TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ
GENEL CERRAHİ ASİSTAN KOMİSYONU YÖNERGESİ
(TCD YK’ nun 13.12.2009 tarih ve 363 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; genel cerrahi alanında uzmanlık eğitimi görmekte olan asistanların;
(a) Uzmanlık eğitiminde karşılaşabilecekleri sorunları belirlemek ve bunlara çözüm üretmek,
(b) Uzmanlık eğitimleri süresince karşılaşabilecekleri mesleki ve özlük hakları ile ilgili sorunlarını
belirlemek ve bunlara çözüm üretmek,
(c) Kendi içlerinde diğer asistan meslektaşlarıyla ve TCD’ nin diğer resmi organları ile
iletişimlerini arttırmak,
Amacına dair usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge TCD YK tarafından görevlendirilmiş bir temsilci, TCD Yeterlik Kurulu
tarafından görevlendirilmiş bir temsilci ile yürürlükte olan Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği mevzuatına göre
Genel Cerrahi uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi veren tüm cerrahi servis ve kliniklerin asistanları
arasından belirlenmiş temsilcilerden oluşan komisyon genel kurul üyelerini kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) TCD tüzüğünün 2. maddesine ve “Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri”
bölümünün -ö bendine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede yer alan ifadelerden;
(a) TCD; Türk Cerrahi Derneğini,
(b) TCD YK; Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulunu,
(c) Asistan; üniversite genel cerrahi anabilim dallarında mesleki eğitimini sürdürmekte olan
uzmanlık öğrencileri ile TC Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde mesleki eğitimini
sürdürmekte olan genel cerrahi asistanlarını,
(d) TCD Yeterlik Kurulu: Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulunu,
(e) TCD Asistan Komisyonu Genel Kurulu (AKGK); Türk Cerrahi Derneği Asistan
Komisyonu’nun kuruluş aşamasında anabilim dalı başkanlarından ve klinik şeflerinden temsilci istenerek
oluşturulan temsilciler komisyonunu,
(f) TCD Asistan Komisyonu Yürütme Kurulu (AKYK); Genel kurulca seçilen, bir başkan ile
üniversite hastanelerinde çalışan bir ve eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan bir asistandan oluşan iki
ayrı sekreter, iki adet üye’den oluşan kurulu,
(g) TCD Asistan Komisyonu Çalışma Grubu; Türk Cerrahi Derneği üyeleri arasından oluşan,
TCD YK’ na karşı sorumlu genel cerrahi uzmanlarının yer aldığı çalışma grubunu,
(h) TCD YK Temsilcisi; Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu tarafından TCD Asistan
Komisyonuna görevlendirilen temsilciyi
(i) TCD Yeterlik Kurulu Temsilcisi; Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu tarafından TCD Asistan
Komisyonuna görevlendirilen temsilciyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Yapılanma
Kuruluş
Madde 5- (1) Genel Kurul kuruluş aşamasında anabilim dalı başkanlarından ve klinik şeflerinden temsilci
istenerek oluşturulur,
(2) Genel kurul işlerlik kazandıktan sonra AKYK temsilcilerinin seçimle belirlenmesine yönelik çalışmalar
yapılır,
Genel Kurul
Madde 6- (1) AKGK, TCD’ nin her yıl düzenlediği ulusal kongreleri esnasında toplanır, toplantıya dair
gündem ve program Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yürütme Kurulu
Madde 7- (1) AKYK, AKGK üyelerinin kendi içlerinden iki yıllık bir süre için seçtiği beş kişilik bir
kuruldur.
(2) Bu kurul;
(a) Yılda en az iki kez toplanır,
(b) İlk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve iki sekreter seçer,
(c) Bu süreden önce kurul üyelerinden biri uzmanlık sınavına girer ve asistanlık statüsünü kaybeder
ise ilk yedek üye, AKYK’ nun asil üyesi olur,
(d) Asistanlık statüsünü yitiren üyenin başkan veya her iki sekreterden biri görevini taşıması
durumunda ise, AKYK gerçekleştireceği bir toplantı ile yürütme kurulu içinden yeni bir başkan veya
sekreter seçer,
(e) AKYK Başkanı sorumluluğunda yürütme kurulu üyeleri arasında elektronik posta aracılığı ile
iletişim sağlanır,
(3) TCD YK tarafından görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi; TCD Yeterlik Kurulu tarafından
belirlenen bir yeterlik kurulu üyesi ve TCD Asistan Komisyonu Çalışma Grubu üyeleri ile TCD’ nin tüm
üyeleri AKYK toplantılarına alınacak kararlarda oy hakları olmaksızın katılabilir,
(4) Toplantı zamanları ve merkezi Asistan Komisyonu Yürütme Kurulu teklifiyle TCD YK tarafından
belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşleyiş, Görev tanımları
Asistan Komisyonu Genel Kurulunun Görevleri
Madde 8(1) AKYK’ nda iki yıllık bir süre görev yapmaları için kurul Üyeleri arasından beş asil ve beş yedek üye
seçer.
(2) Asistanlarının eğitim, araştırma, özlük hakları ve sosyal konulardaki sorunlarını tartışır, çözüm önerileri
üretir,
(3) Asistanların TCD ile iletişimini sağlar;
(a)Asistanların TCD’ den beklentilerini,
(b) TCD’ nin asistanlardan beklentilerini,
(c) İletişimde yaşanan sorunları tartışır ve çözüm önerileri üretir.
(4) Asistanların birbirleri ile iletişim ve dayanışma içinde olmaları için çalışmalar yapar.

Asistan Komisyonu Yürütme Kurulunun görevleri
Madde 9(1) AKGK’ nca alınan kararları TCD YK’ na iletir ve TCD YK onayından sonra alınan bu kararları
yürütür.
(2) Asistanlar ile TCD arasındaki iletişimi eksiksiz ve kesintisiz sağlar.
(3) TCD YK toplantılarında asistanlara ilişkin sorunları gündeme getirir.
(4) Kongre düzenleme kurullarına önerilerde bulunur ve gerektiğinde toplantılara katılır.
(5) TCD Yeterlik Kuruluna önerilerde bulunur ve gerektiğinde toplantılara katılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son hükümler
Yürürlük
Madde 10- (1) Bu yönerge Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11- (1) Bu yönerge hükümlerini Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

