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AsisrANLARrN 6z(cUn)lUr HAKLART:

iTo Dt}TF asistan Komisyonu adna

Dr. Halis Ulag

Asistan ozln k haklarr asistan
orgLitlenmesinden ba! rmsrz olara k
dederlendirilemez, Bu nedenle bu sunumda
asistan ozluk haklarr ve asistan orgr.itlenmesinden
birlikte ba hsed ilecektir. Asistanlrk sIreci kadar;
belki daha da zor olan krsrm ashnda asistan
olabilmekti. Altr yrllrk ttp faktltesi elitimi sonrasr
biz asistanlarrn yagamr kabus gibi karsrmrza
dikilen iig harflik bir srnavla belirlendi "TUS" . TUS

oncesi aylar alfabenin ilk bes harfinden hangisinin
do$ru oldulunun bulunabilmesi iEin uykusuz
gecelere ve kalrn kalrn kitaplara adanmrgtr.
Gelmesinden korkulan Nisan ve Eylul aylarr hep
biraz erken geldi ve biz hep srnava biraz eksik
hazrrlanrlarak, bagkent yollarrna dugt0k. Alfabenin
ilk bes harfinden hangisinin dogru olabilecegi
ulruna gegirilen uykusuz gecelerin. okunamayan
kitaplartn. izlenemeyen filmlerin ve eksik
kaldt!tmtz her geyin faturasr 0E buGuk saatte
kesildi. Bu srnavr kazanarak sanslr oldu!umuzu
d0gunen biz asistanlarrn srireci boylece baglamrg
oldu.

Kazandr$rmrz boliimlere kayd rmrzr
yaptrrdrktan sonra daha once qo$umuzun
duymadrQr rakamlarla belirlenmig yasalara ba$lr
devlet memuru olarak asistanlrk hayatrmrza
bagladrk. ilk ogrendilimiz gey ayda kag nobet
tutacadrmrz oldu. Boylece uykusuz geceler
yeniden bagladr. "Olsun uykusuz gecelerde
harcadr!rmrz emelin karsrlr!r nobet parast olarak

95



IX. TIPTA UZMANLIK ECiTiMi KURUtTAfL

bize geri donecek" diye dtig0nuyorduk. Ancak
nobet parasr olarak kazandl$tmtz paranln
tuttudumuz nobetlerin yalnlzca seksen saatini
kapsadr!rnr oQrenince gagrrdrk ve ktzdtk.
Klzgrnlr0rmrz gagkrnh!tmrz kadar garesizdi.

Zamanla bir aylrk eme$imiz kargrlr!rnda aldr!tmtz
maag da yetmemeye bas,ladt. Maagtmtzrn her
geEen gun artan fiyatlar kargrsrnda gittikge
eridilini goriip, 0zuld0k.

Elitim ve o[retimimizin temelini olugturan
hiyerarsi, asistanltk hayattmtzda da olmazsa
olmazlardandt. En ktdemsiz olarak bu zincirin son
halkasrnr olugturan bizler, gerilimin boqaldtgt
halkalardrk. Genellikle sorulan bir soruyu
bilemedilimiz igin bazen de anlamakta guSltik
gekti!imiz bizim soru mlulu0umuzda olmayan-
sorunlar igin, haklr olarak uygun bir dille (!)

uyarrldrk. Sorulan sorulartn cevabtnt uykusuz
gozlerle ve anlayamadt!tmtz bir dilde okumaya

Eahgtrk; beceremedik. Ancak kimse kapasitemizi
agan ig yuk0ne bir goz0m bulamadt. bizde Eoziim
bulunabilece!i umuduyla bekledik.
Anlayamadr$tmtz bilgileri o$renebilmek iEin

kongreye gitmeye niyetlendik; ancak tatil
k6ylerinde yaprlan kongrelere paramtz yetmedi.
ilag firmalartntn insiyatiflerine kaldrk, ktig0ld0k.

Sagrrdr!rmrz, ktzdt!tmrz, tizuldii0umitz,
uyarrldt!tmtz, beceremedi!imiz. d090ndii!0m02
ve kiignldnQ0mLiz t0m bu sorunlart ifade
edebilece!imiz, sorunlara Eoz0m bulabileceQimiz
bir asistan org0tlenmesinin olmadr!rnr gorduk,
allanacak halimize g0ld0k. Peki allanacak
halimize gulmek bir yazgr mrydt?

Asista n org0tlenmesinin tarihine
baktr!rmrzda bunun bir yazgr olmadr!r goriiltir.
12 Eylnl 1980 deki postal seslerinin ttim toplumsal
orgutlenmeleri btgakla keser gibi
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sonlandrrmasrndan once asistanlarrn org0tlu
olduQu gortilur. '1975 yth oncesinde "Uuas" adlr
Universite Asistanlan Sendikasrnrn varlr!r bu
alanda onemli bir boslu$u doldurmaktaydr. Ocak
1975 tarihinde UNAS s0recinde de yer alan
asistanla n da katkrsryla "TUMAS" (Trim

Universite, Akademi, Yiiksek Okul Asistanlarr
Birlioi) kuruldu. TUMAS kuruldugu Ocak 1975
tarihinden kaprsrnrn mLihiirlendili Ey[il 1980
tarihine kadar IUMOD (Ium OQretim Uyeleri
Dernefi) ile hem toplumsal mOcadelede hem de
ozl0k haklarr m0cadelesinde omuz omuza hareket
etti. TUMAS 5 yrllrk yagamrnda. varolan gOOo

asistanrn 3000'nini org0tlemeyi bagard r.

6rgtitlemekle kalmaytp 0yelerini sadece aidat
veren Uye konumundan gtkararak olugturdu!u
komisyonlartnda fiilen qaltsan asistanlara
do n ii qtr.i rd ri .

T0rkiye'nin bir Eok ilinde gubeler kuran
TUMAS, qegitli komisyonlar kurarak galrgmalarrnt
srird0rdLi. Ozl0k haklarr komisyonu, orgiitlenme
komisyonu, sosyal faaliyetler komisyonu, o
donemin 0niversite yasasrna alternatif bir yasa
hazrrlama komisyonu, basrn yayrn komisyonu
varolan komisyonlardan bazrlarrydr. Ortak aktlla
tiretti kleri pro.jelerini, drigiince ve f ikirlerini basr n

yayrn komisyonu aracrlr0ryla dtizenli olarak
qrkardrklan bir bultenle asistanlarla
paylagtyorlardt.

Asistan o rg iltlen mesin deki temel
sorunlardan biri asistanlr0rn gegici bir statri olmasr
nedeniyle siireklililinin olmamasr olara k
algrlanabrlir. Oysa TUMAS bunu asistanlr{a yeni
baglayan asistanlan s0rece dahil ederek agmrg ve
birlik iginde bir hareketlilige don0strirmustu.
Asistanlrk s0reglerinde TUMOD ile birlikte
galrgmalar yur0tm0g, paneller dtizenlemis ve
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birlikte mucadele etmig olan TUMAs 0yeleri
asistanh!r bitirdiklerinde f0voo'e dahil olarak
s0rekliliklerini sa!lamtglardtr.

Ancak 1980 ytlrnda toplumsal yagamtn
kesintiye u!ramasr sonrastnda t0m demokratik
iEleyiq qibi asistan orgutlenmesi de da$rldr. Ancak
bu da!rlmrglrk bu alanda sorunlartn da da$tldtgt
anlamtna qelmiyordu. Hatta hem ozluk haklarrnda
hem de orgutlenmedeki sorunlar katlanarak
artmaya bagladr. Doksanlr ytllarrn baglartnda bazt
hareketlenmeler yaganmadt de!il. Orne!in 9u
anda 14 gubesi ve 1158 uyesi ile 0yelerini o/o 97

oranrnda kapsayan T0rkiye Psikiyatri Dernegi 1995
yrInda motor guciinu psikiyatri asistanlartntn
olugturdu!u Psikiyatri Asistanlan ve Uzmanlt!t
Derne!i tarafrndan kurulmuqtur. Ancak halen
okyanusun iEinde birbirinden habersiz ve daltntk
adacrklar gibi duran biz asistanlar, gtkartlmast
planlanan "Kamu Yonetimi Temel Kanunu" ile
kamuda qahgan t0m emekEiler gibi arttk is
g0vencesiz ve performansa dayalr olarak qaltqma
ile ylz y0ze gelmiq bulunmaktayrz. Arttk sadece
ozl0k hakkrmrz iEin degil yagam hakkrmtz igin

toplumun her kesiminde yan yana durabilecelimiz
orgutlenmelere ihtiyacrmrz var.

Bu bilincin yayrlmast ve yan yana
getirilebilmesi amactyla bizler bulundu!umuz
kurum olan Dokuz Eylnl Universitesi Trp

Fak0ltesinde asistanlar olarak Mart 2003 tarihinde
orgr.itlenmeye bagladtk.

ilk olarak asistan orgutlenmesinin T0rk
Tabibleri Birlili iqinde gergeklegtirilmesini
kararlagttrarak izmir Tabip odasr bLinyesinde bir
Asistan Komisyonu oluqturulmast iqin bagvuruda
bulunduk. Oncelikli hede{ olarak DEUTI yerelinde
asistanlann temel sorunlartnt belirlemek uzere
T0rk Tabipleri Birli!i tarafrndan haztrlanan bir
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anket EalrEmasrna bagladtk. Boylece asistanlarrn
ozellikle ozlilk haklarr konusundaki temel
sorunlannr saptamayr ve bu suregte t0m asistan
arkadaglarr stiregten haberdar etmeyi planladrk.
Tum gabalara karsrn 437 asistandan 246'srna
ulagabildik. Ancak 246 asistana ulagabilmemiz
bile asistanlar arasrndaki iletisimsizlilin bir
gostergesiydi. Anket ozellikle e!itim, qalrsma
kogullart, orgutlenmeyi igeren sorular iEeriyordu.

Anket sonuglarrnr de$erlendirdigimizde;
trpta uzmanlagmantn gereklilili ulkemiz
gerEekligini gostermesi aqrsrndan da onemliydi
E0nkri yanrtlann %58'i bilimsel bir gerekliligi,
%52'si ekonomik nedenleri, %19'u toplumsal
yararlrhQt, %16'st sosyal nedenleri, o/o8'i ise
akademik kariyer kaygrsrnr dile getiriyordu. E!itim
s0recini nasrl bulundu!u sorusuna ise ok72

oranrnda yorucu oldulunun soylemesiyle birlikte
19 arkadagrmtz onur ktrrcr bulduklarrnr ifade
etmiglerdi. Bu Cok uz0cri ve bir o kadar da
dugundu rucuydti. Bu orantn yaklagtk 0Ete birini
cerrahi branElarrn olugturdulunu gormek bu
bolLimlerde ki usta grrak iliskisinin nasrl hiyerargiye
doniqt000nri gostermekteydi.

Asistanlafln yarrya yakrn bir krsmr ( % 52 )
kendisini aragtrrma gorevlisi olarak goremiyordu.
(0nkii arastrrma yapamama, rutin isler iginde
bo!ulma, sekreterlik iglerini yapmak zorunda
kalma. teknik konularda qalrgtrrrlma, insiyatif
kullanamama gibi nedenlerin buna engel
oldu$unu belirtiyorlardr. Asistan elitiminde esas
olugturan seminerler genel olarak duzenli (%87)
olmakla beraber ozellikle cerrahi branslarda
asistan dersleri (% 29) yaprlmryor veya duzensiz
(%23) olarak yaprlryordu. Asistanlann bilgi, beceri
ve gahgmalarrn rn objektif deledendirilmesi
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soruldu$unda o/o77 ota nda olumsuz yanttla
ka rqrlagrldr.

Asistan e!itiminin standart olmadt$tnln bir
diler gostergesi de anabilim dallarrndaki olretim
qorevlisi sayrsr asistanlarca bilinmemesiydi.
Bununla birlikte asistanlarda yeterince bilgi
kaynaklarrnr kullanmtyordu. 0rneQin asistanlartn
Yo85'i ara srra kutuphaneye gittiklerini
belirtmiglerdi. Ayrrca bir di$er adlandtrma ile

aragtrrma gorevlisi olan biz asistanlarrn yalntzca o/o

43'0 tez dts,rnda aragttrma yurtituyordu.

Kurs, kongre ve bilimsel toplanttlara katlltm
konusunda bol0mler arastnda farkltltklar dikkati
qekmekteydi. Bu toplanttlara kattltm oranlart
temel bilimler asistanlartnda %73, klinik bilimler
asistanlaflnda 7o 62 ve cerrahi bilimler asistanlartn
da ise'k42 idi. Kongreye katllamama nedenlerine
bakrldr$rnda ilk strayt izin sorunu almakta
ardrndan ekonomik nedenler gelmekteydi.

Asistanlarrn emeklerinin ka rgtlt!tnda
aldrklarr Licretin yeterliligi soruldu!unda, %93
oranrnda yanrt kazantlan ucretin yagam

standartlannr kargtlamadt!tnt gosteriyordu. Hem
ekonomik nedenler hem de zaman stklntlsl
nedeniyle asistanlartn 7o66 st sosyal aktivitelere
zaman ayrram tyordu.

Ankette Eozum onerilerinin de ortaya
grkmasr asltnda ozluk haklarr m0cadelesinin
orgutlenmekten gegti!ini gosteriyordu; qtink0
ankete kattlan asistanlartn Yo 92 si asistan
orgritlnlugtin0n anabilim dallartndaki uzanttst
olan asistan temsilcilerinin kurum yonetimine
etkin olarak kattlmast gerekliligini dr.igunuyordu.
Ayrtca Turk Tabipler Birliginin uzmanltk e!itim
sureqlerinde soz ve karar sahibi olmasr gerektigini
drisunenlerimiz de % 90'd t.
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Anket sonuelafl DEUTF asista nlan nln
sorunlafl hakktnda genis bir yelpaze sunuyordu.
6zellikle birimler arasrndaki farklrlrklar istanbul
Tabip Odastntn 200'1 yrlrnda yayrnladrgr
"Uzmanltk Egitimi istanbul Raporu" nun sonug
boliimLinde belirtilen kurumlar ve birimler
arasrndaki farklrh!r destekliyordu. Ancak bizim
anket sonuglarrmrz bu duruma goz0m olarak
orgutlii olmayr da 0ngoruyordu.

Anket sonuglarrnr delerlendirdikten sonra
Asistan Komisyonumuzun Dokuz Eylul Universitesi
Ttp Fak0ltesi Dekanlr!r ile yaptrgr goriiQmeler
sonrasrnda anket sonuClannda ortaya qtkan
sorunlarrn paylagrmr ve Sozum yollannr birlikte
uretebilmek amacryla; oncelikle yaklasrk 200
asistan arkadasrmrztn ve DEUTF dekan ve dekan
yardrmcrlarrnrn katrldrlr bir toplantr d0zenledik.
Sonra bu anket sonuqlan DLU I F Dekanltgt
tarafrndan anabilim dallarr baskanlarrna ve
ardrndan fakLilte kuruluna sunuldu. Bu sunumlar
sonrasrnda DEUTF Dekanltgr tarafrndan asistanlrk
e!itimindeki eksiklikleri saptamak amacryla bir
anket uygulandr. Anket sonuglarr ile t0m anabilim
dallarrnda yaprlandrrrlmrs yo!un bir egitim
programr baglatrldr. Tiim bu qelismelerin
sonrasrnda DEOTF Dekanltor brinyesinde anabilim
dalla rr asistan temsilcilerin in/bas, asistanlann
kattlrmr ile asistan kurulu olugturulma s0recine
girildi. Boylece baqasistanlar dtslnda bazr anabilim
dallart segimle asistan temsilcilerini seqti. gu anda
asistan kurulu olugtu rulmaya Ealrgrlryor.

DEUTF ve izmir Tabip Odasr'nda yaklasrk 8
aydrr gahsarak ingaa etmeye Ealtgtt0lmtz asistan
org0tlenme sureci ozellikle asistanlarrn, ttp
fak0ltesi yoneticilerinin, o{retim uyelerinin ve
lzmir Tabip Odasr'nrn e9gud0m0 ile krsa zamanda
onemli kazanlmla r salladr. Asistan
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org0tlenmelerinin birbirinden ba!rmstz olarak
Ankara ve istanbul'da da bagladr!rnr, Tabip
odalarrnda asistan komisyonlartntn kuruldulunu
olrenmemiz T0rkiye genelinde asistan
org0tlenmesinin ola bilecelinin umudunu da
beraberinde getirdi. Ayrtca Vlll. Ttpta Uzmanllk
Egitimi Kurultayr sonuq bildirgesinde yer alan TTB-

UDKK binyesinde bir asistan inisiyatifi
olugturulmastna, her uzmanltk dernelinin bu
yaprlanma iginde iki uzmanltk olrencisiyle temsil
edilmesine ve uzmanltk e!itimi ile ilgili olarak
aLnacak her turl0 karar ve uygulamada bu

inisiyatifin aktif katrhmr ve ilgili alt komisyonlarda
temsilinin sa!lanmastna iligkin karar bu umudu
perEinlemigtir.

Trpta Uzmanlrk Stnavt ile baglayan asistanltk
s0recimizde qolumuz a$lanacak halimize g0lerek
yagamlarrmrzt surdurmeye devam ediyoruz. Oysa

a!lanacak halimize g0lmenin, DEUTF yerelinde bir
yazgr olmadrlrnr yagayarak ve mircadele ederek
ogrendik. Yerellerde baslayan asista n

0rgtitlenmeleri Tabip Odalarrnda ete kemile
biirunmeye bagladr.

Evet her birimiz farkh uzmanltk dallarlnda
olabiliriz; ancak sorunlartmtztn bnynk bir
bol0milnde ortaklagryoruz. Trpkr farkh
kaynaklardan dogan ancak benzer galkanttlardan,
benzer dar bolazlardan geqen nehirlerdeki su

damlalart 9ibi. Kimimizin kat edece$i mesafe ktsa

ve qalkantrsrzken, kimimizin kat edece!i uzun
yolda akrntrlarla bo$ugmak zorunda. Edip
Cansever'in "YerEekimli Karanfil" giirinde dedi$i
gibi biz asistanlar bir sevdayr birlikte bLiyutebilir ve

tum farklrlrklarrmtza karqtn yedi rengin beyaza
kesmesi qibi birlegebiliriz...
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