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Bu yu S.S.Y.B., Tıp Faküıteleri ve SSK hastaneleri yaklaşık 1400 asistan alacak ve
seçme sınavı merkezi sisteınle öSYM tarafından yapılacaktır. Boş bulunan asistan kad·
rolanna seçilmek için başvuran hekim sayısı 10.000 dolayındadır. Bu demektir ki, ar·
kadaşlanmızın büyük çoğunluğu bir hastanede çalışma olanağı bulamayacakt!!. Tıp
Fakültelerinin yeterli düzeyde veremedikleri eğitimin eksik yönlerini kapamak içın tek
yol, genç arkadaşlanınıza bir hastanede çalışma olanağı vermektir. Bu yapılmaz ise,
kendilerinin topluma sunacağı hizmet sınırh olur. Devletin tıp eğitimi için her yıl har·
cadığı milyonlardan beklenen yarar sa~lanamaz demektir. Genç arkadaşlanmızın bü·
yük ço~unluğunun seçme sınavını kazanamamalan kişisel değil, toplumsal bir yitiktir.
Birliğimiz asistanlık sorununun çözümlenmesi için şu önlemlerin alınmasını iste·
mektedir.
1- Tıp Fakültelerini bitiren her hekim 2 yıl zorunlu hizmetini hastanelerde yap·
malıdır. Hastane hizmeti bu hekimlere mezuniyet sonrası eğitim verecek biçimde dü·
zenlenmelidir•
2- İsteyen hekim, hastane hizmeti sırasında asistan giriş sınavına başvurabilir ve
kazanırsa asistan olur. Kazanamayanlar belli bir dalda uzman ünvanı almasa da, kendi·
ne ve hastalanna doyl!m sağlayacak ölçüde bilgi ve beceri kazanır.
3- Sınavlann merkezi düzenle yapılması, Birli~imizin 4 yıldır savunduğu bir uygu·
lamadır. Asistan seçilmesinde dürüst olmayan uygulamalar olduğu, yıllar boyu yakını.
lan bir konudur. Bu ahlak dışı uygulamayı önlemenin tek yolu merkezi sınav düzenine geçişti. üniversite giriş sınav dedikodulan, bu yöntem kabul edilince durmuştur.
4- Tıp Faküıtelerine her yıl alınan toplam öğrenci sayısı 5500 'den 1500 e indi.;
rilmelidir. Bu önlem hem tıp eğitimi nite1i~ini yükseltir, hem de asistanlık için başvuru
sayısını azaltarak, uzmanlık eğitimi sorununun çözü mlen mesini kolayiaş tınr. Bu gün 'lUr.
kiye'de yeter sayıda hekim vardır. Bazı yerlerde hekim olman.aSl, hastane polikliniklerindeki yığılım, sağlık hizmetlerini yönetenlerin becerik;izliğindendir.
l

5 - Merkezi sistemin, olanakları farklı olan tıp fakültelerinden mezun olan hekimler arasında eşitsizlik doğurduğundan yakınılmaktadır. Bu yakınmayı önlemek için,
olanaklan sınırlı ol.'.n tıp fakültelerine öğrenci almamak tek çözi.:m yoludur. Birliği
miz 1U84 yılından beri bunu sağlama çabasını 9.irdürmektedir. Bir kısım gelişmiş ülkeIHde -örneğin ABD'de olduğu gibi- tıp doktorluğu diplomasının tescili için merkezi bir
s~ nav yapılmaktadır. Ülkemizde de daha iyi hekiın yetiştirmeleri için fakültelere baskı
yapmanın yolu, bizde de bu yöntemi uygulamaktır. O zaman merkezi sistem ile asistan
feçiminde adaylar arasında eşitsizlik sorunu kalmaz.
Bu sınav bir anlamda doktorun işsiz kalmaSlyla sonuçlanacaktır. Bunun ayıbı, sınav·
da başansız olanların değildir. Tüm uyanlara karşın yeni tıp fakülteleri açarak binlerce
öğrenciyi eğittikleri iddiasıyla doktor yapanlarındır.
Sınavlara giren tüm meslektaşlanmıza bu vesile ile başarılar diliyoruz. 'lUmünün mesleklerinde yükselmelerini ve uygulamaları ile' hekimlik mesleğine katkılarda bulunmala·
rını diliyor ve bekliyoruz.
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