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TKDCD Asistan Kulübü 2021 yılı 3 Aralık 2021 tarihinde Sapanca’da 

gerçekleştirilen TKDCD Koroner Odak Toplantısında toplantı katılımcısı 

asistanlar ile yapılan değerlendirme oturumunun ardından TKDCD Yönetim 

Kurulu’nun 4 Aralık 2021 onayı ile kurulmuştur.  

TKDCD Asistan Kulübünün amacı TKDCD faaliyetlerine genç üyelerin 

katılımının artmasını sağlamak, ülke çapındaki genç cerrahların iletişimini 

kolaylaştırmak, TKDCD’nin kurumsallığının genç meslektaşlarımızın ilk üyelik 

günlerinden itibaren başlayabilmesinin alt yapısını oluşturmak, eğitim başta 

olmak üzere genç hekimlerin özlük hakları ve/veya yaşayabileceği sorunlar 

konusunda çalışmalarda bulunarak çözüm önerileri geliştirmek, bilimsel 

faaliyetlerde bulunmak ve bu faaliyetlere uygun etkinlikler gerçekleştirmektir. 

TKDCD Asistan Kulübü bu yönetmelikte bahsedilen esaslar uyarınca 

çalışır.  

Bu yönerge ile TKDCD Asistan Kulübü oluşturulmuştur ve 3 Aralık’ta 

yapılan değerlendirme toplantısında gönüllü olan kişiler arasından belirlenen 

12 kişi TKDCD Yönetim Kurulu tarafından TKDCD Asistan Kulübü Kurucu 

Yürütme Kurulu olarak belirlenmiştir. 

TKDCD Asistan Kulübü TKDCD’ye karşı sorumludur. Tüm faaliyetlerini 

TKDCD Yönetim Kurulu’nun bilgisi ve onayı ile gerçekleştirebilirler. TKDCD 

adına bu bilgi ve onay süreçlerini TKDCD Genel Sekreteri ile yürütürler. 

Yönetim Kurulu tarafından onaylanmamış herhangi bir aktivite 

düzenleyemezler. TKDCD Yönetim Kurulu, bu yönergeyi güncelleme, yeni 

kurullar kurma, mevcut olanları kaldırma yetkilerine sahiptir. 
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TKDCD Asistan Kulübü üyeliği için halen Kalp ve Damar Cerrahisi 

uzmanlık eğitimi almakta olan TKDCD üyesi asistan olmak gereklidir. TKDCD 

Asistan Kulübü üyeliği Uzmanlık sonrası ikinci yılda kendiliğinden sona erer. Bu 

yönergede bahsi geçen TKDCD Asistan Kulübü alt kurullarına katılmak için 

halen asistan ve TKDCD üyesi olmak şartı vardır. Kulübe ve alt kurullara 

katıldıktan sonra üyelik kişi kendi ayrılmadığı sürece uzmanlık sonrası ikinci yıl 

bitimine kadar devam eder.  

TKDCD Asistan Kulübü Alt Kurulları ve Çalışma Usulleri şu şekilde 

belirlenmiştir. 

TKDCD Asistan Kulübü Kurucu Yürütme Kurulu, Klinik Temsilcileri Kurulu 

ve Alt Çalışma Gruplarından oluşur. 

Kurucu Yürütme Kurulu: TKDCD Asistan Kulübünün kurulması, asistan 

üyelerin aktif katılımının sağlanması, projeler geliştirilmesi ve yürütülmesi ve 

altı kurulların çalışmalarının planlanması konusunda görev alır.  

Bu yönerge ile kurulan Kurucu Yürütme Kurulu Nisan 2022’de yapılacak 

TKDCD Genel Kurulun’dan sonra Yürütme Kurulu olarak görev yapmaya devam 

eder. Yürütme Kurulu’nda görevli olan üyelerin görev süresi uzmanlık sonrası 

ikinci yılda sonra erer. Yürütme Kurulu’na yeni üye atanması TKDCD Yönetim 

Kurulu tarafından yapılır. 

TKDCD Asistan Kulübü Yürütme Kurulu faaliyetler ve kurullar arası 

işleyişin kolaylaştırılması ve yürütülmesi konusunda görev yapmak üzere 

Yürütme Kurulu üyeleri arasından bir Genel Sekreter belirler. Genel Sekreterlik 

görevi asistanlık bitimi ile sona erer. Asistanlık süresi biten Genel Sekreter 

görevini Yürütme Kurulunun Yürütme Kurulu üyeleri arasından oy çokluğu ile 

belirleyeceği bir asistana devir eder. 

Klinik Temsilcileri Kurulu: Kliniklerin temsil edilmesi ve organizasyonun 

kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla her klinikten asistan hekimler 
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gönüllülük esasına göre çalıştığı klinik adına kurulda yer alır. Klinikteki asistan 

sayısı üzerinden her 10 asistan sayısı için birer temsilci klinikler adına görev alır. 

Asistan sayısı 10 ve altı olan kliniklerden de birer temsilci kabul edilir. Yürütme 

Kurulunda görev alanlar bu sayılara dahil edilmez. Klinikler, TKDCD’nin yazılı 

talebi ile temsilcilerini TKDCD Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirirler. Klinik 

temsilcisi bildirilmeyen klinik asistanları TKDCD’ye kendileri de taleplerini 

iletebilirler. 

Klinik Temsilciler Kurulu TKDCD Asistan Kulübünün aktif çalışması, 

projeler geliştirmesi ve gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütürler ve 

çalışma gruplarında görev alırlar. 

Çalışma Grupları: Yürütme Kurulundan ikişer temsilci ve Klinik 

Temsilcileri Kurulundan en fazla 10 temsilciden oluşacak şekilde çeşitli çalışma 

grupları kurulur. Bu gruplar her iki kuruldan gelecek önerilere göre artırılıp 

azaltılabilir. Bu yönerge ile birlikte Sosyal Medya Çalışma Grubu, Toplantı ve 

Kurs Önerme Çalışma Grubu, Asistan Eğitimi Öneri Çalışma Grubu, Klinik 

Araştırma ve Burs Çeşitlendirme Çalışma Grubu, Yurt Dışı İlişkiler Çalışma 

Grubu, Mecburi Hizmet Çalışma Grubu kurulmuştur. Bu çalışma gruplarının 

katılımcıları Klinik Temsilcileri Kurulu oluşumundan sonra belirlenecektir. Klinik 

Temsilcileri Kurulu’nun talebi ile yeni çalışma grupları kurulabilir.  

Çalışma Kurulları TKDCD Tüzüğünde belirtilen amaçlara yönelik projeler 

geliştirerek bu projeleri TKDCD Yönetim Kurulu’na sunarlar. Onaylanan 

projelerin hayata geçirilmesi için çalışırlar. 

Her bir çalışma Çalışma Grubunca belirlenen ve TKDCD Yönetim 

Kurulunca onaylan görev ve projeler için proje ekibi oluşturulur. Bu ekip, 

gönüllük esasına göre Çalışma Grubuna Klinik Temsilcileri Kurulundan gelen 

üyelerden en az ikisi ve yürütme kurulundan gelen üyelerden en az birinin 

katılımı ile oluşur. Bu temsilciler ilgili görev ya da proje kapsamında TKDCD 

Yönetim Kurulu ile çalışır. 
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TKDCD Asistan Kulübü kurulları ve grupları toplantıları gerekli gördükleri 

sıklıkta toplanarak sürdürür ve kararlarını oy birliği ve/veya oy çokluğu ile alır. 

Üst üste 3, bir yıl içerisinde yapılan toplantıların toplamda 4’üne katılmayan üye 

kurul ve grup üyeliğinden ayrılmış sayılır. TKDCD Yönetim Kurulu TKDCD 

Asistan Kulübü Yürütme Kurulu ile yılda en az bir kez toplantı gerçekleştirir ve 

faaliyetler ve hedefler hakkında görüş alışverişinde bulunur.  

Bu yönerge TKDCD Yönetim Kurulu’nun 21 Ocak 2022 tarihinde yapmış 

olduğu toplantıda kabul edilmiştir.  

Kurucu Yürütme Kurulu: 

Asistan Temsilcileri 

Fevzi Ayyıldız 

Zinar Apaydın 

Yusuf Çorbacıoğlu 

Halit Er 

Sedat Karaca 

Emre Külahçıoğlu 

Alper Selim Kocaoğlu 

Mert Meriç 

Tahsin Murat Tellioğlu 

Yusuf Taşpınar 

Elif Yazgan 

      Yasin İnal 

 

 

 

 


