
PEDİATRİ ASİSTANLARININ
SORUNLARI VE

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

DR.AYŞE ÜNAL YÜKSEKGÖNÜL
GAZİ  ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI



EĞİTİM

ÇALIŞMA

KOŞULLARI

ARAŞTIRMA 

YAYIN



GENEL SORUNLAR

Nöbet ertesi çalışma zorunluluğu 11

Asistana eğitim alacak değil iş 
yapacak kişi gözüyle bakılması 

7

Tez hazırlığı için son yıl yeterli vakit     
ayrılmaması

10

Asistan görev, yetki, sorumluluk ve 
öğrenim  hedeflerinin belirlenmemiş 

olması veya uygulanmaması 
9



GENEL SORUNLAR

Eğitimin yeterli olmaması 6

Bilimsel araştırma için teşvik  
eksikliği

5

Nöbet sayısının fazla olması 6

Günlük çalışma saatlerinin fazla 
olması

5





ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ  

TEMEL  SORUNLAR 



Çalışma Koşulları
-Tez departmanını tanımak 
için yeterli süre olmaması
-Bilimsel çalışmalarda yan 
dal asistanlarının öne 
çıkarılması
-İş yükü nedeniyle asistanın 
yeterli vakit bulamaması

Rehberlik
-Tez konusunu belirleme 
süresinde gecikme
-Öğretim üyelerinin rehberlik 
yapacağı konuda ilgi yetersizliği
-İstatistik desteğine ulaşmada 
zorluk
- Öğretim üyelerinin yeterli vakit 
ayırmaması

Kaynak 
-Proje desteğinin yetersiz 
olması
-Verilere ulaşmak için 
hastaneye bağımlı olmak 

ARAŞTIRMA 
YAYINLA İLGİLİ 

TEMEL  
SORUNLAR 

Eğitim
-Araştırma yapmak
için gerekli bilgi ve
motivasyon eksikliği



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

-Tez departmanında asistanların daha uzun süre çalışması

-Çalışma yapılırken departmandaki asistana  öncelik verilmesi

-Yayın yapan asistanların nöbet sayısının azaltılması / kongre  vs. ile 
ödüllendirilmesi

-Nöbet sayılarının ve çalışma saatlerinin azaltılması

-Tez hocasını değiştirebilme/seçme hakkının sağlanması

-Asistanların çalışma yapması konusunda öğretim üyeleri tarafından teşvik 
edilmesi

-Tez danışmanı olacak öğretim üyesinin yeterince yayını olmalı

-Tez konusunun 2. yılın sonunda belirlenmiş olması ve  tez konusunda 
değiştirmelerin olmaması

-Yayınlara ücretsiz ulaşım imkanının artırılması

-İstatistik hizmetlerinin artırılması



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Evden literatür ve hasta 
bilgilerine ulaşımı 
sağlayacak ağlar 
kurulması (88)

Son sene asistanlarına 
çalışma ve tez için 

nöbetsiz süre ayrılması 
(104)

Bilimsel çalışmanın nasıl 
yapılacağı konusunda 
eğitim verilmesi (104)

Tez departmanı öğretim 
üyesiyle belirli günlerde 

görüşme imkanı 
sağlanması (109)

Uzmanlık öğrencilerinin 
tez yapma zorunluluğu 

kaldırılsın (123)













SONUÇ OLARAK 

• Asistanların iş yükünün azaltılması için 
önlemler alınmalı

• Çalışma saatleri standardize edilmeli

• Müfredat hazırlanmalı



Teşekkürler…


