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Türk Cerrahi Derneğ i  Asistan Komisyonu Yönetim Kurulu 
Toplantısı 

11 Şubat 2017 Toplantı Gündemi 

 

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

Veysel Umman başkanlığında; Dr. Can Özel, Dr. Amil Huseynov, Dr. Süleyman Utku 

Çelik ile Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi asistanı Dr. Enes 

Şahin’in katılımı ile 11.02.2017 tarihinde Türk Cerrahi Derneği (Ankara) merkez 

binasında toplandı ve aşağıdaki konular görüşülüp kararlar alındı. 

1. Öncelikle mevcut durum konuşularak şimdiye kadar yapılanlar değerlendirildi. 

2. TCD tarafından talep edilen ve karşılığında dönüş yapan kliniklerden asistan 

temsilcileri seçildi. Seçilen temsilcilerle görüşülerek tarafımıza ilettikleri listeler veri 

tabanı oluşturmak için tek bir dosyada toplandı.  

3. TCD tarafından istek yazısı gönderilmesine rağmen geri dönüş yapmamış olan 

yaklaşık 65 klinik telefonla aranarak mevcut asistanların iletişim bilgileri toplandı. Bazı 

klinikler tekrarlayan sorgulamalara rağmen geri dönüş gerçekleştirmedi. Bu listeden de 

toplanan tüm asistan bilgileri ana bir güncel veri tabanı oluşturulmasında kullanıldı. 

4. Oluşturulan veri tabanı doğrultusunda cerrahi kliniklerden yeni birer TCD temsilcisi 

belirlenmesi ve derneğe bildirilmesi kararlaştırıldı. 

5. Yeni ve asistanlara yönelik bir web sayfası tasarlanması kararlaştırıldı. Bu web 

sayfasında: 



 

Türk Cerrahi Derneği 

Asistan Komisyonu 
 

11.02.2017 Cumartesi 

Sayfa 2 

a. Güncel duyuların buradan yapılması,  

b. Kliniklere dair iletişimi sağlamak açısından asistan temsilcilerinin buradan 

yayınlanması, 

c. Kliniklerin işleyiş ve eğitim programlarının detayları ile bu web sayfasında 

paylaşılması, 

d. Asistanların bilimsel aktivitelerini teşvik etmeye yönelik genel cerrahi alanında 

güncel makalelerin bu sayfa üzerinden paylaşılması kararlaştırıldı.   

6. Ayın makalesi başlığı altında, her ay asistanların öncelikli olarak katılım gösterip 

rol aldığı, akademik çalışmaların daha önceki toplantılarda belirtilmiş olan 

kriterlerle değerlendirilerek seçilmesi ve kazanan asistanın TCD tarafından kongre 

katılımı ya da kitap ile ödüllendirilmesi kararlaştırıldı.  

7. TCD tarafından organize edilecek olan kongre ve konferanslarda TCD AsKom’na 

asistan eğitimi ve bunlarla ilgili sorunların görüşülebilmesi için belirli bir 

oturum/panel talep edilmesi kararlaştırıldı. 

8. Asistan eğitimi kapsamında “Biyoistatistik kursu” düzenlenmesi ve bu kursların 

öncelikle Ankara ve İstanbul’da organize edilerek TCD tarafından 

sertifikalandırılması konusunda yönetim kuruluna sunulması kararlaştırıldı. 

9. Asistanların mevcut problemleri ve özellikle tarafımıza iletilmiş olan bildirimler 

doğrultusunda nöbetlerin düzenlenmesi ile eğitim kalitesinin standardizasyonuna 

yönelik çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı. 

10. Yukarıda bahsedilen tüm maddeler TCD yönetim kuruluna sunulmuştur. 
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 Dr. Veysel Umman (Başkan)  Dr. Can Özel   Dr. Amil Huseynov

   

 

Dr. Süleyman Utku Çelik 

 

 

Misafir katılımcı: Dr. Enes Şahin 


