
8 EYLÜL 2017- ASİSTAN ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI RAPORU 

 
Toplantımız 4 asistan katılımı ile online olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar Dr. Gözde Çelik Yörükoğlu, 

Dr. Ufuk Yörükoğlu, Dr. Burkay Soylu, Dr. Yasemin Şişecioğlu’ydu. Prof. Dr. Remzi İşçimen kısa süreli 

toplantımızda bulundu. 

 

Toplantı gündemi: 

1-TARK 2017’ de Asistan etkinliklerine ayrılacak olan Salon-E’nin program akışı hakkında fikirlerin ele 

alınması 

2- Asistan Çalışma Grubu projesi olarak asistanlara Kongre katılım bursu sağlanmasına yönelik 

yapılabileceklerin tartışılması 

3- TARD Asistan Çalışma Grubu Anketi’nin TARK 2017 de sunulmak üzere uygulanmasının 

organizasyonunun yapılması 

4- TARK 2017’de Asistan Çalışma Grubu Standı etkinliklerinin planlanması 

5- TARK 2017’de düzenlenecek Sosyal Etkinliklerin planlanması- asistanların katılacağı akşam yemeği 

organizasyonu 

6- Asistan Çalışma grubu logosunun oluşumu için altyapı çalışmalarının organizasyonu 

7- Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi olarak belirlendi. 

 

1-TARK 2017’ de Asistan etkinliklerine ayrılacak olan Salon-E’nin program akışı hakkında fikirlerin 

ele alınması 

Açıklanan TARK 2017 Bilimsel programına göre Salon-E’nin uygun olduğu saatler belirlendi, program 

şablonu oluşturuldu. 

Mevcut program: 
26 Ekim 2017 

14:00-15:30 Yuvarlak Masa: Hukuksal Sorunlarımız (Zafer Çukurova, Volkan Acar, 

Serhan Çolakoğlu, Ali Özyurt, Raziye Ünal )  

27 Ekim 2017 

08:30-09:30 Amerika’ya nasıl giderim? (Alpaslan Turan) 

16:00-17:30 ASİSTARS (Oturum Başkanı: Hülya Bilgin Olgu Moderatörleri: Mert Şentürk, Zekeriyya 

Alanoğlu) 

28 EKİM 2017 

08:30-10:00 PANEL 17:  Asistanlık Sürecini Nasıl İyileştirebiliriz? Salon-A 

08:30-09:15 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME TOPLANTILARI Salon-E 

Bu mevcut program ile çakışmayacak şekilde Salon-E için program önerilerimiz aşağıda 

listelenmiştir; 

26 Ekim 2017 
08:30-10:00 

Bu oturumun sabah erken saatlerde olması ve kongrenin ilk günü olması nedeni ile katılımın az 

olabileceğini düşünmekteyiz o nedenle bu oturumun boş bırakılmasını öneriyoruz. 

10:30-12:00 

Bu oturum Salon-E’nin ve Asistan Çalışma Grubu’nun (AÇG) ilk oturumu olduğu için giriş niteliğinde 

olması ve tanışma oturumu olmasının uygun olacağını düşünmekteyiz. 

1. TARD- Asistan Çalışma Grubunun Tanıtımı; Biz kimiz? Neler Yapıyoruz? AÇG’de aktif görev 

nasıl alınır? 

2. TARD Asistan aktivitelerinin tanıtımı; Dernek Asistanlar için neler yapıyor? Derneğin organize 

ettiği sınavlar nedir, faydaları neler? 



3. TARD Akademi (Bu oturum 27 Ekim 2017 14:00-15:30 Salon-D’de görünmekte fakat biz salon-

e ye alınması konusunda ısrarcıyız. Bunun nedeni hem Salon-E’nin başlangıcı, reklamı 

duyulması açısından faydalı olacaktır hem de Akademinin hedef kitlesi olan asistan grubuna 

ulaşmak bu salonda daha kolay olacaktır.) 

Bu üç konu 1 saat 30 dk. ya konuların sürelerine göre dağıtılabilir.(özellikle TARD Akademinin süresine 

göre diğer iki başlık ayarlanacak) 

16:00-17:30 

 Oyun Harekatı Derneği aktivitesi; kongrenin ilk gününde bu aktivitenin yapılması kongrenin 

devamında asistanlar arası sıcak ilişkiler kurulmasına yardımcı olacaktır 

17:30 ve sonrası 

herhangi bir aktivite koymadık asistanlar hem diğer salonlardaki oturumlara katılmak isteyebilir hem 

de yorgun olabilir diye düşündük 

27 Ekim 2017 
09:30-10:00  

Bu oturum öncesinde 08:30-09:30 Amerika’ya nasıl giderim? (Alpaslan Turan) sunumu mevcut kahve 

molasına kadar program akışında boşluklar olmaması açısından 30 dk. bir sunum daha eklemeyi 

uygun bulduk. Konuyu tamamlayıcı olması açısından yurtdışı değişim programları ve bursları ile ilgili 

detaylı bir araştırma yapılıp bu programlara nasıl başvuru yapılacağı konusunda bilgilendirici bir 

sunum yapılabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda ESA’nın değişim programları olduğunu biliyoruz, 

diğer derneklerin de programları araştırılabilir. 

 Yurtdışı değişim programları ve destek bursları nelerdir? Nasıl başvurulur? 

10:30-12:00 

Deneyim paylaşımı şeklinde başlayan bugünde tamamlayıcı bir söyleşi yapılabileceğini düşünüyoruz. 

 Konferans başlığı: ‘Şimdi anestezi asistanı olsam’ 
Konuşma alt başlığı: İyi ki yapmışım dediklerim, Keşke yapsaydım dediklerim, Keşke 

yapmasaydım dediklerim. 

Neden bu konu seçildi: Deneyimli bir hocamızdan geriye dönüp baktığında neleri doğru 

yaptığı için başarıyı yakaladığını öğrenip aynı yollardan gitmek ve neleri yapamadığı için keşke 

dediğini bilip o keşkelerden ders çıkarmak anestezi asistanları için oldukça yararlı olacaktır. 

 

Bu söyleşi deneyimli bir hocamızın tecrübelerini paylaşması şeklinde olabileceği gibi eğer 

konuşmacı hocalarımız da kabul ederse 2-3 hocamızın aynı anda bir açık oturum-sohbet gibi 

söyleşi seklinde sahnede konuşmaları olabilir. Bir asistan konuşmayı sorularla 

yönlendirebilir.(bir tür televizyon programı havasında yönetilebilir mi?) 

14:00-15:30 

 Asistanlar için anestezide güç durumlarla baş edebilme yöntemleri. 
a) 14:00-14:30: Ameliyathanede ve yoğun bakımda kötü haber verme 

Kötü Haber Nedir? 
Asistan hekim açısından kötü haber. 
Hasta ve hasta yakını açısından kötü haber 
Kötü haber vermede engeller 
Kötü haber verme ilkeleri 

b) 14:30-15:00: Ameliyathanede yoğun bakımda ve mavi kodda kriz yönetimi ve vizyoner 
liderlik. 

Asistan hekimlerin karşılaştığı kriz durumları nelerdir? 
Kriz türleri nelerdir 
Krizin etmenleri nelerdir? 
Kriz süreci nedir? Nasıl yönetilir? 
a. Kriz sürecinde anestezi asistanının görevi nedir? 



c) 15:00-15:30 Anestezi asistanını bekleyen mesleki riskler nelerdir? Nasıl korunulur? İyileştirme 
için neler yapılabilir? 

Kimyasal maruziyetler 
Radyasyon maruziyeti 
Enfeksiyon maruziyeti 
Postural problemler-Ergonomi 

 

28 EKİM 2017 
10:30-12:00 

 Temel istatistik eğitimi (Bu konuda biz asistanların oldukça eksiği mevcut bu nedenle ilgi çekici 

olacağını düşünüyoruz ve mümkünse bu konuda yetkin bir kişi tarafından eğitim alma konusunda 

ısrarcıyız.) 

14:00-15:30 

Asistan Etkinliklerini son oturumu olarak bu oturum belirlendi bu nedenle kapanış ve geri bildirim 

temasında konuşmalar düzenlenebilir 

 TARD-AÇG’nun uygulayacağı anket sonuçlarının tartışılması(Bu anket sonuçlarının incelenmesi ve 

tartışılmasıyla asistanların sorunlarına ve çözüm önerilerine değinilerek oturum başlatılıp 

katılımcılar oturuma ısındırılabilir) 

 Serbest kürsü: Söz sırası biz asistanlarda! Sorunlarımız neler? Çözümlerimiz neler? Biz Asistanlar 

hocalarımızdan neler bekliyoruz? Biz Asistanların dernekten beklentileri neler? (Burada salondaki 

katılımcılara söz verilip interaktif bir oturum yapılabilir.) 

16:00-17:30 

Oyun Harekatı Derneği etkinliği 

 

2- Asistan Çalışma Grubu projesi olarak asistanlara Kongre katılım bursu sağlanmasına yönelik 

yapılabileceklerin tartışılması 

Derneğimizin her yıl belirli sayıda asistana kongre katılım bursu sağlamakta, bu yıl bu bursun bir kısmı 

Euroanaesthesia 2017’de olduğu gibi bireysel olarak başvuran asistanlara ayrılması konusunda 

ısrarcıyız. 

Bu yöntemi önermemizdeki sebep; kontenjanlar hocalarımız yoluyla asistanlara ulaştığı için asistanlar 

kongreye katılırken kongre ücretlerinin kim tarafından(dernek mi firma mı yoksa başka şekilde mi)  

karşılandığını ve maliyetleri tam olarak bilmemekte, derneğin katkısını aslında tam olarak 

hissedememektedir. 

Bu teklifimize derneğimizden gelecek cevabı bekleme aşamasındayız. 

 

3- TARD Asistan Çalışma Grubu Anketi’nin TARK 2017 de sunulmak üzere uygulanmasının 

organizasyonunun yapılması 

Ülkemizdeki anestezi asistanlarının mevcut koşullarını kavramak ve iyileştirme faaliyetlerini 

planlayabilmek amacı ile bir seri anket çalışması yapılmasını önermekteyiz. 

Bu anketin internet üzerinden asistanlara ulaştırılması uygun olacaktır. Anketin linki internet sitesinde 

yayınlanabilir( http://www.tard.org.tr/ ), anketin linki asistanlara SMS ve mail yoluyla ulaştırılabilir, 

Asistan Çalışma Grubunun mevcut facebook twitter ve instagram (facebook.com/anesteziasistanlari/ 

twitter.com/TARDasistan instagram.com/tardasistan/  )hesaplarından link verilerek duyuru 

yapılabilir. 
Kongreye kalan sürenin az olması ve mümkün olduğunca fazla veri sağlayabilmek adına ilk adım 

olarak TARK 2017’de sunulmak üzere bu anketlerden sadece ikisinin yapılmasının daha iyi olacağı 

http://www.tard.org.tr/
https://www.facebook.com/anesteziasistanlari/
https://twitter.com/TARDasistan
https://www.instagram.com/tardasistan/?hl=tr


kanaatindeyiz. Bu anketlerden çalışma koşulları ve özlük hakları ile ilgili olan kısımları yayınlamayı 

öneriyoruz. 

Kongreye kısa süre kaldığı için dernekten uygulama izni konusunda cevap bekliyoruz. 

 

4- TARK 2017’de Asistan Çalışma Grubu Standı etkinliklerinin planlanması 

Bu stantta 

1- TARD Anestezi Uygulama Kılavuzlarının özet algoritmaları (flash card şeklinde) 

2- TARD etkinliklerinin tanıtımını yapan materyaller-el broşürü 

3- TARD akademinin tanıtımını yapan materyaller- el broşürü  

4- Asistan Çalışma Grubu’nun tanıtımını yapan materyaller- el broşürü 

5- İlişkili derneklerin (hem yurtiçi dernekler rejyonel anestezi derneği, yoğun bakım derneği vb. 

hem yurtdışı dernekler ESA, ASA vb. Ayrıca TTB ) asistanlara yönelik materyalleri varsa talep 

edilebilir. 

6- Bu stantta görev almak üzere gönüllülere ihtiyaç olacaktır. Tüm gün 2şer saatlik nöbetler 

halinde gönüllü asistanlar stant görevlisi olabilirler. Asistan çalışma grubunun üyeleri doğal 

gönüllülerdir. Bunların dışında TARD tarafından kongre katılım bursu alan asistanlardan 

gönüllü olmaları beklenmektedir. 

7- Stant yerinin belirlenmesi konusunda dikkat çekici olması ve daha çok katılımcıya ulaşılması 

için en stratejik yerin neresi olacağı konusunda hocalarımızdan öneri bekliyoruz 

 

5- TARK 2017’de düzenlenecek Sosyal Etkinliklerin planlanması- asistanların katılacağı akşam 

yemeği organizasyonu 

26 EKİM 2017 akşamı 18:00-21:00 arası (kongre programına göre başka bir güne alınabilir fakat 

asistanların kaynaşması ve kongrenin devamında daha iyi iletişim kurulması için ilk günlere 

koyulmasının iyi olacağı kanaatindeyiz) kongre otelinde alakart restoranda rezervasyon yapılarak bir 

akşam yemeği organize edilmesinin asistan dernek ilişkilerini canlandıracağı ve farklı yerlerden katılan 

asistanların paylaşımda bulunabileceği bir ortam sağlayacağını düşünüyoruz.  

 

6- Asistan Çalışma grubu logosunun oluşumu için altyapı çalışmalarının organizasyonu 

TARD asistan çalışma grubu adına bir logo hazırlanmasına karar verildi. Bu logo AÇG tanıtım 

broşürlerinde ve internetteki AÇG etkinliklerinde kullanılacak. 

Bu logonun hazırlanması için logonun içeriği hakkında araştırma yapılacak logomuzun neyi anlatacağı 

konusunda bir alt yapı hazırlandıktan sonra tasarım için gerekli kişilerle görüşülecek. 

Bu konunun planlanması için görev paylaşımı yapıldı Dr. Burkay Soylu gönüllü oldu. Kendisi bu konu 

ile ilgilenip gelişmeleri hızlandıracak. 

 

7- Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi  

Kongreye kısa süre kalması nedeni ile gelişmelerin hızına göre yakın bir tarihte yeniden toplanmaya 

karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asistan salonu (Salon-3)  

 

PARAMEDİKAL PROGRAMI 
3 ana oturum konusu planlandı, kendi içlerinde birbirini tamamlayacak şekilde sınıflandırıldı. Bu 

konuların 3 gün boyunca öğleden önceki saatlere konulması planlandı; 

 

1. Asistanların sorumlulukları oturumu: Asistanların da hakları var! 

a) Sağlık Hukuku oturumu26 EKİM 2017 1. sabah oturumuna (Sabah Oturumu-1 08.30-10.00) 

koyulması planlanan bu oturumda sağlık hukuku üzerine doktora yapan konuşmacıların 

Asistan hekimlerin yasal sorumluluklarının sınırları neler olduğu konuşulacak. 

b) Kahve molasından sonraki 2. Sabah oturumuna(Sabah Oturumu-2 10.30-12.00)  konuyu 

tamamlayıcı şekilde yapacağımız anketin sonuçlarının tartışılması koyulabilir. Özlük hakları ve 

çalışma koşulları ile ilgili anket sonuçları değerlendirilebilir. 

c) Asistanlar yalnız değil: DERNEK oturumu 

a) TARD ve etkinliklerinin asistanlara yönelik tanıtımı TARD-AKADEMİ tanıtımı 
b) Asistan Çalışma Grubunun Tanıtımı 
c) ESA faaliyetlerinin ve diğer yurtiçi-yurtdışı derneklerin tanıtımı 
d) Dernek ve asistanların birbirlerinden beklentileri nelerdir interaktif oturum 
 

2. Deneyim paylaşımı oturumu 

a) 27 EKİM 2017 1. sabah oturumuna(Sabah Oturumu-1 08.30-10.00)  koyulması planlanan bu 

oturumda Amerika deneyimi bizimle paylaşılacak 

b) Kahve molasından sonraki 2. Sabah oturumuna(Sabah Oturumu-2 10.30-12.00)  konuyu 
tamamlayıcı şekilde  

I. Konferans başlığı: ‘Şimdi anestezi asistanı olsam’ 
Konuşma alt başlığı: İyi ki yapmışım dediklerim, Keşke yapsaydım dediklerim, Keşke 

yapmasaydım dediklerim. 

Neden bu konu seçildi: Deneyimli bir hocamızdan geriye dönüp baktığında neleri 

doğru yaptığı için başarıyı yakaladığını öğrenip aynı yollardan gitmek ve neleri 

yapamadığı için keşke dediğini bilip o keşkelerden ders çıkarmak anestezi asistanları 

için oldukça yararlı olacaktır. 

II. Mezuniyet sonrası bizi neler bekliyor? 

 Mecburi hizmet ve uzmanlığın ilk sorunları nelerdir? Özel sektör ve kamu 

hastaneleri bize ne vadediyor? 

 Akademik kariyerde yapılması ve yapılmaması gerekenler nelerdir? 

 Anestezide yandal seçimi. Anestezi de kimler hangi yandalı yapmalı? Kimler 
yandal yapmamalı? Yandal uzmanlığının faydaları ve riskleri nelerdir? 

 
3. Asistanlar için anestezide güç durumlarla baş edebilme yöntemleri. 

d) Konu: Ameliyathanede ve yoğun bakımda kötü haber verme 
a. Kötü Haber Nedir? 
b. Asistan hekim açısından kötü haber. 
c. Hasta ve hasta yakını açısından kötü haber 
d. Kötü haber vermede engeller 
e. Kötü haber verme ilkeleri 

e) Konu: Ameliyathanede yoğun bakımda ve mavi kodda kriz yönetimi ve vizyoner liderlik. 
a. Asistan hekimlerin karşılaştığı kriz durumları nelerdir? 



b. Kriz türleri nelerdir 
c. Krizin etmenleri nelerdir? 
d. Kriz süreci nedir? Nasıl yönetilir? 
e. Kriz sürecinde anestezi asistanının görevi nedir? 

f) Konu: Anestezi asistanını bekleyen mesleki riskler nelerdir? Nasıl korunulur? İyileştirme için 
neler yapılabilir? 

a. Kimyasal maruziyetler 
b. Radyasyon maruziyeti 
c. Enfeksiyon maruziyeti 
d. Postural problemler-Ergonomi 

 
Her gün Asistan salonu(salon-3) program bitiminde gün sonu serbest kürsü yapılması ile oturumların 
kapatılmasını önermekteyiz.(mikrofon biz anestezi asistanlarında!!) 

 

MEDİKAL PROGRAMI 
Bu programın oluşturulabilmesi için (çakışmaları önlemek ve tekrardan kaçınmak için) öncelikle 

TARK2017 bilimsel programının ve Asistan Okulu programının içeriğinin belirlenmesi gerektiğini 

düşünmekteyiz. 

Bununla birlikte asistanların her zaman ihtiyaç duyabileceği temel konular; 

1. Temel istatistik eğitimi 

2. Klinik araştırmaları yazmak ve yayınlamak 

3. Multimodal analjezi 

4. Mekanik ventilasyon ve solunum fizyolojisinin temelleri 

5. Hemodinamik monitörizasyon ve dolaşım fizyolojisi 

6. Rejyonel bloklar ve klinik sinir sistemi anatomisi 

7. Zor havayolu/acil havayoluna güncel yaklaşımlar ve havayolu cihazları 

8. Sepsiste güncel yaklaşımlar 

9. ARDSye güncel yaklaşımlar 

10. Obstetrik anestezi 

11. Asist baz dengesi 

12. Kan ve kan ürünleri transfüzyonu 

Olarak düşünüldü. 

 

Asistan Çalışma Grubu projesi olarak Kongre katılım BURSu 

Derneğimizin her yıl belirli sayıda asistana kongre katılım bursu sağlamakta, bu yıl bu bursun bir kısmı 

Euroanaesthesia 2017’de olduğu gibi bireysel olarak başvuran asistanlara ayrılabilir. 

 

Bu yöntemi önermemizdeki sebep; kontenjanlar hocalarımız yoluyla asistanlara ulaştığı için asistanlar 

kongreye katılırken kongre ücretlerinin kim tarafından(dernek mi firma mı yoksa başka şekilde mi)  

karşılandığını ve maliyetleri tam olarak bilmemekte, derneğin katkısını aslında tam olarak 

hissedememektedir. 

 

Ekte yollayacağımız ‘ESA Travel Grant’ belgelerinde olduğu gibi kongreye katılmak isteyen asistanlara 

burs sağlanacağının duyurulması ve bu bursun neleri kapsadığı/maliyetin duyurulması asistanların 

derneğe olan ilgisini arttıracağı kanaatindeyiz. 

 

Başvurular internet üzerinden bireysel olabilir.  



‘ESA Travel Grant’in bursu başvuru şartları;  

1. Euroanaethesia 2017'ye neden katılmak istediğinizi açıklayan maksimum 300 kelimelik 

mektup 

2. Daha önce ESA burslarından faydalanmamış olanlara öncelik tanınacaktır. 

3. Kongre öncesi kursa veya kongre çalıştayına katılan asistanlara öncelik tanınacaktır. 

 

‘ESA Travel Grant’in bursu kazananlardan gerçekleştirmesini isteği şartlar;  

1. Euroanaesthesia 2017 Asistan Ekibine katılım,  

2. 2 Asistan Komitesi Sempozyumuna Katılım,  

3. Asistan Komitesi standında düzenlenen 1 oturuma katılım,  

4. Asistan Komitesinin Sosyal programı olan akşam yemeğine katılım,  

5. Euroanaesthesia deneyimiyle ilgili 300 kelimelik deneyim raporu yazılması olarak 

belirlenmişti.  

Biz de dernek olarak kongremize uygun burs alma koşulları belirleyebiliriz. 

Bursu kazanan asistanlardan kongre boyunca açık olacak Asistan Çalışma Grubu standında görevli 

olmalarını talep edebiliriz. 

 

TARD Asistan Çalışma Grubu Anketi 
Ülkemizdeki anestezi asistanlarının mevcut koşullarını kavramak ve iyileştirme faaliyetlerini 

planlayabilmek amacı ile bir seri anket çalışması yapılmasını önermekteyiz. Anket taslaklarını ekte 

bulabilirsiniz. 

Bu anketin internet üzerinden asistanlara ulaştırılması uygun olacaktır. Anketin linki internet sitesinde 

yayınlanabilir( http://www.tard.org.tr/ ), anketin linki asistanlara SMS ve mail yoluyla ulaştırılabilir, 

Asistan Çalışma Grubunun mevcut facebook twitter ve instagram (facebook.com/anesteziasistanlari/ 

twitter.com/TARDasistan instagram.com/tardasistan/  )hesaplarından link verilerek duyuru 

yapılabilir. 

Bu anket tek seferde yapılabileceği gibi, uzun ve sıkıcı olmaması gönüllü sayısını azaltmaması için dört 

ana başlığa ayırdık: demografik özellikler, çalışma koşulları, özlük hakları ve tıpta uzmanlık eğitimi. 

Kongreye kalan sürenin az olması ve mümkün olduğunca fazla veri sağlayabilmek adına ilk adım 

olarak TARK 2017’de sunulmak üzere bu anketlerden sadece ikisinin yapılmasının daha iyi olacağı 

kanaatindeyiz. Kongrede 26 Ekim 2017 günü sabah oturumunda konuşulması planlanan Sağlık 

Hukuku ile ilgili sunumu tamamlayıcı olması için bu anketlerden çalışma koşulları ve özlük hakları ile 

ilgili olan kısımları yayınlamayı öneriyoruz. 

Elde edilen verilerin Sağlık Hukuku oturumu sonrasında tartışılarak hem farkındalık yaratılması hem 

de çözüm aranması amacındayız. 

 

Asistan Çalışma Grubu Standı 
TARK 2017 boyunca asistanlara yönelik TARD Asistan Çalışma Grubu standı açılmasını öneriyoruz.  

http://www.tard.org.tr/
https://www.facebook.com/anesteziasistanlari/
https://twitter.com/TARDasistan
https://www.instagram.com/tardasistan/?hl=tr


 
Fotograf-1: ESA asistan komitesinin EA2017’deki stadı; oturup sohbet etmek paylaşımda bulunmak için sandalye ve 

minderler mevcut. Stantta tanıtım materyalleri dışında atıştırmalık ikramlar mevcut. 

Bu stantta 

8- TARD Anestezi Uygulama Kılavuzlarının özet algoritmaları (flash card şeklinde) 

9- TARD etkinliklerinin tanıtımını yapan materyaller-el broşürü 

10- TARD akademinin tanıtımını yapan materyaller- el broşürü  

11- Asistan Çalışma Grubu’nun tanıtımını yapan materyaller- el broşürü 

12- İlişkili derneklerin (hem yurtiçi dernekler rejyonel anestezi derneği, yoğun bakım derneği vb. 

hem yurtdışı dernekler ESA, ASA vb. Ayrıca TTB ) asistanlara yönelik materyalleri varsa talep 

edilebilir. 

 

Statta ekran ve ses desteği olursa asistanların etkileşim içinde olmak istedikleri hocaların interaktif 

söyleşileri bu stantta yapılabilir. Resmi olmayan bir ortamda asistanlar konuklarla sohbet edebilir. 

 

Bu stantta asistanlara yönelik dernek üyesi olanlara tişört kalem yaka iğnesi- rozet bileklik gibi 

sembolik hediyeler verilebilir. 

 
Fotoğraf-2: EA2017’den örnek rozet 

 

Bu stantta görev almak üzere gönüllülere ihtiyaç olacaktır. Tüm gün 2şer saatlik nöbetler halinde 

gönüllü asistanlar stant görevlisi olabilirler. Asistan çalışma grubunun üyeleri doğal gönüllülerdir. 

Bunların dışında TARD tarafından kongre katılım bursu alan asistanlardan gönüllü olmaları 

beklenmektedir. 

 



Sosyal Etkinlikler 
1. 26 EKİM 2017 akşamı (kongre programına göre başka bir güne alınabilir) kongre otelinde alakart 

restoranda rezervasyon yapılarak bir akşam yemeği organize edilmesinin asistan dernek 

ilişkilerini canlandıracağı ve farklı yerlerden katılan asistanların paylaşımda bulunabileceği bir 

ortam sağlayacağını düşünüyoruz.  

2. Anestezi asistanı (aynı zamanda Asistan Çalışma Grubu üyesi) Ufuk Yörükoğlu’nun kuş fotoğrafları 

sergisi 

3. Gün içerisinde Asistan salonunda(salon-3) bir gün öğleden sonra oturumunda (Öğleden Sonra 

Oturumu-1 14.00-15.30) oyun harekâtı derneğinin etkinliklerine yer verilmesi 

 

LOGO 
TARD asistan çalışma grubu adına bir logo hazırlanmasına karar verildi. Bu logo AÇG tanıtım 

broşürlerinde ve internetteki AÇG etkinliklerinde kullanılacak. 

Bu logonun hazırlanması için logonun içeriği hakkında araştırma yapılacak logomuzun neyi anlatacağı 

konusunda bir alt yapı hazırlandıktan sonra tasarım için gerekli kişilerle görüşülecek. 

 

Diğer konular 

AÇG- görev paylaşımı 
TARK2017 AÇG etkinliklerini planlarken organize hareket edebilmek için gönüllü asistanlara ve görev 

paylaşımına ihtiyaç duyacağız. 

Bunun için  

1- Asistan Çalışma Grubu stant sorumlusu 

2-Asistan salonu (salon-3) program akışı sorumlusu 

3-Sosyal program sorumlusu 

4-Anestezi asistanının bir günü video yarışması organizasyonu sorumlusu 

Konuşmacı önerileri 
Program içeriği belirlenirken konuşmacı ve oturum başkanı olarak asistanlara azami görev verilmesi 

fikrindeyiz. 

Program akışı 
Asistan salonu (salon-3) programı belirlenirken dikkat edeceğimiz noktalar 

1-Ana salondaki asistan oturumu: ‘Asistanlık sürecini nasıl iyileştirebiliriz’ ile çakışmamak 

2-ASİSTARS ile çalışmamak 

3-Ana-önemli konuşma ve panellerle çakışmamak 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARD- Asistan Çalışma Grubu Haziran 2017 raporu 

 

Sayın Yönetim Kurulu üyeleri; 

Asistan Çalışma Grubu’nun projeleri ve önerileri ile ilgili raporumuz aşağıdadır. 

 

TARK 2017 

Çalışma grubumuz ekim ayında düzenlenecek kongrede aktif görev almak ve çeşitli etkinlikler yapmak 

istemektedir. 

1- Ülkemizdeki anestezi asistanlarının mevcut koşullarını kavramak ve iyileştirme faaliyetlerini 

planlayabilmek amacı ile bir seri anket çalışması yapılmasını önermekteyiz. 

Bu anket tek seferde yapılabileceği gibi, uzun ve sıkıcı olmaması gönüllü sayısını azaltmaması için 

dört ana başlığa ayırdık: demografik özellikler, çalışma koşulları, özlük hakları ve tıpta uzmanlık 

eğitimi. 

Anket taslaklarını ekte bulabilirsiniz. 

Bu anketin mümkün olduğunca çok sayıda asistana ulaştırılarak gerçek veriler elde edilmesi ve bu 

verilerin kongrede paylaşılarak hem farkındalık yaratılması hem de çözüm aranması amacındayız. 

2- Kongre esnasında hem asistanların hem de hocalarımızın katılacağı bir toplantı/oturum 

yapılmasını önermekteyiz.  

Bu toplantının içeriği olarak; 

 Anket sonuçlarının açıklanması, tartışılması,  

 Farklı kliniklerden gönüllü asistanların kendi eğitim koşullarını kısa sunumlar halinde 

paylaşarak iyi uygulamaların yaygınlaştırılması, farklı bakış açılarının kazanılması amacı ile 

‘Kendi Kliniğini Tanıt’ sunumlarının yapılması, 

 Yurtdışı deneyimleri ile bize yol gösterebilecek kişilerin sunum yapması  

(ör: EDİAC’da başarılı olan kişilerin çalışma yöntemlerini paylaşması, ESA Trainee Committee 

üyesi Yasemin Dark’ın (New Elected Trainee Representative) ve Young Teaching recognition 

award alan Selin Erel’in ESA deneyimlerini bizimle paylaşması gibi.) 

 Yurtdışı burs ve rotasyon imkanlarının asistanlara tanıtacak sunumlar yapılması 

 Derneğimizdeki asistanlara yönelik eğitim faaliyetlerinin ve derneğimizin organize ettiği 

sınavların tanıtımını yapan bir sunum yapılması 

 Diğer derneklerden aktif asistan gruplarının iyi uygulama örneği olarak etkinliklerini bizimle 

paylaşması  

(ör. Türkiye Psikiyatri Derneği-Asistan hekim komitesi oldukça aktif, mesleğe ilk adım 

programı ve ulusal psikiyatri asistanları toplantısı gibi faaliyetleri düzenliyorlar, Türk KBB ve 

BBC Derneği  Klinikler arası Asistan ve Uzman Değişimi Destek Programı düzenlemekte) 



 İnteraktif olarak toplantıya katılan asistanlardan öneri ve görüşlerin alınması olabilir. 

3- Euroanaesthesia 2017’de olduğu gibi TARD standının yanına TARD-Asistan Çalışma Grubu standı 

açılabilir. Bu stantta asistanlara yönelik el broşürü, dernek üyesi olanlara tişört kalem yaka iğnesi 

bileklik gibi sembolik hediyeler verilebilir. Tanıtım faaliyetleri yapılabilir. Eğer sunum yapılabilecek 

(bilgisayar, ekran, mikrofon, dinleyiciler için alan gibi) teknik destek sağlanabilirse bir önceki 

maddede önerdiğimiz faaliyetlerden uygun olanlar bu stantta gerçekleştirilebilir. 

4- Derneğimizin her yıl belirli sayıda asistana kongre katılım bursu sağlamakta, bu yıl bu bursun bir 

kısmı Euroanaesthesia 2017’de olduğu gibi bireysel olarak başvuran asistanlara ayrılabilir. 

Bu yöntemi önermemizdeki sebep; kontenjanlar hocalarımız yoluyla asistanlara ulaştığı için 

asistanlar kongreye katılırken kongre ücretlerinin kim tarafından(dernek mi firma mı yoksa başka 

şekilde mi)  karşılandığını ve maliyetleri tam olarak bilmemekte, derneğin katkısını aslında tam 

olarak hissedememektedir. 

Ekte yollayacağımız ‘ESA Travel Grant’ belgelerinde olduğu gibi kongreye katılmak isteyen 

asistanlara burs sağlanacağının duyurulması ve bu bursun neleri kapsadığı/maliyetin duyurulması 

asistanların derneğe olan ilgisini arttıracağı kanaatindeyiz. 

‘ESA Travel Grant’in bursu kazananlardan gerçekleştirmesini isteği şartlar;  

Euroanaesthesia 2017 Asistan Ekibine katılım, 2 Asistan Komitesi Sempozyumuna Katılım, Asistan 

Komitesi standında düzenlenen 1 oturuma katılım, Asistan Komitesinin Sosyal programı olan 

akşam yemeğine katılım, Euroanaesthesia deneyimiyle ilgili 300 kelimelik motivasyon mektubu 

yazılması olarak belirlenmişti.  

Biz de dernek olarak kongremize uygun burs alma koşulları belirleyebiliriz. 

5- Kongre esnasında asistanların katılacağı sosyal bir etkinlik organize edilmesinin asistan dernek 

ilişkilerini canlandıracağı ve farklı yerlerden katılan asistanların paylaşımda bulunabileceği bir 

ortam sağlayacağını düşünüyoruz. Bu etkinlik kongre otelinin mevcut şartları doğrultusunda 

şekillendirilebilir; akşam yemeği, diskoda bir parti, canlı müzik konser olabilir. 

6- Kongrede gerçekleştirmek istediğimiz faaliyetlere örnek olması açısından ESA Trainee 

Committee’nin Euroanaesthesia 2017’deki etkinlik programını da ekte size sunuyoruz.  

Sizden gelecek yönlendirmeler doğrultusunda TARK 2017 ile ilgili olarak organize etmek 

istediğimiz etkinlikleri şekillendirip geliştirme isteğindeyiz. 

 

İLETİŞİM 

Derneğimizle asistanlar arası iletişimi güçlendirmek adına kullandığımız facebook, twitter, instagram, 

mail gruplarında kullanılmak üzere derneğimiz logosuna benzer bir Asistan Çalışma Grubu logosu 

oluşturulmasının tanıtımımıza katkısı olacağını düşünmekteyiz. Logonun oluşturulması aşamasında 

sizden destek alabiliriz ya da asistanlar arasında ödüllü bir yarışma düzenlenebilir. Logo önerileri olan 

asistanlar arasından bize en uygun olanı seçip ödül olarak kitap kurs vb. hediye edilebilir. 

 

AYIN MAKALESİ 



Asistan çalışma grubu olarak asistan eğitimi ile ilgili yayınlanmış makaleleri çevirerek internet 

sitemizdeki ayın makalesi bölümünde yer almak istiyoruz. 

 

TARD-ASİSTAN KILAVUZU 

Asistan Çalışma Grubu olarak bir başka projemiz de özellikle mesleğe yeni adım atan asistan 

arkadaşlarımıza yol gösterici olacak bir kitapçık hazırlamak. 

Bu kitapçıkta içerik olarak;  

TARD kılavuzlarının özet algoritmaları 

Derneğimizin asistanlara yönelik etkinliklerinin (özellikle yeterlilik sınavları açısından) ve bu 

etkinlere nasıl katılabileceğimizin açıklaması 

İlişkili derneklerin tanıtımı ve bu derneklerde nasıl aktif olabileceğimiz konusunda yol gösterilmesi 

(ESA ASA ve yurtiçi dernekler) 

İnternet sitesinin ve online asistan karnesinin kullanımı 

Yararlanılabilecek değişim/burs programları, kurslar 

O yıl düzenlenecek kongre, sempozyum ve kursların listesi 

gibi başlılar yer alabilir. Bu kitapçık online/pdf formatında hazırlanabileceği gibi, basılı kaynak olarak 

kongrede asistan çalışma grubu standında da dağıtılabilir. 

Bu kitapçığın içerik olarak şekillenmesi ve yazılması aşamasında bizimle aktif iletişimde olabilecek 

dernek yönetim kurulundan bir hocamızın danışmanlık yapmasının bize hem faydası olacağı hem de 

motivasyonumuzu arttırıp kısa sürede tamamlanmasını sağlayacağı görüşündeyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘Temel Havayolu Yönetimi Kursu’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARD Asistan Çalışma Grubu 

Gözlem Raporu 
 

 

 

 

 

 

Kursun; 

 

Adı  : Temel Havayolu Yönetimi Kursu 

Yeri : İstanbul Asya Yakası: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Salonları 

Sahrayı Cedit, Batman Sk. No:66, 34734 Kadıköy - İstanbul 

Tarihi  : 4-5 Mart 2017 

 

 

 

Giriş 

 

4-5 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen ‘Temel Havayolu Yönetimi Kursu’na 

Derneğimiz Asistan Çalışma Grubu’ndan Asistan Dr. Ufuk Yörükoğlu ve Asistan Dr. Gözde 

Çelik Yörükoğlu katılmıştır. Çalıştay esnasındaki gözlemleri Asistan Çalışma Grubu 

tarafından rapor haline getirilmiştir. 

 



Genel Değerlendirme 

 

Kursun temel konularda asistan eğitimi için hem teorik açıdan hem de pratik açıdan oldukça 

faydalı olduğu kanaatindeyiz. Bu kurslardan daha fazla asistanın yararlanması için katılımın 

arttırılması yönünde çalışmalar yapılması yerinde olacaktır. Bunun için; kurs duyurularının 

erken dönemde yayınlanması, asistanların kurslara katılımı konusunda teşvik ve desteğin ne 

kadar önemli olduğunun öğretim üyelerine aralıklı hatırlatılması, öğretim üyelerinin kursları 

duyurmasının sağlanması, asistanlara mail, sosyal medya ve internet sitesi aracılığıyla 

ulaşılması sağlanabilir. Yıl boyu en sık etkinliğe katılan kurumlar internet sitesinde ya da 

kongrede ilan edilerek özendirici olunabilir. 

 

Kurs öncesi, kurs ile ilgili güncel makalelere erişimimizin sağlanması oldukça yararlı bir 

uygulama oldu. Böylece kurs öncesi eksik bilgileri gözden geçirerek kursa daha hazır 

gelmemiz ve kurstan daha fazla faydalanmamız sağlandı. Bu makalelerin kursa yakın 

gönderilmesi ve bir kısmının yabancı dilde olması asistanların yabancı dildeki eksiklikleri 

nedeni ile yararlanma oranını azaltmış olabileceğini düşünüyoruz. 

 

Teorik sunumlar öğleden sonra yapılan pratik eğitimler için iyi bir zemin hazırladı. Son 

güncel bilgilerin derlenip sunulması, son algoritmalara ve ileri okumalar için bilgiye nasıl 

nerden ulaşabileceğimizin gösterilmesi biz asistanlar için yönlendirici oldu. Sunumlar sonrası 

tartışma bölümlerinde yeterli süre olmasına rağmen katılımcıların çekingen olması nedeni ile 

interaktif etkileşim tam gerçekleşemedi, bu nokta öğleden sonra yapılan pratiklerle 

tamamlanmış oldu. 

 

Kursun en yararlı kısmının öğleden sonra küçük gruplarla yapılan pratik eğitimler olduğu 

görüşündeyiz. Hem yeni teknoloji cihazları ilk kez deneme fırsatı yakalamış olduk hem de 

kliniklerimizde mevcut olan cihazların farklı uygulanış biçimlerini gördük. Yaratıcı 

düşünerek farklı ürünleri birbirleri ile kombine edebileceğimizi ve bu sayede havayolu 

yönetiminde kolaylık sağlayabileceğimizi keşfettik. Eğiticiler oldukça bilgilendirici ve yardım 

severlerdi, deneyimli öğretim üyelerimizin günlük pratiklerindeki uygulamaları öğrenme şansı 

yakaladık. Sunum sonrası tartışma bölümünde sormaya çekinilen konular, pratikler esnasında 

rahatça konuşulma fırsatı buldu. 

 

Pratik eğitimlerin en etkileyici kısmı simülasyon oldu. Bu program; süreç, hasta ve ortam 

merkezli becerilerimizin eğitimi ve sınanması için oldukça yararlıydı. Sözel olarak gözlemci 

eğitici tarafından verilen performans geri bildirimi, öğrenme deneyiminin akılda kalıcı 

olmasını sağladı. Simülasyonun videoya kaydedilerek asistanların kendilerini 

değerlendirmelerinin sağlanması son derce etkili oldu. Daha önce simülasyon deneyimimiz 

olmaması nedeni ile uygulamaya ve çevreye adaptasyonumuz yavaş oldu, bu sebeple diğer 

pratik istasyonlarına oranla simülasyon istasyonlarında süre yetersiz kaldı. Simülasyon öncesi 

öğrenim hedefleri, pratiğin amacı ve daha önce yapılan örnek videolarla pratik öncesi 

bilgilendirme, bu istasyondan faydalanımımız arttırılabilir. Gruplara mümkün olduğunca 

farklı senaryolar uygulanması ile gruplar arası etkileşim azaltılarak pratiğin verimliliği 

arttırabilir. 



 

Simülasyonun asistan eğitiminde yararlı olduğu daha önce yapılan çalışmalarla da kanıtlanmış 

olup Türkiye’de de asistan eğitiminde daha fazla kullanılması gerektiği görüsündeyiz. 

(Anesthesiology. 2014 Jan;120(1):129-41. doi: 10.1097 / ALN. 0000000000000055. 

Simulation-based assessment to identify critical gaps in safe anesthesia resident performance. 

Blum RH1, Boulet JR, Cooper JB, Muret-Wagstaff SL; Harvard Assessment of Anesthesia 

Resident Performance Research Group). 

 

Günlük pratiklerimizde sık karşılaşmamamız nedeni ile korktuğumuz uygulamaları maket 

üzerinde tecrübe etmek bizleri cesaretlendirdi. ‘Temel Havayolu Yönetimi Kursu’ sonrası bu 

uygulamalardan biri olan krikotirotomi acil durumlarda aklımıza gelecek bir seçenek haline 

geldi. 

 

Sonuç 

 

‘Temel Havayolu Yönetimi Kursu’ biz asistanlar için hem temel konularda hem de 

literatürdeki son gelişmeleri yakalama açısından hem de teknolojinin pratikte kullanımını 

öğrenmemiz açısından oldukça yararlı oldu. 

 

Benzer eğitimlerden daha fazla asistan hekimin yaralanabilmesi için derneğimizden asistan 

hekimler için destek ve burs programları organize edilmesini istiyoruz. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24398731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blum%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24398731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boulet%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24398731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooper%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24398731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muret-Wagstaff%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24398731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harvard%20Assessment%20of%20Anesthesia%20Resident%20Performance%20Research%20Group%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harvard%20Assessment%20of%20Anesthesia%20Resident%20Performance%20Research%20Group%5BCorporate%20Author%5D


‘Kritik Durumlarda Monitörizasyon ve 

Sıvı Tedavisi Laboratuvar Çalıştayı’ 

 

 

 

TARD Asistan Çalışma Grubu 

Gözlem Raporu 
 

 

 

 

 

 

Çalıştayın; 

Adı : Kritik Durumlarda Monitörizasyon ve Sıvı Tedavisi Laboratuvar 

Çalıştayı 

Yeri : Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, CASE 

laboratuvarı, Kayışdağı Cad. No:32, Ataşehir/ İstanbul 

Tarihi  : 17-18 Şubat 2017 

 

Giriş 

 

17-18 Şubat 2017 tarihinde Acıbadem Üniversitesi-İstanbul’da düzenlenen ‘Kritik 

Durumlarda Monitörizasyon ve Sıvı Tedavisi Laboratuvar Çalıştayı’na derneğimizin desteği 

ile çalışma grubumuz adına Asistan Dr. Gözde Çelik Yörükoğlu katılmıştır. Çalıştay 

esnasındaki gözlemleri Asistan Çalışma Grubu tarafından rapor haline getirilmiştir. 



 

Genel Değerlendirme 

 

Çalıştayın; asistanlar için ‘Akciğer Fizyolojisi, Pozitif basınçlı ventilasyon, Kan gazı 

değerlendirilmesi, Oksijen taşınması ve tüketilmesi, Sıvı seçimi, Vazoaktif ajanlar, Asit-baz 

dengesi’ gibi temel konularda oldukça eğitici olduğu, ‘Damar dışı akciğer sıvısı (EVLW) 

ölçüm ve takibi, ARDS de, kalp debisi ölçüm kılavuzluğunda (PVI, Termodilüsyon kateteri, 

Flo-Track) sıvı tedavisinin yönlendirilmesi, Mikrodolaşım ve mitokondriyal fonksiyon 

bozuklukları’ gibi ileri konularda farkındalık oluşturarak ufuk açıcı olduğu düşünülmektedir. 

 

Hem temel konuların, hem de anestezi bilimindeki son gelişmeleri kapsayan ileri konuların 

aynı çalıştay kapsamında olması, anestezi asistanlarının temel eğitimlerine katkı sunarken, 

vizyonlarının gelişmesine ve olgu başında plan yaparken daha geniş bir pencereden 

bakabilmelerine yardımcı olmaktadır. Bu çalıştayın da bize gösterdiği gibi bu tip eğitimler 

planlanırken ‘öğretim üyesi düzeyinde’ ‘uzman hekimler faydalanabilir’ ‘asistanlar 

anlayamaz’ ‘asistanlar yararlanamaz’ algısının doğru olmadığı kanaatindeyiz. 

 

Sadece asistan hekimlerin katıldığı temel kursların eğitimize oldukça faydalı olduğu açıktır, 

fakat ‘Kritik Durumlarda Monitörizasyon ve Sıvı Tedavisi Laboratuvar Çalıştayı’ gibi 

konusunda uzman öğretim üyelerinin katılımcı ve konuşmacı olduğu kısıtlı kontenjanı olan 

etkinlerde yer almak, bu öğretim üyeleri ile tanışma-sohbet etme olanağı yakalayıp, çalışma 

ve düşünce şekillerini görüp örnek almak için oldukça samimi ve işlevsel olmaktadır. Böyle 

ileri düzey eğitimlerin; bakış açımızı geliştirmenin yanı sıra, akademik ilerlemeyi teşvik edici, 

akademik kariyer yapmak isteyen asistanlar için erken dönemde ilerleme sağlayacak 

etkilerinin olduğunu da belirtmek isteriz. 

 

Bu tip eğitimlere asistan hekimlerin katılımın hem derneğimiz tarafından hem de öğretim 

üyelerimiz tarafından teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

 

Mümkün olduğunca farklı eğitim kurumundan farklı asistanın bu etkinliklerden yararlanması 

hem ülkemizdeki anestezi bilgisinin gelişmesi hem de derneğimizin gücünün yerellerde de 

hissedilmesi açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Eğitime katılan bir asistan 

kliniğine döndüğünde bilgilerini diğer asistan arkadaşlarına aktaracağı için, o eğitimin aslında 



tüm kliniğin işleyişine katkı sağlamasını bekliyoruz. Bu bilimsel etkinliklere katılım 

kredilendirilebilir ve asistan karnesine yansıması sağlanabilir. Etkinliğe katılan asistanların, 

kurumlarına döndüklerinde konu ile ilgili aktarımda bulunmaları sağlanabilir. 

 

Çalıştayda Dernek Başkanımız Prof. Dr. Hülya Bilgin Hocamızın derneğimiz ile ilgili 

konuşmasından sonra ‘Asistan çalışma grubu nedir, neler yapıyorlar? Asistan karnesi nasıl 

kullanılıyor? TARK 2016 sunumlarına internet sitesinde nereden ulaşılıyor? Kullanıcı adı ve 

şifremizi nasıl öğrenebiliriz?’ gibi güzel sorular ile karşılaştık. Organize edilen tüm 

etkinliklerde derneğimizin etkinliklerini, internet sitesini ve asistan çalışma grubunu tanıtan 

sunumlar yapılması, derneğimizin tanıtımı açısından yararlı olabileceği görüşündeyiz. Bu 

toplantılarda üyelik için stant açılabilir. 

 

Sunumların ve öğrenim hedeflerinin çalıştay öncesinde ve sonrasında katılımcılar tarafından 

erişilebilir olması hem konuşmacıları dinlemeden önce hazırlıklı olunması hem de eğitimler 

sonrası kliniklerimize döndükten sonra bilgileri günlük pratiğimize sokabilmemiz için yararlı 

olacaktır. 

 

Sunumları videoya alan, kaydeden, canlı olarak yayınlayan, süreli ve/veya sürekli eğitim 

platformunda erişime açan, bunlar üzerinden sınav/kredilendirme yapan şirketler mevcut, 

(Örneğin: http://zboxstep.com/home/ ). Böyle yararlı kurslar sınırlı sayıda katılımcıyla yapılıp 

aynı zamanda canlı yayınla herkesin katılımına açılabilir. Yayın sırasında sorular alınıp, 

yanıtlanabilir. Sonra da bu videolar internet sitemizde olduğu gibi youtube üzerinden de 

erişime açılabilir ( https://www.youtube.com/watch?v=qcBG77Vk_zs&feature=youtu.be ).  

 

Çalıştay esnasında uygulanan pre-testler katılımcıların sunumu dinlerken hangi noktalara 

dikkat etmesi konusunda uyarıcı oldu. Post-testler ise eğitimin bizlere nasıl fayda sağladığını 

hemen göstermesi açısından oldukça motive ediciydi. 

 

Kontenjanın sınırlı olması samimi bir atmosferde interaktif bir tartışma ortamı sağladı. 

Sunumlar sonrası yeterli süre ayrılan tartışma bölümleri özellikle asistanlar için en az 

sunumlar kadar faydalı oldu. 

 

Sonuç 

http://zboxstep.com/home/
https://www.youtube.com/watch?v=qcBG77Vk_zs&feature=youtu.be


 

‘Kritik Durumlarda Monitörizasyon ve Sıvı Tedavisi Laboratuvar Çalıştayı’nın biz asistanlar 

için hem temel konularda hem de literatürdeki son gelişmeleri yakalama açısından hem de 

teknolojinin kullanımını öğrenmemiz açısından oldukça yararlı oldu. 

 

Benzer eğitimlerden daha fazla asistan hekimin yaralanabilmesi için derneğimizden asistan 

hekimler için destek ve burs programları organize edilmesini istiyoruz. 

 

ASİSTAN HEKİM VE GENÇ UZMAN HEKİM  KOLU GENEL KURULU RAPORU 

Asistan Hekim Ve Genç Uzman Hekim Kolu (AGUHK) 24/09 /2016 Tarihinde Ankara SES şubesinde 12 

ilden 32 asistan ve genç uzman hekimin katılımıyla gerçekleşti.  

Genel kurula, temsilcileri ile katılan uzmanlık dernekleri aşağıdaki gibidir:  

 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 

 Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği 

 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği 

 Türkiye Psikiyatri Derneği 

 Türk Dermatoloji Derneği 

 Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 

 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği  

 Türk Toraks Derneği 

 Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği  

 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 

2 günlük Genel Kurul’da aşağıdaki gündemleri içeren oturumlar forum tarzında gerçekleştirildi:  

 Isınma ve beklentiler 

 Komisyonlar ve mücadele başlıkları: Yerel deneyimlerin paylaşımı 

 Dernekler ve Gündemleri 

 Eski ve yeni kol örgütlenmesi: Nasıl bir yapı? 

 Seslenme ve örgütlenme: Nasıl bir iletişim 

 Hangi materyaller? 

 Geçici Yürütme kurulu ve çalışma gruplarının planlanması 

OTURUMLAR VE GÜNDEMLERİ  

Oturuma divan seçimi ile başlandı. Divan’a Mihriban Yıldırım, Benan Koyuncu ve Ozan Toraman 

seçildi. 

Oturum başlıkları aşağıdaki gibi planlanmıştı:  

o İlk Gün 

o Isınma ve beklentiler 

o Komisyonlar ve Mücadele Başlıkları 



o Uzmanlık Dernekleri ve Gündemleri 

o İkinci Gün 

o Eski ve yeni kol örgütlenmesi nasıl bir yapı? 

o Seslenme ve örgütlenme: Nasıl bir iletişim? 

o Hangi materyaller? 

o Geçici yürütme kurulu ve çalışma gruplarının planlanması 

Ancak ikinci gün, Tüzük, Örgütlenme biçimi, Üyelik tanımı,  toplantı sıklığı ve düzeni, çalışma 

gruplarına dönük  tartışmalarının yürütüldüğü üç oturum şeklinde gerçekleşti. 

ISINMA VE BEKLENTİLER 

 

 Nasıl bir örgütlenme biçimine ihtiyacımız olduğu sorusuna yanıt verilmesi 

 Ülke gündemindeki sorunların bizim çalışma ortamımıza ve örgütümüze etkilerinin 

değerlendirilmesi ve bu başlıkta atılacak adımların belirlenmesi 

 Tabip odalarından destek bulamayan asistan çalışmaları ile nasıl ilişki kurulacağı ve 

destekleneceğine yanıt bulunması 

 Nöbet ertesi izinler, Sağlıkta şiddet, Eğitim hakkı, Mobbing gibi sorunları önümüze alarak 

örgütlenme alanlarımızı genişletmemiz gerekliliği 

 Merkezi bir yürütme kurulun oluşturulması ve kararlarımızı bu kurul üzerinden sağlanması. 

Yerellerde sorun yaşayan Asistan Hekim Komisyonlarına burası üzerinden ulaşılması 

 İktidarın sağlık politikalarında yerel dinamiklerin duruşunun sorgulanması 

 TTB üzerinde siyasal baskı kurulmaya,  TTB nin duruş ve çalışmalarının yıpratılma çalışıldığı bu 

nedenle yaratılan algının ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara ihtiyaç olduğu 

 Hukuksuzluk örneklerine karşı yerelden çözüm olanaklarının neler olabileceğini 

değerlendirmek  

 Asistanların eğitimine dair hangi çalışmaların yapılabileceği 

 Asistan soruşturmalarında izlenecek yönteme dair camiada genel bilgi eksikliği olduğu 

 Bilgilendirme toplantıları yapmak, sağlıkçıların mesleki değerlerinin hedef olması, 

örgütlenmenin öncelenmesi örgütlenmenin pratik hedeflerinde yer almalı. 

 Asistanlıkta ve uzmanlık döneminde kadro yetersizliği ve dengesiz dağıtılması. 

 OHAL ve haksız yere açığa alınmalar ve ihraçlar. 

 Performans sistemi uygulaması ve döner sermayeler. 

 Toplantı sonrası sorunların derneklere götürülmesi. Bu durumda derneklerle neler 

yapılabileceği 

 TUK da alınan kararların asistanlara yansıtılması 

 Komisyonun çalışmalarını derneklerle ortak çalışma haline getirme. 

 Yerelden merkeze doğru bir yapı organizasyonu mu? Merkezden yerele mi? Örgütlenmeye 

dair bu sorunun tartışılması 

 Hekimin bire bir sorunlarına yönelen ve kendini değerli hissedeceği çalışmaların artırılması 

 Derneklerin beklentileri hakkında fikir sahibi olmak 

 OHAL Koşullarda ki görevden alınmalar ve sağlık çalışanları üzerinde oluşturduğu baskıya KTÜ 

den katılan arkadaşlarımız kendi öznellerinde değinip; Dicle Üniversitesinden katılanlarda 

OHAL koşullarının bölge illerde 7 Haziran seçimleri sonrasında başlayıp, çatışma koşulları 



içerisinde sağlık hizmeti vermenin zorluğuna değinilerek, kamu görevini gerçekleştirdiği 

esnasında öldürülen sağlıkçılara değinildi 

 Çalışma gruplarının oluşturulması ve bizim önümüzde sorun teşkil eden konular üzerinde bu 

çalışma grupları üzerinden hareket edilmesi 

YEREL DENEYİMLERİN PAYLAŞIMLARI  

HARRAN ÜNİVERSİTESİ  

Eylem ve etkinliklerini ilk kez 2016 basında Asistan Hekim Meclisi üzerinden yapıyorlar. Hastane 

toplantıları düzenlenmiş,  seçim ile asistan temsilcilikleri belirlenmiş.   

Nitelikli eğitim, angaryalar, nöbet ve performans ödemeleri ile ilgili sıkıntılar gündemlerine alınmıştır. 

Asistan hekimlere el kitapçığı dağıtılıp; Rektörlük ve başhekimlik ile görüşmeler yapılmıştır. Dönem 

içerisinde iki defa basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.  

Üniversitede asistan hekim sayısı 140 olup, bunun 70 i asistan hekim meclislerinde çalışmaktadır. 

Birliktelik ile olumlu sonuçlar elde ettiklerine değindiler. Ülke de yaşanan sorunlar nedeniyle bir 

gerileme yaşansa da bugün yeniden toparlanma nasıl yapılır tartışıldığını anlatıldı. Açığa alınmalar ve 

ihraçlar sonrası yaşadıkları sıkıntılar daha da artmış olup, 4 Meclis Üyesi asistan hekim arkadaşları 

OHAL ile görevden alınmıştır. Yerelde tabip odasından destek göremeyip örgütlülüklerini artırmak 

adına merkezi ziyaretlere ihtiyaçları olduklarını söylediler. 

İSTANBUL TABİP ODASI ASİSTAN KOMİSYONU 

İstanbul da Asistan komisyonunun yaptığı çalışmalar sunum ile anlatılmıştır. (EK 2). Döner Sermaye 

sorununda yaşadıkları sıkıntılarda hastane içerindeki döner sermaye kurullarında yer alarak çözmeye 

çalışmışlardır. Yasal haklarımızın olduğu ve savunma yollarını harekete geçirmemiz gerektiğini 

İstanbul özelinde ki örnekler üzerinden değinerek eğitim ile ilgili sıkıntı yaşanan kliniklerin kapatıldığı 

ve asistan hekimlerin farklı hastanelerde eğitimlerine devam ettiğinden bahsettiler. Gına Geldi 

kampanyası ile birçok asistana ulaştıkları ve kampanya sonrası hastanelerde yaşadıkları sıkıntıları yine 

bu kampanya sırasında kullandıkları sosyal medya hesaplarından duyurduklarını anlattılar. 

Sağlıkta dönüşümün bir sonucu olan Sağlıkta Şiddetin asistan hekimlerin gündeminde de yakıcı bir 

sorun olduğu, bu konuda bir “hak” bilinci yaratmaya çalıştıkları ve hastane yönetimlerinin de bire bir 

bu konuda sorumlu olmalarını sağlayacak davaları gündemlerine koyduklarını anlattılar. 

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden gelen bir arkadaşımız yaptıkları çalışmalar konusunda 

bilgi paylaşımında bulundu. Öncelikle Asistan Hekim komisyonu kurulduğunu ve sorunların burası 

üzerinden konuşulmaya başlandığını anlattı. Şiddetin engellenmesi öncelikli hedef olarak seçmişler. 

Hastane yönetimiyle güvenlik toplantısı yapılıp Acil Serviste nitelikli güvenlik geliştirilmesi talep edildi. 

Hasta yakını ziyaretleri sınırlanmaya başlandığı gözlemlenmiş. Bu görüşmeler olumlu sonuçlanıp 

Döner sermaye kurullarına ve Güvenlik komitelerine asistanlar hekimler girmeye başlamış. İTO’nun 

broşürleri dağıtılıp; Hukuk, malpraktis gibi konularda toplantılar yapmışlar. “Bilimsel çalışmalar nasıl 

yapılır?” konulu sunum yapılmış. Bir diğer yaşadıkları sıkıntı olan “Döner Sermaye” konusunda eylem 

gerçekleştirmişler. Toplamda İstanbul da 6 hastanede komisyon kurulup yavaş yavaş eylemselliklerin 

karşılığı alınmaya başlanmış. Yapılan her eylem İTO asistan komisyonu üzerinden yaygınlaştırılmış. En 

son olarak mezunlara tören düzenledikleri anlatıldı. Ek olarak Asistan Hekimlerin nöbet sonrası 

izinlerin kullanımı ile ilgili çalışmaların artırılması, TTB genel merkezin tarafından bu konuda 

başvurularının olması ve Uzmanlık dernekleri periferde olan uzmanların sorunlarıyla daha fazla 

ilgilenmesi önerildi. 



DİCLE ÜNİVERSİTESİ  

Çalışmalarını sunum üzerinden anlatmışlardır (EK 3) 

ANKARA TABİP ODASI ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİMLER KOMİSYONU  

Çalışmalarına örgütlenme çalışması yaparak başlamışlar ve bu konuda önlerine hastane ziyaretlerini 

koymuşlardır. Bu konuda Ankara Üniversitesinde kantin sohbeti gerçekleştirmişlerdir. Ankara eğitim 

araştırma hastanesi asistanların acil nöbeti, alan dışı yerlerde çalıştırılması, Mobbing ve uzman 

hekimin gözetimi dışı çalıştırılmaları ile ilgili sorunlar hakkında asistan hekimler ile görüşmeler 

yapmışlar ve bu konuda ki sorunları kazanım ile sonuçlanmıştır. Asistan Hekimleri Hukuki hakları ile 

ilgili Ankara da 2 adet sunum yapılıp bu konuda eksikliklerini tamamlamayı amaçlamışlardır.  Piknikler 

ve sosyal etkinlikler düzenlenmiş. Yan dal uzmanlık sınavı ile ilgili ÖSYM ile görüşülmüş. Açık uçlu 

sınavın yapılma kararı üzerine YÖK ile görüşülmüş ve TÖK ile ortak bir eylem yapılmıştır. Şiddet 

olayları sonucu mağdur edilen arkadaşlarımızın yanında yer almışlar. 

KTÜ ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİM KOMİSYONU  

Acil serviste yaşanan şiddet olayından sonra tabip odasıyla görüşülüp Asistan ve Genç Uzman Hekim 

Kolunu kurmuşlar. Bu konuda bölge tabip odasından çok destek alamadıklarını dile getirdiler. E-

reçeteye geçme sırasında hekimlerden hastane tarafından para toplandığını ve bu konuda tepki 

vermeleri üzerine yönetimin geri adım attığına değindiler. 

DERNEKLER VE GÜNDEMLERİ  

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ  

Uzmanlık dallarının ve yan dal uzmanlık dallarının ayrımının netleştirilmesi gerektiğine değinildi. Eğitim modülleri mevcut 
olmak üzere yaz ve kış olmak üzere 2 defa yapıldığına değindiler. 

TÜRKİYE İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK DERNEĞİ 

 Eğitimi tüm kliniklerde standartlaştırılmaya çalıştıkları anlatıldı. Board sınavını tüm kliniklere yayıp bu konuda genel bir 
yeterlilik verilmeye çalışıldığı anlatıldı. Uluslararası temaslar konusunda bilgi verildi. ÇEP konusunda çalışmalar yaptıkları 
anlatıldı. Dernek yönetiminde asistan yer almıyor. AGUH alt grup olarak çalışıyor. 

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ  

Dernek yılda bir kez, tüm eğitim kliniklerinin katılımının beklendiği bir bilgi değerlendirme sınavı düzenliyor. Derneğin 
mevcut ÇEP (Çekirdek eğitim programı) ile bir ÇEP kursu düzenleniyor ve kursa katılım tam burslu olarak karşılanıyor. 
Dernek içinde asistan ve genç uzman komisyonları mevcut. 

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ  

Dernek yapılanması merkez yönetim kurulunda bir asistan temsilcileri var. Temsilcilik üzerinden diğer asistanlar ile iletişim 
kuruluyor. Derneğin alt gruplar mevcut ve her alt grupta asistan temsilcilerinin olduğundan bahsedildi. Asistan hekim 
komitesi mevcut ve ayrı bir yapılanma olarak devam ediyormuş. Asistan hekim komisyonu da kendi içinde alt gruplar ile 
çalışma yürütüyor. İletişim için Whatsapp grubunu kullanıyorlar, ek olarak sosyal medya da aktif şekilde kullanılıyor. 5 kişilik 
komisyon yürütmesi bulunuyor. Oluşturulan açık eğitim modülü ile hazırlanan eğitim, kongre videoları paylaşılıyor.  
Yayıncılık kurulu asistan hekimlere yönelik yazılar yayınlıyor. Hazırlanan asistan hekim kılavuzu ile yeni başlayan asistanlara 
yol gösterici pratik öneriler yer alıyor.   



Kısa süre önce eğitim ve özlük hakları gündemiyle Samsun da yapılan bir toplantı da, ÇEP ve rotasyonların farklı sürelerde 
yaptırılması gibi konularda eksikliklerin olduğu tespit edilmiş. TPD olarak yerellerdeki asistanlara ulaşmakta zorlanıldığına 
değinildi.  

TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ 

Asistan komisyonu bulunmuyor ve Asistan temsilcisi yönetim kuruluna katılmıyor. ÇEP çalışmasında asistanlara dönük etkili 
bir anket çalışması yapılmış. Derneğin eğitim konusunda çalışmalar yaptığı ve er yıl kış okulu düzenlediği belirtildi. 
Rotasyonların değiştirilmesi ve kliniklerde estetik konulardaki eksiklerin dernek üzerinden yapılan girişimler ile düzeltildiğine 
değinildi. 

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ   

Kalp damar cerrahi açısından da eğitim konusunda ciddi farklılık mevcut olduğuna ve Hastanelerin eğitimleri standardize 
edilmiş olmadığı anlatıldı. Birçok klinikte öğretim üyelerinin artık bulunmadığı ve bu durumun asistan hekimlerin 
eğitimlerine olan sonuçlarının olumsuz olarak etkilediği ayrıca belirtildi. 

TÜZÜK TARTIŞMALARI  

Kol, tüzüğünün dair aşağıdaki tartışmalar yürütüldü: 

o Örgütlenme biçimi 

o Mümkün olan her ilin tabip odasında asistan komisyonu oluşmasına çalışılacak 

o Asistan ve genç uzman hekim komisyonlarının çalışmalarına ket vuran oda 

yönetimlerinin bulunduğu yerlerde, komisyonlar doğrudan kolla iletişim 

sağlayabilecek 

o Kol, her hastane asistan komisyon/konsey/meclislerinin oluşmasına çağrıda 

bulunacak. 

o Hastane asistan komisyonları/meclisleri 

 Amaçları: 

 Asistan hekimlerin iletişimini, beraber hareketini ve yönetim 

karşısında temsiliyetini sağlamak 

 İşleyiş 

 Tüm üyelerin iletişimi için Whatsapp vb. grupların oluşturulması 

 Her servisten temsilcilerin seçimi (iki kişi daha ideal olabiliyor) 

o Üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde eğer asistan temsilciği mekanizması 

mevcut ve işliyorsa buradaki temsilciliklerin işletilmesine çalışılması 

 Döner sermaye, çalışan güvenliği (ve mümkün olan yerlerde eğitim) 

komisyonlarına asistan temsilcilerini mutlaka bulunmasının 

sağlanması 

 Uzmanlık dernekleri için  

 Tüm asistan ve genç uzman hekimlerin TTB, Kol ve kendi uzmanlık 

derneklerine beraber üye olması teşvik edilir.  

 Kol ile UDEK arasında koordinasyon amacıyla bir kol temsilcisinin 

UDEK toplantılarına katılımı sağlanır.  

 Kol, asistan ve genç uzman hekimlerin uzmanlık derneklerinde 

temsiliyet, yetki ve karar sahibi olması için girişimlerde bulunulur. Bu 

açıdan Türkiye Psikiyatri Derneği yapılanma ve işleyiş olarak, iyi 

uygulama örneği olarak sunulur.  



 Uzmanlık derneklerinin asistan çalışmaları temsilcilerinin kol üyeleri 

olması, bu sayede Kol işleyişinde tam yetki ve söz sahibi olmaları 

hedeflenir.  

 

O ÜYELİK TANIMI 

o Kol genel kurullarında oy kullanma hakkına sahip olacak üyelerin, TTB üyesi olması, 

kol amaç ve ilkelerini benimsemiş olması ve yapılacak en az bir kol toplantısına 

katılmış olması gerektiğinde hem fikir olundu. 

o “Amaç ve ilkeleri benimsemiş” olmak ilkesi bir disiplin düzenlemesini zorunlu 

kıldığından, Tüzük’te bir disiplin kurulunun yer alması gerektiği değerlendirildi.  

o UDEK’e bağlı derneklerin Asistan ve genç uzman hekim üyelerini TTB ve Kol üyeliği 

konusunda teşvik etmeleri istenecek.  

O TOPLANTI DÜZENİ:  

o Kolun en merkez karar organı olarak, genel kurul tariflendi. Genel kurul yılda en az iki 

kez, Haziran ve Aralık aylarında toplanacak.  

o Uzmanlık dernekleri asistan ve genç uzman çalışması temsilcileri toplantılara 

katılımlarının sürekliliklerinin sağlanması bir ihtiyaç olarak değerlendirildi.  

o TTB-UDEK tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı asistan hekim 

oturumlarının Kol tarafından, kolun yeniden tanıtılması ve örgütlenmesi amacıyla 

organizasyonuna karar verildi.  

O TABANLA NASIL BİR İLETİŞİM 

o TTB’nin sitesi içerisinde bir AGUH Kolu sayfası oluşturulacak.  

o Varolan sosyal medya hesaplarının güçlendirilecek 

o Uzmanlık dernekleri gündemleri sitede yer alması sağlanacak ve derneklerin site tanıtımına 

destek vermeleri istenecek. 

Bir dahaki genel kurula sunulmak üzere tüzük taslağı hazırlamakla yönetim kurul görevlendirildi. 

YÜRÜTME KURULU SEÇİMİ  

Yürütme kurulu, yapılan değerlendirme ve seçim sonrası kolun yeniden yapılanması sürecinde görev 

almak üzere, kurucu sıfatını taşıyacak ve sonrasında görevi devredecek şekilde yedi asil ve iki yedek 

üye ile aşağıdaki ilke ve isimlerle oluştu:  

o İlkeler: 

o 7 kişiden oluşur 

o Eş temsiliyeti kabul eder 

o %40 cinsiyet kotasını kabul eder 

o Her bölgeden en az bir temsilci 

o Bileşimi: Ebru Yılmaz (İstanbul), Mahmut Kuh (Denizli), Mihriban Yıldırım (Trabzon), Sinem 

Özşahin (İstanbul), Süleyman Koyunsever (Harran ÜTF.) Pınar İçel- Ankara, Yenal Karakoç 

(Diyarbakır), Veli Mutlu (Mersin), Ozan Toraman (İstanbul) 

   

ÇALIŞMA GRUPLARI  



Aşağıdaki çalışma grupları oluşturuldu ve gönüllüler içinde yer aldı. Mail grubunda çalışmalara dahil 

olmak isteyenlere çağrıda bulunulacak:  

 EĞİTİM HAKKI ÇALIŞMA BİRİMİ 

o Hedefler: Eğitim hakkına dair bilinçlenme materyallerinin hazırlanması, TUK başvuru 

süreçlerinin takibi, Akreditasyon süreçlerinin teşviki, uzmanlık derneklerinin sürece 

katılımının teşviki 

o Gönüllüler: Ozan Toraman, Mahir Bahçeci, Onur Naci Karabulut, Gözde Çelik, 

Süleyman Koyunsever, Mihriban Yıldırım, Emrah Şeyhoğlu, Sinem Özşahin, Can Pençe 

 HUKUK VE ÖZLÜK HAKLARI ÇALIŞMA BİRİMİ 

o Hedefler: Bilgilendirme materyalleri ve toplantılarının organizasyonu, hukuk bürosu 

ile takip 

o Gönüllüler: Ebru Yılmaz, Pınar İçel, Benan Koyuncu, Yenal Karakoç 

 SOSYAL MEDYA 

o Hedefler: Kol’un iletişim çalışmalarının yürütülmesi 

o Gönüllüler: Hasan Ali, Ozan Toraman, Mihriban Yıldırım 

 MOBBİNG VE SAĞLIK ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU 

o Hedefler: Şiddet, tükenmişlik ve intihar gibi Sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği 

alanında çalışmalar yürütmek  

o Gönüllüler: Mahmut Kuh, Gözde Çelik, Benan Koyuncu, TPD Asistan Hekim 

Komisyonu 

 VERİ DERLEME-ARAŞTIRMA PLANLAMA GRUBU 

o Hedefler: Genel sağlık ortamı ile asistan ve genç uzman hekimleri eğitim ve çalışma 

koşullarına dair araştırma çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi 

o Gönüllüler: Olgu Nur Dereci, Ebru Yılmaz 

 

21 Mayıs 2016-Cumartesi günü TTB'nin Ankara'da düzenlediği "TUS ve Zorunlu Hizmet 

Çalıştayı"na Derneğimiz adına katıldım. Çalıştayda görüşülen konuları raporu şu şekildedir; 

 

TUS ve ZORUNLU HİZMET ÇALIŞTAYI 

21 MAYIS 2016 ANKARA 

 

Herkesin gereksinim duyduğu sağlık hizmetini alması için, Türkiye’nin her yerinde görev 
yapan, yapacak olan hekimler ve tıp öğrencileri, bu hizmeti sürdürürken sistemin hem 
hizmeti veren hem de alan bakımından adil ve nitelikli olmasını önemsemektedir. 

Sağlık torba yasa tasarısı taslağının 31. Maddesi Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kazanılsa dahi 
önce zorunlu hizmetin tamamlanması gerektiğini öngörmektedir. Sağlık Bakanlığı buna 
gerekçe olarak tıp fakültesinden mezun olduktan sonra hekimlerin sahada çalışarak 
becerilerini geliştirmelerinin faydalı olacağını göstermektedir. 

Bu çalıştayda; TUS, zorunlu hizmet ve bakanlık düzenlemesinin gerekçesiyle ilişkili olduğu için 
tıp eğitimi ele alınmıştır. 



Çalıştay sonunda aşağıdaki görüşlerde ortaklaşılmıştır: 

1-TUS 

TUS, uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların katıldığı yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan 

merkezi yerleştirme sınavıdır. Ancak: 

 Mevcut yapısıyla TUS, fakültedeki çok yönlü tıp eğitiminin sadece teorik bölümünü 

ölçmeye yönelik olan, tıp fakültesinde kazanılan bilişsel ve pratik becerileri ölçemeyen, 

sıralama hedeflenerek detayların sorulduğu teorik bir sınav halindedir. 

 TUS’a hazırlık süreci tıp eğitimini olumsuz etkilemektedir. Bu durumda uzmanlık eğitimini 

hedefleyen tıp fakültesi öğrencileri detay teorik bilgiyi ezberlemeye yönelmekte, 

fakültedeki bilişsel ve pratik beceri eğitimlerine daha az zaman ayırmakta, bu da hekimlik 

niteliğinde eksikliğe yol açmaktadır. 

 TUS’a hazırlık dershaneleri, fakültenin ilk yıllarından itibaren öğrenci kaydetmekte, tıp 

fakültesi öğrencileri okulun ilk yıllarından itibaren çok değerli zamanlarını, üstelik yüksek 

miktarlarda ücret ödeyerek içeriğinde tıp bulunan ancak hekimlik mesleğiyle ilgisi 

olmayan bir başka sürece harcamaktadır. 

 TUS adaylar arasında fırsat eşitliği sağlayan, nesnel ve denetlenebilir bir sınav olduğu için 

korunmakla birlikte, geliştirilmelidir. Önerilerimiz; 

- TUS içeriği ve yöntemi tıp eğitimini doğrudan etkilediği için mezuniyet öncesi tıp 

eğitimi kapsamı ile sınavın uyumlaştırılması, eğitiminin niteliğine olumlu katkı 

sunacaktır. 

- Öğrencilerini tıp eğitiminden uzaklaştıran TUS dershanelerine öğrencilerin ihtiyaç 

duymasının önüne geçilmeli, dershaneler kapatılmalıdır. 

2-Tıp eğitimi 

Her hekim tıp fakültesinden mezun olurken yeterli mesleki donanıma, bilgi ve beceriye sahip 

olmalıdır. Yasa tasarısı taslağında gerekçe olarak gösterildiği gibi zorunlu hizmet, tıp 

fakültesindeki eğitimin devamı olamaz. 

 Tıp fakültelerinde eğitimin niteliğine ilişkin sorunlar mevcuttur. Önerilerimiz; 

- Sorunların çözümü için başta tıp fakültelerinin olanaklarını yeterli düzeye 

çıkarmak olmak üzere çok yönlü çalışmalara ihtiyaç vardır. 

- Fakültelerin tıp eğitimi programlarının akreditasyonu özendirilmelidir. 

Akreditasyon şartlarının korunduğu düzenli olarak denetlenmelidir. Böylece, tıp 

fakültelerinin eksikliklerinin görülmesi ve tamamlanması kolaylaşacak, eğitimin 

niteliği gelişecektir. 

- Tıp fakültelerindeki eğitimle sahadaki uyumsuzluk giderilmelidir. Tıp fakültelerinin 

eğitim programları öğrencileri ülkemizin tüm sağlık kuruluşlarında görev yapmaya 

hazırlayacak şekilde gözden geçirilmelidir. 

 

3-Zorunlu hizmet 



Mecburi hizmet (Yasal ifadesiyle Devlet hizmeti yükümlülüğü), 5371 sayılı Kanun ile Sağlık 

Hizmetleri Temel Kanununa eklenen hükümler uyarınca, 05.07.2005 tarihinden sonra mezun 

olan, uzmanlığını tamamlayan ya da yan dal uzmanlığını tamamlayan tabiplerin, Sağlık 

Bakanlığı tarafından atandıkları yere göre değişen 300 ila 600 gün süreyle görev yapması 

zorunluluğudur. 

 Sağlık otoritesinin,  gereksinime uygun, akılcı, adil iş gücü planlaması yapma ve hekimleri 

istihdam etme yükümlülüğü vardır. Önerilerimiz; 

- Sağlık hizmeti ihtiyacı gönüllü olarak karşılanmalıdır. 

- İhtiyaç duyulan bölgelerde çalışmak özendirilmeli, çalışma şartları düzeltilmeli, 

hekimler ülkemizin her yerinde nitelikli sağlık hizmeti verebilmek için gerekli 

olanaklara sahip olmalıdır. 

- Bağımsız bir disiplin olan birinci basamak hekimliği özendirilmelidir. Bu alanın 

uzmanlık sınavını kazanamayanların çalıştığı bir alan olduğu algısı yıkılmalıdır. Birinci 

basamak hekimliğinin saygınlığının artmasıyla uzmanlık talebi azalacak ve hekim 

dağılımı dengelenecektir. 

4-Sağlık torba yasa tasarısı taslağının 31. Maddesi yasalaşırsa; 

 Adayların yerleşmeye hak kazandığı kadrolar zorunlu hizmet süresince boş olarak 

bekletilecektir. Bu durumda fakültelerde ve eğitim araştırma hastanelerinde asistan 

hekim sayısı azalacak, rotasyon planları bozulacak, iş yükü artacak, sağlık hizmeti ile 

paralel yürüyen ve zaten sorunları bulunan uzmanlık eğitim programları aksayacaktır. 

 Maddenin gerekçesinde belirtilen “Hekimlerin uzmanlık eğitimi öncesinde bilfiil meslek 

icrası suretiyle somut olarak tababet yeteneklerinin artırılması amacı” kabul edilemez. 

Zorunlu hizmet, tıp fakültesindeki eğitimin bir parçası/devamı değildir. Hekimlerin 

ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirildikleri birbirinden farklı pek çok görev yerinde 

çalışmaları mezuniyet sonrası eğitim olarak görülemez. Mezuniyet sonrası eğitim de tıp 

eğitimi gibi yapılandırılmış ve standart bir eğitim olmalı, denetlenebilmeli, sağlık otoritesi 

tarafından finanse edilmelidir. 

 

Sonuç olarak, 

“TUS’u kazansanız bile önce zorunlu hizmeti tamamlamanız gerekir” anlamındaki yeni yasa 

tasarısı hizmetin gerekleri ile uyumsuz, ölçüsüz, belirsiz olup, geri çekilmelidir. 

 

 

4-6 MART 2016 4. ASİSTAN OKULU FAALİYET RAPORU 

TARD 4. Asistan Okulu Mudanya’da 4-6 Mart 2016 tarihleri arasında yapıldı. Derneğin grubumuza 

sağladığı 5 kişilik kontenjan ile Dr. Gözde ÇELİK YÖRÜKOĞLU, Dr. Yiğit ÖZCANOĞLU, Dr. Işık OCAK, Dr. 

Ahmet Hilmi GÜNÜÇ, Dr. Mehmet Emre YILMAZ isimli üyeler etkinliğe katıldı. 



Asistan Okulu esnasın çalışma grubu üyeleri eğitimlere katıldı, kendi aralarında toplantı yaptı, 

etkinliğe katılan diğer asistanlarla iletişim kurarak grubumuzun tanıtımı yapıldı. Katılımcı asistanların 

iletişim bilgileri daha sonra grubumuzun etkinliklerinde kullanılmak üzere alındı. 

Daha önce planladığımız anket çalışması Prof. Dr. Hülya Bilgin Hocamız ile değerlendirilerek daha 

ayrıntılı planlanıp yapılmak üzere ileri bir tarihe alındı. 

Asistan okulunun son günü çalışma grubumuzu tanıtan bir sunum Dr. Gözde ÇELİK YÖRÜKOĞLU 

tarafından katılımcı asistanlara ve Hocalarımıza yapıldı. Sunum sonrası görüş ve öneriler alındı. 

Sunum sonrası Prof. Dr. Hülya Bilgin Hocamızın ve grup üyelerimizin katıldığı bir toplantı yapıldı. 

Toplantıda gündeme gelen konular ve alınan kararlar şu şekilde oldu: 

1- Hazırladığımız anket çalışmasının yeniden gözden geçirilerek Prof. Dr. Hülya Bilgin Hocamıza 

gönderilmesine, Hocamızın bu çalışmayı dernek avukatı ile değerlendirdikten sonra son halinin pilot 

çalışma olarak 4. Asistan okuluna katılan ankete katılmaya gönüllü olan asistanlara uygulanmasına 

karar verildi. Pilot çalışma tamamlandıktan sonra anket çalışması için etik kurul onayı alınmasına ve 

tüm Türkiye’deki anestezi asistanlarına uygulanmasına karar verildi. Bu anket çalışmasından çıkan 

sonuçların TARK 2016’da sunulmasına karar verildi. 

2-Yeni başlayan asistanlara yol gösterici bir kitapçık hazırlanmasına karar verildi. Prof. Dr. Hülya Bilgin 

Hocamız bize bu konudaki çalışmalarımızda danışmanlık yapabilecek bir Hocamız ile iletişim 

kurmamızı sağlayacak. Bu projenin de TARK 2016 da sunulmasına karar verildi. 

3- 4. Asistan Okulu’nun hem grup içi hem de diğer asistan arkadaşlarımızla iletişim kurabilmemiz için 

çok iyi bir ortam hazırladığını, buna benzer eğitim toplantı ve kongrelerde çalışma grubumuzun 

üyelerine kontenjan verilmesini talep ettik. Hocamız tarafından bu fikir olumlu karşılandı, mümkün 

olduğunca bu konuda yardımcı olacağını belirtti. 

17-20 MART 2016’da Bursa’da yapılacak olan 22. Kış Sempozyumu için 2 kişilik kontenjan ayarlamaya 

çalışacağını belirtti. 

20 MART 2016 Pazar günü saat 11.00’da İstanbul Kongre Merkezi Beyazıt Salonunda (çoğunluk 

sağlanamadığı takdirde, 27.03.2016 Pazar günü, aynı saatte ve adreste yapılacaktır.) Derneğimizin 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na gözlemci olarak grubumuzdan 2 ya da 3 kişinin katılımı için girişimde 

bulunacağını belirtti. 

4- Yeni yönetim kurulu kurulduktan sonra bir yönetim kuru üyesi grubumuza danışman olarak 

belirlenecek. 

5- Anestezi asistanlarının yurtiçindeki farklı kliniklerdeki farklı uygulamaları görebilmeleri için 

rotasyon yapabilme imkanları araştırılacak. 

6- ESA’nın düzenlediği On-Line Assessment (OLA) sınavları araştırılıp asistanlar arası katılımın artması 

için girişimlerde bulunulacak. 

7- ESA’nın mevcut olan asistan temsilciliği sistemi araştırılacak, faaliyetleri incelenip ülkemize 

uyarlanacak. 

8- Faaliyetlerimize devam edip ilerleyen aşamalarda çalışmalarımızı yurtdışı kongrelerde sunma 

girişiminde bulunulacak. 



9- Anestezi asistanlarının bilimsel faaliyetlerini destekleyici burs talebinde bulunuldu, hocamız 

konuya olumlu yaklaştı, diğer emsal derneklerin bu konudaki faaliyetleri araştırılacak bir rapor 

hazırlanıp derneğe sunulacak. 

 

 

2 MART 2016 - ASİSTAN ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI RAPORU 

Toplantımız 5 asistan katılımı ile online olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar Dr. Gözde Çelik Yörükoğlu, 

Dr. Işık OCAK, Dr. M. Emre Yılmaz, Dr. Ahmet Yüksek ve Dr. Fevziye Bulca Karadem’di.  

Toplantı gündemi: 

1-Bir önceki toplantıda alınan kararlar hakkında gelişmelerin gözden geçirilmesi 

 Anket çalışması 

 İletişim ağı oluşturulması 

 Yeni başlayan asistanlar için tanıtım kitapçığı oluşturulması 

 İstanbul’da yapılması planlanan toplantının son durumu 

 Asistan okuluna katılan üyelerin dernek adına yapacakları 

 TARK 2016 da neler yapılabilir 

 Yurtdışı burslarının araştırılması duyurulması 

2- Dr. Işık Ocak’ta toplanacak kendimizi tanıtır formların son durumu 

3-Aylık online toplantıların tarihleri uygun mu? Toplantılara daha fazla katılımı nasıl sağlayabiliriz? 

4- TARD ASİSTAN ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ ’ne katkısı olan var mı? 

5-Grup içi başkan yardımcısı sekreter yazman gibi görevlendirme yapılsın mı? 

6-Bölgesel ya da her kurumdan bir kişinin görevlendirileceği ‘asistan temsilciliği’ sistemi oluşturulabilir 

mi? 

7-Dernek içi diğer çalışma gruplarına ya da Dernek yönetim kuruluna birer temsilci gönderilebilir mi?  

8- Temel asistan sorunları nelerdir ve bu konularda çözüm önerilerimiz neler? olarak belirlendi. 

Sırasıyla gündem maddeleri ele alındı; 

1-Bir önceki toplantıda alınan kararlar hakkındaki gelişmelerin gözden geçirilmesi 

 Anket çalışması 

Anket soruları Dr. Ahmet Yüksek ve Dr. M. Emre Yılmaz tarafından 

düzenlendi, Dr. Işık OCAK tarafından bilgisayar formatına geçirildi pilot uygulama 

olarak 4-6 MART 2016’da yapılacak olan asistan okulu katılımcılarına uygulanmasına 

karar verildi. 

 İlerleyen zamanda anketin daha çok asistan hekime ulaştırılmasına karar 

verildi. Bunun için TARD’ın internet sitesinden anket linkinin yayınlanması için istekte 

bulunulacak. 

 İletişim ağı oluşturulması 

Anket uygulaması esnasında ulaştığımız iletişim adresleri daha sonra benzer 

çalışmalarda kullanılmak üzere kaydedilecek. 

 Yeni başlayan asistanlar için tanıtım kitapçığı oluşturulması 

Çalışmaları devam etmekte. 



 İstanbul’da yapılması planlanan toplantının son durumu 

TARD Yönetim Kurulu’ndan hocalarımızın da katılımının olacağı daha sonraki 

bir tarihte yapılması planlandı. 

 Asistan okuluna katılan üyelerin çalışma grubu adına yapacakları 

Çalışma grubumuz adına; 
Dr. Gözde ÇELİK YÖRÜKOĞLU  
Dr. Yiğit ÖZCANOĞLU  
Dr. Işık OCAK  
Dr. Ahmet Hilmi GÜNÜÇ 
Dr. Mehmet Emre Yılmaz’ın asistan okuluna katılmasına whatsapp grubu üzerinden 
yapılan görüşmelerde karar verildi. 
 Dr. Gözde ÇELİK YÖRÜKOĞLU çalışma grubumuzu tanıtan bir sunum hazırladı. Anket 
hazırlandı. 

 TARK 2016 da neler yapılabilir 

Çalışma grubumuzu tanıtan ve grubumuza katılım sağlamayı amaçlayan toplantı 

organize edilmesi, mümkün olduğunca çok sayıda asistana ulaşılması, sene içinde 

yapılan anket ve diğer faaliyetlerin sonucunun sunulması, kongreye katılan 

asistanların sorun ve çözüm önerilerinin derlenerek TARD Yönetim Kuruluna iletilmesi 

planlandı. 

 Yurtdışı burslarının araştırılması duyurulması 

Dr. Işık OCAK tarafından hazırlanmakta. 
 

2- Dr. Işık Ocak’ta toplanacak kendimizi tanıtır formların son durumu 

Çalışma grubunun üyelerine konunun tekrar hatırlatılmasına ve yeniden örnek formun 

gönderilmesine karar verildi. 

3-Aylık online toplantıların tarihleri uygun mu? Toplantılara daha fazla katılımı nasıl sağlayabiliriz? 

Toplantıya katılımı arttırmak amacı ile toplantı tarihinin her ayın ilk pazartesi günü olarak 

belirlenmesine karar verildi. 

4- TARD ASİSTAN ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ ‘ne katkısı olan var mı? 

Ek katkı olmadı mevcut hali ile kabul edildi. 

5-Grup içi başkan yardımcısı sekreter yazman gibi görevlendirme yapılsın mı? 

Grubun faaliyetlerini mevcut hali ile sürdürmesine karar verildi. 

6-Bölgesel ya da her kurumdan bir kişinin görevlendirileceği ‘asistan temsilciliği’ sistemi 

oluşturulabilir mi? 

Bu sistemin iletişim ağımızı güçlendirebileceğine karar verildi, konu ile ilgili organizasyonu Dr. Gözde 

ÇELİK YÖRÜKOĞLU yapmayı üstlendi. 

7-Dernek içi diğer çalışma gruplarına ya da Dernek yönetim kuruluna birer temsilci gönderilebilir 

mi?  

Çalışma grubu olarak faaliyetlerimizin düzene girmesinden sonra ileride bu konunun tekrar 

tartışılmasına karar verildi. 

8- Temel asistan sorunları nelerdir ve bu konularda çözüm önerilerimiz neler? 



Çalışma ortamlarımızda radyasyona maruz kaldığımız ve bu nedenle dozimetre kullanabileceğimiz ve 

dozimetre kullanımının asistanlar arası yaygınlaştırılabileceği fikri gündeme geldi. Bir sonraki 

toplantıda konuşulmak üzere konu ile ilgili araştırma yapılmasına karar verildi. 

Toplantı sonrası herkes sırayla toplantı hakkındaki fikirlerini dile getirdi, gelecek toplantılarda 

katılımın daha fazla olması temenni edildi. 

 

 

1 ŞUBAT 2016- ASİSTAN ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI RAPORU 

Toplantımız 4 asistan katılımı ile online olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar Dr. Gözde Çelik Yörükoğlu, 

Dr. Işık OCAK, Dr. M. Emre Yılmaz, Dr. Ahmet Yüksek’ti. Dr. Serdar Budak internet bağlantısında 

yaşanan sıkıntı nedeni ile toplantımıza kısa süreli bağlanabildi. Dr. Fevziye Bulca Karadem 

toplantımızın son kısımlarına katılabildi. 

Toplantı gündemi: 

1-29 Ocak 2016 Dernek YK toplantısından çıkan kararların duyurulması 

2-Daha önce gündeme gelen anket çalışmasının planlanması 

3-Tüm anestezi asistanlarına ulaşmayı hedefleyen bir iletişim ağının kurulması 

4-Bölümümüze yeni başlayan asistanlara yol gösterici faaliyetlerin planlanması 

5-Uzmanlığın ilk sorunları, tecrübeler ve çözüm önerilerinin paylaşılabileceği bir platformun 

oluşturulması 

6-Çok merkezli araştırmaların planlanması ve asistanların bu sürece dahil edilmesi 

7-Yurtdışı asistanlık süreci hakkında bilgi edinilmesi, yurtdışı eğitim ve kongrelere temsilci 

gönderilmesi 

8- Kendimizi tanıtır formun 8 Şubat pazartesi gününe kadar Dr. Işık Ocak’a ulaştırılmasının 

hatırlatılması 

9- Dr. Gözde Çelik Yörükoğlu tarafından hazırlanan TARD ASİSTAN ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ’nin 

incelenmesi 

10- Grup içi görev paylaşımı yapılması 

11-Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi olarak belirlendi. Sırasıyla gündem maddeleri ele alındı; 

1-29 Ocak 2016 Dernek YK toplantısından çıkan kararların duyurulması; 

-Şubat ayı içerisinde dernek yönetim kurulu ile İstanbul’da toplantı planlanmaktadır bu toplantının 

şubat ayının son hafta sonu (27-28 Şubat tarihlerinde) gerçekleştirilmesi 

-Mart ayında Mudanya’da yapılacak olan asistan okuluna grubumuzdan 5 kişinin gözlemci olarak 

katılması, katılmak isteyen kişilerin whatsapp grubu üzerinden belirlenmesi 

-Önümüzdeki TARK’da asistan çalışma grubuna toplantı imkanın verileceği ve bu toplantı için hazırlık 

yapılmasına karar verildi 

2-Daha önce gündeme gelen anket çalışmasının planlanması 



Dr. Ahmet Yüksek tarafından önerilen anestezi asistanlarına yönelik anket çalışması hakkında fikir alış 

verişinde bulunuldu, grup için de görev paylaşımı ve organizasyonunun yapılmasına karar verildi.  

Anket çalışmasını Dr. Işık Ocak ve Dr. M. Emre Yılmaz organize edecekler. 

3-Tüm anestezi asistanlarına ulaşmayı hedefleyen bir iletişim ağının kurulması 

Anket çalışması esnasında ulaştığımız iletişim adreslerinin dosyalanması ve daha sonra iletişim ağı 

oluşturmak için kullanılmasına karar verildi. 

4-Bölümümüze yeni başlayan asistanlara yol gösterici faaliyetlerin planlanması 

Bu konuda bir kitapçık oluşturulabileceği düşünüldü, içeriğinin şekillendirilmesi ve bu görevin 

organizasyonu ile ilgilenmek için Dr. Işık Ocak gönüllü oldu. 

5-Uzmanlığın ilk sorunları, tecrübeler ve çözüm önerilerinin paylaşılabileceği bir platformun 

oluşturulması 

Asistan okuluna son dönem asistanlarının katıldığı ve bu konu ile ilgilenebilecekleri düşünüldü mart 

ayında düzenlenecek olan asistan okuluna katılmak isteyen gönüllülerin bu konuyu ele almasına karar 

verildi 

6-Çok merkezli araştırmaların planlanması ve asistanların bu sürece dahil edilmesi 

Bu konuda ek öneri ve fikir oluşmadı 

7-Yurtdışı asistanlık süreci hakkında bilgi edinilmesi, yurtdışı eğitim ve kongrelere temsilci 

gönderilmesi 

Halihazırda bu tip eğitim, kongre ve bursların mevcut olduğu fakat asistanlar arasında tam olarak 

bilinmediğine karar verildi. Bu konunun araştırılması edinilen bilgilerin paylaşılarak daha fazla 

asistanın bu süreçlerden yararlandırılabilmesine karar verildi. Bu konuyu araştırmak için toplantı 

esnasında gönüllü çıkmadı. 

8- Kendimizi tanıtır formun 8 Şubat pazartesi gününe kadar Dr. Işık Ocak’a ulaştırılmasının 

hatırlatılması 

Daha önce ortak karar alınarak yapılması planlanan formun oluşturulmasında gecikme olduğu ve 

tamamlanması hatırlatıldı. 

11-Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi 

Her ayın (1, 2 veya 3) ilk günlerinden çoğunluk için uygun olduğuna karar verdiğimiz bir gün akşam 

saatlerinde online toplantı yapılmasına karar verildi. 

Toplantı sonrası herkes sırayla toplantı hakkındaki fikirlerini dile getirdi, gelecek toplantılarda 

katılımın daha fazla olması temenni edildi, toplantı gün ve saatinin daha erken duyurulmasına karar 

verildi. 

 

 

 



 

 

29 OCAK 2016 YK FAALİYET RAPORU 

Sayın Yönetim Kurulu üyeleri; 

29 Ocak 2016 Cuma günü yapılacak olan Yönetim Kurulu Toplantısında sunulmak üzere, Asistan 

Çalışma Grubu’nun kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili özet faaliyet raporumuz 

şu şekildedir; 

2015 Kasım ayında çalışma grubumuz kuruldu. Grup üyeleri arasında iletişimin sağlanması amacı ile 

mail, facebook ve whatsapp grupları oluşturuldu. 

Grup üyeleri ile bir kez yüz yüze (TARK-2015 Antalya) diğerleri online olmak üzere toplantılar 

düzenlendi. Toplantılarımızdan çıkan fikir, dilek, önerilerimiz şu şekilde oldu; 

1-Asistan çalışma grubunun amaçlarının belirlenmesi için taslak olarak ‘TARD ASİSTAN ÇALIŞMA 

GRUBU YÖNERGESİ’nin oluşturulması ve değerlendirilmek üzere Dernek Yönetim Kuruluna sunulması 

2- Asistan çalışma grubunun grup içi iletişiminin geliştirilmesi için yapılabileceklerin belirlenmesi, 

toplantılarının planlanması. Dernek desteği ile yakın tarihte Çalışma grubu üyelerinin dernek 

yönetiminin de uygun gördüğü bir tarih ve şehirde toplantı düzenlenmesi. 

3- Yapılan toplantılarımızda başlıca değinilen konular  

- Genel asistan sorunları üzerinde çalışarak derneğe bu sorunların iletilmesi ve çözüm önerileri 

sağlamayı amaçlayan asistan temsilciliği sistemine işlerlik kazandırılması 

-Asistanların anesteziyoloji ve reanimasyonu tercih nedenlerinin araştırılması 

- yeni başlayan asistanlara yol gösterici faaliyetlerin planlanması 

- Asistanlar yeterli eğitim alıyor mu, farklı yerlerdeki asistanların bu konudaki görüşlerinin ne olduğu 

konularının araştırılması 

- Üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinin eğitim ve iş yükü farkları nelerdir ortaya 

konulması. Standardı yakalayabilmek için yapılabileceklerin incelenmesi. 

- Uzmanlığın ilk sorunları, tecrübeler ve çözüm önerilerinin paylaşılabileceği bir alan oluşturulması için 

çalışma yapılması 

- Dernek bünyesinde yer alan anesteziyoloji ve reanimasyon asistanlarının iletişim sorunları ve çözüm 

önerileri 

- Kongre günlerinde bir toplantı düzenlemek gerekliliği 

- çok merkezli araştırmaların planlanması ve asistanların bu çalışmalara dahil edilmesi 

- yurtdışındaki asistanlık süreci hakkında bilgi edinilmesi bu konu ile ilgili gerekli alt yapı sağlanarak 

yurtdışı toplantı eğitim ve kongrelere temsilcilerin gönderilmesi 

- Bu konularda sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konması amacı ile anket düzenlenmesi 

toplantı-çalıştay organize edilmesi planlanmıştır. 
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Bu rapor Mart 2016- Aralık 2017 tarihleri arasında aşağıda isimleri belirtilen üyeler 

tarafından TARD Asistan Çalışma Grubu adına düzenlenmiş faaliyetleri içermektedir. 

TARD Asistan Çalışma Grubu Üyeleri; 

Gözde Çelik Yörükoğlu 

Burkay Soylu 

Yasemin Şişecioğlu 

Ufuk Yörükoğlu 

 

Grubumuz Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık alanında çalışan araştırma 

görevlilerinin eğitim süreleri boyunca çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve eğitimlerine katkı 

sunacak önerileri hazırlamak amacı ile projeler üretmiştir. 

 Ayrıca tüm Türkiye’de çalışan Anesteziyoloji ve Reanimasyon araştırma görevlileri 

arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla kongre ve TARD çatısı altındaki derneklerin 

toplantılarında toplantılar gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetler aşağıda sıralanmıştır. 

 

• 4. Asistan okuluna katılım sağlandı, gözlem raporu yazıldı. Asistan okulu esnasında 

yapılan toplantı neticesinde gelecek projeler planlandı. Bu toplantının raporu ektedir. 

(4-6 Mart 2016 Bursa, Mudanya) 



• TTB'nin düzenlediği TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı’na Derneğimizi temsilen katılım 

sağlandı. Gözlem raporu hazırlandı. Bu rapor ektedir.  (21Mayıs 2016 Ankara) 

• TTB’nin düzenlediği Asistan Hekim Ve Genç Uzman Hekim Kolu (AGUHK) toplantısına 

Derneğimizi temsilen katılım sağlandı. Gözlem raporu hazırlandı. Bu rapor ektedir.  

(24 Eylül 2016 Ankara) 

• TARK-2016 Bilimsel Program İçerik Önerileri oluşturuldu. Bu öneriler neticesinde 

‘Eğitimde beklentiler oturumu’ gerçekleştirildi.(26-30 Ekim 2016 İstanbul) 

• Kritik Durumlarda Monitörizasyon ve Sıvı Tedavisi Laboratuvar Çalıştayı’na katılım 

sağlandı. Asistan gözüyle çalıştay değerlendirilerek geribildirim amacı ile gözlem 

raporu hazırlandı. Bu rapor ektedir. (17-18 Şubat 2017 İstanbul) 

• Temel Havayolu Yönetimi Kursu’na katım sağlandı. Asistan gözüyle kurs 

değerlendirilerek geribildirim amacı ile gözlem raporu hazırlandı. Bu rapor ektedir.  

(4-5 Mart 2017 İstanbul ) 

• Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Hekim Kolu tarafından düzenlenen 2. Ulusal 

Psikiyatri Asistanları Kongresi’ne Çalışma Grubumuz davet edildi. Bu Kongrede 

faaliyetlerimizi anlatan bir sunum gerçekleştirildi, psikiyatri asistanları ile toplantı 

yapılarak iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için adımlar atıldı ortak projeler 

planlandı. Bu toplantının raporu ektedir.( 18-19 Mart 2017 Konya) 

• Euroanaesthesia-2017’ye katılım sağlandı, kongre boyunca TARD standında ve diğer 

aktivitelerde çeşitli ülkelerden asistanlar ile iletişim kuruldu ve gözlem yapıldı, bu 

gözlemler sonucunda Asistan Çalışma Grubu olarak toplantılar yapıp yeni projeler 

üretildi. Bu toplantıların ve projelerin raporları ektedir. (03-05 Haziran 2017 

Cenevre/İsviçre) 

• TARK-2017 Bilimsel Program İçerik Önerileri oluşturuldu. Bu öneriler neticesinde hem 

Asistan aktiviteleri Salon E’de hem de ana salonda çeşitli asistan aktiviteleri 

düzenlendi. Hukuksal sorunlarımız, Şimdi Anestezi ve Reanimasyon Asistanı Olsam, 

Asistanlık Sürecini Nasıl İyileştirebiliriz? Söz Sırası Biz Asistanlarda bu oturumlardan 

bazılarıdır.(25-29 Ekim 2017 Antalya) 

• Asistan hekimlerin eğitim, çalışma koşulları ve özlük haklarının mevcut durumunu 

değerlendirmek amacı ile kongre öncesi anket yapıldı, anket sonuçları kongre 

esnasında değerlendirildi ve çözüm önerileri üretildi. Bu toplantının raporu ektedir. 

• Sosyal medya hesapları oluşturularak facebook twitter instagram hesapları 

oluşturuldu mail grubu kuruldu. Bu hesaplar iletişim ve çeşitli duyurular amacı ile 

kullanılmaktadır. Kullandığımız tanıtım afişlerinin örnekleri ektedir. 

• Çalışma Grubu Üyelerimizden Yasemin Şişecioğlu(ESA Trainees Committee members) 

ve Burkay Soylu (ESA Trainees Committee Turkey representative) ESA’ da aldıkları 

görevlerle Derneğimizi ve Türkiye’deki asistanları çeşitli faaliyetleri ile başarı ile temsil 

etmişlerdir. 

• Tüm bu süreç içerisinde Asistan Çalışma Grubu üyeleri olarak düzenli online 

toplantılarımız devam etmiştir. Toplantı raporlarımız ektedir. 

 


