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Çalışmanın Amacı

• 2022 Şubat TUS sınavı ile kontenjanların arttırılması

– 14.07.2022-30.09.2022 tarihleri arasında veri toplandı

– UEGS->1219 asistan

– Anket Katılımcı sayısı->856 asistan
– Katılım oranı %70.2



Kıdem dağılımı

• Kıdem dağılımına göre zaten yıllar içerisinde eğitim gören 
asistan sayısı artmaktadır



Hastane Dağılımı

• %90’a yakını Devlet Üniversiteleri’nde ve EAH’de eğitim 
görmektedir



Bir Önceki Ayda Tuttukları Nöbet Sayısı

• Katılımcıların yarısından fazlası 7 ve 7’den fazla nöbet 
tutmaktadır. 



İş Başlangıç ve İş Çıkış Dağılımı

• Yaklaşık yarısı mesaiden 1 saat önce 

• %82.5’i mesai saatinden 1 saat sonra 



Nöbet Ertesi İzin Hakkı Uygulaması

• %76.6’sı hastanelerinde nöbet ertesi uygulamasının olmadığını 
ifade etmiştir. 

Nöbet Ertesi İzin 

Hakkı

Devlet 

Üniversite 

Hastanesi

Eğitim ve 

Araştırma 

Hastanesi

Vakıf Üniversite 

Hastanesi

Uygulanıyor 40 (%11.8) 122 (%29.3) 38 (%38)

Uygulanmıyor 299 (%88.2) 295 (%70.7) 62 (%62)

Toplam 339 417 100



Nöbet Ertesinin Avantajları?

• %71’i daha çok kendine vakit ayıracağını

• %60.7’si daha az yorulacağını

• %61.4’ü daha çok ders çalışmaya vakit 

ayırabileceği 

– “Bu anketi okuyan varsa Allah aşkına 36 saat zulmüne son versin.”, 
“Bu bir insani ihtiyaç.”, “insan gibi hissetme, hayatın bir anlamı 
olduğunu hatırlama’’aileme kendime ve çevremdekilerle 
ilgilenebilme, zaman bulamayacağım şeylere zaman ayırma, akademik 
çalışmalara vakit ayırmanın sağlanması” 



Nöbet Ertesinin Dezavantajları?

• %35.9’u hastanede geçirilen sürenin azalması ile eğitim alacağı 
sürenin azalacağını

• %54’ü ameliyathanede geçirilen sürenin azalması ile eğitim 
alacağı sürenin azalacağı

• %29.2’si iş konsantrasyonunun azalacağını

• %33.6’sı hasta takibi düzeninin bozulacağını

• %20’si herhangi bir dezavantajının olmadığını belirtmiştir. 



Eğitimi Nasıl Değerlendirirsiniz?

• %11.9->Eğitim saati yok

• %75.8->Eğitim saati yeterli değil

• %56.7 -> Verimsiz



Eğitim Saatine Katılım Dağılımı

• Akran eğitimi önemli ancak yol göstericinin payı paha biçilemez



Eğitim Kadrosu?

• %47.1’inde 4-6 arasında öğretim görevlisi

• %22.9’unda 0-3 arasında öğretim görevlisi

• TUKMOS->eğitici standardı olarak en az biri doçent 
unvanına sahip en az üç eğitici bulunması ya da 
programda bir profesör ve bir doçentin asgari olarak 
bulunması gerekmektedir.

• %57.4’ü öğretici kadrosu-> yeterli değil



Asistan Sayısının Arttırılmasının Etkisi?

• %55.8 olumsuz etkisi var



Asistan Eğitiminin Kalitesinde Ne Önemli?

• %62’si öğretim görevlisi başına düşen asistan sayısının

• %85.9’u vaka çeşitliliğinin

• %54’ü asistan sayısının

• %40’ı poliklinik sayısının

• %60.4’ü eğitim saati süresinin

• %4.2’si öğreticilerin isteklilikleri



Asistan Sayısı Artmasının Eğitimdeki Negatif 
Etkisi?

• %73’ü öğretim görevlisi başına düşen asistan sayısı

• %57.6’sı bir asistanın göreceği vaka çeşitliliğinin azalacağı

• %29.1’i poliklinik eğitiminin azalacağı

• %23.4’ü eğitim saati



Asistan Sayısı Artması ile Artan Zamanda?

• %54.7’si eğitim dışı faaliyetlere zaman ayıracağını

• %65.5’i eğitim faaliyetlerine zaman ayıracağını

• %59.3’ü yurtiçi/yurtdışı rotasyon seçeneklerini denemek 
istediğini

• %57.1’i araştırma yapmaya vakit ayıracağını ifade etmiştir. 



Asistan Karnesi

• %14.5-> Hiçbir Bilgim Yok

• %53.2-> Karnem var

• %68->Kontrolü yapılmıyor

• %59.5 Karne kullanımı yetersiz bir yöntem 

Veriler hastanelerde elektronik ortamda toplanıyor-> Elektronik 
Karne ???



Ameliyathanede Geçirilen Günler

• Kıdem arttıkça ameliyathanede geçirilen gün sayısı artıyor



Poliklinikte Geçirilen Günler 

• Kıdem arttıkça bir miktar azalıyor



Özetle

• Asistanlar da eğitim kalitesinin düşeceğinden endişe 
duymaktadır

• Asistan sayısının artması belki çalışma şartları açısından pozitif 
bir etki yaratabilir

• Ankete katılanlar bizce UMUDUNU KORUYAN VE GELECEĞİNE 
YÖN VERMEK isteyenler 

• Motivasyonumuz bir değişiklik yaratırsak HERKESE UMUT 
OLURUZ



Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim

Saygılarımla




