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Sayg›de¤er Hocalar›m ve Meslektafllar›m,

Asistan hekimlik sürecinin 5 y›l oldu¤u günümüzde
beklenen ortalama yaflam süresinde ne kadar uzun bir
dilimi kapsad›¤›n›, gelip geçici bir dönem olarak düflü-
nülmesinin do¤ru bir yaklafl›m olmad›¤›n› görüyoruz. Hi-
pokrat’›n “Ömür k›sa, sanat uzun, deneyim yan›lt›c›, ka-
rar zor” sözünü göz önüne ald›¤›m›zda e¤itimimiz için
ne kadar de¤erli bir süre oldu¤unu da bilmekteyiz.

Asistan hekimlerin e¤itimi ve yaflad›klar› sorunlar ad›-
na temsil edilmeleri, seslerini duyurmalar› daha sa¤l›kl› ve
güzel yar›nlar ad›na hepimiz için önem arz etmektedir.
Asistan hekimlerin temsili ad›na son y›llarda geliflmeler
olmaktad›r ancak derne¤imizde asistan temsilcisi olmas›
fikrinin; Ülkemizde bir ilki gerçeklefltirerek ortaya atan Sa-
y›n Baflkan›m›z, Hocam›z Can Baykal’a ait oldu¤unu ve
sayg›de¤er yönetim kurulu üyesi hocalar›m›z›n destekle-
riyle hayata geçti¤ini, demokratik bir seçimle temsil flan-
s›na sahip oldu¤umuzu belirtmek isterim. 

Böylelikle sorunlar›m›z›, taleplerimizi kolayl›kla topla-
y›p ileterek daha güzel yar›nlar ad›na çal›flmalar yapabil-
me flans› yakalayabildik. Temsilci olduktan sonra önce-
likle arkadafllar›m›n istek ve taleplerini toplamaya çal›fl-
t›m. Özetle Asistan arkadafllar›m›n talepleri flunlard›:
2002’de yeni tüzükten sonra yönetmeli¤in halen ç›kma-
d›¤›n›, 2 y›l uzayan sürenin daha verimli olmas› için yeni
rotasyonlar (Plastik cerrahi, Patoloji, Lepra Hastanesi,
Zührevi hastal›klar hastanesi, Anestezi ve reanimasyon)
olabilece¤ini ifade ettiler. Yine bölgesel nedenler ve de-

¤iflik flartlardan dolay› k›sa süreli yurt içi asistan de¤iflim
programlar›n›n uygulanabilmesini talep ettiler. Yurt d›fl›
e¤itim ve Erasmus program›ndan faydalanabilmek iste-
diklerini, her asistan›n yurt içi en az iki kongre ve e¤itim
program›na kat›labilmesini ve asistanlar için ücretsiz ol-
mas›n› talep ettiler. Bu istek ve taleplerin tümü yönetim
kuruluna iletildi ve kendileri de¤erlendirildi¤ini ve görü-
flüldü¤ünü ifade ettiler.

Buna karfl›l›k derne¤imizin 4.-5. y›l asistanlar›na yö-
nelik olarak k›fl okulu-e¤itim kursu açma çabalar› devam
etmekte oldu¤unu, e¤itim ad›na bir rehber haz›rlanmaya
çal›fl›ld›¤›n› ve e¤itimde standardizasyon için yetkili ku-
rullar›n çal›flt›¤› bilgisini de paylaflmak istiyorum. ‹lk K›fl
Okulu’nun dernek üyesi asistanlara ücretsiz olarak aral›k
ay›nda Antalya’da yap›lmas› planlanmaktad›r.

Derne¤imizin deste¤i ile Haziran ay›nda Ankara’da
yap›lan Türk Tabipler Birli¤i (TTB) Asistan Hekim Kurul-
tay›’na kat›ld›m ve arkadafllar›m› temsil etmeye çal›flt›m.
Özetle: Birkaç derne¤in asistan temsilcisi, çok say›da ol-
masa da t›p fakültelerinin asistan temsilcileri, TTB Asis-
tan Hekim Eflgüdüm Kurulunu (TTB-AHEK) oluflturan
asistan arkadafllar ve ço¤unlu¤u Ankara’dan asistan ar-
kadafllar›m›z›n kat›l›m›yla gerçekleflen toplant›da; Uz-
manl›k derneklerinin uzmanl›k e¤itimine bak›fl› ile ilgili
Prof. Dr. Raflit Tükel’in yapt›¤› sunumda çok de¤erli ça-
l›flmalar yap›ld›¤› anlafl›l›yordu. Bildi¤im kadar›yla Sa¤l›k
Bakanl›¤› ad›na kat›lan bir yetkili bulunmuyordu. Asistan
hekimlerin sorunlar› tüm gün boyunca konuflulmaya ve
tart›fl›lmaya çal›fl›ld›. Sonunda bildirge için öneriler su-
nuldu ve oylama ile kararlar al›nd›. Hat›rlayabildiklerim: 
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- ‹vedilikle yeni yönetmeli¤in ç›kar›lmas› ve yeni rotasyon-
lar›n düzenlenmesi-e¤itimde standardizasyon sa¤lan-
mas›-asistan e¤itimine gereken önemin verilmesi.

- Asistan hekimlerin ve hekim maafllar›n›n hekimlik
onuruna yarafl›r flekilde düzenlenmesi

- Nöbet saatlerinin 80 saati aflmamas› ve çal›flma saat-
lerinin ve koflullar›n›n Avrupa Birli¤i standartlar›na gö-
re düzenlenmesi.

- Temel bilimlerde bundan sonra asistan-araflt›rma gö-
revlisi olarak sadece hekim ve difl hekimlerinin istih-
dam edilmesi.

- Tüm kongre ve sempozyumlar›n asistanlar için ücret-
siz olmas›. 

- Kongrelerin Üniversitelerde- kamu kurum ve kurulufl-
lar›nda düzenlenmesi 

- Tüm uzman derneklerinde, t›p fakültelerinde ve tabip
odalar›nda yönetim kurulunda asistan temsilcisi olmas›

- Mevcut haliyle tam gün yasas›, ithal hekim, mecburi
hizmet konusunda TTB görüflünün benimsenmesiydi.

Paylaflt›klar›ma tam ve do¤ru bir flekilde TTB-AHEK dek-
larasyonu sonucu ulaflabilece¤imizi ifade etmek isterim. 

Asistan arkadafllar›m›n en çok üzerinde durdu¤u konu
ise asistan›n da bir hekim ve meslektafl oldu¤unun unutul-
mamas›yd›.

Çal›flmalardan bahsetti¤im yaz›m› bitirirken; gelece¤i-
mize dair bize yol gösterilecek bir asistan oturumu talebini
yönetim kurulumuza iletti¤imi ifade etmek istiyor ve gerçek-
leflebilece¤ini umuyorum. Asistan arkadafllar›mdan sorun
ve taleplerini, fikirlerini iletmeye devam etmelerini ve bize
temsil flans› vererek bu konuda t›p camias›na önderlik eden
derne¤imize çeflitli gerekçelerle bugüne kadar üye olmayan
arkadafllar›m›z›n da üye olmalar›n› diliyorum. K›fl okulu ve
Derne¤imiz taraf›ndan verilen yurtiçi ve yurtd›fl› burs, kon-
gre destekleri gibi tüm programlardan ücretsiz olarak fay-
dalanabilmek için derne¤imiz üyeli¤inin gerekli ve yeterli ol-
du¤unu da hat›rlatmak istiyorum. Asistanl›¤›m›n bitmek
üzere oldu¤u bugünlerde bir y›l boyunca yürüttü¤üm göre-
vimi devam ettirecek arkadafl›ma baflar›lar diliyorum.
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ULUSLARARASI KONGRELER

67th Annual Meeting of the American 
Academy of Dermatology
06-10 Mart 2009
San Francisco, CA, ABD

12th World Congress on Cancer of the Skin 2009
03- 06 May›s 2009
Tel Aviv, ‹srail

Summer Academy Meeting 2009 (Dermatology)
29 Temmuz-02 A¤ustos  2009
Boston, MA, ABD

10. Int. Congress of Dermatology 
20-24 May›s 2009
Prag, Çek Cumhuriyeti

Pediatrik Dermatoloji Uluslaras› Yaz Okulu
5-7 Haziran 2009, Askeri Müze Kültür Sitesi. ‹stanbul
www.pediatricdermatology2009.org

18th EADV Congress Berlin, Almanya
7-11 Ekim 2009
www.eadv.org

68th Annual Meeting of the American 
Academy of Dermatology
26 fiubat-02 Mart  2010
Miami, FL, ABD

69th Annual Meeting of the American 
Academy of Dermatology
04-08 fiubat 2011
New Orleans, LA, ABD

70th Annual Meeting of the American 
Academy of Dermatology
16-20 Mart 2012
San Diego, CA, ABD

ULUSAL KONGRELER

Dermatoloji 2009 Bahar Simpozyumu 
14-17 Nisan 2009, Askeri Müze Kültür Sitesi.
www.turkdermbahar2009.com

5.Uluda¤ Dermatokozmetoloji Günleri 
26 fiubat-01mart 2009 Bursa
www.Dermatokozmetoloji.Org

V. Ege Dermatoloji Günleri
7-11 May›s 2009 Bodrum 
www.egedermatoloji2009.org
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