9 (dokuz) maddeden ibarettir. 

 


