EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ASİSTAN (UZMANLIK ÖĞRENCİSİ)
TEMSİLCİLİĞİ KURULU
ÇALIŞMA ESASLARI
KAPSAMI ve AMACI:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ana dal ve yan dal uzmanlık eğitimi almakta olan
uzmanlık öğrencilerinin öğrenme hakkı, nitelikli hizmet sunumu, kişisel gelişimleri ve temel
özlük haklarının savunulması ve gerektiğinde sorunların çözümüne yönelik çalışılması
amacıyla kurulmuş olan Asistan Temsilciliği Kurulunun çalışma esaslarını tanımlamak üzere
hazırlanmıştır.
GEREKÇE:
Tıpta uzmanlık eğitiminin temel amacı, daha sağlıklı bir toplum yaratmak için nitelikli, yetkin
“iyi” uzman hekim yetiştirmektir. Bu süreçte uzmanlık eğitimi niteliğinin sürdürülmesi çok
önemlidir. Tıpta uzmanlık eğitimi; temel bilgi ve becerilerin edinildiği tıp öğrenimi sonrası,
belirli uzmanlık alanlarına yönelme tercihi ile ‘hekim’ sıfatıyla çalışılan, mesleki uygulamada
belirleyici olan bir dönemdir. Mesleki uygulamanın insan merkezli olması hekime bilimsel ve
entelektüel sorumluluklar yüklemektedir. Bunun gereği olarak her türlü bireysel ve toplumsal
gelişimin zemininin oluşturulması uzmanlık öğrencisi hekimler için temel nitelikte önem
taşımaktadır.
TANIMLAR:
Uzmanlık öğrencisi: Tıpta uzmanlık eğitimi yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan kişilerdir.
Tıpta uzmanlık sınavı (TUS) ve Yan dal uzmanlık sınavı (YDUS) ile Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde uzmanlık eğitimi görmek üzere yerleştirilmişlerdir. Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi (EÜTF) veya Sağlık Bakanlığı kadrolarında yerleşmiş olabilirler.
Uygulamada “asistan” tanımı yerleştiği ve kabul gördüğü için bu çalışma esaslarında
“asistan” olarak anılacaktır.
Asistan: Tıpta uzmanlık eğitimi görmek üzere araştırma görevlisi kadrosunda; eğiticilerin
gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda
görev alan deontolojik ve etik kurallara uymakla yükümlü uzmanlık öğrencileridir.
Asistan Temsilciliği Kurulu: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları (uzmanlık
öğrencileri) arasından temel, dahili ve cerrahi tıp bilimlerinden ve yabancı uyruklu asistanlar
arasından seçilen birer temsilcinin katılımı ile oluşur. Her temsilci, temsil ettiği gruptaki
asistanlar tarafından seçilir.
Anabilim Dalı / Bilim Dalı / Birleşik Yan Dal Temsilcileri: Uzmanlık eğitimi veren
dallardaki ve birleşik yan dal eğitim programındaki asistanlar tarafından kendi aralarından
seçtikleri temsilcilerdir.
Asistan Temsilciliği Kurulu ile iletişimi sağlar, öneriler getirir. Temsilcisi olduğu asistanların
görüş ve önerilerini iletir. Temsilcisi olduğu anabilim dalı, bilim dalı ve birleşik yan dal
eğitim programlarının yürütülmesi ile ilgili görüşlerin ve geri bildirimlerin toplanması ve
iletilmesinde temsilcilik görevi yapar.

Ege Üniversitesi Asistan Temsilcisi: Asistan Temsilciliği Kurulu üyeleri tarafından, temel,
dahili ve cerrahi tıp bilimleri asistan temsilcileri arasından seçilir. Fakülte Yönetim Kuruluna
katılır, asistanları temsil etmek üzere görüşleri bildirir, oy hakkı yoktur.
TARİHÇE:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Temsilciliği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık
öğrencileri (asistanlar) arasından temel, dahili ve cerrahi tıp bilimlerinden seçilen birer
temsilcinin katılımı ile 2007 yılında kurulmuştur. 2008 yılı itibariyle temsilcilik seçimlerine
yabancı uyruklu asistanların da katılımı kararı alınmıştır.
ASİSTAN TEMSİLCİĞİNİN AMACI:
Fakültemizde öğrenim görmekte olan uzmanlık öğrencilerinin aşağıdaki amaçlara yönelik
haklarının savunulması ve ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktır.
1. Öğrenme
2. Nitelikli hizmet sunumu
3. Kişisel gelişim
4. Temel özlük hakları
Bu amaçlara ulaşmak için aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:
a. Hizmet ile eğitim ve araştırma alanları arasında doğru dengeyi oluşturmak
b. Uzmanlık öğrencilerinin özlük haklarının korunması için çalışmalar yapmak
c. Uzmanlık eğitimi konusunun Fakülte yönetim ve çalışma etkinlikleri içinde
öncelikli olması için etkin çalışmalarda bulunmak, bu konuda aktif talep ve
girişimler gerçekleştirmek
d. Uzmanlık öğrencilerinin araştırma etkinlikleri içinde etkin şekilde yer
alabilmeleri için girişimlerde bulunmak
e. Fakültenin Uzmanlık Eğitimi Komisyonu, Fakülte Yönetim Kurulu, Asistan
Temsilciliği Kurulu gibi organlarında uzmanlık öğrencilerini temsil etmek
f. Uzmanlık öğrencileri arasında iletişim ve sosyal ilişkileri geliştirecek iletişim
olanakları yaratmak, bu hedeflere yönelik sosyal ve sportif organizasyonlar
organize etmek. Bu konularda fakülte ve üniversite olanaklarından
yararlanılması için girişimlerde bulunmak, aracılık etmek ve aktif destek
vermek
g. Uzmanlık öğrencilerinin mesleksel ve meslek dışı alanlardaki kişisel
gelişimine yönelik toplantılar, kurslar, kuramsal ve uygulamalı eğitimler gibi
her türlü etkinliğin gerçekleştirilmesini talep etmek, organizasyonlarında yer
almak, duyuru ve etkin katılımın sağlanmasını katkıda bulunmak
h. Başka uzmanlık eğitim kurumlarındaki uzmanlık öğrencileri ile ulusal ve
uluslararası düzeyde ilişki ve iletişim kurmak, bu yolla eğitim ve araştırma

olanakları yaratıp, bunların duyurusu ve bu olanaklardan yararlanılması
konusunda etkin çalışmalarda bulunmak
i. Anabilim Dalı / Bilim Dalı / Birleşik Yan Dal Temsilcileri ile iletişim kurarak
iletilen önerileri ve sorunları değerlendirmek ve gereğini yapmak
j. Yukarıdaki hedeflere ulaşmaya ve geliştirmeye yönelik anket, araştırma ve
çalışmalar gerçekleştirmek
Yapılanma:
EÜTF Asistan Temsilciliği Kurulu üyeleri temel, dahili, cerrahi bilimlerde görev yapan
asistanlardan seçilen üç temsilci ve yabancı uyruklu asistanlardan seçilen bir temsilciden
oluşur.
Asistan Temsilciliği Kurulu,
1. Uzmanlık eğitimi, çalışma koşulları, özlük hakları konularında yapılan çalışmalar
ve alınan kararlarda asistanların yetkili karar organıdır.
2. Fakülte yönetim kuruluna katılacak temsilciyi (EÜTF Asistan Temsilcisi); TTBAsistan Hekimler Kolu çalışmalarına katılacak temsilciyi seçecek yetkili karar
organıdır.
3. Temel, dahili, cerrahi bilimler ve yabancı uyruklu asistan temsilcilerinin seçiminin
organizasyonunda yetkili karar organıdır.
4. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık öğrencisi olan tüm asistanlar
temsilcilik çalışmalarına katılabilirler, ilgili konu başlıklarına ilişkin yeni
yapılanmalar oluşturabilirler. Asistan Temsilciliği Kurulu üyeliği gönüllülük
esasına dayanır. Kimse katılmaya ve görev almaya zorlanamaz.
İşleyiş:
1. Temsilcilik üyeleri her ay en az bir defa olmak üzere önceden planlanmış
tarihlerde toplanır. Toplantılara temsilci olmayan uzmanlık öğrencisi olan tüm
asistanlar katılabilir. Toplantı tarihleri bir önceki toplantıda katılımcılarının
aldığı kararla değiştirilebilir. Değişiklikler internet ortamında ve gerekli
durumlarda fakültenin görünür yerlerindeki panolarda duyurulmak zorundadır;
2. Toplantı öncesi belirlenen gündem maddeleri ile toplantı sonrası alınan
kararlar internet ortamında ve gerekli durumlarda fakültenin görünür
yerlerindeki panolarda duyurulmak zorundadır.
3. Temsilciler arasından seçilen bir üye bu duyuruları yapmak ve kayıtları
tutmakla yükümlüdür;
4. Ardışık dört toplantıya gerekçe göstermeden katılmayan temsilcinin yerine
yeni temsilcinin seçilmesi için Ege Üniversitesi Asistan Temsilcisi ilgili
anabilim dalına bilgi verir.

5. Temsilci bir yıl süre ile seçilir. Her yıl Ekim ayı içinde temel, dahili ve cerrahi
bilimler ile yabancı uyruklu asistanlar ilgili temsilcilerini seçerek fakülte
yönetimine bildirir. Aynı temsilci birden fazla dönem seçilebilir.
6. Temsilciler kendi anabilim dalı ve/veya ilgili alan temsilciliklerinde (temel,
dahili, cerrahi ve yabancı uyruklu) diğer anabilim dalları ile benzer amaçlarla
çalışacak çalışma grupları oluşturabilir.
7. Çalışma grupları bilimsel kongreler için panel ve sempozyum düzenlemek,
önermek; değişik eğitim etkinlikleri düzenlemek; yayın hazırlamak gibi
etkinlikler yürütebilir.
8. EÜTF temel, dahili, cerrahi bilimler ve yabancı uyruklu asistan temsilcileri,
EÜTF Asistan Temsilcisi’ni, TTB – Asistan Hekim Kolu temsilcisini ve eposta topluluğu moderatörünü yılda bir defa bir yıl süre için seçer.
Temsilcilerin seçimi için salt çoğunluk, temsilcilerin değiştirilmesi kararı için
üçte iki oy gereklidir.
9. EÜTF Asistan Temsilcisi yıllık toplantılarda, bir önceki yılın çalışmalarını ve
gelecek yıl için planlanan etkinlikleri özetleyen “asistan temsilcileri yıllık
raporunu” yazılı olarak hazırlar ve ilk toplantıda sözlü olarak sunar.
İlişkiler
1. EÜTF Asistan Temsilcileri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) içerisinde oluşmuş olan
Asistan Hekim Kolu çalışmalarına temsilcileri aracılığıyla katılır.
2. TTB – Asistan Hekim Kolu temsilcisi etkinliklerin organizasyonundan
sorumludur.

Uygulama
1. Bu çalışma esasları, Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür ve onaylanır.
2. Bu çalışma esasları, EÜTF ilgili alan asistan temsilcileri arasında yapılacak açık
oylama ile yürürlüğe girer. Temel, dahili, cerrahi anabilim dalları ve yabancı uyruklu
asistan temsilcileri bu yönergenin yürütülmesinden sorumludur.
3. Ekim ayı içinde yapılacak ilk toplantıda çalışma esasları değişikliği talepleri için
gündem maddesi oluşturulur. Değişiklik onayı için temsilcilerin salt çoğunluğu aranır.
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