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Amaç: Son yıllarda genel cerrahide artan yan dal asistan kadroları nedeniyle uzman
doktorlar merkezi bir sınav ile geçici bir süreliğine de olsa üniversite veya eğitim araştırma
hastanelerinde çalışma fırsatı bulmaya başlamıştır. Doçentlik kriterlerinin değişmesine ve
ülkemizde artan bilimsel yayın organı sayısına bağlı olarak yapılan araştırma sayısında gözle
görülür bir artış meydana gelmiştir. Merkezi sınavlarla araştırma merkezlerinde çalışmaya
başlayan uzman doktorların birçoğu çalıştıkları süre içersinde çalıştıkları kurumların
kaynaklarını kullanarak araştırma yapmaya ve doçentlik dosyalarını doldurmaya başlamıştır
bu sunumda yan dal eğitimi süresince ne gibi araştırmalar yapılabileceği doçentlik
kriterlinden hangilerinin yan dal eğitimi sırasında karşılanabileceği konusundaki
deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık
Yöntem: 2 yıl boyunca geriye dönük olarak yazdığımız makaleler incelendi. Hangi
makalelerin kabul edilebileceği hangi makalelerin kesinlikle kabul olmadığı , Kriterlere uygun
dergi seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar . Kısa sürede yapılabilecek çalışmalar , atıf
potansiyeli yüksek çalışmalar , kabul oranı yüksek dergiler , kitap bölümü yazımı için yayınevi
seçimi,sözlü bildiri için seçilebilecek kongreler ve etik ihlale düşmemek için dikkat edilmesi
gereken hususlar gözden geçirildi
Bulgular: Kabul oranı yüksek makalelere baktığımızda özelikle deneysel çalışmalarımızın
kabul oranının yüksek olduğunu gördük fakat deneysel çalışmaların uzun sürmesi ve etik
kurul onaylarının zorlukla alınması bizi kısıtlamıştı. Nadir tümörlerle alakalı yazdığımız
makalelerin de kabul oranı yüksekti. Genellikle kimsenin çalışmadığı popüler olmayan
konularla ilgili yaptığımız çalışmalarda kolay kabul almıştı. Zorlukla kabul ettirdiğimiz ve kabul
ettiremediklerimiz ise popüler olan dünya genelinde büyük merkezlerin tekelinde olan konular
ve hastalıklardı mide kanseri,kolorektal kanser gibi konularda büyük merkezlerin dergileri
domine ettiğini gördük. Dergi seçiminde impact faktörü düşük ve yayın sıklığı yüksek olan
dergileri seçtik derginin yılda 12 sayı çıkarması ile 4 sayı çıkarması kabul oranını etkilediğini
gördük. 2 yıllık süreçte yapılabilecek çalışmalarımız ise genellikle retrospektif veya veri
toplama süresi 6 ayı geçmeyen prospektif çalışmalardı. Yazdığımız vaka sunumlarının çok
nadir görülen bir olayı açıklamadığı sürece kabul olmadığını gördük.Atıf almak için ülke
çapında yapılan ulusal veya eurosurg gibi çok merkezli uluslar arası kurumlarca yapılan
çalışmalarda yer almak önem arz ediyordu. Kitap bölümü için çalıştığınız kurumdaki
akademisyenlere gelen tekliflere dahil olmak veya birçok yayınevi tarafından yürütülen kitap
yazım projelerinde yer almak gerekiyordu. Sözlü bildiri için genellikle bölgesel kongreleri
seçmek en doğrusu olacaktır. Ulusal kongrelerde kabul olan sözlü bildiri sayısı kısıtlı olduğu
için sözlü bildiri kabul ettirmek zordu. Her ay türkiyenin farklı bir bölgesinde yapılan ulusal

kongreleri değerlendirdik. Etik ihlale düşmemek en önemli konulardan birisi de buydu bu
süreçte etik kurul başvurusunda adı olan bütün araştırmacıları makalelere yazmak , sözlü
bildiriden yayın üretirken dikkat etmek, tezden bir tane yayın çıkarmak tezi parçalayıp her bir
tablosunu ayrı yayın yapmamak ve en önemlisi çalıştığınız kurumdaki akademisyenlere tabi
olmak onlarla makale konusunda sürtüşmelere girmemek gerekiyordu. Eğitim öğretim faliyeti
bir yerde ders anlatmak bu maddeyi yan dal eğitim süresince yerine getiremedik
Sonuç: 2 yıl içinde doçentlik kriterleri yerine getirilebilinir. Fakat önemli olan sırf dosya hazır
olsun diye yayın yapmak değil kaliteli bilimsel yayınlar üretmek olmalıdır. Ülkemizin cerrahi
alanda hatrı sayılır bir yere gelmesi için uğraşmalıyız bunun içinde kaliteli araştırmalar
üretmeliyiz sadece dosya doldurmak için yayın yapmak cerrahi camia için ileride sorunlar
oluşturacaktır.

