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ÖNSÖZ 

 

3. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Çalıştayı 1-2 Nisan 2011 tarihlerinde 121 

üyemizin katılımıyla İstanbul Kadıköy’de, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesinde 

gerçekleştirildi.  

 

İki gün süren çalıştayda önde gelen eğitim sorunları Asistan, Sağlık Bakanlığı Eğitim 

Sorumlusu, Üniversite Öğretim Üyesi, TOTEK, TOTBİD ve Sağlık Bakanlığı bakış açılarıyla 

ele alındı. Eğitimin güçlü ve zayıf yönlerinin yanısıra fırsatlar ve tehditler sıralanarak (SWOT 

Analizi) en önemli dört konu başlığı belirlendi. Bu konular daha sonra çalışma gruplarına 

taşınarak ayrıntılarıyla incelenmiş ve sonuç bildirgesine yansıtıldı. Bu süreçte gerçekleştirilen 

asistan anketlerinin sonuçları detaylı olarak ele alındı. Eğitim bürokrasisi başlığı altında 

European Board of Orthopaedics and Traumatology (EBOT) Başkanı Prof. Dr. Mineiro 

komiteler, konseyler veya genel merkezler tarafından alınan kararların uygulamaya 

geçmesindeki sorunları ele aldı. Dr Mineiro merkezde alınan kararların genellikle uygulama 

aşamasında engellerle karşılaştığı vurguladı. Karar alma süreçlerinde bu nedenle 

uygulayıcıların da yer alması gerektiği Dr. Mineiro tarafından belirtildi. Çalıştayın ikinci günü 

TOTBİD ve TOTEK tarafından doğrudan gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin yanısıra 

derneğimizin şubelerinin ve kardeş derneklerin gerçekleştirmekte olduğu kurs ve benzeri 

eğitim etkinliklerinin senkronizasyonu ve koordinasyonu geniş bir bakış açısıyla tartışıldı. 

Kongrelerin yanısıra eğitim amaçlı kurs ve etkinliklerin TOTEK takvimine entegre edilmesi 

ve içeriklerinin Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) ile ilişkilendirilmesi konusunda dilekte 

bulunuldu. Daha sonra Dr. David Pitts tarafından Müfredat Programı Hazırlama konusunda 

iki saatlik bir etkinlik gerçekleştirdi. Dr. David Pitt’in eğitim etkinliğinde kullandığı ders 

notları çalıştay kitabının ekinde tam metin olarak verildi. Müfredat programının Ortopedi ve 

Travmatoloji eğitimi sırasında ele alınması gereken konuları içermesi ve konuların yıllara 

dağıtılması gerektiği belirtildi. Müfredat çerçevesinde eğitim aşamalarına ilişkin kaynakların 

da belirtileceği programın oluşturulması gerektiği vurgulandı. Bu süreç içerisinde genel 

kavramlar ile ayrıntıların karıştırılmaması gerektiği dile getirildi. Konuların önem sırasına 

göre dağılımları, öğrencilerin öğrenme yöntemleri gibi konuların da müfredatı oluştururken 

dikkate alınması gerektiğinin altı çizildi. İyi hazırlanmış bir müfredat bilgi, beceri, öğretim ve 

değerlendirmenin koordineli bir şekilde ele alınmasına zemin hazırlar. Bu etkinlikten sonra 

Prof. Dr. Mineiro Avrupa Sertifikasyonu konusunda bilgi verdi. EBOT sınavı Avrupa 
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Ortopedi ve Travmatoloji Derneğinin Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarının 

Standardizasyonu (UEMS) çerçevesinde düzenlediği yıllık sınavdır. Prof. Dr. Mineiro EBOT, 

UEMS ve EBOT sınavı ile ilgili kavramsal ve pratik bilgiler aktardı. Ölçme ve Değerlendirme 

modülü TOTBİD-TOTEK Yeterlik Sınavı Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Teoman Benli 

tarafından yönetilen bir oturumda ele alındı. Bu oturumda Prof. Dr. Semih Aydoğdu Ortopedi 

ve Travmatoloji Uzmanlık eğitiminin hedefleri ve TOTEK asistan sınavı sonuçlarının 

değerlendirilmesi, Doç. Dr. Yalım Ateş Türkiye'de yeterlik sınavlarının değerlendirilmesi ve 

yeterlik sınavının hazırlanmasındaki zorluklar, Prof. Dr. Emre Acaroğlu yeterlik sınavı yeterli 

bilgi ve beceriyi ölçüyor mu? ve Prof. Dr. Muharrem Yazıcı 7 yıllık deneyimimiz bize ne 

öğretti? Amacımız neydi? Sınav araç mı? Yoksa amaç mı? başlıklı konuşmaları yaptı. 

Çalışmanın Klinik Eğitim oturumunda Doç. Dr. Pemra Özgen klinik ortamlarda eğitime 

yönelik güncel yaklaşımlar, Doç. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol klinik eğiticinin rolleri, nitelikleri 

ve yeterlikleri ve Prof. Dr. Mustafa Karahan klinikte motor beceri eğitimi konularında 

katılımcıları bilgilendirdi. 

 

Çalıştay süresince tüm katılımcılar düşüncelerini özgürce ifade etti. Sorunların 

tanımlanmasının yanısıra çözüm önerileri de dile getirildi. TOTBİD, TOTEK ve tüm 

katılanlar iyi bir takım çalışması örneği sergiledi. 

 

Çalıştayın başarı ile gerçekleşmesini sağlayan TOTBİD Yönetim Kurulu ve Başkanı 

Sayın Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral’a ve örnek bir takım çalışması gerçekleştiren TOTEK 

yönetim kurulu üyelerine, TOTEK’in eski başkan ve yönetim kurulu üyelerine, ev sahibimiz 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sayın Dekanı Prof. Dr. Hasan F. Batırel’e, Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. 

Selim Yalçın’a,  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim 

Dalının tüm öğretim üyeleri ve asistanlarına, değerli zamanını bizlere ayırarak çalıştayımıza 

katılan Sağlık Bakanlığı Eğitim Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. M.İ. Safa Kapıcıoğlu’na ve 

TOTBİD sekreteryası ile katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz. 

 
Prof. Dr. Feza Korkusuz 
TOTEK Yönetim Kurulu Başkanı 
Nisan 2011 
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Tablo, ġekiller ve Eklerin Listesi 

 
Tablolar 

 Başlık Sayfa 
Tablo 1. Atama ve Yükseltme Ölçütleri (2010). 13 
Tablo 2. Üçüncü Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Çalıştayına Katılım. 25 
 
Şekiller 

 Başlık Sayfa 
Şekil   1. Miller’in mesleksel yetkinlik piramidi. 12 
Şekil   2. TOTEK Eğitim Takvimi. 14 
 

Ekler 

 Başlık 
Ek 1. Prof. Dr. Mustafa Karahan’ın açılış konuşması. 
Ek 2. Prof. Dr. Hakan Ömeroğlu’nun ilk 2 kurultayın ardından başlıklı konuşması. 
Ek 3. Prof. Dr. Feza Korkusuz’un açılış konuşması. 
Ek 4. Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral’ın açılış konuşması. 
Ek 5. TOTBİD-TOTEK Assitan Temsilcisi adayı Dr. Oğuzhan Tanoğlu’nun 

konuşması. 
Ek 6. Prof. Dr. Hayrettin Kesmezacar’ın asistan anketi sunumu. 
Ek 7. TOTBİD-TOTEK asistan anketi raporu. 
Ek 8. Prof. Dr. İrfan Esenkaya’nın konuşmasının sunumu. 
Ek 9. Prof. Dr. Selim Yalçın’nın konuşmasının sunumu. 

Ek 10. Prof. Dr. M.İ. Safa Kapıcıoğlu’nun konuşmasının sunumu. 
Ek 11. Prof. Dr. Jorge Mineiro’nun Eğitim Bürokrasisi başlıklı konuşmasının sunumu. 
Ek 12. Sunumlar sonrasē ortaya ēkan eĵitimle ilgili sorunlar. 
Ek 13. Sunumlar sonrasē ortaya ēkan eĵitimle ilgili sorunlarēn puanlanmasē. 
Ek 14. Doç. Dr. Tuğrul Eren’in ÇEP Kursu ile ilgili konuşmasının sunumu. 
Ek 15. Prof. Dr. Volkan Öztuna’nın TBAO ile ilgili konuşmasının sunumu. 
Ek 16. Prof. Dr. Sait Ada’nın konuşmasının sunumu. 
Ek 17. Prof. Dr. Semih Aydoğdu’nun ÇEP konuşmasının sunumu. 
Ek 18. Prof. Dr. Önder Aydıngöz’ün TOTDER-SET örneği konuşmasının sunumu. 
Ek 19. Prof. Dr. Mustafa Karahan’ın TUSYAD örneği konuşmasının sunumu. 
Ek 20. Dr. David Pitts’in Müfredat Geliştirme eğitiminin sunumu. 
Ek 21. Prof. Dr. Jorge Mineiro’nun sertifikasyon deneyimi başlıklı konuşmasının 

sunumu 
Ek 22. Prof. Dr. Semih Aydoğdu’nun Asistan Sınavı konuşmasının sunumu. 
Ek 23. Asistan Sınavı Raporu 
Ek 24. Doç. Dr. Yalım Ateş’in yeterlik sınavları 2003-2010 konuşmasının sunumu. 
Ek 25. Prof. Dr. Emre Acaroğlu’nun TOTEK sınav deneyimi; 2005 - 2007 sınavlarımız 

bilgi ölçüyor mu? başlıklı konuşmasının sunumu. 
Ek 26. Prof. Dr. Muharrem Yazıcı’nın yedi yılın ardından: amaç, süreç ve sonuç 

başlıklı konuşmasının sunumu. 
Ek 27. Yeterlik sınavı birinci aşama raporu. 
Ek 28. Yeterlik sınavı ikinci aşama raporu. 
Ek 29. Doç. Dr. Pemra C.Ünalan’ın klinik eğitimde temel kavramlar ve güncel 

yaklaşımlar başlıklı konuşmasının sunumu. 
Ek 30. Doç. Dr. Yeşim Şenol’un klinik eğiticinin rolleri, nitelikleri ve yeterlikleri 

başlıklı konuşmasının sunumu. 
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Ek 31. Prof. Dr. Mustafa Karahan’ın klinikte beceri eğitimi başlıklı konuşmasının 
sunumu. 

Ek 32. Yeni geliştirilen asistan anketinin taslağı. 
Ek 33. Kurum ziyaretlerinde kullanılacak anketin taslağı. 
Ek 34. Prof. Dr. Ahmet Nedim Yanat’ın asistanı tarafından gerçekleştirilen 

Türkiyedeki mezuniyet sonrası ortopedi ve travmatoloji eğitimi üzerine bir 
çalışma başlıklı çalışmanın sunumu. 

Ek 35. TOTBİD-TOTEK tarafından desteklenen araştırma projelerinin listesi. 
Ek 36. Çalıştaya katılan meslektaşlarımızın tam listesi. 
Ek 37. Sonu bildirgesi. 
Ek 38. Stratejik plan taslağı. 
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PROGRAM 

1. Gün 

08:30 – 09:15 Açılış – Hoşgeldiniz 

Moderatörler 
Prof. Dr. Ünal Kuzgun 
Prof. Dr. Volkan Öztuna 

KonuĢmacılar 
Prof. Dr. Mustafa Karahan (3. Eğitim Çalıştay Başkanı) 
Prof. Dr. Hakan Ömeroğlu 
Prof. Dr. Feza Korkusuz (TOTEK Başkanı) 
Prof. Dr. Mahmut N. Doral (TOTBİD Başkanı) 
Prof. Dr. Hasan F. Batırel (M.Ü.T.F. Dekanı) 
Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu (SB Sağlık Eğitimi Genel Müdürü) 

09:15 – 11:00 Önde Gelen Eğitim Sorunlarının Tanımlanması 
 Ortopedik Cerrahi Eğitim Dünyası ile ilgisi olan 7 farklı konuşmacıdan kendi bakış açılarından en önemli konuları 
yapılandırılmış bir şekilde sunmaları beklenmektedir. Sorun olarak tanımladıkları konuların “SWOT” analizini yaparak 
bugünkü durumu ortaya koymaları istenmektedir.  

Moderatörler 
Prof. Dr. Mahmut N. Doral - Prof. Dr. Feza Korkusuz 

KonuĢmacılar 
Dr. Oğuzhan Tanoğlu (Asistan bakış açısı) 
Prof. Dr. İrfan Esenkaya (Bakanlık Eğitim Sorumlusu bakış açısı) 
Prof. Dr. Selim Yalçın (Üniversite Öğretim Üyesi bakış açısı) 
Prof. Dr. Önder Aydıngöz (TOTBİD bakış açısı) 
Prof. Dr. İskender Sayek (TTB bakış açısı) 
YÖK Temsilcisi (YÖK bakış açısı) 
Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu (Sağlık Bakanlığı bakış açısı) 

11:00 – 11:30 Çay / Kahve arası 

11:30 – 12:15 Eğitim Bürokrasisi      
Komiteler, Konseyler veya Genel Merkezler tarafından alınan kararların uygulamaya geçmesi genellikle engellerle 

karşılaşarak uygulama alanı bulamamaktadır. Karar alma mekanizmaları sırasında mutlaka alınan kararları uygulayacak 
unsurların da karar mekanizmaları içerisinde yer alması gerekmektedir. Bu bölümde Dr. Mineiro merkezi organlarca alınan 
kararların periferde uygulanamasının altında yatan nedenleri analiz ederek çözüm önerilerinde bulunacak.  

Moderatör 
Prof. Dr. Mehmet Demirhan 

KonuĢmacı 
Prof. Dr. Jorge Mineiro 

12:15 -13:00 Öğle Yemeği Arası  

13:00 – 14:30 Genel Kurulca 4 önde gelen sorunun belirlenmesi 
Önde gelen eğitim sorunlarının tanımlandığı oturumda not alınan sorunlar arasından 4 tanesi belirlenecek. 
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Moderatör 
Prof. Dr. Ünal Kuzgun 
Prof. Dr. Mustafa Karahan 

14:30 – 16:00 Grup Çalışması 
Salondaki katılımcılar tartışmak istediği konuya göre 4’e bölünerek belirlenen sorun üzerinde tartışıp çözüm 

önerileri sunacak. 

Moderatörler 
Prof. Dr. Erdal Cila 
Prof. Dr. Mehmet Arazi 
Doç. Dr. Önder Kalenderer 

Sekreterler 
Grup Çalışması (1. grup)    Doç. Dr. Tuğrul Eren 
Grup Çalışması (2. grup)    Op. Dr. Emel Gönen 
Grup Çalışması (3. grup)    Doç. Dr. Önder Kılıçoğlu 
Grup Çalışması (4. grup)    Doç. Dr. Hayrettin Kesmezacar 

16:30 – 18:00 Çözüm Önerisi İçeren Sonuç Bildirgesi 

Moderatörler 
Prof. Dr. Mahmut N. Doral 
Prof. Dr. Feza Korkusuz  

Grup Sözcüleri 
(Grup I), (Grup II), (Grup III), (Grup IV) 

2. Gün 

08:30 – 10:15 Ortopedi ve Travmatoloji Eğitiminde Senkronizasyon 
Dernekler açısından bakıldığında Ortopedi ve Travmatoloji Eğitimi TOTBİD-TOTEK tarafından (ÇEP kursu + 

TBAO ) ve alt dernekler tarafından düzenlenen değişik etkinliklerle verilmektedir. Aynı konuda iki farklı karar verici organ 
tarafından düzenlenen eğitim programlarında kimi konuların tekrarı veya istenmeden bazı konuların dışarıda kalması kaynak 
israfi başta olmak üzere birçok sonuca neden olmaktadır. Program içeriği, etkinliklerin zamanlanması vb. gibi konuların 
görüşülerek ortopedi ve travmatoloji eğitiminde senkronizasyon gereklidir. 

Moderatör 
Prof. Dr. Semih Aydoğdu ve Prof. Dr. Sait Ada 

KonuĢmacılar 
Kurs düzenlenmesi açısından TOTEK perspektifi: ÇEP + TBAO 
Prof. Dr. Volkan Öztuna, Doç. Dr. Tuğrul Eren 
TOTBİD Toplantı Takvimi 
Prof. Dr. Sait Ada 
Çekirdek Eğitim Müfredatı 
Prof. Dr. Semih Aydoğdu 
TOTDER – SET örneği 
Prof. Dr. Önder Aydıngöz 
TUSYAD – Artroskopik Eğitim Program örneği 
Prof. Dr. Mustafa Karahan 

10:45 – 12:45 Müfredat Programı Hazırlama  
Müfredat programı ortopedi ve travmatoloji eğitim sırasında ele alınması gereken konuları içerir ve yıllara dağılan 

bir biçimde konuların dağıtılmasını gerektirir. Oluşturulan müfredat çerçevesinde de tek tek eğitim aşamalarına ilişkin 
kaynakların da belirtildiği program da oluşturmak gerekir.  Bu süreç içerisinde genel kavramlar ile detaylar karıştırılmaktadır. 
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Konuların önem sırasına göre dağılımları, öğrencilerin öğrenme yöntemleri gibi konular da müfredatı oluştururken 
değerlendirmeye alınmalı. 

Iyi hazırlanmış bir müfredat bilgi, beceri, öğretim ve değerlendirmenin koordineli bir şekilde aktarılmasının 
zeminini hazırlayacaktır. Konuşmasında Dr. Pitts önemli kavramların üzerinde duracak, karşılaşılan sorunların çözüm 
önerilerini aktaracak.  

Moderatör 
Prof. Dr. Halit Pınar 

KonuĢmacı 
Prof. Dr. David Pitts 

13:30 – 14:15 Avrupa Sertifikasyonu 
EBOT (European Board of Orthopaedics and Traumatology) sınavı (UEMS) Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji 

Derneğinin Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarının standardizasyonu çerçevesinde düzenlediği yıllık sınavdır. Dr. 
Mineiro EBOT, UEMS ve EBOT sınavı ile ilgili hem kavramsal hem de pratik bilgiler aktaracaktır. 

Moderatör 
Prof. Dr. Haluk Berk 

KonuĢmacı 
Prof. Dr. Jorge Mineiro 

14:15 – 15:30 Ölçme Değerlendirme 

Moderatörler 
Prof. Dr. Teoman Benli 

KonuĢmacılar 
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık eğitiminin hedefleri ve TOTEK asistan sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi. 
Prof. Dr. Semih Aydoğdu 
Türkiye'de yeterlik sınavlarının değerlendirilmesi, yeterlik sınavının hazırlanmasındaki zorluklar. 
Doç. Dr. Yalım Ateş 
Yeterlik sınavı yeterli bilgi ve beceriyi ölçüyor mu? 
Prof. Dr. Emre Acaroğlu 
7 yıllık deneyimimiz bize ne öğretti? Amacımız neydi? Sınav araç mı? Yoksa amaç mı? 
Prof. Dr. Muharrem Yazıcı 

16:00 – 17:30 Klinik Eğitim  

Moderatörler 
Prof. Dr. Hayati Durmaz  
Prof. Dr. Mehmet Demirtaş 

KonuĢmacılar 
Klinik Ortamlarda Eğitime Yönelik Güncel Yaklaşımlar  
Doç. Dr. Pemra Özgen  
Klinik Eğiticinin Rolleri, Nitelikleri ve Yeterlikleri 
Doç. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol 
Klinikte Motor Beceri Eğitimi 
Prof. Dr. Mustafa Karahan 

17:30 Kapanış, Temenniler ve Çalıştay Sonuç Bildirgesi Taslağının Sunumu. 
Prof. Dr. Bülent Alparslan 
Prof. Dr. Mustafa Karahan 
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AçılıĢ KonuĢmaları 

 
 3. Eğitim Çalıştayının Başkanı Prof. Dr. Mustafa Karahan "Hoşgeldiniz" 
konuşmasında katılımcılara İstanbul’u ve Marmara Üniversitesi’ni tanıtmış ve çalıştay 
programı hakkında kısa bilgi vermiştir. Prof. Karahan’ın sunumu Ek 1’de verilmiştir. 
 
 2003-2009 dönemi TOTEK yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Hakan Ömeroğlu (2005-
2007 dönemi TOTEK Yönetim Kurulu Başkanı) "İlk İki Kurultayın Ardından" başlıklı 
konuşmasında bugüne kadar katedilen aşamaları sayıların eşliğinde sunmuştur. Prof. 
Ömeroğlu’nun sunumu Ek 2’de verilmiştir. Prof. Ömeroğlu araştırma konusunun 
kurultaylarda yeterince ele alınmadığını vurgulamıştır. 

 

Ġlk 2 Kurultay 

 4-5 Kasım 2006, Hacettepe Tıp Fakültesi, Ankara 

 21 Kasım 2008, Ankara Tıp Fakültesi, Ankara 

 

Katılım  
 2006; 118 (106)  

 2008; 115 (108)  

 Ortopedistlerin %4’ü 

 Profesör ↓, Şef ↓, TUÖ ↓↓ 

 Özel hastane, devlet hastanesi   

 SB / SEGM katılımı   

 TTB katılımı   

 UEMS Ortopedi ve Travmatoloji bölüm bşk   

 YÖK katılımı   

 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi  
 Standart ve üstün nitelikli Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimi veren anabilim 

dalı ya da klinik yok. 

 Fiziki alt yapıda ve insan gücündeki eksiklikler. 

 ÇEP ve asistan karnesi uygulamasının yaygınlaştırılması. 

 Akreditasyon ölçütlerinin belirlenmesi ve kurum ziyaretlerinin başlaması.  

 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi  
 Standart ve nitelikli bir tıpta uzmanlık eğitimi için SB, YÖK, TTB, tıpta uzmanlık 

dernekleri ve yeterlik kurulları yakın işbirliği içinde olmalı. 

 SB ve üniversite hastaneleri arasında ortak eğitim programı, ortak kullanım.  

 

Eğiticiler  
 Eğiticiler tıpta uzmanlık öğrencilerinin gerek kuramsal gerekse klinik beceri eğitimine 

daha fazla zaman ayırmalı. 

 Eğiticilerin eğitimi kursları düzenlenmeli. 

 Eğitim kurumlarında; eğitim ≥ hizmet. 

 

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri  
 Yoğun klinik iş yükü 

 Yoğun bürokratik iş yükü 

 Kurumlararası özlük hakkı farklılıkları 

 Eğitimlerine yeterli ilginin gösterilmemesi, hak ettikleri nitelikli standart eğitimi 
alamamaları  
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Yeterlik Sınavları  
 Teorik ve pratik bilgiyi standart olarak ölçebilen bir sınav  

 Sürekliliği korunmalı 

 Eğitim ve standardizasyon sorunlarının çözümüne önemli ölçülerde katkı  

 Sağladığı avantajlar ?  

 

Temel ve Ġleri Eğitim Kursları  
 TOTBİD bilimsel denetimi altında 

 Özellikle çekirdek eğitim programının tümünü kapsayacak şekilde geliştirilerek 
sürdürülmesi  

 Dernek ve şubelerce elde edilen maddi kaynakların öncelikle temel kurslara 
aktarılması ve temel kursların ücretsiz olması  

 

Yeniden Belgelendirme  
 Ölçütler belirlenmeli 

 Ölçütler şu anda yürürlükte 

 

Hizmetiçi Eğitim  
 Özellikle devlet hastanesi ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan uzmanların eğitim 

etkinliklerine katılımlarını kolaylaştırıcı önlemler  

 

UEMS ĠliĢkileri  
 SB, YÖK, TTB ve tıpta uzmanlık dernekleri yakın işbirliği içinde ortak hareket etmeli  

 

Sonuç Raporları  
 Kağıt üzerinde kalmamalı 

 TOTBİD, TOTEK ve her Ortopedist sonuç raporunun takipçisi olmalı  

 

KonuĢulmayanlar  
 Bilimsel araştırma ve sorunları 

 Tıp Fakültesindeki Ortopedi ve Travmatoloji standart eğitimi 

 
TOTEK başkanı Prof. Dr. Feza Korkusuz çalıştayın ana ilkelerini açılış konuşmasında 

belirttikten sonra TOTEK’in gerçekleştirmekte olduğu etkinlikler TOTEK Eğitim Takvimi 
üzerinden katılımcılara sunmuştur. Çalıştayda TOTEK tarafından önem arz eden konuları 
belirttikten sonra çalıştayın başarılı geçmesini dilemiştir. Prof. Korkusuz’un sunumu Ek 3’de 
verilmiştir. 
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Ortopedi ve Travmatoloji Ailesinin Değerli Mensupları, 
 

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) ve Türk Ortopedi ve 
Travmatoloji Eğitim Konseyi’nin (TOTEK) düzenlediği Üçüncü Eğitim Çalıştayı’na 
katıldığınız için teşekkür ederiz. 
 

İki gün sürecek Çalıştayımız Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Bilgi, Beceri ve 
Tutum Eğitiminin (Şekil 1) önemli unsurlarını kapsamaktadır.  
 

 
Şekil 1. Miller’in mesleksel yetkinlik piramidi. 
 
 

Hepinizin bildiği gibi TOTBİD’de eğitim ve araştırma etkinlikleri derneğimizin 
kurulduğu günden beri yoğun olarak sürdürülmektedir. TOTBİD’in kurulduğu ilk yıllarda 
eğitim ve araştırma etkinlikleri ulusal kongreler kapsamında gelişmiştir. 1996 yılında 
TOTBİD bünyesinde (a) Eğitim, (b) Araştırma-Geliştirme ve (c) Dil Komisyonları kurularak 
eğitim ve araştırma yapılandırılmıştır. Derneğimiz Avrupa Birliği Tıp Uzmanları Derneği 
(UEMS) ile Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) önerdiği Yeterlik-Yürütme Kurulu yapısına 2001 
yılında TOTEK’in kurulmasıyla kavuşmuştur. Kurucu üyelerin emek ve zaman yoğun 
girişimleriyle yapılanmasını tamamlayan TOTEK, Eğitim Müfredatı-Asistan Karnesi 
Çalışmalarına başlamış, Eğitim Kurumlarındaki Alt Yapı ve İnsan Kaynağını belirlemeye 
yönelik ön çalışmalarını gerçekleştirmiş ve Yeterlik Sınavını yapmaya başlamıştır. 2010 
yılına kadar Yeterlik Sınavlarının yazılı aşamasını ÖSYM ile gerçekleştiren TOTBİD-
TOTEK, geçen yıl ÖSYM’nin sınav takvimini geç oluşturabilmesi nedeniyle bu sınavı Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı işbirliğinde gerçekleştirmiştir. 
Günümüzde TOTEK (1) Eğitim Müfredatı ve Asistan Karnesi çalışmalarını tamamlayarak 
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uygulamaya koymuş, (2) Yeterlik Sınavını düzenli olarak yapan, ve (3) Kurum ziyareti 

programı için hazırlıklarını tamamlamış kurul konumundadır. Asli görevlerinin yanı sıra 
TOTEK, (4) Eğitim takvimini oluşturmuş (Şekil 2), (5) Temel Bilimler ve AraĢtırma Okulu 
ile Çekirdek Eğitim Programı Klinik Gözden Geçirme Kursunu düzenleyen, (6) Ortopedi 
ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi GeliĢim Sınavını uygulamaya başlamış, (7) Düzenli 
aralıklarla temenni niteliğinde Atama ve Yükseltme Ölçütlerini yayınlayan (Tablo 1) ve    
(8) TOTBİD tarafından desteklenen AraĢtırma Projelerini denetleyen çalışmaları da 
yürütmektedir. Sorumluluk alanındaki görevleri gerek ülkemizde gerekse yurt dışında benzer 
görevleri üstlenen kuruluş ve kurullara örnek oluşturmaktadır. TOTEK 2010 yılında 
TOTBİD’in yapılanma çalışmalarına paralel olarak (9) Stratejik Planını geliştirmeye 
başlamış ve bu planı paydaşları ile paylaşma aşamasına gelmiştir. TOTBİD-TOTEK 
tarafından düzenlenen veya desteklenen tüm eğitim etkinliklerinin sunumları (10) Ortopedi 

Bilgi Ağı aracılığıyla derneğimizin üyeleri ile paylaşılmaktadır. 2012 yılı başında TOTEK 
belgesini ilk kez alan hocalarımızın süreleri dolacak olup (11) Belge Yenilenmesi aşamasında 
izlenecek yöntem ile alınacak puanlar için tüm hazırlıklar yapılmış ve duyurulmuştur. 2010 
yılından itibaren (12) Asistan Temsilcisi Adayımız TOTEK Yönetim Kurulu toplantılarına 
katılmaktadır. 31 Ekim 2011 Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz genel kurulumuzun 
ardından Asistan Temsilcimizin adı Avrupa’ya bildirilecektir.  
 

TOTEK’in yapılanmasını ve başarısını sağlayan tüm üyelerimize ve yönetim 
kurullarımıza teşekkür ederiz. 
 
 
Tablo 1. Atama ve Yükseltme Ölçütleri (2010) 
 
ġef Yardımcısı: TOTEK belgesine sahip olmak. Index Medicus, SCI ve SCI expanded 

kapsamındaki dergilerde toplam 2 adet yayını 
olmak (araştırma, olgu sunumu). 

Yard. Doç.: TOTEK belgesine sahip olmak. Index Medicus, SCI ve SCI expanded 
kapsamındaki dergilerde toplam 3 adet yayını 
olmak (araştırma, olgu sunumu). 

ġef: TOTEK belgesine sahip olmak. Index Medicus, SCI ve SCI expanded 
kapsamındaki dergilerde toplam 4 adet yayını 
olmak (araştırma, olgu sunumu). 
Adayın birinci isim olduğu araştırma 
makalelerinden en az birisinin SCI dar listedeki 
dergilerde yayımlanmış olması. 

Doçent: TOTEK belgesine sahip olmak. Index Medicus, SCI ve SCI expanded 
kapsamındaki dergilerde toplam 7 adet yayını 
olmak (araştırma, olgu sunumu). 
Adayın birinci isim olduğu araştırma 
makalelerinden en az birisinin SCI dar listedeki 
dergilerde yayımlanmış olması. 

Profesör: TOTEK belgesine sahip olmak. Index Medicus, SCI ve SCI expanded 
kapsamındaki dergilerde toplam 8 adet yayını 
olmak (araştırma, olgu sunumu). 
Adayın doçentli sonrası yaptığı ve birinci isim 
olduğu araştırma makalelerinden en az birisinin 
SCI dar listedeki dergilerde yayımlanmış olması. 

 
 
 
Şekil 2. TOTEK Eğitim Takvimi 
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Sürekli eğitim mesleki başarının temel anahtarıdır. Özellikle ortopedi ve travmatoloji 
gibi hata kabul etmeyen bir alanda kişi ve kurumların eğitim ve araştırma ile ilgili gereksinim 
ve sorunlarını belirlemek, çözümler geliştirmek, eğitim ve araştırma kalitesini artırmak üzere 
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hedefler belirleyerek planlama yapmak ve standart eğitim ve özgün araştırma etkinlikleri 
sunarak verilen sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeyde olmasını sağlamak TOTEK’in görevidir. 
Bu görev doğrultusunda (1) TOTBİD-TOTEK tarafından gerçekleştirilen Yeterlik Sınavının 

yurt dıĢında olduğu gibi ülkemizde de yönetmelikle yasal zemine oturtulması ve           
(2) eğitici kalitesi ile doğrudan ilgili olan Atama ve Yükseltme Ölçeklerinin de 

yönetmelikle belirlenmesi en önemli dileklerimizdir. Mesleğimizde tutum çok önemlidir. 
Araştırma eğitiminin yanı sıra (3) tutum eğitimi de önemsenmeli ve eğitim programlarının 
içerisine alınmalıdır. (4) Hizmette performansın eğitim ve araĢtırmaya olası etkisi 
irdelenmeli ve dikkatle izlenmelidir. Eğitim kurumlarında eğitim, araştırma ve hizmet denge 
içerisinde sürdürülmelidir. Eğitim eksikliğinin yakın gelecekte hizmette geri dönülemez 
yanlışlara neden olabileceği gerek eğitici gerekse tıpta uzmanlık öğrencisi tarafından idrak 
edilmeli ve eğitim her koşulda öncelenmelidir. (5) Kapasiteli ve kaliteli eğiticilerin hizmet 

ağırlıklı alana yani özele kayması eğitimin önündeki önemli tehditlerden birisidir. Özele 
kayan eğiticilerin eğitim kurumlarda eğitim vermeyi sürdürmeleri özendirilmeli ve olanak 
sağlanmalıdır. Ülkemizin gelişimine paralel olarak yeni açılan eğitim ve araştırma hastaneleri 
ile tıp fakültesi bulunan üniversitelerde gerekli alt yapı ve insan kaynağı oluşmadan tıpta 
uzmanlık eğitimine başlanmamalıdır. Günümüz Avrupasında bile eğitim kurumlarının eğitim 
standartlar farklılıklar gösterebilmektedir. (6) Kurum içi ve kurumlararası rotasyonlar bu 
farkın giderilmesinde önemlidir. Tıpta uzmanlık öğrencisinin müfredatta belirtilen eğitimi tam 
olarak alması eğitim sorumlularının görevleri arasndadır. Bir klinikte sadece artroplasti 
yapıldığı için travma hastası görmek üzere asistanın başka bir kliniğe gönderilmek zorunda 
kalması sistemin geliştirilmesini gerektir. Ulusal ve uluslararası kaynaklar seferber edilerek 
tıpta uzmanlık öğrencisinin yabancı dil dahil çok yönlü eğitim alması sağlanmalıdır. 
 

Günümüzde araştırma, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. (7) Tıpta 

Uzmanlık Tezlerinin akran danışman sistemi kullanan ve alanın saygın dergilerinde 
yayınlanması yönetmelik ve yönergelerle bir zorunluluk olarak tanımlanmalıdır. Gerek eğitim 
gerekse araştırma evrenseldir ve evrensel kurallarla denetlenir. Araştırma çalışmalarının 
sonuçları çoğunlukla uluslararası kongrelerde sunulur ve akran danışman sistemini işleten 
alanın saygın dergilerinde yayınlanır. Çoğu kongre ve dergi ulusal veya uluslararası 
derneklerin resmi toplantısı veya dergisi niteliğindedir. Bu nedenle giderleri kurum tarafından 
karşılanarak (8) eğiticilerin ve öğrencilerin saygın kongrelere bildiri ile katılmaları 

desteklenmelidir. Bu yaklaşım gelecek nesillerin önünü açmada anahtar rol oynayacaktır. 
Eğiticiler ayrıca güncel gelişmeleri izleyebilmeleri ve öğrencileri ile paylaşabilmeleri için  
(9) alanlarının saygın dergilerinden birine abone olabilmelidir. 
 

Ülkemiz eğitim ve araştırmada büyük bir değişim ve gelişme içindedir. Sürdürülebilir 
kalkınmada eğitimli insan gücünden daha önemli bir güç bulunmamaktadır. 3. Eğitim 
Çalıştayının belirtilen ulusal ve evrensel ilkeler doğrultusunda başarılı geçmesini dilerim. 
 
Saygılarımla, 
 
Prof. Dr. Feza Korkusuz 
TOTEK Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 

 TOTBİD Başkanı Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral açılış konuşmasında okumanın 
önemine değinmiştir. Türk tıp tarihindeki eğitim kurumlarının öneminin altını çizmiştir. Prof. 
Doral’ın sunumu Ek 4’de verilmiştir. 
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Değerli Kurultay Üyeleri, 
 

Uygulamalarımızda başarılı olabilmemiz için bilimle sosyal ilişki arasındaki köprüyü 
doğru kurmamız gerekmektedir. Bu bağlamda, hekimin huzurlu olması ve işine daha iyi 
odaklanması için toplumun ve de idarecilerin biz hekimlere destek vermeleri, şüphesiz 
sağlıkta değişim sırasında oluşan sorunları da çözecektir. Bunun için beraberlik ve iletişim en 
önemli iki unsurdur. 
 

Derneğimiz, TOTBİD çatısı altında ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji “Uzmanlık 
Eğitimi”nin kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi aralarındaki 
standardizasyonu sağlanması amacıyla 2001 yılında kurulan TOTEK bu konuda 
hekimlerimizin yetiştirilmesi ve geliştirilmesinde kendisini kanıtlamış, avrupa ölçütlerini 
yakalamış, hatta daha da geçmiş durumdadır. 
 

Bugüne kadar görev alan 5 değerli başkan; Prof. Dr. Mehmet Demirhan, Prof. Dr. 
Haluk Berk, Prof. Dr. Hakan Ömeroğlu, Prof. Dr. Semih Aydoğdu ve Prof. Dr. Feza Kokusuz, 
yönetiminde TOTEK bundan sonra da uzmanlık alanında bilimsel seviyeyi en üst düzeyde 
tutacaktır. 
 

Hekimler olarak son aylarda yaşanan sorunlarımızı hepimiz iyi biliyoruz. 
“Performans” yani verimlilik sistemi adı altında yapılan bir takım girişimlerin özellikle genç 
hekimleri eğitimden uzaklaştırdığı, bizleri ise bilimsel “performans” yani verimlilikten tan 
soğuttuğu bir gerçektir! Özel hastanelerde, ya da tek kişinin çalıştığı devlet veya yeni kurulan 
üniversite hastanelerinde meslektaşlarımızın çektikleri zorluklar çok daha ciddi boyutlara 
ulaşmış durumda. Meslektaşlarımızın hasta bakmaktan ve puan toplamaktan başka bir 
aktiviteye yönlendirilmediği bir ortamda TOTBİD ve TOTEK’in çalışmaları çok daha fazla 
önem arz etmektedir. Amerikan Ortopedi Akademisinin bu konudaki çalışmalarını takdirle 
izliyorum. Sadece kendi ülkelerinde değil dünyanın birçok bölgesinde eğitim faaliyetlerini 
devam ettirmekte, zamanla kendi doğrularını oluşturarak akademi bünyesinden tüm dünyaya 
yayılmaktadırlar. Ancak, bizler de TOTBİD ve TOTEK olarak, gerek ÇEP (Çekirdek Eğitim 
Programı), gerekse TBAO (Temel Bilimler Araştırma Okulu) ile uzman olacak genç 
arkadaşlarımıza yönelik bilimsel çalışmaları en üst düzeyde tutmaya devam etmeliyiz.  
 

Bu konuda çalışıyoruz ve de çok başarılıyız. Tüm gönül ve emek veren arkadaşlarımı, 
hocalarımı kutluyorum. Bana göre, eğitim etkinliklerinde ulaştığımız bu üst seviyeyi daha 
yukarılara taşımalı, sonra da komşu ülkelerden başlayarak, özellikle Türkçe konuşan 
bölgelere ve tüm dünyaya yaymalıyız. Unutulmamalıdır ki! eğitim ve araştırma her türlü 
ortamda bizler için vazgeçilmezdir! İnanıyorum ki gün gelecek TOTBİD-TOTEK yeterlik 
sınavını kazanan üyelerimizin EBOT sınavını da başarmış sayılacaklardır. Bu bağlamda 
ulusal ve uluslararası rotasyonların ne kadar önemli olduğunu tekrar vurgulamak isterim. 
 

Kurultayı düzenleyen tüm arkadaşlarıma, TOTBİD Yönetim Kurulu üyelerimize, 
önceki başkanlara, katkıda bulunan tüm konuşmacılara, yurt dışından gelen konuklarımıza, 
destek veren kuruluşlara ve tüm katılımcılara teşekkürler ediyor, saygılar sunuyorum. 
 

Prof. Dr. Mahmut Nedim DORAL/TOTBİD Başkanı 



 





 18 

 
TOTBİD bakış açısı TOTBİD sekreteri Prof. Dr. Önder Aydıngöz tarafından 

ayrıntılandırılmıştır. Prof. Dr. Aydıngöz’ün konuşma metni ekte sunulmaktadır.  
 

Ülkemizde ortopedik cerrahi eğitiminin kalitesinin arttırılması ve standardizasyonunun 
sağlanması ile ilgili faaliyetler TOTBİD’in temel uğraşı alanları arasında en önde gelenidir. 
Bunlar hem uzmanlık öğrenciliği dönemindeki meslektaşlarımıza, hem de uzmanlara yönelik 
eğitim ile ilgili faaliyetleri içermektedir. Ülkemizdeki ortopedi ve travmatoloji eğitimi 
kalitesinin arttırılabilmesi için mevcut durumun tam olarak saptanması da bir ön şarttır ve 
TOTBİD bununla ilgili çalışmalar da yürütmektedir. 

TOTBİD’in eğitim ile ilgili faaliyetlerinin pekçoğu dernek bünyesinde 2001 yılında 
oluşturulan ve ilk günden itibaren çok ciddi çalışmalar yapmış olan TOTEK tarafından 
yürütülmektedir. 

TOTBİD ve TOTEK eğitim ile ilgili faaliyetlerinde hem yurt içindeki, hem de 
uluslararası alandaki değişik dernek ve kurumlarla işbirliğini sürdürmektedirler.  

Ülkemizdeki ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının yaklaşık %70’inin üye –
asistanlarının da yaklaşık %25’inin aday üye- olduğu bir sivil toplum kuruluşu olarak 
TOTBİD, sağlık alanında önemli değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapılırken bunlar için 
gerek TTB, gerekse sağlıkla ilgili uzmanlık derneklerinin görüşlerinin yeterince 
alınmamasının hem temel tıp eğitimini, hem de uzmanlık eğitimlerini olumsuz etkileyeceği 
kaygısını taşımaktadır.  

Tam gün yasası ile öğretim üyelerinin tüm zamanlarını eğitim kurumlarına vereceği 
tezi öne sürülürken, bu yasa sonrasında eğitim kurumlarından ayrılmış ya da ayrılacak olan 
deneyimli eğitim elemanları nedeniyle ortaya çıkacak olumsuzluklar göz ardı edilmektedir. 
Getirilen performans sisteminin eğitim ile çelişebilecek yönleri de göz ardı edilen diğer bir 
noktadır. Sağlık alanında eğitimin hizmetle birlikte olması gereklidir. Hizmetin eğitime de 
katkısı vardir. Ancak hizmetle ilgili performans eğitim ve araştırmanın önüne çıktığı bir 
ücretlendirme sistemi eğitim hastanelerinde eğitim etkinliklerinin geri plana itilmesi veya 
kanuni çalışma saatlerinin dışına kaydırılması gibi sakıncalar doğurabilir. Sağlık bakanlığına 
bağlı hastanelerde bir süredir uygulanmakta olan sistemin, uzmanlık öğrencilerinin yanında 
tıp öğrencilerine de eğitim veren üniversitelerde uygulanması ile ilgili yeterli ön hazırlık 
yapılmadan uygulamanın başlatılması da ayrı bir sakınca oluşturmaktadır. Üniversite 
hastaneleri günümüze kadar gelen süreçte daha komplike olguların başvurduğu ya da 
sevkedildiği merkezlerdir. Tedavileri daha zor ve riskli olan, daha uzun süre alan ve daha 
masraflı olan bu olgular nedeniyle, ticari mantıkla çalışmaya zorlanan eğitim kurumlarının 
verimi daha da düşecektir.  

TTB’nin uzmanlık derneklerini bir çatı altında koordine etmeyi amaçlayarak kurduğu 
Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) bünyesindeki Ulusal Yeterlik Kurulu 
(UYEK),  Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) uygulamalarına paralel uygulamaların 
ülkemizde de yerleşmesi için çaba harcamaktadır. TOTBİD de bu konudaki çabalara destek 
veren öncü derneklerdendir. Bu kapsamda board sınavları, kurum ziyaretleri gibi 
sertifikasyon, akreditasyon çalışmaları başlatılmış ve planlanmaktadır. Avrupa Birliği 
ülkeleri, ABD, Avusturalya gibi ülkelerde bu tip çalışmalar hükümet dışı (non-governmental) 
organizasyonlarca yürütülmektedir. Böylece uygulayıcı ve denetleyiclerin farklı olması daha 
sağlıklı bir ortam yaratmaktadır. Sağlık bakanlığı tarafından sivil toplum kuruluşları ile 
paylaşılmadan yapılmaya çalışılan uygulamalar AB müktesabatıyla da uyuşmayacaktır. 
Avrupa’da uzmanlık eğitimi ve sonuçlarının denetimi UEMS şemsiyesi altındaki resmi 
olmayan organizasyonlarca yapılmaktadır, diğer sertifikasyon, akreditasyon ve sınav çabaları 
uygun değildir. 
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Sağlık Bakanlığı’nın eğitim hastanelerindeki eğiticilerin daha objektif olarak 
belirlenmesini sağlamak için periyodik olarak düzenlemesi gereken şeflik ve şef yardımcılığı 
sınavları bu şekilde uygulanmamakta ve çok düzensiz bir görünüm arzetmektedir. Bunun 
sonucunda da bazı eğiticiler objektif bir seçme sonucunda değil, atama ile belirlenmektedir. 
Bu da uzmanlık eğitimi ile ilgili diğer bir olumsuzluktur. 

Gerek tıp eğitimi, gerekse uzmanlık eğitimine olumsuz etkileri olan bir diğer yanlış 
politika da her geçen gün yeterli alt yapı ve öğretim eleman ve koşulları sağlanmadan açılan 
yeni üniversite ve eğitim hastaneleridir. Ülkemizdeki hekim açığının, suboptimal şartlarda 
yetiştirilecek olan daha az nitelikli hekim ve uzman hekimlerle hızlı bir şekilde yükseltilmeyi 
gerektirecek kadar fazla olmadığını düşünüyoruz.  

Eğitime olumsuz etkisi her zamankinden fazla hissedilen bir diğer konu da 
medikolegal sorunlardır. Usta çırak ilişkisiyle öğrenilen bu meslekte, uzmanlık öğrencilerinin 
özellikle daha riskli girişimleri yeterli sayıda yaparak öğrenme şansları giderek azalmaktadır. 
Getirilen zorunlu sigorta sisteminin karşıladığından çok daha yüksek tazminat cezalarının 
giderek daha fazla duyulduğu bu ortamda üstelik de her zaman yeterli teknik olanaklar 
sağlanmadan riski yüksek uygulamaların uzmanlık öğrencilerine yaptırılmasını beklemek 
doğru değildir. Bu alanda hukuk ve sigortacılık sisteminde yeni düzenlemeler gerekli 
görülmektedir.  

Eğitimi olumsuz etkileyen bir diğer sorun da özellikle malzeme kullanımının yüksek 
oranda olduğu branşımızda bu konunun tam olarak halledilememiş olmasıdır. Uzmanlık 
öğrencileri bazı durumlarda bazı ameliyatları hastanelerindeki ihale sorunları nedeniyle 
yeterince yapamadan ve hatta izleyemeden mezun olabilmektedirler. Ayrıca sadece teknik 
şartnamesi uyduğu için ihale komisyonunca ucuz olması nedeniyle tercih edilen bir “eşdeğer” 
malzeme eğitimi verecek kişi için dahi tamamen yeni olabilmektedir.  Eğiticinin iyi bildiği ve 
tecrübe sahibi olduğu malzemeleri kullanamaması da eğitimi olumsuz etkilemektedir. 

Eğitim ve çalışma güvenli ortamda yapılmalıdır, doktorların ve diğer sağlık 
çalışanlarının giderek daha fazla hedef alınması, saldırılara uğraması indirekt olarak eğitimi 
de etkileyen çok olumsuz bir durumdur. TOTBİD olarak bu olaylara karşı tepkimizi 
duyurmaya çalışıyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda yeterince tepki vermemesi 
üyelerimizi rahatsız etmektedir. Bir yandan eğitim almaya çalışıp bir yandan da sağlık hizmeti 
verirken saldırıya uğrayan bir uzmanlık öğrencisi, en azından yetkilierce kendisine sahip 
çıkıldığını hissetmelidir. Bu saldırıların olmayacağı ya da çok azalacağı bir hekim 
algılamasının oluşturulması ve ortamların sağlanması hepimizin görevidir.  

 
TOTBİD’in eğitime ve denetlenmesine sağladığı katkılara bir bütün olarak bakılırsa; 
• TOTBİD ve TOTEK tarafından düzenlenen veya desteklenen kongre, kurs ve 

diğer eğitim toplantıları sayıca ve nitelik olarak yeterlidir. Alanımızdaki toplantı sayısının ve 
çakışmaların fazla oluşuyla ilgili eleştiriler de vardır ve TOTBİD bunları olabildiğince 
düzenlemek için çaba sarfetmektedir. TOTBİD ve TOTEK tarafından düzenlenen bazı temel 
eğitim toplantılarında katılımcıların tüm mastrafları dernek bütçesinden karşılanmaktadır. 

• TOTEK Board Sınavı düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. 
• İlk kez yapılan “Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı” 

başarıyla uygulanmış ve hem kişilerin kendilerinin durumunu değerlendirmelerine, hem de 
kurum yöneticilerinin kendi kurumlarındaki asistanların bilgi düzeyinin Türkiye genelindeki 
diğer kurumlarla karşılaştırmalarına olanak sağlanmıştır. 

• UEMS’in hazırladığı ve TTB-UDEK tarafından modifiye edilerek kabul edilen 
ve bazı diğer derneklerce uygulamaya başlananTTB-UDEK/UYEK, Eğitim Kurumlarını 
Ziyaret Programı henüz başlatılamamıştır. Bu konudaki çalışmalar sürmektedir. 

• Eğitim kaynaklarına ulaşım TOTBİD’in önem verdiği konular arasındadır. 
Önceki dönemlerde üyelerimizin birçok önemli dergiye ulaşmasını sağlamış olan on-line 
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kütüphane, bazı koşulların değişmesi nedeniyle şu anda yayımcı kuruluşlarla gerekli 
anlaşmalar sağlanamadığıdan etkinliğini yitirmiş durumdadır. Bu sorunun giderilmesi için 
çabaların arttırılması gereklidir. AAOS ile OKO ulaşımı konusunda anlaşma sağlanmıştır.  

• AAOS,  EFORT, EBOT gibi yetkin yabancı ve uluslararası organizasyonlarla 
eğitim konularında işbirliği yapılmakta ve ortak çalışmalar giderek artmaktadır. 

• İnternet üzerinden uzaktan eğitim ile ilgili çabaların tekrar arttırılması ve bu 
eğitimin cazip hale getirilmesi gereklidir. 

• TOTBİD Dergisi ve AOTT düzenli olarak çıkmakta eğitime katkı 
sağlamaktadır. TOTBİD, bunun dışında diğer derneklerle birlikte “Ulusal Venöz 
Tromboembolizm Profilaksi ve Tedavi Kılavuzu” gibi yayınlara da destek sağlamaktadır. 
TOTBİD tarafından AAOS benzeri daha etkin bir yardımcı kitap ve yayın kataloğunun 
dilimizde oluşturulması eğitime katkıyı arttıracak bir unsur olarak planlanabilir. Bu şekilde, 
ortopedi ve travmatoloji ile ilgili Türkçe sözcüklerin kullanımının arttırılması da eğitim 
açısından önemlidir. 

• TOTBİD ve şubelerinin eğitim ve araştırma konularında burs ve destek 
programları mevcuttur, ancak üyelerimizin bu destekler için başvuruları yetersiz düzeydedir. 
Bu programların geliştirilmesi ve tanıtımın daha iyi yapılması, yararlanan meslektaşlarımızın 
sayısını ve dolayısıyla eğitime katkıyı arttıracaktır. 

• Tıp eğitimi ve buna etkisi olacak diğer konulardaki düzenlemeler karşısındaki 
görüş ve tutumumuzun basına ve halka daha etkin anlatılabilmesi için çabalar arttırılmalıdır. 

TOTBİD olarak, ülkemizin sağlık sisteminin daha iyiye gitmesi için yürütülen 
çalışmalarda daha fazla katkı sağlayabileceğimiz ortamın yaratılmasını ve düzenlemelerin 
yapılmasını umuyoruz. 

 
Sağlık Bakanlığı bakış açısı Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu tarafından katılımcılara 

aktarılmıştır. Prof. Kapıcıoğlu sağlıkta insan gücü hakkında ayrıntılı bilgiler vermiş ve var 
olan durumu özetlemiştir. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanının bilişsel, duyuşsal ve 
davranışsal yeterliklerini belirtmiştir. Eğitimde yeniden düşünmeden örnek vererek 
günümüzde eğitimde teknolojinin kullanılmasının önemini vurgulamıştır. Son günlerde 
tartışılan performans sisteminin eğitimi olumlu etkileyeceğini ve hizmetle eğitimin atbaşı 
gideceğini belirtmiştir. Prof. Dr. Kapıcıoğlu’nun sunumu Ek 10’da verilmiştir. 

 
Prof. Dr. Mineiro Eğitim Bürokrasisi başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. 

Mineiro’nun sunumunun Türkçe çevirisi Ek 11’da verilmiştir. 
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Ortopedi ve Travmatoloji Eğitiminde Senkronizasyon 

 
Çalıştayın ikinci günü Ortopedi ve Travmatoloji Eğitiminde Senkronizasyon başlığı 

ele alınmıştır. Bu başlık altında TOTBİD-TOTEK Tarafından desteklenen kursların ÇEP ile 
uyumlu olması ve bunların TOTEK Eğitim Takvimine yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
kursların içeriğinin ve konuşmacılarının TOTBİD-TOTEK tarafından yönerge uyarınca 
izlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca kursların olabildiğince beceri ağırlıklı 
düzenlenmesi öngörülmüştür. 

 
TOTBİD-TOTEK’in ÇEP (Ek-14) ve Temel Bilimler Araştırma Okulu (TBAO) (Ek-

15) deneyimi Doç. Dr. Tuğrul Eren ve Prof. Dr. Volkan Öztuna tarafından sunulmuştur. Doç. 
Dr. Eren ve Prof. Dr. Öztuna’nın sunumları Ek 14 ve Ek 15’de verilmiştir. 

 
TOTBİD’e başvuran kurs ve kongre gibi toplantıların takvime nasıl alındığına dair 

ilkeler Prof. Dr. Sait Ada tarafından alatılmıştır. Prof. Ada’nın sunumu Ek 16’da verilmiştir. 
Prof. Dr. Semih Aydoğdu ÇEP’i aktarmıştır. Prof. Ada’nın sunumu Ek 17’de verilmiştir. 
TOTDER – SET örneği Prof. Dr. Önder Aydıngöz tarafından paylaşılmıştır. Prof. 
Aydıngöz’ün sunumu Ek 18’de verilmiştir. TUSYAD – Artroskopik Eğitim Program örneği 
Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından aktarılmıştır. Prof. Karahan’ın sunumu Ek 19’da 
verilmiştir. 

 
Müfredat Programı Hazırlama başlığı altında Dr. David Pitts iki saatlik bir eğitim 

vermiştir. Dr. Pitts’in eğitimde kullandığı ders notları Ek 20’de verilmiştir. Ardından EBOT 
başkanı Prof. Dr. Mineiro EBOT, UEMS ve EBOT sınavı ile ilgili hem kavramsal hem de 
uygulamaya dönük bilgiler aktarmıştır. Prof. Mineiro’nun sunumu Ek 21’de verilmiştir.  

 
Ölçme-Değerlendirme oturumunda Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık eğitiminin 

hedefleri ve TOTEK asistan sınavı sonuçları Prof. Dr. Semih Aydoğdu tarafından 
değerlendirilmiştir. Prof. Aydoğdu’nun sunumu ve asistan sınavı raporu Ek 22 ve Ek 23’de 
verilmiştir. Doç. Dr. Yalım Ateş Türkiye'de yeterlik sınavlarının değerlendirilmesi ve yeterlik 
sınavının hazırlanmasındaki zorluklar konusunda katılımcıları bilgilendirmiştir. Doç. Ateş’in 
sunumu Ek 24’de verilmiştir. Prof. Dr. Emre Acaroğlu yeterlik sınavı yeterli bilgi ve beceriyi 
ölçüyor mu? başlıklı bir konuşma yapmıştır. Prof. Acaroğlu’nun sunumu Ek 25’de verilmiştir. 
Prof. Dr. Muharrem Yazıcı sınavlarla ilgili 7 yıllık deneyimimiz bize ne öğretti? Amacımız 
neydi? Sınav araç mı? Yoksa amaç mı? başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Yazıcı’nın 
sunumu Ek 26’da verilmiştir. Ek 27 ve Ek 28’de Prof. Dr. İ. Teoman Benli tarafından 
hazırlanana birinci ve ikinci aşama yeterlik sınavı raporları verilmektedir. 

 
Çalıştayın Klinik Eğitim başlıklı son oturumunda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

öğretim üyesi Doç. Dr. Pemra Özgen "Klinik Ortamlarda Eğitime Yönelik Güncel 
Yaklaşımlar", Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Doç. Dr. Yeşim Yiğiter Şenol "Klinik Eğiticinin Rolleri, Nitelikleri ve Yeterlikleri " ve 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Karahan "Klinikte Motor Beceri Eğitimi" başlıklı konuşmaları 
gerçekleştirdiler. Hocalarımızın sunumları sırasıyla Ek 29, Ek 30 ve Ek 31’de verilmiştir. 

 
Çalıştayda ayrıca 28 Mayıs 2011’de gerçekleştirilecek Tıpta Uzmanlık Gelişim 

Sınavında uygulanacak yeni asistan anketinin taslağı (Ek 32), ve kurum ziyaretlerinde 
uygulanması planlanan anketin taslağı (Ek 33) katılımcılarla paylaşılmıştır. Kurum 
ziyaretlerine 2011 yılı içerisinde TTB’den gerekli eğitim alındıktan sonra başlanacaktır. 



 25 

Ayrıca Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Prof. Dr. Ahmet Nedim Yanat tarafından bir asistan tezi kapsamında yine asistanlara 
yönelik gerçekleştirilen ve tarafımıza iletilen bir sunum (Ek 34) eğitimle doğrudan ilgili 
olduğundan çalıştay raporu kapsamına alınmıştır. Günümüze kadar TOTBİD-TOTEK 
tarafından desteklenen araştırma projelerinin listesi (Ek 35) de çalıştayda katılımcılarla 
paylaşılmıştır. Ülkemizde araştırma projelerine kaynak ayırarak destekleyen nadir 
derneklerden birisi de TOTBİD’dir. Desteklenen projelerin ulusal ve uluslararası saygın 
kongre ve dergilerde sunum ve makaleye dönüşmesi TOTBİD-TOTEK’in en önemli 
hedeflerinden birisidir. 

 
Sonuç olarak 3. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Çalıştayı 1-2 Nisan 2011 

tarihlerinde 121 üyemizin katılımıyla İstanbul Kadıköy’de, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa 
Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. Katılanların dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. Çalıştaya 
katılan meslektaşlarımızın tam listesi Ek 36’da verilmiştir. 

 
Tablo 2. Üçüncü Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Çalıştayına Katılım.  
 

Dağılım Sayı 
Üniversite Hastanesi 52 
Devlet Hastanesi 65 
Profesör Dr. 38 
Doçent Dr. 30 
Y. Doç. Dr. 1 
Op. Doktor 28 
Asistan 13 

 
Nicelik olarak değerlendirildiğinde 2006 ve 2008’de gerçekleştirilen kurultaylardaki 

katılımdan daha farklı bir dağılım göstermeyen 2011 çalıştayımıza özellikle eğitim alan 
asistanların çok azının gelebildiği görülmektedir. 

 
Çalıştayın Prof. Dr. Bülent Alparslan ve Prof. Dr. Mustafa Karahan tarafından okunan 

sonuç bildirgesi Ek 37’de verilmiştir.  
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Sonuç olarak; 
 
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimi çok yönlü olup önemli oranda alt yapı ve 

nitelikli eğitici gerektirmektedir. Sayıları giderek artan eğitim kurumlarında alt yapı ve eğitici 
yetersizliği vardır. Tıp fakültesine giren öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında 
çok yüksek puan almaktadır. Bu öğrencilerin çok azı Tıpta Uzmanlık Sınavında başarılı 
olarak Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimine hak kazanmaktadır. 

 
Yardımcı sağlık personelinin eksikliği görevlerin çoğu zaman asistanlar tarafından 

yerine getirilmesini gerektirmektedir. Bürokratik işlemlerin fazlalığı ve uzun nöbetler de 
eğitimi olumsuz etkilemektedir. İhale yönetmeliği bu bağlamda kolaylaştırılmalıdır. Asistan 
sayısı yetersizdir. Asistanların çalışma süreleri çok uzundur. Hasta hakkı adına hekime saldırı 
olmakta ve bu çalışma ve eğitim isteğini belirgin olarak azaltmaktadır.  

 
Performans (verimlilik) sistemi hizmette niceliği ölçmek amacıyla tasarlanmıştır ve 

alınan puan gelire dönüşmektedir. Bu sistemin içinde eğitim ve araştırma öncelikli olarak 
nitelendirilmemiş ve puanlanmamıştır. Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma 
Hastanelerinde performans sistemine eğitim ve araştırma etkinlikleri gerekirse hizmete bir üst 
sınır ve eğitim ve araştırmaya bir alt sınır getirilecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Aksi 
taktirde performans sistemi eğitim ve araştırmayı olumsuz etkileyecektir.  

 
Türkçe kaynak eksikliği eğitimin önemli bir sorunudur. 
 
Tıpta uzmanlık tezlerinin nitelikleri arttırılmalıdır.  
 
Gerçekleştirilen asistan anketi sonuçlarına göre ÇEP ve Asistan Karnesi eğitim kurum 

ve kuruluşlarının %50’sinde uygulanmamaktadır. Asistanların %90’ı tez planlaması ve yazımı 
eğitiminde kendilerini kesik görmektedir. Asistanların büyük bölümü ÇEP te yer alan bazı 
cerrahileri görmemekte veya bilmemektedir. ÇEP ve Asistan Karnesi uygulamasında 
Anabilim Dalı Başkanları ve Klinik Şeflerine önemli görevler düşmektedir. Kurum içi veya 
kurumlararası rotasyonlar beceri eğitiminin çeşitlendirilmesinde etkin olarak kullanılmalıdır.  

 
Eğitici yaptığı iş ve aldığı ücretten tatmin olduğu sürece iyi eğitim verebilir. 

Performans katsayıları eğitim hastanelerinde farklı uygulanmalıdır. SUT rakamları gerçekçi 
olmalıdır. Cerrahi çeşitliliği bu şekilde eğitim merkezli tutulabilir. Eğitici eğitimi önemlidir. 
Eğitim kadroları ve kalitesi arttırılmalıdır. Kongrelere katılımın desteklenmesi gerekmektedir. 
Yurt dışı kongrelere senelik izinle gidilmesi eğitici eğitimi eksiğini derinleştirmektedir. Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Tıpta Uzmanlık Eğitiminde önemli bir 
paydaştır. Son yıllarda kamuda görevli eğiticiler özele kaymaktadır. Bu eğiticilerin eğitimin 
içinde tutulması önemlidir. Günümüzde eğitim kurumuna dışarıdan gelerek ders veren 
eğiticilere ödenen ücretler semboliktir. Ücretin gerçekçi rakama ulaştırılması ve gelecekte 
yeterliliği kanıtlanmış özel hastanelerin de eğitim hastaneleri ile ilişkilendirilmesi sorun 
olarak tanımlanan bazı zor cerrahilerin eğitiminin alınmasına yardımcı olabilecektir. 

 
Eğitici kadrolarına atamalarda evrensel ve tarafsız ölçütler uygulanmalıdır. Eğitici 

kadrosunun yeterlik denetimleri yapılmalıdır. Yeniden belgelendirme önemlidir. Eğitici ÇEP 
ile uyumlu eğitim vermelidir. Alt branşlarda uzman istihdamı arttırılmalıdır. Asistan sınavları 
kurumsallaştırılmalı ve yaptırımı olmalıdır. Bir bilim politikamız olmalıdır. Eğitim için insan 
gücü planlaması yapılmalıdır. Ayrıca asistanı merkeze alan bir eğitim politikası 
geliştirilmelidir. 
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Eğitim kurumlarında ideal eğitici sayısı ve niteliği belirlenmelidir. Eğitim 

kurumlarının denetlemesi özerk olmalı ve TOTBİD-TOTEK tarafından yapılmalıdır. Klinikler 
yıllık yeterli ameliyat sayısına ulaşmalıdır. Asistan karneleri yıllık olarak TOTBİD-TOTEK 
tarafından düzenli olarak denetlenmelidir. Eğiticilerle ilgili asitanlardan geri dönüş 
alınmalıdır. TOTEK’de eğitimle ilgili istatistik değerlendirme ve veri toplama birimi 
oluşturmalıdır. 

 
Kurumlar arası rotasyonlar eğitimin birliği ve bütünlüğü açısından gereklidir. 

Rotasyonlar bir merkez tarafından düzenlenmeli ve belgelendirilmelidir. 
 
TOTBİD-TOTEK tarafından desteklenen kurslar ÇEP ile uyumlu olmalı ve bunlar 

TOTEK eğitim takvimine yerleştirilmelidir. Yönerge uyarınca bu kursların içeriği ve 
konuşmacıları TOTBİD-TOTEK tarafından izlenmelidir. Kurslar beceri ağırlıklı 
düzenlenmelidir. 

 
Klinik ortamlarda eğitime yönelik güncel yaklaşımlar açısından eğitim sürecinde ÇEP 

dışında bireysel koridorlar (Seçmeli Dersler) açılmalıdır. Eğitimin ölçülebilir çıktıları 
olmalıdır. Programlar kişisel bir gelişim sürecini dikkate almalıdır. Portfolyo oluşturulmalı ve 
yıllar bazında izlenmelidir. Asistanın karmaşık süreçleri de başarıyor olması gerekmektedir. İş 
başında öğrenme ve bu aşamada geri bildirim beceri eğitiminde önemlidir. 
Düzeylendirilmiş/yapılandırılmış klinik deneyim eğitimi alınmalıdır. Buna göre ölçme-
değerlendirme yöntemi seçilmelidir. Simülasyon uygulamalarında kullanılan anatomik 
modeller tümüyle gerçeğine uygun olmalıdır. 

 
Klinik eğiticilerin rolleri, nitelikleri ve yeterlikleri gözönüne alındığında işe ve 

deneyime dayalı öğrenme (refleksiyon) önemlidir. Asistandan beklenen performans tam 
olarak tanımlanmalıdır. Etkili eğitmenin varlığı önemlidir. Öğrenci merkeze alınmalı ancak 
bir yapılanma da olmalıdır ve bol tekrar yaptırılmalıdır. 

 
Çalıştayda ayrıca TOTEK’in Stratejik Plan Taslağı (Ek 38) katılımcılarla basılı olarak 

paylaşılmıştır. 
 

TOTEK’in bakış açısı; 
 

Hepinizin bildiği gibi TOTBİD’de eğitim ve araştırma etkinlikleri derneğimizin 
kurulduğu günden beri yoğun olarak sürdürülmektedir. TOTBİD’in kurulduğu ilk yıllarda 
eğitim ve araştırma etkinlikleri ulusal kongreler kapsamında gelişmiştir. 1996 yılında 
TOTBİD bünyesinde (a) Eğitim, (b) Araştırma-Geliştirme ve (c) Dil Komisyonları kurularak 
eğitim ve araştırma yapılandırılmıştır. Derneğimiz Avrupa Birliği Tıp Uzmanları Derneği 
(UEMS) ile Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) önerdiği Yeterlik-Yürütme Kurulu yapısına 2001 
yılında TOTEK’in kurulmasıyla kavuşmuştur. Kurucu üyelerin emek ve zaman yoğun 
girişimleriyle yapılanmasını tamamlayan TOTEK, Eğitim Müfredatı-Asistan Karnesi 
Çalışmalarına başlamış, Eğitim Kurumlarındaki Alt Yapı ve İnsan Kaynağını belirlemeye 
yönelik ön çalışmalarını gerçekleştirmiş ve Yeterlik Sınavını yapmaya başlamıştır. 2010 
yılına kadar Yeterlik Sınavlarının yazılı aşamasını ÖSYM ile gerçekleştiren TOTBİD-
TOTEK, geçen yıl ÖSYM’nin sınav takvimini geç oluşturabilmesi nedeniyle bu sınavı Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı işbirliğinde gerçekleştirmiştir. 
Günümüzde TOTEK (1) Eğitim Müfredatı ve Asistan Karnesi çalışmalarını tamamlayarak 
uygulamaya koymuş, (2) Yeterlik Sınavını düzenli olarak yapan, ve (3) Kurum ziyareti 
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programı için hazırlıklarını tamamlamış kurul konumundadır. Asli görevlerinin yanı sıra 
TOTEK, (4) Eğitim takvimini oluşturmuş, (5) Temel Bilimler ve AraĢtırma Okulu ile 
Çekirdek Eğitim Programı Klinik Gözden Geçirme Kursunu düzenleyen, (6) Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi GeliĢim Sınavını uygulamaya başlamış, (7) Düzenli 
aralıklarla temenni niteliğinde Atama ve Yükseltme Ölçütlerini yayınlayan ve  
(8) TOTBİD tarafından desteklenen AraĢtırma Projelerini denetleyen çalışmaları da 
yürütmektedir. Sorumluluk alanındaki görevleri gerek ülkemizde gerekse yurt dışında benzer 
görevleri üstlenen kuruluş ve kurullara örnek oluşturmaktadır. TOTEK 2010 yılında 
TOTBİD’in yapılanma çalışmalarına paralel olarak (9) Stratejik Planını geliştirmeye 
başlamış ve bu planı paydaşları ile paylaşma aşamasına gelmiştir. TOTBİD-TOTEK 
tarafından düzenlenen veya desteklenen tüm eğitim etkinliklerinin sunumları (10) Ortopedi 

Bilgi Ağı aracılığıyla derneğimizin üyeleri ile paylaşılmaktadır. 2012 yılı başında TOTEK 
belgesini ilk kez alan hocalarımızın süreleri dolacak olup (11) Belge Yenilenmesi aşamasında 
izlenecek yöntem ile alınacak puanlar için tüm hazırlıklar yapılmış ve duyurulmuştur. 2010 
yılından itibaren (12) Asistan Temsilcisi Adayımız TOTEK Yönetim Kurulu toplantılarına 
katılmaktadır. 31 Ekim 2011 Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz genel kurulumuzun 
ardından Asistan Temsilcimizin adı Avrupa’ya bildirilecektir.  
 

Sürekli eğitim mesleki başarının temel anahtarıdır. Özellikle ortopedi ve travmatoloji 
gibi hata kabul etmeyen bir alanda kişi ve kurumların eğitim ve araştırma ile ilgili gereksinim 
ve sorunlarını belirlemek, çözümler geliştirmek, eğitim ve araştırma kalitesini artırmak üzere 
hedefler belirleyerek planlama yapmak ve standart eğitim ve özgün araştırma etkinlikleri 
sunarak verilen sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeyde olmasını sağlamak TOTEK’in görevidir. 
Bu görev doğrultusunda (1) TOTBİD-TOTEK tarafından gerçekleştirilen Yeterlik Sınavının 

yurt dıĢında olduğu gibi ülkemizde de yönetmelikle yasal zemine oturtulması ve           
(2) eğitici kalitesi ile doğrudan ilgili olan Atama ve Yükseltme Ölçeklerinin de 

yönetmelikle belirlenmesi en önemli dileklerimizdir. Mesleğimizde tutum çok önemlidir. 
Araştırma eğitiminin yanı sıra (3) tutum eğitimi de önemsenmeli ve eğitim programlarının 
içerisine alınmalıdır. (4) Hizmette performansın eğitim ve araĢtırmaya olası etkisi 
irdelenmeli ve dikkatle izlenmelidir. Eğitim kurumlarında eğitim, araştırma ve hizmet denge 
içerisinde sürdürülmelidir. Eğitim eksikliğinin yakın gelecekte hizmette geri dönülemez 
yanlışlara neden olabileceği gerek eğitici gerekse tıpta uzmanlık öğrencisi tarafından idrak 
edilmeli ve eğitim her koşulda öncelenmelidir. (5) Kapasiteli ve kaliteli eğiticilerin hizmet 

ağırlıklı alana yani özele kayması eğitimin önündeki önemli tehditlerden birisidir. Özele 
kayan eğiticilerin eğitim kurumlarda eğitim vermeyi sürdürmeleri özendirilmeli ve olanak 
sağlanmalıdır. Ülkemizin gelişimine paralel olarak yeni açılan eğitim ve araştırma hastaneleri 
ile tıp fakültesi bulunan üniversitelerde gerekli alt yapı ve insan kaynağı oluşmadan tıpta 
uzmanlık eğitimine başlanmamalıdır. Günümüz Avrupasında bile eğitim kurumlarının eğitim 
standartlar farklılıklar gösterebilmektedir. (6) Kurum içi ve kurumlararası rotasyonlar bu 
farkın giderilmesinde önemlidir. Tıpta uzmanlık öğrencisinin müfredatta belirtilen eğitimi tam 
olarak alması eğitim sorumlularının görevleri arasndadır. Bir klinikte sadece artroplasti 
yapıldığı için travma hastası görmek üzere asistanın başka bir kliniğe gönderilmek zorunda 
kalması sistemin geliştirilmesini gerektir. Ulusal ve uluslararası kaynaklar seferber edilerek 
tıpta uzmanlık öğrencisinin yabancı dil dahil çok yönlü eğitim alması sağlanmalıdır. 
 

Günümüzde araştırma, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. (7) Tıpta 

Uzmanlık Tezlerinin akran danışman sistemi kullanan ve alanın saygın dergilerinde 
yayınlanması yönetmelik ve yönergelerle bir zorunluluk olarak tanımlanmalıdır. Gerek eğitim 
gerekse araştırma evrenseldir ve evrensel kurallarla denetlenir. Araştırma çalışmalarının 
sonuçları çoğunlukla uluslararası kongrelerde sunulur ve akran danışman sistemini işleten 
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alanın saygın dergilerinde yayınlanır. Çoğu kongre ve dergi ulusal veya uluslararası 
derneklerin resmi toplantısı veya dergisi niteliğindedir. Bu nedenle giderleri kurum tarafından 
karşılanarak (8) eğiticilerin ve öğrencilerin saygın kongrelere bildiri ile katılmaları 

desteklenmelidir. Bu yaklaşım gelecek nesillerin önünü açmada anahtar rol oynayacaktır. 
Eğiticiler ayrıca güncel gelişmeleri izleyebilmeleri ve öğrencileri ile paylaşabilmeleri için 
alanlarının (9) saygın dergilerinden birine abone olabilmelidir. 
 

Ülkemiz eğitim ve araştırmada büyük bir değişim ve gelişme içindedir. Sürdürülebilir 
kalkınmada eğitimli insan gücünden daha önemli bir güç bulunmamaktadır. 3. Eğitim 
Çalıştayı belirtilen ulusal ve evrensel ilkeler doğrultusunda ele alınmıştır. TOTEK’in 
yapılanmasını ve başarısını sağlayan tüm üyelerimize ve yönetim kurullarımıza teşekkür 
ederiz. 

 
Teşekkürlerimizle. 
 
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ve 
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi 

 



Hoşgeldiniz.

Prof. Dr. Mustafa Karahan

Körler Ülkesi (Kalkedon)

• Megaralı Kral Bizas, kabilesi için 
bir şehir kurmak ister.

• Delf kahini ''Bu şehri, Körler 
Ülkesi'nin karşısına kur!'' der.

• Aylar sonra Sarayburnu'na gelir. 

• Kadıköy’de bulunan şehri seyreder 
ve kendi kendine sorar: 'Bu şehri 
neden benim bulunduğum güzel 
yerde kurmamışlar da karşıki 
çorak topraklar üzerine kurmuşlar, 
bu adamlar kör mü?'‘ 

Eğer dünya tek bir ülkeden 
oluşsaydı, İstanbul başkent 

olurdu …

Napolyon Bonaparte

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane

• 14 Mart 1827, Tıphane ve Cerrahhane-i Amire, Şehzadebaşı

• 1839, Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane, Galatasaray
– Yangınlar nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalır

– Marko Paşa

• 6 Kasım 1903 açılır
– İnşaatı 11 Şubat 1895 tarihinde başlar.

– Kampus anlayışıyla kurulur.

– Haydarpaşa Numune Hastanesi binaları klinik kısmı olarak inşa edilir.

• 1909’da Haydarpaşa Tıp Fakültesi adını alır.

• Modern Cerrahinin kurucusu sayılan Prof. Dr. 
Cemil Topuzlu ilk dekan.

• Tıp Fakültesi 1933 Üniversite Reformu ile 
Avrupa yakasına geçer.

• 1933 – 1983 arasında Haydarpaşa Lisesi

• 1983 - … Marmara Üniversitesi

Eğitim, Bilim ve Araştırma Geçmişimiz 
2 parlak önem

• 1000 yıllarında Avrupa 
rönesansı öncesinde Türk 
– İslam Bilginleri

• Cumhuriyet’in ilk 
yıllarındaki Avrupa’lı 
bilim adamlarının 
katkısıyla oluşturulan 
ortam

Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir.
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Süleymaniye Tıp Medresesi Takiyüddin el-Rasıd 
• 1577 de İstanbul rasathanesi
• Kopernik ile hemen hemen 
aynı zamanda

• 3 yıl sonra siyasi ve dini 
sebeplerle yıkılmış

Erzurum’lu İbrahim Hakkı
• Marifetname ve Divan
• Evrim teorisini Darwin’den 
önce tartışmış

• Güneş sistemini tanımlamış

• Osmanlı’nın batı teknoloji ve 
bilimine bakış açıları ve 
beklentilerinin pratik 
ihtiyaçlarını karşılama yönünde 
olduğu görülmektedir.

• … batı biliminin bir bütün 
olarak ele alınmaması ve 
araştırmaya dayalı bir bilim 
anlayışı ve zihniyetini 
oluşturmaya gidilmemesi …

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu

Hekimler olarak geleneksel otoritemiz 
tehdit altında, sancılı günler yaşıyoruz.

• Sağlık hizmetlerinin sunum yöntemi değişiyor.

• Eğitim politikalarının belirlenmesinde seçilmiş 
kadroların (siyasilerin) ağırlığı artıyor.

'Her kriz, beraberinde yeni fırsatlar doğurur'

• Biz sivil toplum örgütüyüz.
• Elimizdeki güçleri kullanmalıyız.

– Eğitim
– Araştırma
– Hizmet

• Yaratıcı gücümüz, doğamız gereği diğer 
kurumlardan daha fazla

• Gündemi eleştiren değil, takip edilen olmanın 
yolunu bulmalıyız.

• “İyi hekimlik” neslimizin devamı önceliğimiz.

Olağanüstü 
sorunlar olağanüstü 
çözümler gerektirir.

Carl Sagan



Program akışı

• Davetli konuşmacılar temsil ettiği kesimlerin 
bakış açısıyla sorunları ortaya koyacak

• EBOT Sınav Başkanı Prof. Dr. Jorge Mineiro
– Eğitim Bürokrasisi

• Davetli konuşmacıların ortaya koyduğu 
sorunlara ek olarak Salondan sorunlar 
dinlenecek.

• Çalıştay sekreteryası bildirilen sorunları not 
edecek

Listelenen sorunlar arasından ilk 4’ü 
oylanacak                  

• Her sorun ayrı bir grupta tartışılacak

• 4 ayrı salonda çalışma grupları

– Grup kolaylaştırıcısı (moderator): kıdem ve benzer 
çalışma grubuna katılmış özelliği

– Grup yazıcısı: TOTEK tarafından belirlenen

– Grup zamanlayıcısı: Tartışmanın dışında kalarak 
pratik konularda yönlendirme yapacak

Grup çalışması

• 90 dakika

• Akış

– Beyin fırtınası

– Herkes görüş belirtecek

– Her görüş kaydedilecek

• Net bir çözüm önerisi 

– Görüş belirtmeyen kalmayacak

– Herkesin katkısıyla oluşacak bir metin

Çözüm Önerileri

• Hep birlikte oluşturacağız.

• Ortopedi camiasına iletilecek.

• Resmi kurumlara iletilecek.

• TOTBİD başkanlığının insiyatifinde kamuoyu ile 
paylaşılacak.

Teşekkür ederim.



 



İlk 2 Kurultayın Ardından

Prof.Dr.Hakan Ömeroğlu

2003-2009 TOTEK yönetim kurulu üyesi 
2003-2005; Genel sekreter

2005-2007; Başkan

2007-2009; Bir önceki başkan 2.TOTBİD-TOTEK Eğitim Kurultayı

21 Kasım 2008, Ankara

Katılım

• 2006; 118 (106) 

• 2008; 115 (108) 

• Ortopedistlerin %4’ü

• Profesör ↓, Şef ↓, TUÖ ↓↓

• Özel hastane, devlet hastanesi 

• SB / SEGM katılımı 

• TTB katılımı 

• UEMS Ortopedi ve Travmatoloji bölüm bşk 

• YÖK katılımı 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi

• Standart ve üstün nitelikli Ortopedi ve 
Travmatoloji uzmanlık eğitimi veren ABD 
ya da klinik yok

• Fiziki alt yapıda ve insan gücündeki 
eksiklikler

• ÇEP ve asistan karnesi uygulamasının 
yaygınlaştırılması

• Akreditasyon ölçütlerinin belirlenmesi ve 
kurum ziyaretlerinin başlaması

Tıpta Uzmanlık Eğitimi

• Standart ve nitelikli bir tıpta uzmanlık 

eğitimi için SB, YÖK, TTB, tıpta uzmanlık 

dernekleri ve yeterlik kurulları yakın 

işbirliği içinde olmalı

• SB ve üniversite hastaneleri arasında 

ortak eğitim programı, ortak kullanım

Eğiticiler

• Eğiticiler TUÖ’nin gerek kuramsal gerekse 

klinik beceri eğitimine daha fazla zaman 

ayırmalı

• Eğiticilerin eğitimi kursları düzenlenmeli

• Eğitim kurumlarında; eğitim ≥ hizmet
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Tıpta Uzmanlık Öğrencileri

• Yoğun klinik iş yükü

• Yoğun bürokratik iş yükü

• Kurumlararası özlük hakkı farklılıkları

• Eğitimlerine yeterli ilginin gösterilmemesi, 

hak ettikleri nitelikli standart eğitimi 

alamamaları

Yeterlik Sınavları

• Teorik ve pratik bilgiyi standart olarak

ölçebilen bir sınav

• Sürekliliği korunmalı

• Eğitim ve standardizasyon sorunlarının

çözümüne önemli ölçülerde katkı

• Sağladığı avantajlar ?

Temel ve İleri Eğitim Kursları

• TOTBİD bilimsel denetimi altında

• Özellikle çekirdek eğitim programının 

tümünü kapsayacak şekilde geliştirilerek 

sürdürülmesi 

• Dernek ve şubelerce elde edilen maddi 

kaynakların öncelikle temel kurslara 

aktarılması ve temel kursların ücretsiz 

olması

Yeniden Belgelendirme

• Ölçütler belirlenmeli

• Ölçütler şu anda yürürlükte

Hizmetiçi Eğitim

• Özellikle devlet hastanesi ve özel sağlık 

kuruluşlarında çalışan uzmanların eğitim 

etkinliklerine katılımlarını kolaylaştırıcı 

önlemler

UEMS İlişkileri

• SB, YÖK, TTB ve tıpta uzmanlık dernekleri 

yakın işbirliği içinde ortak hareket etmeli



Sonuç Raporları

• Kağıt üzerinde kalmamalı

• TOTBİD, TOTEK ve her Ortopedist sonuç 

raporunun takipçisi olmalı

Konuşulmayanlar

• Bilimsel araştırma ve sorunları

• Tıp Fakültesindeki Ortopedi ve 

Travmatoloji standart eğitimi 

www.totbidkongre2011.org

Son bildiri özeti gönderim tarihi; 15 Nisan 2011

http://www.totbidkongre2011.org/


 



3. TOTBİD-TOTEK 

Eğitim Çalıştayı

Dr. Feza Korkusuz

1-2 Nisan 2011, Marmara Üniversitesi HaydarpaşaYerleşkesi, İstanbul

Düzenleyenler

Başkan:

Sekreter:

Dr. Mahmut Nedim Doral

Dr. Mustafa Karahan

Dr. Önder Kılıçoğlu

Dr. Hayrettin Kesmezacar

Dr. Tuğrul Eren

 TOTBİD YK.

◦ Dr. Mahmut Nedim Doral 
(Başkan)

◦ Dr. Ünal Kuzgun (Önceki
Başkan)

◦ Dr. Erdal Cila (BaşkanYard.)

◦ Dr. Önder Aydıngöz (Sekreter)

◦ Dr. Bülent Erdemli (Sayman)

◦ Dr. Halit Pınar

◦ Dr. Mehmet Demirhan

◦ Dr. Sefa Müezzinoğlu

◦ Dr. Mehmet Subaşı

◦ Dr. Vasfi Karatosun

 TOTEK YK.

◦ Dr. Feza Korkusuz (Başkan)

◦ Dr. Semih Aydoğdu (Önceki
Başkan)

◦ Dr. Volkan Öztuna (Sekreter)

◦ Dr. Önder Kılıçoğlu (Sayman)

◦ Dr. Mustafa Karahan

◦ Dr. Mehmet Arazi

◦ Dr. Hayrettin Kesmezacar

◦ Dr. Önder Kalenderer

◦ Dr. O. Tuğrul Eren

◦ Dr. Emel Gönen

İlhan Başgöz

Türkiye’nin yanlızca bir

eğitim sorunu yoktur. 

(…) bir kalkınma

sorunu vardır.

TOTEK Eğitim Takvimi

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

TBAO ÇEP

Kursu

Ölçme-Değerlendirme

Eğitim

Asistan

Sınavı

Yeterlik

Sınavı

OSKE

Yeterlik Sınavı 

Kayıt
Yeterlik Sınavı 

İlanı

Asistan Sınavı 

İlanı

Asistan Sınavı 

Kayıt

TBAO 

Kayıt

ÇEP

Kursu

Kayıt

TBAO 

İlanı

ÇEP

Kursu

İlanı

Doçentlik Sınavı Başvuruları

Yeterlik

Sınavı

Yazılı

Eğitim Kurultayı (2 Yılda bir)

Mesleği ile ilgili temel kavramları

BİLİR

Normal ve normal olmayan yapı,

süreç ve işlevleri BİLİR ve yeni

Koşullara UYARLAR 

Bilgi ve becerisini,

öğrendiği TUTUMLARI

eğitim ortamında ve gözlem

altında GÖSTERİR

Mesleğin 

gereklerini gerçek 

yaşam koşullarında

UYGULAR

Bilgi, Beceri ve Tutum Eğitimi

Beceri

Bilgi

Tutum

TOTEK’in Etkinlik Gösterdiği Alanlar

 Eğitim Müfredatı ve Asistan Karnesi

 Yeterlik Sınavı

 Kurum ziyareti programı
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TOTEK’in Etkinlik Gösterdiği Alanlar

 Temel Bilimler ve Araştırma Okulu

 ÇEP Klinik Gözden Geçirme Kursu

TOTEK’in Etkinlik Gösterdiği Alanlar

 Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı

 Atama veYükseltme Ölçütleri

TOTEK’in Etkinlik Gösterdiği Alanlar

 Araştırma Projelerinin desteklenmesi

 Stratejik Planın geliştirilerek sunulması

 Ortopedi Bilgi Ağı ile sürekli eğitimin

sağlanması

 TOTEK Belgesinin Yenilenmesi

 Asistan Temsilcisi Adayımız

Yasal Düzenlemeler

 Yeterlik Sınavının yurt dışında olduğu gibi 

ülkemizde de yönetmelikle yasal zemine 

oturtulması

 Atama ve Yükseltme Ölçeklerinin  

yönetmelikle belirlenmesi

Tehditler

 Hizmette performansın eğitim ve 

araştırmaya olası etkisi 

 Eğiticilerin hizmet ağırlıklı alana yani özele 

kayması

 Sayıları giderek artan eğitim kurumlarında 

alt yapı ve eğitici yetersizliği

Sorunlar

 Kurum içi ve kurumlararası rotasyonların 

oluşturulmamış olması

 Tıpta uzmanlık tezlerinin nitelikleri

 Eğiticilerin ve öğrencilerin saygın

kongrelere bildiri ile katılmaları

 Branşlaşma eğitimi olumsuz

etkilemektedir.



Eğitim, kendi kendini eğitmektir. 3. Eğitim Çalıştayının ulusal ve 

evrensel ilkeler doğrultusunda 

başarılı geçmesini dilerim.



 



Ankara Hukuk Mektebi Açılışı

05 Kasım 1925 

15   Ekim  1927

Prof. Dr. R. Ege, Prof. Dr. Ü. Kuzgun • 1564 ''NİSAN BİR...'' İlk şakalar Fransa'da  
değiştirilen takvime göre, eski yılbaşı 
sayılan nisanın 1'i, yerini yeni yılbaşı ''1 
ocak''a bırakmaktaydı. Fransızlar, bu 
şakalara ''Poisson D'avril'' (Nisan balığı) 
adını verdiler. 

• Balıkçılar 1 Nisan 1979 gününü Balık 
Bayramı ilan etti. Kumkapı'da 2 saat içinde 
1,5 ton balık dağıtıldı. 

• 1993 özel radyolar kapatıldı. 

• 1924 Topkapı Sarayı müzeye dönüştürüldü

EK 4



Prof. Dr. İskender Sayek 2002

24 Eylül 1882 İst Beyazıt Kütüphanesi 

Kitap aklın ilacıdır, Ovidius, M.Ö. 43

26 Eylül 1932
1.Türk Dil Kurultayı 

The first university of the world was found!
Nusaybin – Turkey A.C. 209

http://www.haberturk.com/polemik/haber/584966-dunyanin-ilk-universitesi-nusaybinde



University of Bologna 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna / 1088

P Moroni. The history of Bologna University's Medical School over the centuries. A short review

Acta dermatovenerologica 2000 Vol 9 No 2

“Anatomical theatre in the old Bologna Univ.”

University of Oxford
1167

1206

Gevher Neshibe Darüşşifası

University of Cambridge - 1209



Faculté de Médecine – Montpellier / 1220

Türkiye’de eğitim veren sağlık kurumu sayısı  ~ 100,     

80 Tıp Fakültesi,   

74 tanesi öğrenci kabul ediyor,                                                       

TOTBİD Şubeleri 9;

Ortopedi disiplinini kapsayan dernekler 9;

Kayıtlı uzman; ~ 2.400               

Aidat ödemiş; ~ 1.700                

Araştırma görevlisi ; 977

Prof. Dr. Mehmet Demirhan Prof. Dr. Haluk Berk        Prof. Dr. Hakan Ömeroğlu    
2001-2003 2003-2005                            2005-2007  

Prof. Dr. Semih Aydogdu                              Prof. Dr. Feza Korkusuz

2007-2009                                                    2009-2011

TOTEK 31 Mart 2011
2006 TOTEK Sertifikası; 25

2007 TOTEK Sertifikası; 41 

2008 TOTEK Sertifikası; 29

2009 TOTEK Sertifikası; 38

2003-2011 de toplam; 245



Toplantılar

• 2009    56   

• 2010     25

• 2011     36     Ortopediyi ilgilendiren toplantı    

9 TOTEK

12 Şubeler

2 TOTEK; ÇEP-TBAO

XXII  Milli Kongre 31 Ekim-4 Kasım 2011

EBOT Başarılı Olanlar 
EBOT 2006

Dr.Sercan Akpınar

Dr.Metin Eskandari

Dr.Akın Üzümcügil

Dr.Fikri Erkal Bilen

EBOT  2008
Dr. Melih Güven

Dr. Kamil Çağrı Köse

EBOT 2009
Dr. Hakan Bilbaşar

EBOT 2010
Dr. Aksel Seyahi, Dr. Özkan Köse, Dr. Fuat Bilgili

EBOT bazı yönlerden bizi örnek almakta, 
*Türk “Board” imtahanı yeterlidir! 

Neden olmasın?

II. TOTBİD-TOTEK  Uzmanlık 
Eğitimini Geliştirme Sınavı;

28 Mayıs 2011                          

Eğiticilerin eğitimi!

“Türkiye aştığı dönemlere geri dönmemelidir! 

Prof. Dr. K. Bayraktar
Cumhuriyet,  31 Mart, 2011

Eksiler;
Sağlık politikasındaki başarısızlıklar!

Bakanlığın herşeyi kontrol alma isteği !

 İngiltere örneği……oradan hasta getirtiliyor?

Performans ≠ Eğitim      -300.-TL hekimden

 -50.-TL  klinikten

Özel hastanelere geçen değerler? 

 “affiliation”, danışma, hukuksal sorumluluk?           

Eğitim? 

Beklenti !
Nicelik ? nitelik 

• “Ortopedi Okulu” TUS öncesi!

• PDÖ geliştirmek!

• Maliyet hesabını doğru yapmak!

eğitime ayrılan      GEÇEN 9 AYDA

gider; 720.000.- TL

gelir; 877.000.- TL     

+ 157.000.-TL               İktisadi İşletme

Araştırma Görevlisi-endüstri-firma! Bütçe!



Rotasyonlar/ülkelerarası 

Ülkede 

Kurum içi

Kurumlararası

MN Doral AAOS 2011 San Diego/Lecture

Pınar H

Atay ÖA Tetik O

Baydar ML

International Relations, Fellowship Programs, 
ERASMUS, EFORT, SICOT, ESSKA, EFOST, Magellan, etc..

Çirçi E

Olgun D

The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp

Rembrandt

1632 - Amsterdam

Beklenti!

Gelecekte TOTBİD-TOTEK YK Üyeleri,

Huzurlu çalışmak, şiddet değil (Manevi-Fiziki) !

Düşüncelerimizi rahatlıkla söylemek ve 
uygulama fırsatı bulmak,

Gelecekteki hekimlerimizi yetiştirmek,

TOTEK; eğitimdeki sorumluluğu çok fazla!

Türk Dili’nin gücü ve bölgemizde başlıca 
başvuru merkezi olmak

Öz  İKİ Cümle!

• “Hekimin huzurlu olması, işine daha iyi 
odaklanması için toplumun ve de 
idarecilerin biz hekimlere destek 
vermeleri, şüphesiz sağlıkta değişim 
sırasında oluşan sorunları da çözecektir”

• DANIŞMAK, SORMAK ve PAYLAŞMAK



• Unutulmamalıdır ki! eğitim ve araştırma her türlü 
ortamda bizler için vazgeçilmezdir!

• Kurultayı düzenleyen tüm arkadaşlarıma, 
TOTBİD Yönetim Kurulu üyelerimize, önceki 
başkanlara, katkıda bulunan tüm konuşmacılara, 
yurt dışından gelen konuklarımıza, destek veren 
kuruluşlara, düzenleme grubuna ve tüm 
katılımcılara teşekkürler ediyor, saygılar 
sunuyorum.
Prof. Dr. Mahmut Nedim DORAL/TOTBİD Başkanı Mahmut Nedim DORAL 
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ORTOPEDĠ VE 

TRAVMATOLOJĠ EĞĠTĠMĠ

“ASĠSTAN BAKIġ AÇISI”

DR. OĞUZHAN TANOĞLU

TOTBĠD – TOTEK ASĠSTAN TEMSĠLCĠSĠ

• Çağı yakalamak isteyen bir doktor, 

- Güncel bilgileri takip edebilmeli ve

- Kaynaklara hızlıca ulaĢabilmelidir. 

• Bu amaçla ;

- Planlı ve akıllıca düzenlenmiĢ eğitim 

programı, 

- Deneyimli ve yeniliğe açık eğitmenler ve 

- Öğrenmeye meraklı asistanlar gereklidir. 

• Türk ortopedisinin amacı, sürekli olarak en 
iyi düzeye ulaĢmak olmalıdır. 

• Bu hedefe ulaĢmak için devletin tüm 

kurumlarının, eğiticilerin ve eğitim 
alanların tam bir uyum içinde hareket 

etmesi gerekmektedir. 

• Öncelikli olarak ; 

- Ülkemizdeki eğitimle ilgili sorunların
belirlenmesi ve 

- En doğru çözümlerin üretilmesi 

herkesin görevidir. 

Ülkemizde ortopedi uzmanlık eğitiminde 

belirli sorunlar ve eksiklikler 

bulunmaktadır. 

Bu sorunlar tüm asistanların sorunları 

olabildiği gibi, hastanelere veya bölgelere
göre de değiĢiklik gösterebilmektedir. 

EK 5
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Genel Sorunlar
1 - Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimi,   

kendi içerisinde geniĢ bir bilgi birikimi ve 

cerrahi deneyim gerektirmektedir. 

Ortopedi ve travmatoloji eğitimi çok 
yönlü bir eğitimdir. Bu amaçla birlikte 

farklı bölümlerle ortak toplantılar 

yapılmalıdır.

Asistanlar, farklı cerrahi uygulamaları ve 

temel cerrahi deneyimi uzmanlık eğitimi 

sürecinde elde etmiĢ olmalıdır. 

• Uzmanlık eğitimi sürecinde her türlü 

vakayı en azından görmesi gereken 

asistanlar, klinikte çalıĢan hocası ve 

uzmanları hangi alanlarda çalıĢıyorsa 

sadece o ameliyatları görmektedir.

• Tek yönlü eğitim alarak eksik yetiĢmekte, 

uzmanlık döneminde kurslarla bu açığı 

kapatmak için zaman harcamaktadır. 

• Bir eğiticinin ortopedi ve travmatolojinin 

tüm konularında yeterli bilgisi ve 

cerrahi deneyimi olmayabilir. 

• Bu açığın kapatılabilmesi için asistanların 

konularında uzmanlaĢmıĢ, alanında çok 

sayıda hastanın müracaat ettiği 

kliniklerde, konu hakkında temel eğitimi 

alabilmek amacıyla eğitim rotasyonları
yapmaları gerekmektedir. 

• Ülkemiz koĢullarında çalıĢılması gereken 

bir çok bölümde ya rotasyona 

gidilmemekte ya da kağıt üzerinde 

yapılmıĢ gösterilmektedir.

• Yalnızca rotasyona gitmek değil, o 

rotasyonun verimliliği de önemlidir.

• Tüm uzmanlık eğitimi veren kurumların 

temel amacı yeterli sayıda ve kalitede
uzman doktor yetiĢtirmektir. 

• Günümüz koĢullarında, hasta sayısının 
fazlalığı ve çalıĢan yardımcı sağlık 
personeli sayısının az olması nedeniyle 

doktorların gün içinde yapması gereken 

işler çok fazladır. 

• Hastaneler de bu koĢulları göz önüne 

alarak eğitim ve araĢtırma faaliyetlerini 

azaltmıĢtır ve hizmet hastanesi gibi 

çalıĢmaktadır.

• Örneğin, göreve yeni baĢlayan bir 

asistanın günlük görevleri arasında, 

hastalara pansuman – alçı yapmak, 

dosyalardaki bir çok evrakı doldurmak, 

yatıĢ – çıkıĢ iĢlemleri bulunmaktadır.

• Bu kadar iĢin arasında asistanlar, hastaları 

muayene edememekte, yeterli anamnez 

alamamakta, bir çok iĢi formalite amacıyla 

yapmaktadır. 

• Asıl görevleri olan eğitimleri aksamaktadır. 
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• Hastanede görevlendirilecek alçı 

teknisyeni veya pansumancılar,

• Dosya düzenlenmesi, yatıĢ – çıkıĢ 

iĢlemleri ve idari yazıĢmalar için tıbbi 

sekreterlerin,

• Ortopedi alanında yetiĢtirilmiĢ hemĢirelerin 

iĢe alınmasıyla doktorun gün içindeki 

görevleri paylaĢtırılabilir.

• Bu iĢler için harcanan zaman;

- Asistan eğitimine, 

- Vaka toplantılarına ve 

- Seminerlere ayrılarak daha verimli 

kullanılabilir.  

• Asistan eğitimi, görevli eğiticiler 

tarafından sağlanması gerekirken, 

ülkemizde asistanlar, eğitimlerini 

kıdemlilerinden almaktadır.

• Uzmanlar gün içerisinde sadece 

ameliyatlara girmekte veya ameliyatlarda 

gözlemci olarak bulunmaktalar.

• Polikliniklerde asistan eğitimi 

yapılmamakta çünkü uzmanlar çoğunlukla 

polikliniklerde bulunmamaktadır.

• Bir çok klinikte, sadece belirli cerrahiler 

yapılmakta, bu vakaların da bir kısmı 

asistanlara yaptırılmaktadır.

• As – üst iliĢkisi ve kıdem adı altında 

asistanlara psikolojik baskı, hakaret  ve 

yıldırma politikaları,

• Asistanlara, ameliyata girmeme, ceza 

nöbeti tutma gibi yaptırımlar 

uygulanmaktadır.

• Mobbing (iĢyerinde taciz, yıldırma) 

özellikle cerrahi kliniklerde yaygın olarak 

görülmektedir.

• Uzmanlık eğitimi alan bir asistanın bilgiye 

ulaĢması için zamanı, maddi geliri ve 

imkanları yetersizdir. 

• Tüm gününü çalıĢarak geçiren doktorlar, 

gerektiğinde dinlenmeden, uyumadan ya 

da yemek yemeden 32 saat süreyle 
nöbetler tutmaktadır 
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• UğraĢı insan olan, asla hata kabul 
etmeyen bir meslekte, bu kadar uzun süre 

çalıĢmak kiĢide dikkat eksikliği, 
performans düşüklüğü ve doğru karar 
verme yetisinde azalmaya neden 

olmaktadır. 

• Bu nedenle daha verimli çalıĢabilmek 

adına nöbet sonrası izin uygulaması 

gündeme gelmelidir. 

• Hastanelerde tüm hizmetler, kendi baĢına 

hasta bakma veya ameliyata girme yetkisi 

olmayan asistanlar tarafından 

yapılmaktadır.

• Uzman doktor refakatinde olmadan 

asistanlar tarafından poliklinik, acil, 

ameliyat ve servis hizmetleri verilmektedir. 

• Uzman doktorlar yeterince çalıĢmayıp, 

kendi görevlerini asistanlara 

yaptırmaktadırlar.

• Bir radyologdan daha fazla ıĢına maruz 

kalan ortopedi doktorları “dozimetre”
taĢımamakta ve düzenli sağlık 

kontrollerinden geçmemektedir.

• Bir çok klinikte koruyucu kıyafet, eldiven, 

gözlük bulunmamaktadır. 

• Radyasyonla direkt temas eden ortopedi 

doktorlarının;

- dozimetre taĢıması, 

- şua izni hakkından faydalanması veya

- kıdemine yansıtılması en doğal 

hakkıdır. 

• Kaliteli tıp eğitimi ancak iyi koĢullarla ve 

kaliteli eğiticilerle sağlanabilir. 

• Bir eğiticinin her türlü ameliyatı ve bilgiyi 

tamamıyla bilmesi ve bunları 

asistanlarına aktarması mümkün değildir. 

• Bu açıdan sadece eğitilenlerin değil, 

eğiticilerin de belirli aralıklarla bilgilerini 

yenilemeleri veya yeterlilik sınavına tabi 

tutulmaları gerekmektedir. 

• Ortopedi uzmanlık eğitiminde amaç 

sadece okuyan, bilen doktorlar  değil aynı 

zamanda başarılı ameliyatlar yapabilen
cerrahlar da yetiĢtirebilmektir. 

• Bu noktada, eğitimin eĢitliğinin sağlanması 

amacıyla asistan karneleri hazırlanmıĢtır. 

• Bu karnelerde, asistanların hangi 

ameliyatları izledikleri, hangi ameliyatları 

yaptıkları sayılarıyla kayıt altına
alınmaktadır. 
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• Bu amaçla, eğiticilerin yetiĢtirdikleri 
asistanların çok sayıda, farklı hastayı 
ameliyat etmelerini sağlamak ve bu 
eğitimin devamlılığını sürdürmek temel 
görevleri olmalıdır. 

• Asistan sadece ameliyatlarda, cerraha 
yardımcı olan kiĢi statüsünden çıkıp, 
ileride kendi baĢına ameliyat yapma 
kapasitesine ve karar verebilme 
yetisine sahip, doğru endikasyonlarda 
uygun ameliyatları uygulayabilecek 
doktorlar olarak yetiĢtirilmelidir. 

• Bir ülke, yetiĢtirdiği bilim adamlarının çok 

sayıda olmasıyla değil, ne kadar kaliteli
ve bilim adına üretken olduklarıyla 

değerlendirilir. 

• Bilimin geliĢmesi adına devletten ve 

sanayi kuruluĢlarından destekler 

alınmalıdır. 

• Bu amaçla, devlet araĢtırmalara olan 

desteğini arttırmalı ve bu konularda 

çalıĢmak isteyen bilim adamlarını 

desteklemelidir. 

• Türkiye, bilimi dıĢarıdan hazır alan ülke 

statüsünden çıkmalı ve kendi bilimini 
kendisi üreten ve geliştiren ülke
statüsünde yer almalıdır. 

• Bu nedenle, Türk ortopedistler tarafından 

ortak olarak hazırlanmıĢ, güncel bilgiler 
ışığında, ülke koşullarına uygun, 

kendimize ait olan kitaplar 
hazırlanmalıdır. 

• Görsel eğitim materyallerinin kullanımı 

yaygınlaĢmalı, eğitim toplantıları ve 

kurslara devletin desteği tam olarak 

sağlanmalıdır. 

• KoĢulların düzeltilmesiyle bilgisi ve 

cerrahisiyle eksiksiz doktorlar yetiĢtirmek 

mümkün olacaktır.



 



ÇEKİRDEK MÜFREDAT 
ANKETİ

TEMEL BİLİMLER ARAŞTIRMA OKULU
2011 - EDİRNE

ANKET

 43 üniversite anabilim dalı, 21
eğitim hastanesi kliniği

 TOPLAM 64 uzmanlık öğrencisi

 2. yıl - % 30

 3. yıl - % 28

 4. yıl - % 23

 5. yıl - % 19

ANKET

Üniversite

Evet             Hayır

Eğitim Hastanesi

Evet             Hayır

Asistan karnesi uygulaması var mı? % 70 % 19 % 52 % 43

Eğitim programı var mı? % 65 % 35 % 76 % 24

Olgu sunumu, endikasyon, tartışma 

gibi toplantılar yapılıyor mu?
% 84 % 16 % 76 % 24

Dergi, makale toplantısı yapılıyor mu? % 74 % 26 % 48 % 48

Ara sınav veya yıllık sınav yapılıyor mu? % 58 % 40 % 52 % 43

ANKET

Üniversite

Evet          Hayır

Eğitim Hastanesi

Evet            Hayır

Tez planlaması ve yazılması konusunda 

yeterli bilginiz var mı?
% 9 % 86 % 0 % 81

Çekirdek müfredat eğitim programı 

hakkında bilginiz var mı?
% 35 % 61 % 14 % 71

Çekirdek müfredat eğitim programı 

kliniğinizde uygulanabiliyor mu?
% 19 % 63 % 5 % 57

Hiç izlemedim!
ÜNĠVERSĠTE

 Vertebra kırığı    % 14

 Elektif omurga   % 19

 Tümor               % 14

 Artroskopi   (diz 

haricinde)          % 12

 El cerrahisi          % 9

 Pediatrik ortopedi % 5

EĞĠTĠM HASTANESĠ

 Vertebra kırığı     % 24

 Elektif omurga    % 57

 Tümor                % 43

 Artroskopi  (diz 

haricinde)           % 38

 El cerrahisi          % 24

 Pediatrik ortopedi % 14
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Prof. Dr. İrfan ESENKAYA
S.B. Göztepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi
1. Ortopedi ve Travmatoloji 
Kliniği

1 Nisan 2011 - 09:15–11:00
Önde Gelen Eğitim Sorunlarının Tanımlanması

Moderatörler
Prof. Dr. Mahmut N. Doral - Prof. Dr. Feza Korkusuz

Konuşmacılar
Dr. Oğuzhan Tanoğlu (Asistan bakış açısı)
Prof. Dr. İrfan Esenkaya (Bakanlık Eğitim Sorumlusu bakış açısı)
Prof. Dr. Selim Yalçın (Üniversite Öğretim Üyesi bakış açısı)
Prof. Dr. Önder Aydıngöz (TOTBİD bakış açısı)
Prof. Dr. İskender Sayek (TTB bakış açısı)
YÖK Temsilcisi (YÖK bakış açısı)
Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu (Sağlık Bakanlığı bakış açısı)
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İSİMLENDİRME
“Ortak dil”

4

1976-1982

Araştırma görevlisi

Tıpta uzmanlık öğrencisi

Asistan doktor

5

1984-1985

Araştırma görevlisi

Tıpta uzmanlık öğrencisi

Asistan doktor

ie

1985-1989
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Araştırma görevlisi

Tıpta uzmanlık öğrencisi

Asistan doktor

1991-1997

Başasistan
Uzman

• İnönü Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Araştırma 
Hastanesi 1990 yılında 
Devlet Hastanesi´ne ait 
barakalarda geçici 
olarak hizmete başlamış 
olup, Turgut Özal Tıp 
Merkezi´nin temeli 1991 
yılında atılmıştır.

8

1997-2008

9

2008- ………

ie
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• S.B. …………    Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• …………………  Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi

• …………………  Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Hastanesi/Hastaneleri/ ……… Tıp Merkezi

• ………………..   Üniversitesi Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezi/Hastanesi
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EĞİTİM (Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğü, 1998-Ankara) (Güncel Türkçe Sözlük -

http://tdkterim.gov.tr/bts/)

• Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda 
yetiştirme, geliştirme veya eğitme işi.

• Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında 
yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve 
anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini 
geliştirmelerine yardım etme, terbiye etme.

• Eğitim bilimi.

14ie

ÖĞRENİM (BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974 - http://tdkterim.gov.tr/bts/) (Güncel 

Türkçe Sözlük - http://tdkterim.gov.tr/bts/) (Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğü, 1998-Ankara)

• Herhangi bir meslek, sanat veya iş 
için gerekli bilgi, beceri ve 
alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla 
yapılan çalışma, tahsil. 
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ÖĞRETİM (Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğü, 1998-Ankara) (Güncel 

Türkçe Sözlük - http://tdkterim.gov.tr/bts/) 

• 1. Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme 
işi, tedris, tedrisat, talim.

• 2. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri 
düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk 
etme işi.
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ARAŞTIRMAK (Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğü, 1998-Ankara)  (Güncel 

Türkçe Sözlük - http://tdkterim.gov.tr/bts/) 

• 1.Birini veya bir şeyi bulmak için bir yeri 
gözden geçirmek.

• 2. Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda 
bulunmak, sormak, soruşturmak. 

• 3. Bilimde ve sanatta yöntemli çalışmalar 
yapmak.

17ie

ARAŞTIRMA/K

• Hasta

• Hastalık

• Bilimsel çalışmaya 

esas olacak veriler

• AR-GE: Araştırma-
Geliştirme
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S.B. EĞİTİM ve 
ARAŞTIRMA HASTANELERİ

Hizmet
“Sağlık uygulaması”

Eğitim

Araştırma
19ie

Eğitim hastaneleri: Dinamik bir süreç –

Sürekli eğitim tüm kadro için geçerli

Klinik şefi      …                                    - Akademik ilerleme

Şef muavini  …   Kl. şefi                      - Akademik ilerleme

Başasistan    …   Kl. şefi  - Şef muav. - Akademik ilerleme

Uzman          …   Kl. şefi  - Şef muav. - Akademik ilerleme

Asistan          …   Uzman

20ie

II - EĞİTİM PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU 
(YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME  YÖNETMELİĞİ-05 Mayıs 2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazete)

• Madde 21 - Eğitim hastanelerinde ayrıca baştabiple birlikte 
genel dal yataklı tedavi kurumlarında 5, özel dal

tedavi kurumları ile yataksız kurumlarda 3 şeften oluşan 
Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu kurulur. Kurum

amiri kurulun başkanıdır. Üyeler arasından bir başkan 
yardımcısı seçilir. Başkanın bulunmadığı hallerde yardımcısı 
ona vekalet eder. Ayrıca aynı sayıda yedek üye de seçilir. 
Asıl ve yedek üyeler kurumda mevcut şef ve şef yardımcıları  
tarafından gizli oyla seçilir. Üyelerin görev süresi 3 yıldır. 
Tekrar seçilebilirler. Bu kurul Tababet Uzmanlık 
Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince görev yapar.
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Klinik şefi

• Klinik içi eğitim:
• Seminerler

• Poliklinik

• Ameliyat

• Vizit

• Konsey

• Klinik dışı eğitim:
• EPK üyeliği

• Toplantı, seminer ve kongreler

• Kurs eğitmenliği

• Tez jüri üyelikleri

• Uzmanlık jüri üyelikleri

• Hizmet içi eğitim:
• Tüm personele

• Hizmet “Sağlık uygulamaları”

• Kliniğin yönetimi-
sorumluluğu

• İdari işler, yazışmalar

• Hukuki işler: 

- Ön inceleme

- İnceleme 

- Bilirkişilik
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• S.B. Eğitim ve Araştırma 
Hastanelerinin birincil görevi, 
ilgili tıp dallarında TIPTA 
UZMANLIK ÖĞRENCİSİ-
ASİSTAN yetiştirmektir.
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TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜ (Resmi Gazete , Tarih: 18.4.1973; Sayı:14511)

• Asistan tanımı:
Madde 2 - (Değişik: 5.7.1983 - 83/6834 K.) 

Bu Tüzükte geçen asistan deyimi, tababet 
dallarından birinde uzman olabilmek için bilgi 
ve becerisini geliştirmek amacıyla özel 
mevzuatına ve bu Tüzük hükümlerine göre, 
öğrenim, eğitim ve uygulama yapmak ve 
bilimsel esaslara göre yetiştirilmek üzere 
atanan kişi anlamına gelir.
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YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ-1 (Değişiklik, 05 Mayıs 2005 tarih ve 25806 

sayılı Resmi Gazete’de)

• G - UZMANLIK EĞİTİMİ GÖRENLERİN GÖREV VE YETKİLERİ
• Madde 118 - Uzmanlık eğitimi görenler, hizmet icap ettirdiği ve kurumun yer durumu 

müsait olduğu takdirde Baştabibin izniyle kurumda devamlı kalabilirler. Bu takdirde 
yemekleri kurumca sağlanır.

• Madde 119 - Uzmanlık eğitimi görenler, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre tayin edilir ve 
yetiştirilirler.
Bunlar, Uzmanlık eğitimi gördükleri sürece aşağıda açıklanan fenni ve idari hizmetleri 
yapmakla yükümlüdürler.

• a) Poliklinikten servislere yatırılmak üzere gönderilen hastalar, uzmanlık eğitimi görenlerin 
gözetiminde  servis hemşireleri tarafından yataklarına yatırılır. Uzmanlık eğitimi görenler 
yatırılan bu hastaların hemen müşahedelerini alır ve dikkatli bir şekilde muayene ederek, 
muayene neticelerini değerlendirir ve acil tedavi ve müdahaleyi gerektiren vakaları derhal 
ilgili uzmanlara bildirir. İlgili uzmanın vakaya el koymasına kadar geçecek zaman içinde 
gerekli ilk ve acil tedbirleri alır. Acil olmayan vakaların muayene ve tetkik neticelerini 
tamamlayarak ertesi gün sabah vizitesinde kendi mütalaasıyla birlikte, ayrıntılarıyla servis 
uzmanına bildirir.

• b) Vizite de uzmanlarla beraber bulunarak serviste geçen olaylar ve hastalar hakkında 
uzmanlara bilgi  verirler. Serviste yapılabilecek laboratuvar muayenelerini bizzat yaparlar. 
Hastane laboratuvarlarına gönderilmesi gerekenleri zamanında göndererek neticelerini 
izler ve müşahede kağıtlarına yazarlar.
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YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ-2 (Değişiklik, 05 Mayıs 2005 tarih ve 

25806 sayılı Resmi Gazete’de)

• c) Servis ve laboratuvar şef ve şef yardımcılarının verecekleri görev ve hizmetle ilgili 
bütün emir, direktif ve tavsiyeleri vaktinde tam olarak yapmakla yükümlüdürler.

• d) Poliklinik ve laboratuvarlarda da aynı şekilde görev yapar ve buralardaki hizmetleri 
bittikten sonra kendilerine verilmiş diğer işleri tamamlarlar.

• e) Servis ve laboratuvarlarda meydana gelen fenni ve idari acil iş veya hizmetler için 
hemşire ve hastabakıcılar tarafından her davet edilişte gelmeye ve gereken tedbirleri 
almaya, uzmanın müdahalesini gerektirecek hallerde çalışma saatleri içinde servis 
uzmanına, bunun dışında nöbetçi uzmana, gerekirse ilgili servis uzmanına bulunduğu 
yerde süratle haber vermek zorundadırlar.

• f) Şubelerinin aylık, üç aylık ve senelik hastalık istatistik cetvellerini ve sair evrakını 
düzenlemek ve fenni kayıtlarını tutmak ve ayrıca hastane baştabibi veya servis ve 
laboratuvar şeflerinin verecekleri bu çeşit hizmetleri de yapmakla yükümlüdürler

• g) Hizmet yerlerindeki hemşire, ebe, hemşire yardımcısı, tıbbi teknisyen ve yardımcı 
hizmetlilerin görevlerini gözetler ve işlerini yerinde ve yolunda görmelerini sağlarlar, 
servisin temizliği, intizamı, hastaların bakımı, ilaçların ve yemeklerin tabelalara göre 
verilip verilmediğini kontrol ederler. Görevini iyi yapmayanlara uyarmada bulunurlar. 
Kusurları tekrarlayanları ve uyarmaları dinlemeyenleri ilgili amirlerine haber verirler.
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Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastaneleri 2010-2011 Eğitim Yılı Açılış 
Töreni (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-12252/)

• Eğitim ve araştırma hastanelerinde 
tıpta uzmanlık eğitimi gören asistan 
sayısı: 7.582 kişi.
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Asistan “hekim”, eğitim sürecinde:

– Standart bir eğitim ve öğretim görmelidir.

– Araştırma ve uygulama yapabilmelidir.

– Öğrenim hedefleri belirlenmelidir.

– Hedefe ulaşmak için metot geliştirilmelidir.

– Ölçme ve değerlendirme sistemleri 
oluşturulmalıdır.

– Eğitim sürekli olmalıdır.

– Çekirdek eğitim programı takip edilmelidir.
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29

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİDE  
EĞİTİMİN AMACI:

• Bu dalda yetişmekte olan uzmanlık 
öğrencilerini kas-iskelet sistemi hastalıkları ve 
travmatolojisi açısından tanı ve tedavide 
yetkin kılmak,

• Onları tıp ahlakı yönüyle iyi bir uygulayıcı 
haline getirmek,

• Mesleki yaşamlarında gerekli olacak bilgi, 
beceri ve tutumları kazanmaları ve gelişmeleri 
için yardımcı olmaktır.
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AMACA ULAŞMAK İÇİN:

• Ortopedi ve Travmatolojinin tüm alanlarında 
cerrahi ve cerrahi dışı tedavi eğitimine olanak 
sağlanmalı.

• Teknik, bilişsel ve iletişim kurma açısından, 
öğrenme ve araştırma becerilerininin eğitim
süreci içerisinde geliştirilmesine yardımcı olmalı.

• Yeni bilgi üretebilme ve bilgiyi eleştirel 
değerlendirebilme yeteneği kazandırılmalı.

• Etik ve deontolojik davranışlar geliştirilmeli.
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Pratiğe dayalı Tıp Eğitimi “Tıp eğitimi 
pratiğe dayalı olmalıdır”:
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Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastaneleri 2010-2011 Eğitim Yılı Açılış 
Töreni (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-12252/)

• Değerli arkadaşlarım şuna değindiler “Eğitim, eğitim hastanelerinde 
geri plana atılmamalıdır.” Bu çok doğru bir laftır. Gelin isterseniz bir 
asistanın eğitiminin nasıl olması gerektiğine bakalım. Bunu uzun 
uzadıya tartışmak lazım. Acaba asistanları bir odaya alarak o odada 
seminer vermek bugün çağdaş eğitimde ne kadar yeri olan bir şeydir. 
Hemen hemen yeri yok. Bilgiye ulaşmak o kadar kolay bir şey ki 
bunun hocanın ağzından dinlemeye falan pek de gerek yok aslında. 
Ama ben okuduğum bilginin uygulaması sırasında her dakika hoca ile 
birlikte olmalıyım. Ben asistan olarak kendi başıma hastayı muayene 
edip reçetesini verip gönderemem. Niçin? Ben öğrenciyim de onun 
için. Eğer bir ameliyatı yaptığım sırada hocam başımda değilse orada 
yanlış bir şey oluyor demektir. Sadece hizmet açısından değil. Asistan 
olarak eğitimim açısından. Eğer asistanlar iyi eğitilsin istiyorsak bir 
hocanın bütün mesaisini asistanına ve öğrencisine hasta ile beraber 
harcaması gerekir. Ancak bu şekilde öğrenilir bu meslek. Bu meslek 
sadece okumakla ya da ders anlatmakla öğrenilebilecek ya da 
öğretilebilecek bir meslek değildir. 
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Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastaneleri 2010-2011 Eğitim Yılı Açılış Töreni 
(http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-12252/)

• Hiçbir asistan hastayı tek başına muayene edip 
reçetesini yazıp eve gönderemez. Hiçbir asistan tek 
başına hastayı ameliyat edip dikişini atıp hastayı 
gönderemez. Dünyanın hiçbir çağdaş ülkesinde 
asistanlık öğrencileri hastalara kendi başlarına tedavi 
yapmazlar. Hastayı alırlar, muayene ederler, 
dosyasını hazırlarlar, takip ederler ama karar verme 
süreçleri, reçeteleme süreçleri, tıbbi muayene 
sürecinde mutlaka başında hocası vardır. Hocalık ne 
demek biliyorum. Tıp fakültesi gibi bir yerde her 
zaman risk alıyorsunuz, her zaman ve devamlı bir 
şeyler öğreniyorsunuz. 
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S.B. Göztepe Eğ. Araş. Hast – 1. Ort. ve Trav. Kl.: 1 şef, 
1 şef muavini, 1 başasistan, 4 uzman ve 5 asistan

• HİZMET:
• Servis – 23 yatak

• Poliklinik

– Erişkin pol.

– Çocuk pol.

– Acil - Acil pol.

– Semt pol.

- Çamlıca

- Kadıköy

• Ameliyat

– Erişkin - çift 
masa/günaşırı

– Çocuk  - haftada bir 
masa

• ARAŞTIRMA:
• Yayınlar / Bilimsel çalışmalar
• AR-GE çalışmaları - patentler

• EĞİTİM:
• Teorik

– Seminer/lit. derlemesi

– Konsey - günaşırı

– Vizit-her gün

• Pratik

– Ameliyat-günaşırı

– Poliklinik-her gün

– Vizit-her gün

– Nöbetler
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KADROMUZ: 1 şef, 1 şef muavini, 1 
başasistan, 4 uzman ve 5 asistan

TOPLU VİZİT / 
HER GÜN

Kalan ekiple

Erişkin ameliyat 
masası:
1 uzman
2 asistan

Erişkin ameliyat 
masası:
1 uzman
2 asistan

Poliklinik:
1 asistan

Diğer klinikten: 
1 uzman, 
1 asistan

Çocuk  ameliyat 
masası (haftada 

bir):
1 uzman
1 asistan

Servis “23 yatak”:

1 uzman
1 asistan

Erişkin 
polikliniği “150 

hasta/gün”:
1 uzman
1 asistan

Çocuk polikliniği 
“35 h/gün”:
1 uzman
1 asistan

Semt polikliniği 
“50 h/gün”:
1 uzman

AMELİYAT  / GÜNAŞIRI POLİKLİNİK-KONSEY  / GÜNAŞIRI

Acil “80 hasta/gün”:
1 uzman
1 asistan

Servis “23 yatak”:
1 uzman
1 asistan

KONSEY:
KALAN EKİPLE

ie

NÖBET / GÜN 
AŞIRI-HAFTA 
SONU BLOK
1 uzman
2 asistan

Asistan “hekim” sayısının yetersizliği:

• Asistan sayımız  5 

SÜRELERİ SAYI

- 27 ay        2

- 19 ay        1

- 8 ay          1

- <1 ay        1

• Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim 
ve Araştırma hastaneleri ile 
Üniversiteler bağlı Tıp 
Fakültelerinin sayıları arttıkça, 
birim kurum başına 
verilen/düşen asistan “hekim” 
sayısı azalmıştır.

• Mevcut sayıyla aynı anda hem 
hizmeti, hem de eğitimi 
başarılı bir şekilde 
sürdürmekte  zorlanmaktayız.
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• İzin döneminde, hastalık durumlarında ve rotasyona 
asistan gönderildiğinde sıkıntı daha da artmaktadır.

• Aynı dönemde çok sayıda asistanın başlayıp araya 
boşluk bırakılması durumunda, kliniğimizde olduğu 
gibi, kıdemsiz-kıdemli asistanlar oluşuyor. 

• Sabit asistan kadrosu oluşturulduktan sonra, kıdem 
dengesi için, her TUS döneminde  birer veya senede 
ikişer asistan alınmalı.
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KLİNİĞİMİZ ASİSTANLARININ 
İKİ GÜNLÜK 

YAŞAM KESİTLERİ
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• Çalışma saatlerinin uzunluğu: Normal mesai (08.00-
17.00) + nöbet (17.00-08.00) + (devam eden) normal 
mesai (08.00-17.00) = 33 saat ……….   39-40 saat

• Malzeme satın alma, teknik şartname hazırlanması –
işlemi hızlandırmak için firmalarla telefonla yapılan 
görüşmeler: Zaman kaybı + Hukuki sorumluluk

• Hasta hakkı (!) adı altında hekime saldırı – zor 
kullanmalar: Sözlü – fiziki. Bir asistanıma tornovida, bir 
diğerine bıçakla saldırı.

• Malpraktis – yanlış tedavi?? – hatalı uygulama: Hukuki 
sorumluluk. Müdehalede bulunurken tedirgin olma.
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Nöbet ertesi +9 saat: 33 saat kesintisiz 
hizmet

• 9 saat (mesai) + 15 saat (nöbet) = 24 saat kesintisiz 
çalışma               Nöbet ertesi + 9 saat:

• Yorgunluğa bağlı dikkat dağılımı ve 
konsantrasyon güçlüğü:

- Verim düşüyor

- Hata yapma olasılığını artırıyor

- Malpraktis riski artıyor

- Davranışlar değişebiliyor

- Hasta  memnuniyetsizliği          Şikayet
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Malpraktis (Yanlış Tedavi) (Tıbbi uygulama hataları) (Dr. 

M.Çokar, Malpraktis – yanlış tedavi ??  - tıbbi uygulama hataları 
(http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1123.htm )

• Akademik çevrelerde malpraktis terimi, hukuk sisteminin 
özel bir alanını adlandırmanın ötesinde, tıbbi 
uygulamalardan kaynaklanan olumsuz sonuçları 
betimlemek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu bağlamda 
ihmal, dikkatsizlik, bilgisizlik, beceri eksikliği ve hasta 
bakımında yetersizlik sonucunda ortaya çıkan tıbbi 
uygulama hataları “tıbbi malpraktis” kapsamında 
değerlendirilmekte ve terime daha geniş bir alam 
yüklenerek, hekimin mevcut şartlarda makul olan hizmet ve 
bakımı başaramaması, meslekte tecrübeli bir hekimin aynı 
şartlar altında sergileyebileceği performansı 
gösterememesi, normal uygulamanın gereklerinden 
sapması ve standartlarını düşürmesi, bundan bir zararın 
doğmuş olması olarak tanımlanabilmektedir.
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Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastaneleri 2010-2011 Eğitim Yılı Açılış Töreni 
(http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-12252/)

• En son asistanlarımıza bir müjde vererek 
konuşmamı kapatayım. Nöbetlerle alakalı 
olarak yeni bir düzenleme getireceğiz. 
Üniversite hastanelerimizi daha çok 
ilgilendiriyor ama. Gün aşırı nöbet 
tutturulmasına yasak getireceğiz. Bir asistan 
en sık üç günde bir nöbet tutabilir diye bir 
mevzuatımızla kural getireceğiz. 
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ROTASYONLAR (Tıpta uzmanlık dallarının rotasyonları; Tıpta uzmanlık 

kurulu karar tutanağı, Haziran  2 010)

• Genel Cerrahi                                  1 ay   1. yıl

• Acil Tıp                                              2 ay   1. yıl 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2 ay   2. yıl

• Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon        1 ay   2. yıl

• Kalp ve Damar Cerrahisi                 1 ay   3. yıl

• Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi      2 ay   3. yıl

Asistan sayısı yetersiz olduğunda rotasyona gönderme durumu !!

Eski mevzuata göre Genel Cerrahi rot.: 10 ay           Uygulanabilirliği?

Olmayan branşlar için hastane dışı rotasyonlar !!

Romatoloji rotasyonu yok.

52ie

Diğer Bölümlerin Ortopedi ve 
Travmatoloji rotasyonları (Tıpta uzmanlık dallarının rotasyonları; 

Tıpta uzmanlık kurulu karar tutanağı, Haziran  2 010)

• Acil Tıp                                       2. yıl     1 ay

• Çocuk Romatolojisi 1. yıl     1 ay  

• El Cerrahisi                                1. yıl     3 ay

• Fiziksel Tıp ve Rehabil.            4. yıl     1 ay

• Genel Cerrahi                           3. yıl     1 ay

• Harp Cerrahisi                          1. yıl     2 ay

• Plastik, Rek. ve Estetik Cer.     6. yıl     3 ay

• Spor Hekimliği                          1. yıl     4 ay
ie 53

• Ortopedi ve Travmatolojinin  alt 
bölümleriyle ilgili olarak ilgili 
klinikte eksiklik/yetersizlik  
olduğunda, diğer eğitim 
hastanelerinde rotasyon 
uygulanabilmelidir.  
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Asistan tezleri:

•Verilme zamanı

• Takibi

• Seçilen konu

- Deneysel

- Klinik

•Maddi destek
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BİLİMSEL KONGRELERE KATILIM:

• Kongre ve toplantılara katılma: 
• Yurt içi toplantılar

-senede iki toplantı veya toplam 15 gün

-ekonomik destek

• Yurt dışı toplantılar
-senelik izinden 

-performans kaybı

-ekonomik destek
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SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA
GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERNDEN EK ÖDEME
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK “Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2006 Resmi 
Gazete Sayısı: 26166”

• MADDE 5- (Değişik: R.G.:25/8/2007-26624)
• g) Yılda en fazla iki defa görevlendirme suretiyle 

kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve 
sempozyum gibi etkinliklere katılan personele, 
söz konusu etkinliklerde geçen günleri çalışılmış 
olarak kabul edilerek, kurumlarda hastane hizmet 
puan ortalaması, kuruluşlarda ise (il, ilçe veya 
sağlık kuruluşu) performans puan ortalaması esas 
alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde 
görevlendirmelerde çalışılmıs kabul edilecek süre,
bir takvim yılı içinde toplam 15 günü geçemez.
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• Eğitim kurumlarının yeterliliği

• Eğitime ayrılan sürenin yeterliliği

- Çalışma sürelerinin uzunluğu

- Rutin yüklerin fazlalığı

• Eğiticilerin yeterliliği

• Eğiticilerin istekliliği/motivasyonu
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Eğiticinin eğitimi!!!
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• Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nin:

- kuruluş amaçları, 

- hizmet hastanelerinden farkları,

- tıpta uzmanlık (asistanlık) eğitimini ne 
şekilde verecekleri, 

- araştırma için hangi imkanları kullanacakları 

belirlenmelidir.
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• Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde eğitim 
faaliyetlerinin kalitesi artırılmalı ve eğitim kadrolarının 
tamamlanmalıdır. 

• Verilmekte olan eğitim standart hale getirilerek kalitesi 
artırılmalı, bu kurumlarda  görev yapan eğitim 
kadrosuna hak ettikleri sosyal ve ekonomik konumlar 
verilmelidir/sağlanmalıdır. 

• Eğitim hastanelerinin performans kriterleri ayrı bir 
şekilde belirlenmeli. 
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• Akademik ve bilimsel faaliyetler özendirilmeli ve 
kolaylaştırılmalıdır. 

• Bilimsel yayınlara ücretsiz ulaşabilmelidir.

• Bilimsel faaliyetler için teknik destek (poster 
hazırlamak için gerekli donanım) sağlanmalıdır.
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http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4023/

• Ulusal Akademik Lisans Kapsamında 2 Akademik Veri 
Tabanı Eğitim ve Araştırma Hastanelerimiz İçin Tam 
Metin Erişime Açıldı Sağlık Bakanlığı Eğitim ve 
Araştırma Hastaneleri'nde hizmet veren 
araştırmacıların araştırma faaliyetlerinde etkinliği ve 
verimliliği artırmak ve akademik bilgiye erişimde hız 
kazanmalarını sağlamak amacıyla, TÜBİTAK ULAKBİM 
Ulusal Akademik Site Lisansı Projesi kapsamında, 
LWW Total Access veri tabanı ile Springer veri 
tabanına tam metin abonelik yapılmıştır. 
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Asistanlarımızın PubMed’e giren yayınları:

• Poyanli O, Gokcen B, Unay K, Akan K, Esenkaya I. Bilateral posterior shoulder
dislocation with defect secondary to hypoglysemic coma. J Orthop Sci. 2011 
Jan;16(1):125-8. Epub 2011 Jan 19

• Ozkan K, Unay K, Goksan B, Akan K, Aydemir N, Ozkan NK. Congenital constriction 
ring syndrome with foot deformity: two case reports. Cases J. 2009 Jun 26;2:6696.

• Unay K, Akan K, Sener N, Cakir M, Poyanli O. Evaluating the effectiveness of a 
deep-vein thrombosis prophylaxis protocol in orthopaedics and traumatology. J 
Eval Clin Pract. 2009 Aug;15(4):668-74.

• Unay K, Gokcen B, Ozkan K, Poyanli O, Eceviz E. Examination tests predictive of 
bone injury in patients with clinically suspected occult scaphoid fracture.

Injury. 2009 Dec;40(12):1265-8. Epub 2009 Jun 13.
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• Eğitim hizmetleri 
• MADDE 6 – (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde 

tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri, Bakanlık asistanları 
da dâhil olmak üzere ilgili mevzuata göre tıp fakültesi 
dekanının yetki ve sorumluluğundadır. Dekan, eğitim 
hizmetlerinin en verimli şekilde ve aksamadan 
yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü 
tedbiri almaya yetkilidir. 

• (2) Dekan ve başhekim; eğitim, araştırma ve sağlık 
hizmetlerini aksatmayacak şekilde işbirliği içinde 
çalışarak gerekli tedbirleri almaya ve planlamalar 
yapmaya yetkilidir. 
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YÖNETMELİK  BİRİNCİ BÖLÜM (Resmî Gazete, 18 Şubat 2011)

• Sağlık tesislerinin işletilmesi
• MADDE 7 – (1) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlık 

tarafından bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlığın tâbi 
olduğu mevzuat uyarınca işletilir ve tesis, Bakanlıkça atanan başhekim 
tarafından yönetilir. 

• (2) Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite 
personelinin sağlık hizmeti sunumu da dâhil olmak üzere başhekimin 
sorumluluğundadır. Başhekim bu hizmetlerin aksamadan ve en verimli 
şekilde yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri 
almaya yetkilidir ve bu konuda dekanla işbirliği içinde çalışır. 

• (3) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin döner sermaye hesapları, 
sadece birlikte kullanılan birimlerle sınırlı olmak kaydıyla aktif ve 
pasifleriyle beraber birleştirilir. Birlikte kullanım sona erdiğinde döner 
sermaye hesabı, hukuki ve fiziki olarak ayrılması ve bölünmesi mümkün 
olmayanlar hariç olmak üzere, birlikte kullanıma geçildiği tarihteki aktif 
ve pasif oranları dikkate alınmak sureti ile ayrılır. 
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• Klinik, laboratuvar ve eğitim sorumlularının görev ve yetkileri
• MADDE 8 – (1) Birlikte kullanımdaki tesislerde, klinik ve laboratuvarlarda sağlık hizmetleri 

ve eğitim hizmetleri ayrı sorumlular tarafından yürütülür. Klinik/laboratuvar eğitim 
sorumlusu ilgili anabilim dalı başkanıdır. Klinik/laboratuvar sağlık hizmeti sorumlusu ise 
varsa şef veya profesörler, yok ise diğer uzmanlar arasından başhekim tarafından bir yıllık 
sürelerle görevlendirilir. Eğitim hizmetleri sorumlusu aynı zamanda sağlık hizmetleri 
sorumlusu olarak da görevlendirilebilir. 

• (2) Klinik veya laboratuvar eğitim hizmeti sorumlusu, ilgili klinik veya laboratuvarın eğitim 
hizmetleri yönünden mevcut kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını ve insan 
gücünün yönetimini sağlar, eğitim hizmetinin işleyişini düzenler, diğer birimler ve idare ile 
olan ilişkileri sağlar. 

• (3) Klinik veya laboratuvar sağlık hizmeti sorumlusu, ilgili klinik veya laboratuvarın mevcut 
kaynaklarının sağlık hizmetleri yönünden müşterek ve verimli bir şekilde kullanılmasını 
sağlar, hizmetin işleyişini düzenler, diğer birimler ve idare ile olan ilişkileri sağlar. 

• (4) Klinik veya laboratuvar eğitim ve sağlık hizmeti sorumluları işbirliği ve uyum içerisinde 
birlikte çalışır. 

• (5) Eğitim hizmetleri sorumlusu, öğretim elemanları ve eğitim sorumluları ile birlikte eğitim 
programlarını hazırlayarak tıp fakültesi dekanına sunar ve dekanlıkça onaylanan eğitim 
programının yürütülmesinden dekana karşı sorumludurlar. 

• (6) Birlikte kullanılan sağlık tesisleri/ilgili birimlerde görev almış tüm hekimler, önemli ve 
acil vakalarda kendilerine yapılan davete icabet etmekle yükümlüdürler. 
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• MADDE 10 – (1) Bakanlık ve üniversiteler, birlikte kullanım dışında 
döner sermayesi ve kurumları ayrı ve bağımsız olmak suretiyle işbirliği 
yapabilirler. 

• (2) İşbirliği; eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma ve kamu sağlığını 
geliştirme gibi alanlarda yapılabilir. 

• (3) Eğitim alanında yapılacak işbirliği lisans ve lisansüstü eğitimler, 
hizmet içi eğitimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre verilecek 
eğitimleri kapsar. 

• (4) Sağlık hizmeti üretimi kapsamında; ihtiyaç duyulan alanlarda 
doğrudan sağlık hizmeti üretimi, tıbbi ve bilimsel danışmanlık ile 
konsültasyon hizmeti verilebilir. 

• (5) Araştırma kapsamında; bilimsel araştırma ve geliştirme ile proje 
çalışmaları yapılabilir. 

• (6) Eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma ve kamu sağlığını 
geliştirme gibi alanlarda yapılacak işbirliği için Bakanlık ve YÖK' ün 
uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü arasında protokol 
akdedilir. Protokolün imzalanmasından itibaren en geç altı ay 
içerisinde uygulamaya geçilir. 71ie
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•Ortopedik Cerrahide 
Eğitim Sorunları

Prof. Dr. Selim Yalçın

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Öğrenenler

• ÖSS 1.500.000 -> 2000

• TUS 30/40

– kendilerini öğrenmeye 
ve çalışmaya adamış 
gençler

Öğretenler

• Kendini eğitime ve araştırmaya adamış

• Kültürlü

• Vasat bir geliri ve

• Yorucu bir meslek hayatını 

kabul eden idealist hekimler

Eğitim Ortamı

• Hastane
– Poliklinik

– Servis

– Ameliyathane

– Kütüphane

– Derslik

– Ofis

– Altyapı 
(ulaşım,otopark, 
yemekhane, wc, 
banyo, yatak vb)

Eğitim Materyali

• Hastalar??

• Kütüphane

– Kitap, dergi, pdf

• İnternet

– Pubmed

– Dergi veritabanları

– Sunum vb

Eğitimin Hedefleri

• İyi bir ortopedist olmak

– Kas iskelet sistemi hastalıklarının 
tani ve tedavisinde çağdaş 
yöntemleri iyi uygulayan bir 
hekim

• Omurga cerrahisi, mikroşirürji, 
onkoloji, pediatrik ortopedi üst 
ihtisas dallarında lisanslı eğitim

• Öğretim üyesi olmak?

EK 9



Eğitim Yöntemleri - I

• Klinikte 
– Teorik eğitim:Her sabah 7:00 – 8:15, bir kez 7-9

– Pratik eğitim
• Genel poliklinik: Uzman (Öğretim üyesi)

• Özel Dal polikliniği: (Öğretim üyesi)

• Servis viziti

• Ameliyathane

• Acil

– Kıdemli/hocaya danışma

– Rol modeli!

Eğitim Yöntemleri - II

• Ulusal ve uluslararası kongreler
• Kurslar: Bir konuda yoğunlaşmış eğitim
• İl içi düzenli toplantılar

– Tümör
– Aylık (İHAT, vb)

• Rotasyonlar
– Hastane içi
– Başka hastane 
– Yurtdışı

• Uzaktan eğitim 
– Telekonferans
– Videokonferans...

Eğitim Yöntemleri - III

• Ölçme – değerlendirme
• Yazılı sınav

• Sözlü değerlendirme

• Gözlem
– Cerrahi performans

– Hasta ilişkileri

– Poliklinik

– Servis

– Meslektaş ilişkileri

• Tez

• Araştırma
Organising Events for face to face marketing

Türkiye’de Radyoloji’yi Yaratan Bilim 
Adamı: Esat Feyzi Bey

1874-1902



Internal
Strengths

Genç, dinamik ve çok başarılı araştırma görevlileri
Çok sayıda ve çeşitli hasta 

Tarihe geçmiş başarılı ve idealist hocalar
İdealist gençler

Weaknesses

Kişisel çıkar beklentileri
Standardizasyon eksikliği

Öğretim üyelerinin bilgi ve beceri eksikliği
İngilizcenin yetersizliği

Kütüphanelerin yetersizliği
Denetim mekanizmalarının çalışmaması

Tez ve araştırmalar için altyapı ve finans yetersizliği

External

Opportunities

İnternet
Kitap ve dergilere kolay erişebilme

Hekime duyulan saygı

Threats

Öğretenlerin ve öğrenenlerin yetersiz maaşları
Agresif ilaç ve malzeme firmalarının olumsuz etkileri

Hastane boyut ve donanımlarının yetersizliği
Hasta sayısının çokluğu

Klinikler arası işbirliğinin yetersiz oluşu
YÖK’ün yayın ve hoca yetiştirme politikalarının hatalı oluşu

Kongre ve toplantıların bilimsel yetersizliği, finans bağımlılığı
Toplantı enflasyonu
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Önde Gelen Eğitim Sorunlarının 
Tanımlanması

İHTİYAÇ (1) = OLMASI GEREKEN (2) – VAR OLAN (3)

HEDEF

SORUNLAR

• (1) Hedefi Belirlemede

• (2) Var Olan Durumla İlgili

• (3) Süreçte (İhtiyaç Analizinde) Yaşanacak 
Sorunlar

İhtiyaç Belirleme 

• Bireyin ihtiyaçları

• Toplumun ihtiyaçları

• Konu Alanı

• Referanslar

SÜZGEÇLER

• Disiplinlerarası Bilim 
Dalları
– Eğitim sosyolojisi

– Eğitim Felsefesi

– Eğitim Ekonomisi

– Eğitim Psikolojisi

– Antropoloji

– Tıp

– Eğitim Tarihi

Var Olan Durum

• İnsan Gücü Kaynakları

• İnsan Dışı Kaynaklar

• SWOT analizi burada uygulanmalı

İnsan Gücü (Hekim)
15 Mart 2011

PERSONEL SB ÜNİ ÖZEL TOPLAM Yüzbin
kişiye düşen

PRATİSYEN 30.793 281 3.725 34.799 47.2

ASİSTAN 7.053 13.036 20.089 27.2

UZMAN 30.313 12.824 19.275 62.412 84.7

TOPLAM 68.159 26.141 23.000 117.300 159.1
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İnsan Gücü (Ortopedi ve Travmatoloji)
15 Mart 2011

PERSONEL SB
EAH

SB
Diğer

Hastaneler

ÜNİ ÖZEL TOPLAM

ASİSTAN 284 0 467 0 751
UZMAN 252 1273 279 739 2543
BAŞASİSTAN 66

ŞEF YRD 34

ŞEF 33

Y DOÇ 59

DOÇ 55

PROF 145

• http://www.saglik.gov.tr/SEGM/belge/1-
10884/turkiyede-saglik-egitimi-ve-saglik-
insan-gucu-durum-rap-.html

UETS

• Çekirdek eğitim müfredatı

• Genişletilmiş eğitim müfredatı

• Uzmanlık eğitimi (asistan) karnesi

• Birim sorumlusu kanaati

• Tez çalışmasının takibi

• Uzmanlık öğrencisinin kanaati

• Uzmanlık eğitim süresi

• Denetim formları

Olması Gereken 

• Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı kimdir ?

• Ortopedi ve Travmatoloji uzmanının görev 
tanımları  (YETERLİLİKLER) nelerdir ?

A. Bilişsel (Zihinsel)

B. Duyusal (Algısal)

C. Psikomotor (Davranışsal)

A. Bilişsel (Zihinsel)

• Bilgi - Sorunca söyler, gösterince hatırlar

• Kavrama – Özellikleri bilir

• Uygulama – Bilginin icrası

• Analiz – Bütünü anlamlı parçalara ayırma

• Sentez – Parçalardan özgün birleşim

• Değerlendirme – Karar ve yargı TEŞHİS VE TEDAVİ

B. Duyuşsal (Algısal)

• Alma – 5 duyu ile hissedilen. bilinemez…

• Tepkide Bulunma – Ör. hasta dr ilişkisi, dernek 
üyeliği

• Değer verme – Sürekli uygulama. Ör “Günaydın”

• Örgütleme – değerleri bir araya getirme

• Kişilik haline getirme – “Üstad”

• En zor alan. En uzun süreli alandır. Sürekli 
verilmeli.
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C. Psikomotor (Davranışsal)

• Algılama  Bu Bistirü

• Kurulma Bistirü böyle keser

• Kılavuz denetiminde yapma Ben yapıyorum izle

• Kendi yapma Gözlemci yanında yapma

– YETKİ - - - UZMANLIK

• Mekanikleştirme --- Tamamen bağımsız KALFA

• Otomatikleştirme --- Gözü kapalı yapar USTA

• Yeniden inşa (Yaratma) --- Orjinalite ÜSTAD

Bireyi bu hale nasıl getireceğiz?

• Uzmanlık eğitimi

– Eğitim Müfredatı standardı (Başlama-Süreç-Bitirme)

– Kurumsal standartlar (Bina, araç-gereç, donanım)

– Eğitim sorumluları standardı

• Uzmanlık sonrası (hizmetiçi) eğitim

– Derneğin ve Şubelerin eğitim programları

– Teknoloji ve sanayinin etkisi

– Resertifikasyon

• Eğitimi Yeniden Düşünmek (Rethinking education)
• San Diego Kaliforniya Üniversitesi
• Roger Bohn ve James Short
• 2008
• ABD deki bir insanın beyni hergün 100 bin 500 kelimeye maruz 

kalıyor. Ve bu her yıl % 2,6 oranında artıyor. Bu kelimelerin;
– % 45 i TV
– % 27 si bilgisayar
– % 11 i radyo
– % 9 u basılı medya
– % 5 i telefon konuşmaları
– Geri kalan % 3 ü film, oyun ve diğer bilgi kaynaklarından geliyor
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Eğitim Bürokrasisi
Jorge Mineiro MD PhD 

" Orthopaedic European Board Examining Committee" Kürsü 

Başkanı

" Girdlestone Orthopaedic Society - Oxford " Kürsü Başkanı

" National Residency Program for Orthopaedics " Kürsü Başkanı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Prof. Dr.

Faculdade de Medicina – Universidade de  Lisboa 

CUF Descobertas Hospital Klinik Direktörü
Ortopedi Departmanı ve Omurga Ünitesi Başkanı HCD

Istanbul, 1st April 2011
j.mineiro 11

Eğitim Bürokrasisi

◙ giriş

◙ içerik

◙ eğitim sonu değerlendirmeler

◙ fikir birliği var mı ?

◙ çözümler neler?

◙ gelecekteki zorluklar

◙ sonuç

◙ asistanlarımız ile nasıl iletişim kurmalı

◙ CESMA

◙ giriş

● “bürokrasi”

j.mineiro 11

1.bir çok büro, yöneticiler ve kıdemsiz memurlardan oluşan idare.
2.özellikle devlet kurumlarında memurlar ve yöneticiler.
3.yöneticilerin sahip olduğu aşırı güç.
4.formalite ve rutin.

Eğitim Bürokrasisi

◙ giriş

● “eğitim bürokrasisi”

j.mineiro 11

Eğitim Bürokrasisi

- İdari seviyedeki aşırı güç (?)

- akademik / politik hedefleri tamamlamak için

- koordinasyon eksikliği

- değişime isteksiz

- temeller ve değişimler ile ilgili geri bildirimlerden yoksun

- sonuç değerlendirmede güçlük

- birbirlerinin eğitim planlarına karşı olan güven eksikliği!

◙ giriş

● Avrupa Birliği on yıllardan süre gelen
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1945-1950

-Avrupa Birliği kuruluşuna, komşular arası sık yaşanan kanlı 

savaşlara son vermek amacıyla karar verilmiş, ikinci dünya savaşında 

da neticelenmiştir.

- Altı kurucu ülke Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Luksemburg ve 
Hollanda, ülkeleri ekonomik ve politik olarak birleşmeye, böylece barışı 
güvence altına almaya başlamıştır. 

Eğitim Bürokrasisi

◙ giriş

● Avrupa Birliği on yıllardan süre gelen
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… bugüne kadar

- Aağıdaki dekatlar, ekonomik büyümenin, genişlemenin dekatlarıdır 
(Danimarka, İrland ve U.K. 1973, Portekiz 1974 ve İspanya 1973, 
v.b.) Hudutları olmayan Avrupa ve son olarak gelişen, birçok alanda 
birleşmiş siyasi görüş – Euro !

- Bu aşamaya kadar ülkeler coğrafi Avrupa’nın birer üyesi 

sayılabilirken aslında her birini diğerinden ayıran yüzyıllardan öte 

gelen geçmişleri, tarihleri mevcut !

Eğitim Bürokrasisi

EK 11



◙ introduction

● Avrupa’nın birçok sınırı mevcut

j.mineiro 11

- Coğrafi

Eğitim Bürokrasisi

- Politik / Ekonomik AB

- Para birimi Euro

- Dil Fransızca / Almanca

- Bölgeler Akdeniz / İskandinav

- Kültür farklılıkları?????

- Irk Baltık / Akdeniz / Dinar …

- Adasal / Kıtasal Avrupa

◙ introduction

● Avrupa Birliği on yıllardan süre gelen
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Eğitim Bürokrasisi

- Mezuniyet sonrası tıbbi eğitim’den bahsederken tüm 

bürokrasinin gücüne, iyi desteklenmiş, sert ve baskın yapısına 

tekrar bakalım!

- UEMS 1958’de kuruldu.
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UEMS’nin amaçları

Avrupa birliği içindeki tüm tıbbi uzmanlıklar, praktisler

ve sağlık hizmetlerinin en üst seviye eğitimi için

çalışma ve teşvik.

Avrupa birliği içindeki uzman doktorların serbest

faaliyetleri için çalışma ve teşvik.

Eğitim Bürokrasisi

◙ giriş

● Avrupa Birliği on yıllardan süre gelen

- UEMS birçok bölüme ayrılmaktadır.
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UEMS’nin objektifi

Avrupa’da uzmanlık eğitiminin harmonizasyonu ve 

geliştirilmesi

UEMS bölümlerinin objektifi

Kendi uzmanlıklarını profesyonel savunma

Avrupa seviyesinde mesleki harmonizasyon

Eğitim Bürokrasisi

◙ giriş

● Avrupa Birliği on yıllardan süre gelen

- UEMS yapısal çatısı
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● National Medical Associations

(Ulusal Tıbbi Birlikler)

● Sections and Boards (Bölümler ve

Heyetler)

● EACCME

Eğitim Bürokrasisi

◙ giriş

● Avrupa Birliği on yıllardan süre gelen

- UEMS yapısal çatısı
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Sections and Boards (Bölümler ve Heyetler)

- Çeşitli uzmalık branşlarına istinaden

- Eğitim

Karşılıklı tanıma

EACCME ile işbirliğinde olan CME / CPD

idari planlarını etkileyen temel organ.

Eğitim Bürokrasisi

◙ giriş

● Avrupa Birliği on yıllardan süre gelen

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Euro_accession.png


- UEMS yapısal çatısı
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Eğitim Bürokrasisi

◙ giriş

● ● Avrupa Birliği on yıllardan süre gelen

- 1998 UEMS – Ortopedi Bölümü

● "European Board of Orthopaedics and 
Traumatology“ (Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji 
Kürsüsü) adını aldı

Avrupa’daki tıbbi uzmanlık eğitimi ve 

uygulamasında kalitenin uyumlandırılması ve 

geliştirilmesi.

- Bu hedefleri nasıl başarabileceğiz ??

◙ context

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma

j.mineiro 11

Eğitim Bürokrasisi

● European Board of Orthopaedics and Traumatology
(Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Kürsüsü)

- Avrupa genelinde Eğitim programları

- Eğitim sonu değerlendirmeler
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● European Board of Orthopaedics and Traumatology

(Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Kürsüsü)

• I. Aday seçimi
• II. Eğitim kontrolü
• III. Eğitim müfredatı
• IV. Eğitim başkanı ve eğitmen
• V. Rotasyonlar
• VI. Klinik aktivite
• VII. Resmi öğretim
• VIII. Araştırma
• IX. Asistanın kayıt defteri
• X. Ara değerlendirmeler
• XI. Final değerlendirmeler

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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II. Eğitim denetimi

• Yetkinin denetimi
• Eğitimci denetimi
• Eğitim merkezlerinin denetimi ve gereksinimleri

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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II. Eğitim denetimi

• Yetkinin denetimi:
– Devlet:

Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 
Yunanistan, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç, 
Türkiye

– Üniversite:
Finlandiya, Fransa, İtalya

– Bilimsel / Profesyonel Komite:
Hırvatistan, Almanya, İrlanda, Hollanda, Norveç, 

İsviçre, U. K.

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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II. Eğitim denetimi

• Eğitimcilerin kontrolü:

– Devlet
Belçika, Romanya

– Bilimsel komite:
Danimarka, Hollanda, İrlanda, Hollanda, Norveç, 

İsveç, U. K.
– Departman başkanı:

Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İspanya, 
Türkiye

– Üniveriste:
İtalya

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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II. Eğitim Denetimi

• Eğitim merkezlerinin denetimi ve gereksinimleri:

– Klinik, cerrahi ve eğitimsel aktiviteler:
Belçika, Finlandiya, Almanya, Italya, İrlanda, 

Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsviçre, U. K.
– Kişisel mülakat:

İrlanda, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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IV. Eğitim Başkanı ve Eğitmen

• Eğitim Başkanlığı:

– Departman Başkanlığı:
Avusturya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, 

Almanya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Portekiz, 
İspanya, (İsveç), Türkiye

– Eğitimden sorumlu Cerrah: Danimarka, (İsveç)
– Bölgesel Direktör:

Belçika, İrlanda, Romanya, U. K.

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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IV. Eğitim Başkanı ve Eğitmen

• Eğitmen:

– Eğitim Başkanı yerine Cerrah:
Portekiz, Türkiye, İspanya

– Eğitim Başkanı:
İsviçre

– Departman Başkanı:
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, 

Hollanda, 
– Bireysel: Romanya
– Bireysel + Grup + Super Uzmanlaşma

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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VI. Klinik aktivite

• Cerrahi
• Ayakta tedavi (poliklinik)
• Acil travma

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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VI. Klinik aktivite

• Cerrahi:

– Operasyon çeşitleri:
İspanya, İsveç

– Operasyon sayı ve çeşitleri :
Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Norveç, 

Portekiz, Romanya, İsviçre
– Cerrahi zaman saat/hafta:

İrlanda, U. K.

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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VI. Klinik aktivite

• Ayakta tedavi (poliklinik):

– Saat/Hafta:
Yunanistan, İrlanda, Norveç, Portekiz, Romanya, 

Türkiye, U. K.

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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VI. Klinik aktivite

• Acil Travma:

– Saat/Hafta-Ay:
Yunanistan, Portekiz, İspanya

– Eğitim süresince geçen aylar:
Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Norveç

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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VII. Eğitimsel öğretim

• Özel kurslar
• Sınavlı özel kurslar
• Eğitim departmanında öğretim

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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• Özel Kurslar:

– Zorunlu kılanlar:
Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Hollanda, Norveç, 
İsviçre

– Önerenler:
Almanya, Yunanistan, Romanya, 
İspanya, İsveç

VII. Eğitimsel öğretim

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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VII. Eğitimsel öğretim

• Eğitim Departmanında Öğretim:

– Zorunlu saat/ay:
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 

Finlandiya , Yunanistan, Italya, Irlanda, Norveç, 
Romanya, İspanya, İsviçre, Türkiye, U. K.

– Önerenler:
Avusturya, İsveç

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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IX. Asistanın kayıt defteri

• Final kontrol: 

Hollanda, Portekiz
• Yıllık kontrol:

Belçika, Italya, U. K.
• Detaylı (operasyon listesi, klinik aktiviteler, eğitim, 

araştırma ...):

Italya, Norveç, İspanya, U. K.
* Zorunlu ? Gönüllü ?

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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• Final sınav:

– İsteğe bağlı (no final exam):
İspanya (30%), İsveç (15-20%)

– Zorunlu:
Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 

Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Irlanda, Italya, 
Hollanda, Portekiz, Romanya, İsviçre, Türkiye, U. K.

IX. Final Sınavı

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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• Final sınav:

– MCQ (çoktan seçmeli):
Avusturya, İsviçre

– Oral:
Avusturya, Hırvatistan, Fransa, Yunanistan, Romanya, Turkiye, 

Portekiz
– Klinik:

Belçika, Hırvatistan, Irlanda, Romanya, İsviçre, Türkiye, U. K., 
Portekiz

– Mülakat:
Almanya, İtalya

– Yazılı:
Yunanistan, Romanya, İsviçre

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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● European Board of Orthopaedics and Traumatology 
(Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Kürsüsü)

- Avrupa genelinde Eğitim programları

- Eğitim sonu değerlendirmeler

■ dil, kültür, ekonomi, sağlık hizmetleri sistemleri, v.s.

farklı avrupa ülkelerinde farklılıklar göstermektedir.

■ başka ülkelerin eğitim sistemine müdahale etmenin 

hiçbir yolu yoktur ve eğitim bürokrasisi devam edecektir !

Eğitim Bürokrasisi

◙ içerik

● Avrupa’daki eğitim ve değerlendirme üzerine araştırma
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■ hepimizin tam olarak ne gerçekleştirdiği konusunda bir 

noktada birleşmenin tek yolu eğitim sonu 

değerlendirmelerdir.

■ sonuçları analiz edip geriye dönülebilir ve eğitim 

sürecinin farklı aşamaları görülebilir ve bu her ülkede 

aynı objektifle yapılabilir – mezuniyet sonrası eğitimi 

geliştirmeli !  

Eğitim Bürokrasisi

◙ eğitim sonu değerlendirmeler

● eğitim sonu değerlendirmenin evrensel bir formatı var mıdır ?

■ EBOT ‘tan– Avrupa’da hiçbir aday şuana dek sınavı geçemedi 

– biri geri dönüp Ortopedi Eğitim Planı ve final değerlendirmesi

‘ni yeniden yapılandırırken diğerleri geride durup sınavın 

standartlarını düşürmek için baskı kurdular. jmineiro 11

■ eğer eğitimcilerle konuşursak – evet, var

■ eğer politikacılarla konuşursak – evet, var

Educational Bureaucracy

◙ fikir birliği var mı ?

● nereden baktığınıza göre değişmekte !

■ eğer tıbbi camia ile konuşursak – hayır, yok !

■ son olarak eğitim ve değerlendirmeye göre bulgu – hayır, 

yok !

■ Ama hemfikir bir konsensusa doğru ilerlemekte !

jmineiro 11

■ en üstte çalışmak –final değerlendirmenin 

uyumlandırılması

■ tabanda çalışmak – eğitim / öğretim kalitesinin 

standartlaştırılması

Eğitim Bürokrasisi

◙ nasıl ileriz?

● eğitim bürokrasisinin üstesinden gelebilir miyiz ?

● BUT remember we have to level our training centres / 

Europe by the highest standards and not by the lowest 

ones !
jmineiro 11

■ 2. Hedefler (Şubat 2007 yasalarından)
2.1. Farklı uzmanlık kürsüleri arasında tartışma oturumu sağlamak. 
2.2. Avrupa Kürsü Değerlendirmeleri’nin (European Board Assessments)
uyumlandırılmasını desteklemek
2.3. Değerlendirmeler konusunda kürsülere anahatları sağlamak.
2.4. İdare-yönetim konusunda temeli oluşturmak.
2.5. AB içindeki Board (kürsü) sınavlarına itibar sağlamak
2.6. Kürsü Değerlendirmelerinin kalite simgesi kazanmasını desteklemek
2.7. Yeri geldiğinde Geleneksel Değerlendirmelere alternatif sunmak

Eğitim Bürokrasisi

◙ final değerlendirmenin uyumlandırılması

● Council for European Specialist Medical Assessments (CESMA)                                                                       

■ 2007 yılından 2010’a, 11 kürsüden 27 final sınav
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■ 1. Hedefler

1.1. Avrupa’da tüm öğrencilerin bilgisini değerlendirmeye yönelik ortak test 
sağlamak
1.2. Tamamlanmış eğitim programları arasında karşılaştırma sağlamak
1.3. Eğitim planında geliştirme sağlamak
1.4. Eğitim için gereken danışmayı sağlamak
1.5. Eğitim süresince öğrencilerden geri bildirim almak.
1.6. Hekimlerin değişim programlarını (exchange) teşvik etmek ve 
bürokrasiyi hızlandırmak
1.7. Avrupa’daki farklı asistanlık programlarına itibar sağlamak

Eğitim Bürokrasisi

◙ eğitim / öğretim kalitesinin standartlaştırılması

● avrupa seviyesi

■ ara sınavlar – avrupa geneli

Educational Bureaucracy

■ an interim exam – europe wide

 

Avrupa Ara Sınavlama – Ortopedi & Travmatoloji

5. SENE AVRUPALI ASİSTANLAR

jmineiro 11

◙ eğitim/ öğretim kalitesinin standadrizasyonu

● avrupa düzeyi

Educational Bureaucracy

ANÁLISE COMPARATIVA TARN/HSM

Hospital Santa Maria está salientado
Índice de Preenchimento do Score RTS

Mais

sobreviv entes

Mais

mortes

Scores WS (intervalo de confiança 95%) para lesões fechadas 1997 -

Excluídas transferências e queimados

Spine UL LL Basic Sc Paeds

Avrupa Ara Sınavlama – Ortopedi & Travmatoloji

5. SENE AVRUPALI ASİSTANLAR

Sonuçlar : hastane, / ülke, / avrupa düzeyi

◙ eğitim/ öğretim kalitesinin standadrizasyonu
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● avrupa düzeyi ■ bir ara sınav – avrupa geneli

jmineiro 11

Eğitim Bürokrasisi

◙ eğitim / öğretim kalitesinin standartlaştırılması

- Asistanı ve eğitim programı bulunan hastaneler, ülkelere 

yayılmışlardır – bazılarında asistan sayı az olmakla birlikte

- Avrupa ülkelerinde ortopedi eğitim programları birbirine 

benzer görünseler de – aslında hepsi birbirinden farklı !

- Final sınavına girecek asistanların eğitim/tecrübe 

düzeyleri farklı olmakta – hatta bazı asistanlar hiç travma 

bile yapmamakta!

● ulusal seviye

■ eğitim programlarının kalitesi – ulus geneli
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■ 1. Hedefler

1.1. Tüm asistanlara eşit eğitim fırsatları sağlamak
1.2. Küçük departmanların hedeflerini yerine getirmesine yardımcı olmak
1.3. Asistanların hastaneler arası rotasyonunu sağlamak
1.4. Eğitim süresince benzer çeşit patolojiler ile karşılaşmayı tüm asistanlara 
garanti etmek
1.5. Asistanlık idari kurulunun eğitim programını gözetlemesine izin 
vermek
1.6. Eğitmenler ve program direkörleri üzerinde “farkındalık” yaratmak
1.7. Asistan programlarının kalite düzeyini yüksek olarak belirlemek

Eğitim Bürokrasisi

◙ eğitim / öğretim kalitesinin standartlaştırılması

● ulusal seviye

■ eğitimde kaliteyi stardadize etme programları – ulus 

geneli
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Eğitim Bürokrasisi

◙ eğitim / öğretim kalitesinin standartlaştırılması

● Ulusal seviye

■ Portekiz’in deneyimi

- 10 milyon nüfus

-280 asistan

-800 ortopedi uzmanı

-38 eğitim merkezi

http://maps.google.pt/maps?hl=pt-PT&biw=1280&bih=643&q=mapa+de+portugal&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=Portugal&gl=pt&ei=NCqOTab7LZOxhQe98-27Dg&sa=X&oi=geocode_result&ct=image&resnum=1&ved=0CBsQ8gEwAA
http://www.vmapas.com/Europa/Portugal/Mapa_Politico_Portugal_1982.jpg/maps-pt.html?map_viewMap=1
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Eğitim Bürokrasisi

◙ eğitim / öğretim kalitesinin standartlaştırılması

- 6 yıl eğitim programı (2 yıl farklı uzmanlık alanları + 4 yıl ortopedi & 

travmatoloji)

● Ulusal seviye

■ Portekiz’in deneyimi

-Asistanlar hastane grupları arasında rotasyona çıkarlar.

36 yada 48 ay
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Eğitim Bürokrasisi

◙ eğitim / öğretim kalitesinin standartlaştırılması

- Farklı eğitim hastaneleri, bazıları Üniversite Eğitim 

Merkezlerine yakın, bazısı uzak.

- Hastane dağılımı nüfus/coğrafya ile ilişkili

- Bazı merkezlerin bir yada 2 asistanları mevcut

Ulusal seviye

■ Portekiz’in deneyimi

- Devlet / UEMS-Orth tarafından kabul gören Ortopedik 

Eğitim Programının gereksinimlerini yerine getirmek için eş 

zamanlı iki program yürürlüktedir
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Eğitim Bürokrasisi

◙ eğitim / öğretim kalitesinin standartlaştırılması

-Programa Nacional de Apoio ao Internato Complementar de 

Ortopedia (PNAICO) –

-Part  I - temel bilimler ve atölye programı - 2 yıl dönüşümlü

● Ulusal seviye

■ Portekiz’in deneyimi

- Part II - National comission for Orthopaedic Residency

(Ortopedi Asistanlığı Ulusal Komisyonu) diğer bölümlerle + 

MM + patoloji ve radyoloji haftalık görüşmeleri öneriyor olsa 

da her bir departman kendi programını kullanmakta
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Eğitim Bürokrasisi

◙ eğitim / öğretim kalitesinin standartlaştırılması

- PNAICO program – 6 yıldır işlek

● Ulusal seviye

■ Portekiz’in deneyimi

- National comission for Orthopaedic Residency (Ortopedi 

Asistanlığı Ulusal Komisyonu) – Geçen yıl asistanlara yapılan 

anket sonrası müdahale etmemeye ve durumu yeniden 

değerlendirmeye karar verdi.

jmineiro 11

Eğitim Bürokrasisi

◙ asistanlarımız ile nasıl iletişim kurmalı

● uzmanlık eğitim kalitesini geliştirmek

● aynı kalitede eğitim programı 

- “denetim” the sistemi (eğitimi yılda bir denetleme)

- asistanları dinlemek (national Orthopaedic Resident’s commission)

- eğitmenlerle ve eğitim başkanları ile görüşmek

- uzmanları küçük merkezlere çekmek

- düzenli kayıt defterini gözden geçirme – Ortopedi idari 

kurulu
jmineiro 11

Eğitim Bürokrasisi

◙ gelecekteki zorluklar

● eğitim kalitesini geliştirmek + bürokrasiyi azaltmak

● birbirinin asistanlık programlarına saygı göstermek için 

nedenler - ulusal
- Farklı ülkelerdeki eğitim programlarını seviyelendirmek

- İdari kurul bilimsel çevreden / üniversiteden (?)

- Tüm hastanelerdeki asistan programlarının standartlarını 

geliştirmek

- Karşılaştırmaya (rekabete) izin veren sistemler geliştirmek

(final/ yıllık sınav ??)

- En iyi eğitim programına sahip olanı ilan etmek ve 

ödüllendirmek (!)



jmineiro 11

Eğitim Bürokrasisi

◙ gelecekteki zorluklar

● eğitim kalitesini geliştirmek + bürokrasiyi azaltmak
● birbirinin asistanlık programlarına saygı göstermek için nedenler -
avrupa

- Eğitim sonu genel son değerlendirme

- Final değerlendirme sonuçları üzerinde her ülkenin ortak 

katılımı olmalı
- Her ulus sonuçlar üzerinde kendi etkisinin, kontrol gücünün 

farkında olmalı, hissetmeli

- Bilginin + becerinin + davranışın değerlendirilmesi

- Her ülkenin aynı hedefi yakalayabilmesi için esnekliğe izin 

verilmeli !
jmineiro 11

Eğitim Bürokrasisi

◙ sonuç

● sert direktiflerdense esnekliğe izin vermek

● her ülkenin çabasının sonucu bir araya getirilmeli

● eğitmenlere ve eğitim başkanlarına sık geri 

bildirimlerde bulunmak
● sonuçlara göre davranmak

● asistanlarla mülakatta bulunmak

● yerel düzeyde karar vermede esnekliğe izin vermek

● kalite gelişecek ⇨ netice gelişecek ⇨ eğitim bürokrasisi 

azalacak

● politikacılara  avantajları göstermek, kurum kimliği ve 

kontrol’ünü yitirmediğini anlatmak

jmineiro 11

Educational Bureaucracy

◙ teşekkürler



 



Ortopedi ve Travmatoloji
Eğitiminde Sorunlar

1. Eğitici

2. Eğitilen

3. Eğitim Ortamı

4. Yasal Düzenlemeler

Ortopedi ve Travmatoloji
Eğitiminde Sorunlar

Eğitici Boyutu

1. Eğiticilerin eğitime yeterince zaman 
ayıramaması

2. ÇEP ve Asistan karnesinin işlerliği

3. Asistan sayılarının yetersizliği

4. Eğitici eğitimi kursları

5. Branşlaşmanın eğitime etkisi

Ortopedi ve Travmatoloji
Eğitiminde Sorunlar

Eğitilen Boyutu

1. Türkçe eğitim kaynağı

2. Görsel eğitim malzemesi eksiği

3. Yardımcı sağlık personeli

4. Uzun çalışma ve nöbet süreleri

5. Rotasyonların oluşturulması

6. Araştırma eğitimi eksikliği

7. Tıpta uzmanlık tezlerinin nitelikleri

8. Kongre ve kurslara katılım

Ortopedi ve Travmatoloji
Eğitiminde Sorunlar

Eğitim Ortamı Boyutu

1. Sayıları giderek artan eğitim kurumlarında alt 
yapı yetersizliği

Ortopedi ve Travmatoloji
Eğitiminde Sorunlar
Yasal Düzenlemeler

1. Yeterlik sınavının yasal zemini

2. Atama ve yükseltme ölçütlerinin yasal zemini

3. Performans sisteminin eğitime olası etkisi 

4. Eğiticilerin özele kayması

5. Satın alma bürokrasisi

6. Hekime saldırı

7. Malpractice zor olguların tedavisini
engelliyor; asistan bu cerrahileri göremiyor.

EĞİTİMDE SORUNLAR
EK 12



 



Eğitici Boyutu 

1. İş tanımı eksikliği 8
– Asistan sayılarının yetersizliği

2. Eğitici ve eğitim kurumu denetlenebilir mi? 49

3. Eğiticilerin standardizasyonu (Standart, bilimsel ve 
objektif akademik atanma ve yükseltme ölçütleri) 47
– Eğiticilerin eğitime ve araştırmaya yeterince zaman 

ayıramaması

4. ÇEP ve Asistan karnesinin işlerliği 13

5. Eğitici eğitimi kursları, Yönetsel beceri eğitimi 21

6. Branşlaşmanın eğitime etkisi 5

Eğitilen Boyutu 

1. İş tanımı eksikliği 15
– Yardımcı sağlık personeli
– Uzun çalışma ve nöbet süreleri

2. Uzmanlık eğitiminin ve sınavlarının standardizasyonu 30
– Kıdemli-çömez ekseninde giden eğitimin değiştirilmesi
– Asistan sınavının şekli değişmeli

3. Eğitim malzemesi 4
– Türkçe eğitim kaynağı
– Görsel eğitim malzemesi eksiği

4. Rotasyonların oluşturulması 52
5. Araştırma eğitimi eksikliği 17

– Tıpta uzmanlık tezlerinin nitelikleri
6. Kongre ve kurslara katılım (Kurs sayısının azaltılması ve içeriğinin 

standardize edilmesi) 17

Yasal Düzenlemeler 

1. Sağlık Bakanlığının eğitimle ilgili tutumu 46
– Oluşturulan sağlık politikaların eğitime etkisi
– Çalışma süresiyle ilgili çıkartılan yasalar (Eğitim mesai saatinin dışına 

çekilmek zorunda kaldı)
– Satın alma bürokrasisi
– Performans sisteminin eğitime etkisi
– Bakılan hasta sayısının fazlalığı (kapıdan gelen hasta geri 

dönmeyecek!)

2. Yeterlik sınavının yasal zemini 1
3. Atama ve yükseltme ölçütlerinin yasal zemini 13
4. Eğiticilerin özele kayması 10
5. Hekime saldırı 23
6. Malpractice zor olguların tedavisini engelliyor; asistan bu 

cerrahileri göremiyor. 6

Eğitim Ortamı 

1. Eğitim kurumlarının standardizasyonu 48

– Sayıları giderek artan eğitim kurumlarında 
alt yapı yetersizliği

PUANLAMA EK 13



 



Çekirdek Eğitim Programı 
(ÇEP) Klinik Bilgi Yenileme  

Kursu

ÇEP Kursu

• İlki 2003 yılında olmak üzere,2004 ve 2005
yıllarında TOTEK ile Çukurova Üniversitesi
ortaklaşa ÇEP kursu düzenlemiştir.

• 30 Eylül-2 Ekim 2010 TOTBİD-TOTEK adına ilk
defa gerçekleştirdi.

ÇEP Kursu ÇEP Kursu

• 3 günlük kurs

• Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim 
Programındaki Klinik bölümleri kapsıyor

• 18 Bölüm 

• 80  konu

• 60 hoca tarafından aktarıldı

• 120 kişi katıldı

I.ÇEP Kursu

• Bilgi yenilemek isteyen uzmanlar

• Doçentlik sınavına ve TOTEK yeterlilik sınavına  
hazırlananlar

• Asistanlar

II.ÇEP Klinik Bilgi Yenileme 
Kursu

22-24 Eylül 2011,İstanbul

Şişli Etfal Hastanesi Konferans   
Salonunda

EK 14
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Temel Bilimler ve 
Araştırma Okulları

Prof Dr Volkan Öztuna

Amaç

• Temel bilimler 
konusunda bilgilerin 
pekiştirilmesi

• TOTBİD ve TOTEK’in
doğrudan düzenlediği 
en önemli eğitim 
etkinliklerinden biridir.
– Giderleri tamamen 

TOTBİD tarafından 
karşılanmaktadır.

2004 Yılında 
Konya Selçuk 
Üniversitesinde 
gerçekleştirilen
ilk TBAO’nun hocaları.

Temel Bilimler ve Araştırma Okulları

Toplam: 946 Mezun

Kapsam
• Konferanslar

– İletişim becerileri

– Moleküler ve Hücre B.

– Genetik

– Osteoporoz

• Katılımcı-Eğitimci 
Buluşması
– Röntgen Okuma

– İşlevsel Anatomi

• Modüller
– Biyomalzemeler, 

Biyomekanik ve  
Görüntüleme

– İşlevsel Anatomi

– Temel Anatomik Yapılar 
ve İşlevleri

– Temel Farmakoloji

– Uzmanlık Tezi 
Hazırlanması ve  
Araştırma İlkeleri

– Temel Patoloji

38 konu, 31 konuşmacı (8 hocamız ortopedi ve travmatoloji alanının dışından)

Yenilikler- Değişimler

Temel Bilimler

• Newton Fiziği

• Kuantum Fiziği (Felsefesi?

• )

Araştırma

• Klinik ve Lab

• From the bed to the bench

• Translasyonel Araştırma

EK 15



 



Kimler Toplantı yapıyor

 Dernekler ( Totbid ve şubeler , vertebra , el 
cerrahisi , Tusyad , 

 Üniversiteler ( Resmi , vakıf )

 Sağlık Bakanlığı

 Ortopedi dışı dernekler 

2007 YILI ETKİNLİKLERİ

 TOPLAM    28 ETKİNLİK 

14               KURS

9                  TOPLANTI

2                  SEMPOZYUM

3                  KONGREDİR

2008 ETKİNLİKLERİ

 TOPLAM  53 ETKİNLİK 

27  KURS

11 TOPLANTI

2  SEMPOZYUM

9  KONGRE

1 ÇALIŞTAY

2009 YILI ETKİNLİKLERİ

 TOPLAMDA 47 ETKİNLİK YAPILMIŞ

23  KURS

15  TOPLANTI

3 SEMPOZYUM

5  KONGRE

1  ÇALIŞTAY

2010 YILI ETKİNLİKLERİ

 TOPLAMDA 44 ETKİNLİK YAPILMIŞ

24 TANESİ KURS

13 TANESİ TOPLANTI

1 TANESİ SEMPOZYUM

5 TANESİ KONGRE

1 TANESİ ÇALIŞTAY

2011 ETKİNLİKLERİ

 TOPLAMDA 35 ETKİNLİK  BAŞVURU
24 KURS

3 TOPLANTI

2 SEMPOZYUM

4 KONGRE

1 ÇALIŞTAY

1  SINAV

EK 16



TOTBİD’İN TOPLANTI TAKVİMİ 

 Sınırlama ?

 Planlama

 Eşgüdüm

TOTBİD’İN TOPLANTI 
ENFLASYONU İÇİN ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ



ORTOPEDĠ ve 
TRAVMATOLOJĠ 

Uzmanlık eğitiminin 
“senkronizasyon”u

Dr. Semih AYDOĞDU

Ege Üni, Ġzmir

Senkronizasyon

 Zaman

 İçerik 

Eğitim Kursları

Düzenlenmesinde Doğrudan TOTEK'in Yeraldığı Eğitim Kursları (2)
Temel Bilimler ve Araştırma Okulu 
Çekirdek Eğitim programı kursu
TOTEK'in Desteklediği Çekirdek Müfredata Yönelik Temel Eğitim 
Kursları (11)
0-6 ay arası GKD ve PEV tanı ve tedavisi kursu
Temel omurga kursu
Temel travma kursu
Temel artroplasti kursu
Temel ayak ve ayak bileği cerrahisi kursu
Temel diz artroskopisi kursu
Temel ayak bileği artroskopisi kursu
Temel İlizarov kursu
Temel ortopedik Onkoloji kursu
Omuz dirsek cerrahisi çekirdek müfredat eğitim kursu
Temel El Cerrahisi kursu 
TOTEK'in Katılımını Önerdiği Eğitim Kursları
Temel AO kursu 

Kurslar takvimi

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl

I. Yarıyıl OrtTRV

TBAO
OrtTRV

GKD-PEV 

TBAO
GKD-PEV 
T El Cer

T-Artroskopi
T-Artroplasti

T Omurga

T-Artroskopi
T-Artroplasti

T Omurga
Omuz-Drsk

ÇEP

II. Yarıyıl OrtTRV

TBAO
OrtTRV 

GKD-PEV 

TBAO
GKD-PEV 
T El Cer

T-Artroskopi
T Artroplasti

T Omurga

T-Artroskopi
T-Artroplasti

T Omurga
Omuz-Drsk

ÇEP

Uzmanlaşma : Nereye kadar ?

 Ortopedi ve Travmatolojisi 
uzmanı

 Eklem cerrahisi “uzmanı”

 Diz cerrahisi “uzmanı”

 Diz protez cerrahisi “uzmanı”

 Diz primer protez cerrahisi “uzmanı”

 …..

EK 17
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TOTEK ÇM süreci

TOTEK ÇM süreci - Farklılıklar 

Sahiplenme, 

Standart ortopedi 
uzmanına bakış,

 Yazma-formüle etme 
tekniği

“Reel” Ortopedi –Travma 
uzmanlık eğitimi 

 Artroplasti

 Travma

Vertebra 
Ort onkoloji
Pediatrik ortopedi
El cerrahisi
Spor travmatolojisi

Temel bilimler -
araştırma



Denge unsuru ne olmalı? Çekirdek eğitim programı

 Her eğitim sürecinin kapsamını 
belirleyen BÜTÜNCÜL bir programı 
olmak zorundadır.

Çekirdek eğitim programı

 Tüm eğitim kurumlarında,

 Tüm asistanlarla yaptığımız bir 
“sözleşme”;

 Eğitimin “olmazsa olmaz”ları;

 (+)lar, (-)leri gidermez.

 Özgün uygulamalar mümkün.

 EBOT “temel gereksinimler” belgesi 
(2002)

 4 sayfa – tanımlamalar ile 5 sayfa

 Elimizdeki en az ayrıntılı ÇM

 Genel çerçeve

 Bilgi / Beceri

 Düzey kategorizasyonu (A/B/C)

Ortopedi ve travmatoloji eğitimi

 Kuramsal

 Ortopedi-Travmatoloji

 İlgili dallar / konular

 Beceri 

 Ortopedi-Travmatoloji

 Cerrahi

 Cerrahi-dışı

 Genel hekimlik

 Davranış-tutum

 İletişim 

Ortopedi ve travmatoloji eğitimi

 Kuramsal

 Ortopedi-Travmatoloji kısımları

 İlgili dallar / konular

 Beceri 

 Ortopedi-Travmatoloji kısımları

 Cerrahi 

 Cerrahi-dışı

 Genel hekimlik

 Davranış-tutum

 İletişim 



1. Kuramsal eğitim 

 A: Bireysel olarak rahatlıkla 

uygulayabileceği ve çok iyi düzeyde 
bilmesi gereken bilgiler 

 B: Yeterli deneyim sahibi olduğu veya 
iyi düzeyde bilmesi gereken bilgiler 

 C: Başkasından izlediği veya kısmen 
kuramsal olarak bilmesi gereken 
bilgiler 

1. Kuramsal eğitim 

 A: ZORUNLU

 B: GEREKLĠ

 C: YARARLI

A: Bireysel olarak rahatlıkla 
uygulayabileceği ve çok iyi düzeyde 
bilmesi gereken bilgiler 

 Burkulma, çıkık ve kırıklar
 Ekstremitenin akut dolaşım ve nörolojik 

bozuklukları
 Temel sıvı-elektrolit tedavisi, şok tedavisi
 Lokomotor sistem inflamatuar ve 

enfeksiyöz hastalıkları
 Akut ve kronik ağrılı durumlar
 Dejeneratif hastalıklar
 Pre ve post op bakım
 Temel mediko legal bilgiler

B: Bilgisinin iyi olması gereken 
durumlar

 Lokomotor sistemin anatomi, fizyoloji, 
fizyopatoloji ve biyomekaniği

 Politravmaya yaklaşım

 Travma bakımı organizasyonu ve 
major yaralanmalar

 Konjenital ve herediter kas iskelet 
sistem hastalıkları

 Kas iskelet sistemi tutan tümörlerin 
tanısı

C: Bilgi sahibi olması yararlı olan 
durumlar 

 Daha az görülen ortopedik hastalıklar

 İleri düzey ortopedik girişimler 

 pelvis, 

 asetabulum kırıkları, 

 revizyon cerrahisi, 

 kompleks omurga ameliyatları 

 ...

2. Beceri eğitimi:

 1. TEMEL CERRAHĠ VE TIBBĠ BECERĠLER:

 Sistemik muayene yapabilme becerisi 

 Vücut dokularına yaklaşım ve temel cerrahi 
teknikler 

 Bazı anestezi teknikleri

 Hava yolu açabilme ve endotrakeal intübasyon 

 Pnömo-hemo toraks için tüp takabilme 

 Temel yoğun bakım bilgi ve becerisi (sıvı ve 
şok tedavisi) 

 Tromboz ve infeksiyon gibi komplikasyonların 
önlenmesi ve tedavisi



Beceri eğitimi:

 2. ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ’YE 
AĠT BECERĠLER:

 Konservatif / cerrahi olmayan tanı - tedavi

 Cerrahi tedavi

Beceri eğitimi:

 2. ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ’YE 
AĠT BECERĠLER:

 A: Bireysel olarak rahatlıkla uygulayabileceği 
ve çok iyi düzeyde bilmesi gereken beceriler 

 Acil durumlarda

 Acil olmayan durumlarda

 B: Yeterli deneyimi olması veya iyi düzeyde 
bilmesi gereken beceriler

 Acil durumlarda

 Acil olmayan durumlarda

 C: Başkasından izlediği veya kısmen bilmesi 
gereken beceriler

A: 
Değerlendirme ve konservatif tedavi

 Akut
 Tüm yaşlarda burkulma, çıkık ve kırıkların kapalı tedavisi
 Osteosentez temel teknikleri
 Ekstremite damarsal ve nörolojik bozuklukları
 Akut kompartman sendromu
 Kas iskelet sistemi infeksiyonları
 Pott hastalığı

 Kas-iskelet sistemi inflamatuar hastalıkları
 Ağrılı durumlar (tortikolis, siyatik, sinir sıkışması vb)
 Akut cauda equina sendromu
 Tümörlerin akut komplikasyonları (parapleji patolojik kırık)
 Olağan spor yaralanmaları ve ağrılı durumları

 Elektif
 Lokomotor sistem dejeneratif ve infeksiyöz hastalıkları
 Deformiteler
 Bel ağrısı

 Osteoprozun ortopedik komplikasyonları
 Diabetin ortopedik komplikasyonları
 Pre ve post op bakım, komplikasyonlar
 Koruyucu ortopedi 
 Her türlü alçı ve bandaj uygulamaları
 Eklem ponksiyonları

A: 
Temel ve sık ameliyatları uygulayabilme

 Üst ekstremite
 Humerus kırıkları 

 Çocuk suprakondiler kırıkları 

 Olekranon kırıkları 

 Ön kol kırıkları 

 El bileği kırıkları 

 Akut kompartman sendromu 

 Metakarp ve parmak kırıkları 

 Tenosinovit (tetik parmak, vb.) 

 Ekstensor tendon rüptürü 

 Ameliyat sonrası her türlü alçı 
uygulamaları 

 Omuz sıkışma sendromu 

 Sinir sıkışmaları (karpal tünel 
sendromu, vb.) 

 Cilt grefti uygulamaları 

 Pelvis ve alt 
ekstremite

 Pelvis kırıklarında ilk stabilizasyon 

 Femur boyun ve trokanter kırıkları 

 Femur ve tibia diafiz kırıkları 

 Distal femoral kırıklar 

 Patella kırık ve çıkıkları 

 Proksimal tibia kırıkları 

 Ayak bileği kırıkları 

 Kompartman sendromu 

 Çocuklarda traksiyon tedavisi 

 Amputasyonlar 

 Diz ve kalçanın osteoartriti (osteotomiler 
ve primer artroplastiler) 

 Gelişimsel Kalça Displazisinin konservatif 
tedavisi 

 Doğumsal ayak deformitelerinin 
konservatif tedavisi 

 Menisküs yaralanmaları, artroskopi 
teknikleri 

 Edinsel parmak deformiteleri 

B

 Akut
 Politravma hastası
 Spinal travma
 Periferik sinir 

yaralanması
 Omurga kırığı
 Major pelvis 

yaralanması
 Ciddi yumuşak 

doku yaralanması 
ile birlikte kırıklar

 İntra artiküler 
kırıklar

 Elektif
 Gelişimsel kalça çıkığı 

ve PEV tedavisi
 Komplike olmayan diz, 

kalça protez revizyonu
 Romatoid cerrahi
 Omurga cerrahisi
 Kronik osteomyelit
 Psödoartroz cerrahisi
 Artroskopik ön çapraz 

bağ tamiri
 Büyük eklem artrodezi
 Ekstremite uzatma 

kısaltma
 Dupuytren için 

fasyotomi 

C

 Malformasyon ve konjenital hastalıklar

 İleri kalça ve diz revizyon cerrahileri

 Omuz, dirsek, ayak bileği artroplastisi

 Üst ekstremite amputasyonları, pelvik 
amputasyonlar

 Kalça ve pelvis osteotomileri

 Nörolojik hastalıklarının ortopedik 
tedavisi

 Fleksör tendon cerrahisi 



3.Temel bilimler ve araştırma eğt.

 Kırık iyileşmesi

 Yara iyileşmesi

 Sistemler (GİS,KVS,ÜGS,Solunum…)

 Enfeksiyon, enflamasyon, travma, 
neoplazi,

 Araştırma, metodoloji, makale 
okuma,

 Biyomekanik, biyomateryeller

Asistanımı hangi kursa 
göndereyim?

 Eksik olan alanlar (vertebra,
ort onkoloji, ped ortopedi,….)

 Her konuda tam bir eğitim sağlayabilen 
eğitim birimi yoktur…

 Birimler arası “yapılandırılmış” rotasyon 
>TOTEK

 Asistan anketleri >TOTEK

 Asistan sınavları >TOTEK

 Eksikler

 Ortak değerlendirme

Asistan (in-training) sınavı

 Eğitici ve eğitilenlerde (yalnızca 
kuramsal olarak da olsa) motivasyon 
oluşturulması

 Eğitim sürecinde ÇEP’e uygun, 
düzenli ve iyi yapılandırılmış sınavlar 
yararlı;

 Kurumsal ve kişisel eksikliklerin 
(varsa) belirlenmesi (ve giderilmesi)

30 Mayıs 2009 Ege Bölgesi OAS

 4 il, 10 eğitim birimi, 
101/102 asistan

 100 soru, OKU-8

 Doğru-yanlış formatı 

 Daha kolay ve çok 
soru üretilebiliyor

 EBOT sınavında da 
kullanılıyor

 Herkes kurumunda, 
aynı saatte

Konu

Soru  

Sayısı DOĞRU YANLIŞ Boş Net Net%

Travma
30 15,1 9,1 5,8 6,0 20%

Pediyatrik Ortopedi 13 7,6 2,9 2,4 4,7 36%

Eklem rekons cerrahi 12 6,2 3,0 2,7 3,2 27%

Artroskopi 8 4,4 2,1 1,4 2,3 29%

Ortopedik onkoloji -

TM
6 2,8 1,1 2,0 1,7 28%

Alt Ekstremite 24 13,0 6,8 4,1 6,2 26%

Kalça 26 14,9 6,4 4,7 8,5 33%

Diz 13 7,6 3,1 2,2 4,5 35%

Ayak-Ayak Bileği 6 2,7 2,3 0,9 0,4 7%

Üst Ekstremite 10 3,9 3,2 2,9 0,7 7%

Omuz-Dirsek 11 5,0 3,0 3 2,0 18%

El 3 1,6 0,9 0,5 0,8 25%

Omurga 10 4,9 2,5 2,5 2,4 24%

Genel Ortopedi 9 3,3 2,9 2,8 0,5 5%

Sistemik hastalıklar 6 2,9 2,2 0,8 0,8 13%

Temel bilimler 14 4,6 4,3 5,0 0,3 2%

Türkiye Ortopedi-Travmatoloji
Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı

 29 Mayıs 2010 Cumartesi 

 7 bölge, 28 il, 58 hastane, 75 eğitim 
kliniği

 Herkes kendi kurumunda

 >600 asistan (%70-75)

 ~60 “dışarıdan” gözlemci

 Tümüyle “ev yapımı”

 EÜ Tıp Eğitimi AD değerlendirmesi

 Hedef: 2011’de %100 Katılım



soru sy DOĞRU YANLIŞ boş net net%

Travma 35 19,1 9,8 6,1 9,3 27%

Pediatrik Ortopedi 9 6,1 1,7 1,2 4,4 49%

Eklem rekons cerrahi 15 7,6 4,6 2,8 3,0 20%

Artroskopi -

Ortopedik onkoloji - TM 3 1,4 0,7 0,9 0,8 26%

Alt Ekstremite 8 4,5 2,3 1,2 2,2 27%

Kalça 23 14,3 6,1 2,6 8,2 36%

Diz 11 4,5 4,5 2,0 0,0 0%

Ayak-Ayak Bileği 6 3,6 1,3 1,0 2,3 38%

Üst Ekstremite 11 6,0 3,1 2,0 2,9 27%

Omuz-Dirsek 7 3,5 2,2 1,3 1,4 20%

El 3 1,9 0,7 0,4 1,1 37%

Omurga 18 7,8 5,9 4,3 1,9 10%

Genel Ortopedi -

Sistemik hastalıklar 6 3,0 2,0 1,0 1,0 17%

Temel bilimler 16 7,9 4,6 3,5 3,3 21%

171 91,2 49,3 30,5 41,9

Senkronizasyon’da belirleyici:

 ÇEP

 “Eksik” bölgeler /konular olmalı…



 



Ortopedi ve travmatoloji eğitiminde senkronizasyon

TOTDER – SET örneği

Dr. Önder Aydıngöz

1997-1998 

• Patella kırıkları

• Ortopedik onkolojide gelişmeler

• Skolyoz

• Sağlık kurulu raporları

• Perthes

• Pes planus

• CP ayak ve ayak bileği

• Nonspesifik kemik enfeksiyonları

• Diz bağ lezyonları

• Diz protez revizyonları

• Pilon kırıkları

• Kalça displazileri

• Kollum femoris kırıkları

• CP

• İlizarov

• DVT

1998-1999 1997-1998 

• Patella kırıkları

• Ortopedik onkolojide gelişmeler

• Skolyoz

• Sağlık kurulu raporları

• Perthes

• Pes planus

• CP ayak ve ayak bileği

• Nonspesifik kemik enfeksiyonları

• Diz bağ lezyonları

• Diz protez revizyonları

• Pilon kırıkları

• Kalça displazileri

• Kollum femoris kırıkları

• CP

• İlizarov

• DVT

1998-1999

1997-1998 

• Patella kırıkları

• Ortopedik onkolojide gelişmeler

• Skolyoz

• Sağlık kurulu raporları

• Perthes

• Pes planus

• CP ayak ve ayak bileği

• Nonspesifik kemik enfeksiyonları

• Diz bağ lezyonları

• Diz protez revizyonları

• Pilon kırıkları

• Kalça displazileri

• Kollum femoris kırıkları

• CP

• İlizarov

• DVT

1998-1999 1997-1998 

• Patella kırıkları

• Ortopedik onkolojide gelişmeler

• Skolyoz

• Sağlık kurulu raporları

• Perthes

• Pes planus

• CP ayak ve ayak bileği

• Nonspesifik kemik enfeksiyonları

• Diz bağ lezyonları

• Diz protez revizyonları

• Pilon kırıkları

• Kalça displazileri

• Kollum femoris kırıkları

• CP

• İlizarov

• DVT

1998-1999
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1997-1998 

• Patella kırıkları

• Ortopedik onkolojide gelişmeler

• Skolyoz

• Sağlık kurulu raporları

• Perthes

• Pes planus

• CP ayak ve ayak bileği

• Nonspesifik kemik enfeksiyonları

• Diz bağ lezyonları

• Diz protez revizyonları

• Pilon kırıkları

• Kalça displazileri

• Kollum femoris kırıkları

• CP

• İlizarov

• DVT

1998-1999

2001-2002 

• Pes ekinovarus ve tedavisi

• Geriatrik hastalarda pre ve post op bakım

• Rotator manşet problemleri

• Ayak bileği kronik instabiliteleri

• Çocuk kırıkları

• Kemik greftleri, alternatifleri ve kullanımı

• TKP gevşemelerinde revizyon cerrahisi

• Orta yaş grubunda gonartroz

• Distal radioulnar problemler

• Pes planovalgus

• 40-60 yaş arası diz artrozu

• Ayak kırık ve çıkıkları

• Serebral palsiye ortopedik yaklaşım

• Omuz instabiliteleri

• Ayak deformitelerinde İlizarov yöntemi

• Osteoporoz kırıkları

2002-2003 2001-2002 

• Pes ekinovarus ve tedavisi

• Geriatrik hastalarda pre ve post op bakım

• Rotator manşet problemleri

• Ayak bileği kronik instabiliteleri

• Çocuk kırıkları

• Kemik greftleri, alternatifleri ve kullanımı

• TKP gevşemelerinde revizyon cerrahisi

• Orta yaş grubunda gonartroz

• Distal radioulnar problemler

• Pes planovalgus

• 40-60 yaş arası diz artrozu

• Ayak kırık ve çıkıkları

• Serebral palsiye ortopedik yaklaşım

• Omuz instabiliteleri

• Ayak deformitelerinde İlizarov yöntemi

• Osteoporoz kırıkları

2002-2003

2001-2002 

• Pes ekinovarus ve tedavisi

• Geriatrik hastalarda pre ve post op bakım

• Rotator manşet problemleri

• Ayak bileği kronik instabiliteleri

• Çocuk kırıkları

• Kemik greftleri, alternatifleri ve kullanımı

• TKP gevşemelerinde revizyon cerrahisi

• Orta yaş grubunda gonartroz

• Distal radioulnar problemler

• Pes planovalgus

• 40-60 yaş arası diz artrozu

• Ayak kırık ve çıkıkları

• Serebral palsiye ortopedik yaklaşım

• Omuz instabiliteleri

• Ayak deformitelerinde İlizarov yöntemi

• Osteoporoz kırıkları

2002-2003 2001-2002 

• Pes ekinovarus ve tedavisi

• Geriatrik hastalarda pre ve post op bakım

• Rotator manşet problemleri

• Ayak bileği kronik instabiliteleri

• Çocuk kırıkları

• Kemik greftleri, alternatifleri ve kullanımı

• TKP gevşemelerinde revizyon cerrahisi

• Orta yaş grubunda gonartroz

• Distal radioulnar problemler

• Pes planovalgus

• 40-60 yaş arası diz artrozu

• Ayak kırık ve çıkıkları

• Serebral palsiye ortopedik yaklaşım

• Omuz instabiliteleri

• Ayak deformitelerinde İlizarov yöntemi

• Osteoporoz kırıkları

2002-2003



2001-2002 

• Pes ekinovarus ve tedavisi

• Geriatrik hastalarda pre ve post op bakım

• Rotator manşet problemleri

• Ayak bileği kronik instabiliteleri

• Çocuk kırıkları

• Kemik greftleri, alternatifleri ve kullanımı

• TKP gevşemelerinde revizyon cerrahisi

• Orta yaş grubunda gonartroz

• Distal radioulnar problemler

• Pes planovalgus

• 40-60 yaş arası diz artrozu

• Ayak kırık ve çıkıkları

• Serebral palsiye ortopedik yaklaşım

• Omuz instabiliteleri

• Ayak deformitelerinde İlizarov yöntemi

• Osteoporoz kırıkları

2002-2003

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5.YIL

1 10 19 28 37

2 11 20 29 38

3 12 21 30 39

4 13 22 31 40

5 14 23 32 41

6 15 24 33 42

7 16 25 34 43

8 17 26 35 44

9 18 27 36 45

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5.YIL 6.YIL 7. YIL 8. YIL 9. YIL 10.YIL

1 10 19 28 37 1 10 19 28 37

2 11 20 29 38 2 11 20 29 38

3 12 21 30 39 3 12 21 30 39

4 13 22 31 40 4 13 22 31 40

5 14 23 32 41 5 14 23 32 41

6 15 24 33 42 6 15 24 33 42

7 16 25 34 43 7 16 25 34 43

8 17 26 35 44 8 17 26 35 44

9 18 27 36 45 9 18 27 36 45

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5.YIL 6.YIL 7. YIL 8. YIL 9. YIL 10.YIL

1 10 19 28 37 1 10 19 28 37

2 11 20 29 38 2 11 20 29 38

3 12 21 30 39 3 12 21 30 39

4 13 22 31 40 4 13 22 31 40

5 14 23 32 41 5 14 23 32 41

6 15 24 33 42 6 15 24 33 42

7 16 25 34 43 7 16 25 34 43

8 17 26 35 44 8 17 26 35 44

9 18 27 36 45 9 18 27 36 45

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5.YIL 6.YIL 7. YIL 8. YIL 9. YIL 10.YIL

1 10 19 28 37 1 10 19 28 37

2 11 20 29 38 2 11 20 29 38

3 12 21 30 39 3 12 21 30 39

4 13 22 31 40 4 13 22 31 40

5 14 23 32 41 5 14 23 32 41

6 15 24 33 42 6 15 24 33 42

7 16 25 34 43 7 16 25 34 43

8 17 26 35 44 8 17 26 35 44

9 18 27 36 45 9 18 27 36 45
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5 14 23 32 41 5 14 23 32 41

6 15 24 33 42 6 15 24 33 42

7 16 25 34 43 7 16 25 34 43

8 17 26 35 44 8 17 26 35 44

9 18 27 36 45 9 18 27 36 45
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5 14 23 32 41 5 14 23 32 41

6 15 24 33 42 6 15 24 33 42

7 16 25 34 43 7 16 25 34 43

8 17 26 35 44 8 17 26 35 44

9 18 27 36 45 9 18 27 36 45
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3 12 21 30 39 3 12 21 30 39

4 13 22 31 40 4 13 22 31 40
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3 12 21 30 39 3 12 21 30 39
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1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5.YIL 6.YIL 7. YIL 8. YIL 9. YIL 10.YIL

1 10 19 28 37 1 10 19 28 37

2 11 20 29 38 2 11 20 29 38

3 12 21 30 39 3 12 21 30 39

4 13 22 31 40 4 13 22 31 40

5 14 23 32 41 5 14 23 32 41

6 15 24 33 42 6 15 24 33 42

7 16 25 34 43 7 16 25 34 43

8 17 26 35 44 8 17 26 35 44

9 18 27 36 45 9 18 27 36 45

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5.YIL 6.YIL 7. YIL 8. YIL 9. YIL 10.YIL

1 10 19 28 37 1 10 19 28 37

2 11 20 29 38 2 11 20 29 38

3 12 21 30 39 3 12 21 30 39

4 13 22 31 40 4 13 22 31 40

5 14 23 32 41 5 14 23 32 41

6 15 24 33 42 6 15 24 33 42

7 16 25 34 43 7 16 25 34 43

8 17 26 35 44 8 17 26 35 44

9 18 27 36 45 9 18 27 36 45

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5.YIL 6.YIL 7. YIL 8. YIL 9. YIL 10.YIL

1 10 19 28 37 1 10 19 28 37

2 11 20 29 38 2 11 20 29 38

3 12 21 30 39 3 12 21 30 39

4 13 22 31 40 4 13 22 31 40

5 14 23 32 41 5 14 23 32 41

6 15 24 33 42 6 15 24 33 42

7 16 25 34 43 7 16 25 34 43

8 17 26 35 44 8 17 26 35 44

9 18 27 36 45 9 18 27 36 45

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5.YIL 6.YIL 7. YIL 8. YIL 9. YIL 10.YIL

1 10 19 28 37 1 10 19 28 37

2 11 20 29 38 2 11 20 29 38

3 12 21 30 39 3 12 21 30 39

4 13 22 31 40 4 13 22 31 40

5 14 23 32 41 5 14 23 32 41

6 15 24 33 42 6 15 24 33 42

7 16 25 34 43 7 16 25 34 43

8 17 26 35 44 8 17 26 35 44

9 18 27 36 45 9 18 27 36 45

1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5.YIL 6.YIL 7. YIL 8. YIL 9. YIL 10.YIL

1 10 19 28 37 1 10 19 28 37

2 11 20 29 38 2 11 20 29 38

3 12 21 30 39 3 12 21 30 39

4 13 22 31 40 4 13 22 31 40

5 14 23 32 41 5 14 23 32 41

6 15 24 33 42 6 15 24 33 42

7 16 25 34 43 7 16 25 34 43

8 17 26 35 44 8 17 26 35 44

9 18 27 36 45 9 18 27 36 45



Konu seçimi nasıl yapılmalı?

• Konular ÇEP göz önünde bulundurularak seçilmeli

• TOTEK tarafından belirlenmiş olan “Asistanlar İçin 100 Temel 
Seminer Konusu” (TOTEK Dördüncü Dönem 2007 – 2009 Raporu, Sayfa 95-98)

dikkate alınmalı

• Temel konular, genel ortopedi konuları, genel travmatoloji 
konuları ve alt dal konuları dengeli dağılmalı

• Konuların yıllara dağılımı dengeli olmalı

• İldeki eğitim kurumlarının hepsinde bulunmayan alt dallara ait 
temel konular mutlaka seçilmeli

Konu seçimi nasıl yapılmalı?

• Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı 
(UEGS) değerlendirme raporları incelenerek sonuçların düşük 
olduğu alanlara yönelik tedbirler alınmalı
• Genel Türkiye ortalamaları ve kurum ortalamaları dışında bu toplantıların 

düzenlenebileceği büyük şehirlerde , il ortalamalarının bilinmesi, programın 
hazırlanmasına yardımcı olacaktır.

• İldeki eğitim kurumlarının anabilim dalı başkanları , klinik 
şefleri ve diğer eğitim sorumlularının fikirleri alınmalı

Katılımı arttırmak için neler yapılmalı?

• Eğitim kurumu yöneticileri ve eğitim sorumluları toplantılara 
katılımı teşvik etmeli, kendileri de katılarak örnek olmalı

• Toplantının kredilendirmesi sağlanmalı, bu kredilerin 
resertifikasyonlarda yardımcı olacağı anlatılmalı

Katılımı arttırmak için neler yapılmalı?

• Toplantı öncesinde ya da sonrasında olgu tartışması, konferans 
gibi ek etkinlikler düzenlenebilir.

• Ödüller verilebilir
• Kişisel ödüller (Kura ya da sınavla)

• Kurumlara verilecek ödüller (Katılım oranına göre)

• Konuşmacılardan özellikle vurguladıkları konularda sorular 
istenerek bunların her kurumda yapılan asistan sınavlarında 
yer alması sağlanabilir. 

İlginize teşekkür ederim.
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TUSYAD 

Artroskopik Cerrahi Eğitimi 

(Eğitimin Aşamalandırılması) 
 

Mustafa Karahan, Reha Tandoğan, Ahmet Turan Aydın 

2010 

Önsöz 

Günümüzde hızla değişen bilim ve teknolojiler temel tıp eğitimden sonar sürekli tıp eğitimini (STE) zorunlu 
kılmıştır. Ancak insani değerler, iletişim, sağlık ekonomisi ve mevzuatındaki hızlı değişimler; sürekli mesleki 
gelişim (SMG) kavramı altında kişinin sadece tıp pratiği ile ilgili bilgi ve becerisini geliştirme (sürekli tıp eğitimini 
içeren) yanında kişisel ve sosyal konularda da bilgi ve beceri kazanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu temel eğitim 
kavramları esas alınarak; derneğimizin en önemli ve köklü geçmişi olan “Artroskopi Eğitiminin” stratejisini 
belirleyen eğitim belgesi hazırlanmıştır. Bu eğitim belgesinde farklı merkezlerce yürütülen artroskopi 
eğitimlerinin yatay ve dikey koordinasyonunun sağlanması ve sertifikasyonun koşullarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Sağlık mevzuatında karşılaştığımız hızlı değişimler yaptığımız işlerde yetkin olduğumuzu 
belgelememizi zorunlu kılacaktır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda eğitimde sertifikasyon çok önem 
kazanacaktır. Bu öngörü ve yıllara dayanan bilgi birikimiyle sertifikasyon koşulları ve koordinasyonu içinde yeni 
tanımlamalar yapılmıştır. Bu eğitim belgesi artroskopi eğitiminin misyon ve vizyonunu belirlemekte, eğitimin 
basamaklarını ve serfikasyon ve koordinasyonunu tanımlamaktadır. 

1) MİSYON  

 Spor yaralanmaları, artroskopi ve diz cerrahisi ile ilgilenen ortopedistlerin hastalarını tedavi ederken 
kullandıkları artroskopik cerrahi yöntemlerinin kalitesini arttırmak.  

2) VİZYON  

 Artroskopik Cerrahi Eğitimini aşamalandırıp standardize ederek eğitimin kalitesini arttırmak 

 Düzenlenen değişik kurslar arasında uyumu sağlamak 

 Uluslar arası tanınırlık sağlamak 

 Artroskopik cerrahi eğitim modeli oluşturmak 

 Artroskopik cerrahi eğitmenlerinin yetiştirilmesi 

3) HEDEF 

 2012 yılında Türkiye’de TUSYAD  onaylı Artroskopik Cerrahi Sertifikası almayan Ortopedi ve Travmatoloji 
uzmanı bırakmamak. 

 2012 yılında tüm kurs merkezlerinin ISAKOS, ESSKA, ICRS  onaylı eğitim merkezi olmalarını sağlamak 

 2013 yılında TUSYAD Artroskopik Cerrahi sertifikasının önemini tüm resmi kurumlar ve sağlık alanındaki 
sivil toplum kuruluşlarına kabul ettirmek 
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 2014 yılında düzenli uluslar arası eğitimler vermek 

4) SERTİFİKASYON  

 TUSYAD Artroskopik Cerrahi Eğitim Programını tamamlayan hekimlere 4. Aşamanın sonunda sertifika 
verilecektir. Fellowship programını tamamladığı merkezde eğitimi yeterli görüldüğü takdirde TUSYAD  
Artroskopik Cerrahi Yetkinliği Sertifikası verilecektir.  

A) EĞİTİM VE SERTİFİKASYON KOORDİNATÖRÜ  

 3 yıllık süreyle TUSYAD yönetim kurulu tarafından atanır.  

 Eğitim programının geliştirilmesi ve değerlendirilmesini sağlar. 

 Eğitim takvimini, kurs içerikleri ve formatlarını ilgili kursların önereceği program sorumluları ile birlikte 
belirler ve yönetim kurulunun onayına sunar. 

 Fellowship rotasyonlarını düzenler. 

 Her kurs için eğiticilerin eğitimi, geri bildirim ve katılımcıların başarı değerlendirme yöntemlerini planlar. 

 İlgili kurumlar ile yazışma ve iletişimi sürdürme ve  dokümentasyon  gibi konularda  yönetim kuruluna karşı 
sorumludur. 

5) EĞİTİM AŞAMALARI  

Artroskopik Motor Beceri kursu,  

Temel Cerrahi Artroskopi Kursu,  

İleri Cerrahi Artroskopi Kursu  

Belirlenmiş merkezlerde düzenlenecek Fellowship programlarıdır. (yurtiçinde TUSYAD onaylı, yurtdışında 
ESSKA, ISAKOS onaylı eğitim merkezleri) 
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6) AŞAMALARIN TANIMLANMASI 

A) ARTROSKOPİK MOTOR BECERİ KURSU (AMB) 

I) HEDEF KİTLE  

 Ortopedi asistanları 

II) AMAÇ  

 Artroskopik cerrahiye girişi sağlamak, motor becerinin gelişimine öncü olmaktır. 

III) KURSU DÜZENLEYENLER 

 Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi 

 TUSYAD İstanbul Şubesi 

IV) KATILIM ŞARTI  

 Ortopedi ihtisasının 2 – 4. Yılında olmalıdır. 

V) YER, SIKLIK, ZAMAN VE SÜRE  

 Dr. Veli Lök Beceri Geliştirme Laboratuarı, Marmara Üniversitesi, İstanbul 

 Yılda 5 kez 

 Yaz ayları dışında uygun hafta sonlarına serpiştirilir 

 2 gün 

VI) PROGRAM 

(1) TEORİK PROGRAM 

 Motor beceri geliştirme teknikleri 

 Öğrenme modelleri 

 Artroskopik teknoloji 

 Artroskopik enstrümentasyon 
a) Spor travmatolojisinde temel patolojilerin karşılaşıldığı dokuların tanıtımı (Kapsül – ligament, Kas – 

tendon, Kıkırdak, Sinovya, Kıkırdak ) 

 Artroskopik diz anatomisi 

 Hasta hazırlığı ve anestezi teknikleri 

 Postoperatif sorunlar 

 Meniskus sorunlarına temel yaklaşımlar 

 Kıkırdak sorunlarına temel yaklaşımlar 

 Sinovyal sorunlarına temel yaklaşımlar 

 Ön çapraz bağ sorunlarına temel yaklaşımlar 

(2) PRATİK PROGRAM 

 Artroskopik becerilerin pratiği 
a) Dana dizinde 
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i) Triangulasyon 
ii) eklem faresi çıkarılması 
iii) kıkırdak debridmanı 
iv) motorize enstrüman kullanımı (shaver, burr) 
v) drilling 
vi) menisektomi 

b) saw-bone modellerde 
i) triangulasyon 
ii) eklem faresi çıkarılması 
iii) motorize enstrüman kullanımı (shaver, burr) 
iv) drilling 
v) menisektomi 

 Temel düğüm teknikleri 
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B) TEMEL CERRAHİ ARTROSKOPİ KURSU (TCAK) 

I) AMAÇ  

 Artroskopik Cerrahide öğrenilen temel bilgileri diz cerrahisinin temel girişimlerinde uygulayabilir hale 
gelmektir. 

II) HEDEF KİTLE  

Son sene asistanları ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları 

III) KURSU DÜZENLEYEN  

 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Anatomi Araştırma ve Uygulama Merkezi 

 TUSYAD Antalya Şubesi 

IV) KATILIM ŞARTI  

Sertifika almak isteyenler için Artroskopik Motor Beceri Kursuna katılmış olmak 

V) YER, SIKLIK, ZAMAN VE SÜRE   

 Antalya 

 Yılda 1 kez 

 Nisan Ayında 

 3 gün 

VI) PROGRAM 

(1) TEORİK PROGRAM 

 Diz ekleminde artroskopinin endikasyon ve kontrendikasyonları 

 Temel Teknik : Portaller ve artroskopik anatomi ( Video-sunum ) 

 Temel Teknik: Hasta hazırlığı, enstrümantasyon, temel artroskopi ve videoendoskopi  teknikleri   

 Komplikasyonlar 

 Menisküs biyolojisi ve artroskopik menisküs cerrahisinin temel prensipleri 

 Menisküs yırtıklarında onarım teknikleri 

 Medial menisküs patolojilerinde artroskopi tekniği 

 Lateral menisküs patolojilerinde artroskopi tekniği 

 Kıkırdak biyolojisi, kıkırdak patolojilerinin ( travmatik, dejeneratif ) tanımlanması ve sınıflanması 

 Travmatik kıkırdak lezyonları ve artroskopik tedavisi 

 OCD, Osteonekroz da artroskopik yaklaşım 

 Dejeneratif kıkırdak lezyonlarında artroskopik girişimler   

 Patellofemoral eklemde temel artroskopi teknikleri 

 Artroskopik yöntemle tedavi edilebilen Patellofemoral Eklem Patolojileri 

 Sinovyal plikalar ve patolojileri 

 Artroskopik Sinovektomi 

 Kıkırdak onarım tekniklerinin püf noktaları (Mikrokırık, mozaik plasti, otolog kondrosit transferi ) 

 Taze kadavra üzerinde artroskopi eğitimi 

 Örnek Olgularda Cerrahi Uygulamalar 
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(2) PRATİK PROGRAM 

Kuru model 

Dana dizi model 

Kadavra çalışması 

Canlı ameliyat 
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C) İLERİ CERRAHİ ARTROSKOPİ KURSU (İCAK)  

I) AMAÇ  

 Temel becerilere sahip, ancak kendini geliştirmek isteyen, yeni ve güncel teknik veya enstrümanları 
öğrenmek isteyen ortopedistlere mümkün olduğunca farklı sistemleri pratik uygulamalar ile tanıtabilecek 
bir ortam yaratmaktır. 

II) HEDEF KİTLE  

 Ortopedi uzmanları 

III) KURSU DÜZENLEYEN  

 Ankara 

IV) KATILIM ŞARTI  

 Sertifika almak isteyenler için Artroskopik Motor Beceri Kursu ve Temel Cerrahi Artroskopi kursuna katılmış 
olmak 

V) YER, SIKLIK, ZAMAN VE SÜRE   

 Ankara 

 Yılda 1 kez 

 Haziran ayı 

 3 gün 

VI) PROGRAM 

(1) TEORİK PROGRAM 

Diz 

Menisküs onarımı  

Endikasyon, prensipler ve iyileşmeyi artırıcı yöntemler 

Dikiş teknikleri 

Menisküs fiksatörler 

Seçmeli konular: Allogreft veya çatı implantları ile menisküs replasmanı, menisküs iyileşmesinin 
değerlendirilmesi  

Ön Çapraz Bağ Cerrahisi  

Teknikler: Çift - tek demet 

Komplikasyonlar ve çözümleri 

Revizyon cerrahisi 
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Arka Çapraz Bağ Cerrahisi  

Avülziyon yaralanmaları  

Tünel teknikleri: Tek - çift demet 

İnlay teknikleri 

Çoklu Bağ Cerrahisi  

Değerlendirme 

Acil yaklaşım 

Akut cerrahi 

Kronik cerrahi 

Patellar instabilite 

Akut patella çıkığında değerlendirme  

MPFL rekonstrüksiyonu ve diğer proksimal girişimler 

Distal dizilim cerrahisi 

Eklem içi kırıklar 

Eminensiya 

Tibia plato 

Patella 

Femur osteokondral kırıklar 

Artroskopik sinovektomi 

Omuz 

Donmuş omuzda artroskopik yaklaşım 

Rotator manşet cerrahisi 

Subakromiyal dekompresyon ve distal klavikula rezeksiyonu 

Tek ve çift sıra rotator manşet tamiri 

Seçmeli : Başarısız tamir: nedenleri ve çözümleri 

İnstabilite cerrahisi 

Bankart tamiri 

Kemik Bankart  

Çok yönlü instabilitelerde yaklaşım 

SLAP tamiri 

Biceps tenotomi /tenodezi 
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Seçmeli: Skapulo-torasik artroskopi, A-C eklem tespiti 

Ayakbileği 

Ayak bileği artroskopisi 

Yumuşak doku sıkışma sendromları 

Kemik sıkışma sendromları 

Talus osteokondral lezyonları 

Artroskopik tibio-talar artrodez 

Arka ayak endoskopisi 

Opsiyonel : Medial malleol kırıklarında artroskopi, ayak bileği çevresi tenoskopiler 

İleri Kıkırdak Cerrahisi  

Mozaikplasti 

Otolog kondrosit transplantasyonu 

Hücre içermeyen implantlar 

Osteokondritis dissekans 

Kemik ödemi - Osteonekroz 

Diğer konular 

O yıl ayrıntılı olarak incelenecek konu üzerinde sunumlar. 

(2) PRATİK PROGRAM 

 Her istasyonda iki-üç kursiyer ve bir eğitici olacak şekilde ve işlem için 20 dakika ayrılmak şartı ile 

Menisküs tamiri (Kapalı diz modelinde) 

Dikiş teknikleri 

Meniskal fiksatörler 

ÖÇB rekonstrüksiyonu (Kapalı diz modelinde) 

Tek - çift demet 

Trans-tibial ve medial portal 

Düğme implantları-transfiksiyon implantları-interferans vidası 

Patellar tendon  ve hamstringler 

AÇB rekonstrüksiyonu tünel teknikleri ile (Kapalı diz modelinde) 

Mozaikplasti ve diğer kıkırdak yenileme teknikleri (Saw bone üzerinde) 

Bankart  tamiri (Alex omuz modelinde) değişik implantlar ile 
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Rotator manşet tamiri (Alex omuz modelinde) değişik implantlar ile 

Tek sıra tamir / çift sıra tamir 

Kemiğe tespit/ “Side to side” tamir 

Düğüm istasyonları  

Kayan ve kaymayan düğüm teknikleri 

  



11 

 

D) FELLOWSHİP PROGRAMLARI (FEP) 

I) AMAÇ  

 Artroskopik cerrahi tekniklerinin klinik ortamda izlenmesi, öğrenmesi ve uygulanması 

II) HEDEF KİTLE  

 Meslek hayatında artroskopik cerrahi uygulamak isteyen ortopedistler 

III) DÜZENLEYEN  

 Yılda en az 250 artroskopik girişim yapan, gelişmiş donanıma sahip, artroskopi eğitim programı uygulayan / 
artroskopi kursu yapan  ve / veya eğiticileriyle katkıda bulunan TUSYAD onaylı merkezlerdir.  

IV) KATILIM ŞART I  

 Sertifikasyon almak isteyenler için AMB, TCAK ve İCAK kurslarına katılmış olmak.  

V) YER, SIKLIK, ZAMAN VE SÜRE   

 Belirlenmiş Ulusal Eğitim Merkezlerinde 

 İhtiyaç doğrultusunda 

 Önceden belirlenmiş zamanda 

 En az 3 hafta 

VI) PROGRAM 

(1) TEORİK PROGRAM, 

 Ulusal eğitim merkezi yetkilisine bağlı 

(2) PRATİK PROGRAM 

 Ulusal eğitim merkezi yetkilisine bağlı 
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European Experience of Certification

◙ Giriş

◙ Prensipler

◙ Amaç ne

◙ İki defa kontrol ediyormuyuz?

◙ Neden bir sertifika olmalı

◙ Gelecekteki zorluklar

◙ Sonuçlar

◙ Giriş

● Avrupa gerçeği

j.mineiro 11

Avrupa, farklı arka planlara sahip ülkelerin bir araya geldiği 

bir kıtadır.

European Experience of Certification

Uzmanlık eğitiminin standartları çok çaba gerektirirken, tüm 

ülkelerde de farklılık gösterir.

Lisanstan stajyerlik eğitimine kadar ve lisans üstü eğitimden 

profesyonel yeterliliğe kadar tıp eğitiminin standartları yüksek 

ve ömür boyu sürecek bir bağlılık gerektirir.

◙ Giriş

● Prensipler

j.mineiro 11

Avrupa Tıp Konseyi, doktorlar arasında profesyonel yönetim ve 
profesyonel eğitim, çalışmalar ve yeterliliğin yüksek standartlarını 
daha iyi temin etmek ve geliştirerek toplumu korumaktan 
sorumludur.

European Experience of Certification

Doktorların rehberi her zaman ilk sorumlulukları olan hiçbir kişisel 
etki altında kalmadan hastalarının en doğru çıkarlarına göre 
davranmaları olmalıdır

◙ Giril

● Prensipler

j.mineiro 11

European Experience of Certification

UEMS (Union Europeenne des Medecins Specialistes)’in (Avrupa Tıp 
Uzmanları Birliği) 1958’den beri en büyük ilgi alanlarından biri de farklı 
uzmanlıkların farklı eğitim programlarını birbirlerine uyumlu hale getirerek 
hem hekimlerin serbest dolaşımını sağlamak hem de avrupa vatandaşları için 
olabilecek en yüksek sağlık bakımını sağlamaktır. 

Avrupa Birliği, hem “Charter on Specialist Training” hem de “Charter on Quality 
Assurance of Specialist Practice” eğitimin bir düzeyde ve ya diğerinde 
değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır.
Her şey eğitim programlarının ve müfredatlarının açık ve uyumlu şekilde 
açıklanmasıyla başlar ve böylece adayların eğitimi üstüne inşa edebilecekleri 
sağlam bir temeli olur.

◙ Giriş

● Prensipler
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European Experience of Certification

Açıkça Avrupa Birliği’nde üye ülkelerce tanınmış uzmanlıklar ve 
uzmanların serbest dolaşımını sağlamak için, eğitim müfredatı ve 
içeriği Avrupa’nın her yerinde çok benzer olmalı ve uzmanın 
Avrupa bölgesinde benzer koşullar altında çalışabileceğini 
onaylayan bir değerlendirme olmalıdır.

ECAMSQ (European Council of Accreditation of Medical 
Specialist Qualifications) Avrupa Birliği uzmanlarının bütün 
Avrupa’da her çeşit denk pozisyonlara ulaşımını kolaylaştıracak 
uyum sürecine yardımcı bir yapı olacaktır.
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◙ Giriş

● Prensipler

j.mineiro 11

European Experience of Certification

- Ulusal Otorite korunmalıdır. ECAMSQ ulusların üzerinde bir yapı değil ama 
farklı ulusların düzenleme yapıları arasında bir bağ olmalıdır.
-Her hekimin akreditasyonuyla ilgili son söz uygun Ulusal Otorite’de olmalıdır.
- Brüksel yönetimi olabildiğince zayıf olmalıdır.
- Koşulların kalite garantisi ve belirlenmesi dağıtılmalıdır. Burada ECAMSQ 
kalite garantilerinin raporlarının kopyalanmasını engellemek adına, her 
uzmanlığın UEMS Bölümler/Kürsüler ve ulusal/Avrupa birlikleri gibi 
profesyonel yapılara güvenmektedir.

Ulusal Otoriteler sadece bu koşulların çerçevesi içinde 
ECAMSQ sertifikasyonunda tanınmayı garantileyecektir. 

● Hasta güvenliği için sütunlar
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Yüksek standartlarda eğitimin ve çalışmanın geliştirilmesi, hasta 
güvenliği ve sağlık hizmetinin yararınadır. Bu özellikle, bilimsel 
bilginin hızla değiştiği, hastaların yüksek beklentilerinin ve artan 
gelişmiş sağlık hizmeti sistemlerinin olduğu bir ortamda önemlidir.
İyi kalitede hasta bakımı, her bir kayıtlı medikal pratisyenin sürekli 
eğitim aktivitelerine katıldığı ve uzman doktorlar tarafından yaşam 
boyu sürecek bağlılığın kanıtlanmasını gerektirir.

European Experience of Certification

◙ Neden bir sertifikasyon olmalı

● AB düzenlemeleri altında

j.mineiro 11

Avrupa Birliği’nin bakış açısından, uzmanlık düzeyinde AB 
Sertifikasyonunun genel amacı, belirli AB düzenlemelerine uygun, 
kabul edilmiş yüksek uzmanlık eğitimini tamamlamış doktorlar için 
Avrupa dahilinde bir market oluşturmaktır.

European Experience of Certification

◙ Amaç ne?

Bu, doktorların herhangi bir AB üyesi eyalette otomatik olarak 
tanınmasına izin vermek amacıyladır.

● AB düzenlemeleri altında

j.mineiro 11

Kurul sertifikasyonu bir akademik vasıf vermez ama bu, adayın 
farklı uzmanlıklarda Avrupa standartlarında yeterli olduğu anlamına 
gelir.
Bu sertifikasyon ve akreditasyon prosedürleri , entelektüel 
değişimler, fellowship ve hem genel toplum hem de Toplum 
Otoriteleri tarafından kayıtlı her uzmanlığın aktiviteleri ve 
yapılarının açıklanması için bir Avrupa iletişim ağının temeli 
olacaktır.

European Experience of Certification

◙ Amaç ne?

● Bir örneğe bakalım - Üroloji

j.mineiro 11

-Amaçlar, Avrupa’da Üroloji (değişik tıp uzmanlıkları)  

eğitimini uyumlu hale getirmek ve yüksek standartları 

geliştirmek.

- Bu iki tip sertifikasyonun uygulanmasıyla başarılabilir:

. Eğitim merkezlerinin/eğitim programlarının 

sertifikasyonu
Urology Training Program Committee - UTPC

.Bireylerin Sertifikasyonu

European Board of Urology - EBU

European Experience of Certification

◙ Nasıl ilerleyebiliriz?

j.mineiro 11

-Eğitim merkezlerinin/eğitim programlarının sertifikasyonu

Ulusal eğitim merkezlerine sertifikasyon vermek, diğer yüksek 
Avrupa Standart’ına sahip programlara karşı kendi programlarını 
değerlendirmeleri için eşsiz bir fırsat verir.
Bu değerlendirmeler yüksek pratik çıkarımlara sahiptir, ileriki 
gelişmeler ve gelişim için bireysel tavsiyeler ve yapılanmasını 
sağlamaktadır. 

European Experience of Certification

◙ Amaç ne?

● Bazı örneklere bakalım- Üroloji
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-Bireylerin Sertifikasyonu

Avrupa Kurulu tarafından verilen sertifikasyon, Avrupa düzeyinde 
uzman eğitimi ve uzman pratisyenliğinin kalite güvencesi sürecinin 
bir yöntemidir. – Bu yeterliliğin kalifikasyonunun yüksek bir 
standardıdır. 

European Experience of Certification

◙ Amaç ne?

● Bazı örneklere bakalım- Üroloji

j.mineiro 11

-2010’a kadar EBOT sınavı sadece Avrupalı tam anlamıyla 

kalifiye uzmanlara açıktı ama verilere bakalım

European Experience of Certification

◙ İki defa kontrol ediyor muyuz?

● EBOT datalarımıza bakalım

Sınav Yılı Yer Aday sayısı Geçenler Kalanlar %

2001 Rhodes - Greece                        11              8             3              73%

2002 Stockholm - Sweden 16             10            6 63%

2003 Amsterdam – Netherlands 12 9 3 75%

2004 Berlin - Germany 15 10 5              67%

2005 Madrid - Spain                              10      5 5              50%

2006 Torino – Italy 18 12           6               67%

2007 Vienna - Austria  12 7 5  58%

2008 Geneva – Switzerland                  13              6             7               46%

2009 Brussels – Belgium                        31            15           16              48%   

j.mineiro 11

-2010’dan itibaren EBOT sınavı bütün dünyaya açıldı ve 

veriler

European Experience of Certification

◙ İki defa kontrol ediyor muyuz?

● EBOT verilerimize bakalım

Sınav Yılı Yer Aday sayısı Geçenler Kalanlar %

2010 Lisbon - Portugal                  37(35)            25          10             71%

written part I 50     37 13 74%

(72,5%)

Oral part II EU 12/14 (86%) Non EU 13/21 (62%)
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- Bir Kurul Sertifikasyonunun uygunluğu nedir

Birkaç ülkede bazı uzmanlık istisnaları dışında (anestezi), uzman 
doktorların resmi profesyonel tanımlarının bir parçası değildir ve ne 
ulusal ne de Avrupa düzeyinde kanuni mevkileri yoktur.
Buna rağmen bir uzman doktorun özgeçmişinde kazancı ile 
ilgilenmektedirler.

European Experience of Certification

◙ Niçin sertifika almalı

● şimdi, kurallara çok daha fazla itiraz var

EBOT, Ortopedi’deki fellowlarının 38%’ine  Avrupa’da yeni iş 

bulmasına yardımcı olmuştur (2007 verisi)

j.mineiro 11

-Son değerlendirmenin standartlarının uyumluluğu adına

Sertifikasyon, bir dereceye ziyade bir ünvandır. Sürekli gelişmenin yol 
açtığı daha iyi hizmet sağlamak için bir taahhüttür.

European Experience of Certification

◙ neden sertifika almalı

● Avrupa standartları için kalite garantisine ihtiyacımız var

-Kurul Sertifikasyonu Avrupa’daki uzmanların yönetimsel 

kabullerinin ötesine gitmektedir.

- Hastalar, tedarikçiler, sigortacılar ve kalite organizasyonları, tıp 
uzmanlığında hasta bakımı için yeni altın standardın bu olduğunu 
bileceklerdir. j.mineiro 11

European Experience of Certification

◙ Neden sertifika almalı

● Değişik Avrupa Kurullarına bakarsak

● CESMA’da EBOT sınavı nerededir       
Council of European Specialities Medical Assessments

- Sınavlarıyla 27 Avrupa Kurulu (UEMS Altında)

Pediatrik cerrahi, Nörocerrahi, Nükleer tıp, Patoloji, Plastik ve 

Rekonstrüktif cerrahi, Üroloji, Vasküler Cerrahi, Anestezi, Göğüs 

Hastalıkları, Genel cerrahi ve Ortopedi & Travmatoloji…

- Uygulama, format, fiyat, sıklık kriterleri…

- Çoğu kurul son sene asistanlarına 1. bölüm için izin verir

- 7 Avrupa ülkesi Anaesthetic Board Examination’ı 

uzmanlığın son sınavına dahil etmiştir.(zorunlu)



◙ Gelecekteki zorluklar

● Uyumluluğu sağlamak için ne yapmalı

j.mineiro 11

European Experience of Certification

- Her amaç için uygun formatta anlaşılmalı (ulusal & Avrupa)

- Farklı dillerde sertifikasyon

- Yönetimsel/politik tanınma

- Eğitim merkezlerinin onaylanması

- Her uzmanlık programının eğitimi sırasında kalitenin 

değerlendirilmesini sağlamak

◙ gelecekteki zorluklar

● Ulusal/ Avrupa düzeyinde 
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European Experience of Certification

- Politikacıların bizim yararımıza değil de kendi yararlarına 

hizmet edecek kuralları bize zorlmalarına izin vermemeliyiz.

- Er ya da geç Tıp Uzmanlarının Avrupa Sertifikasyonu bir 

gerçeklik haline gelecektir.

◙ giriş

● “Bürokrasi”
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Avrupa Birliği’nin perspektifinden uzmanlık düzeyinde AB 
Sertifikasyonunun genel amacı; belirli AB düzenlemelerine uygun, 
kabul edilmiş yüksek uzmanlık eğitimini tamamlamış doktorlar için 
Avrupa dahilinde bir market oluşturmaktır.

European Experience of Certification

Bu doktorların, herhangi bir AB üyesi eyalette otomatik olarak 
tanınmasına izin vermek amacıyladır.

◙ giriş

● “bürokrasi”
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Uzman tanıma/kayıt, topluma doktorun uzmanlığını gözetim altında 
olmadan uygulayabileceğinin en iyi garantisidir.
Ulusal Otorite (NA) altında mutlaka gerekli garantiye sahip 
olmalıdır ki tıbbın güvenli uygulamasını sağlayacak gerekli bilgiye 
ve Ulusal Otorite tarafından tecrübesinin sertifikası verilmiş 
olmalıdır. 
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◙ giriş

● “bürokrasi”
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Avrupa yönetmeliğinde Avrupa milliyetinden olanların serbest 
dolaşımını sağlamak için otomatik tanınma anlaşmaları 
bulunmaktadır, gerçek ise aynı yönetimsel tanınmanın kabulü için 
bunun işverenlere aynı denklik ve garantisi olmadığıdır. 

European Experience of Certification
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◙ introduction

● “bureaucracy”
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European Experience of Certification

From Dr Lino Gonçalves talk

◙ sonuç

● Avrupa kurulu setifikasyonu gereklidir.

j.mineiro 11

European Experience of Certification

● Bütün Ulusal Otoriteler ve Bilimsel organizasyonlar tarafından 
birlikte çaba harcanmalı

● Avrupa Kurul Sertifikasyonu bütün taraflar için yeterliliğin 

garantisi olmalı

● Son birkaç yıldaki tecrübeler kurul sertifikasyonunun 

uygunluğunu gösterir

● Hepimizin desteklemesi gereken bir projedir.



 



 Ortopedi-Travmatoloji 
uzmanlık eğitimi 
hedefleri

ve

TOTBİD-TOTEK  Asistan 
Sınavı

29 Mayıs 2010  : 1. UEGS

 28 il, 58 hastane, 
75 eğitim birimi

 615 asistan

 >70 TOTEK 
gözlemcisi

 Türkiye’de ilk
“ulusal düzeyde”, 
“eğitim süreci içi 
sınav”

29 Mayıs 2010  : 1. UEGS

 Tümüyle “yerli 
yapım”

 Hazırlık

 Format

 Düzenleme

 Uygulama

 Değerlendirme

Ortopedi – Trv Uzmanlık eğitimi

 Evrensel bilgi birikimi ışığında,

 Ülkemiz koşullarında,

 O/T uzmanlık dalında

 YETKİN

 GÜVENİLİR

 Sağlık hizmeti verecek

 Uzman hekimler yetiştirmek

Ortopedi – Trv Uzmanlık eğitimi

 Dürüst,

 İyi iletişim kuran,

 Kendini yenileyebilen,

 Araştırma’ya hevesli,

 ….

 …..

Mevcut durum:

Her eğitim kurumu, 
asistanlarına “olanaklarının 
elverdiği” en iyi eğitim 
koşullarını sağlamaya çalışır.

Her asistan, “mümkün olan en 
donanımlı bir şekilde” yetişmek 
ister.
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Bilinmeyenler?

Asgari ölçütler nedir? 

“Kendinden hoşnutluk” mu?

“Bir eksiğim-iz var mı? 

Ortopedi – Trv Uzmanlık eğitimi

 “…. KİS hst ve travmatolojisi 
açısından TANI ve TEDAVİde yetkin 
kılmak,

 tıp ahlakı yönünden iyi bir uygulayıcı 
haline getirmek,

 mesleki yaşamda gerekli olacak bilgi, 
beceri ve tutumları kazanmaları ve 
geliştirmeleri için yardımcı olmak..”

Ortopedi – Trv Uzmanlık eğitimi

 “…. KİS hst ve travmatolojisi 
açısından TANI ve TEDAVİde yetkin 
kılmak,

 tıp ahlakı yönünden iyi bir uygulayıcı 
haline getirmek,

 mesleki yaşamda gerekli olacak bilgi,
beceri ve tutumları kazanmaları ve 
geliştirmeleri için yardımcı olmak..”

Bu amaca ulaşmak için;

A. O/Tnin tüm alanlarında cerrahi ve 
cerrahi dışı tedavi eğitimi…

B. Teknik, bilişsel ve iletişim kurma 
açısından, öğrenme ve araştırma 
becerilerinin geliştirilmesi… 

C. Yeni bilgi üretebilme ve bilgiyi 
eleştirel değerlendirebilme yeteneği…

D. Etik ve deontolojik davranışlar…

Eğitim sürecinde sınavlar

 Olmazsa olmaz !

 Eğitim; rastgele-tesadüfi olmamalı !

 Hedeflenen bilgi ve beceriler ne 
oranda kazandırılabiliyor?

 Sorun var mı?

 Aksayan taraf neresi?

 Düzenli, iyi yapılandırılmış sınavlar

Eğitim sürecinde sınavlar

 Bilgi’yi hatırlama (Ezber),

 Bilgiyi değerlendirme / kullanma, 
(Yorum)

 Karar verme

(problem çözme)

 Beceri?

 Tutum?



Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı

 Eğitim kurumları, eğitimciler ve 
eğitilenlerin

 Kendileri ile benzer koşulları paylaşan 
asistan ve kurumlara göre

 NEREDEYİZ ?

 Artılarımız / eksilerimiz

 (varsa) eksiklerimiz nerelerde 
yoğunlaşıyor?

“Eksi”lerimizi giderme

 Ek çalışma, seminer

 Kurs / toplantı katılımı

 Rotasyon

AAOS deneyimi

 OITE

 1963’den beri, 2010: 48.sınav 

 Onlar da ilk !

 1963: 171 kurum / 1118 asistan,

 2008: 4137 asistan

 12 dalda 275 soru

 5 saat !

AAOS – OITE hedefler :

 Şeflere (eğitim sorumlularına) kendi 
programlarının kalitesini değerlendirebilecekleri 
objektif bir yöntem sağlamak,

 Asistanlara, kendilerini başka programlarda yer 
alan diğer asistanlarla karşılaştırabilecekleri bir 
mekanizma sağlamak,

 Ortopedik bilgi edinme amacı ile kılavuzluk 
edebilecek bir eğitici enstrüman oluşturmak,

 Değerlendirme teknikleri açısından bir deney ve 
yenilik olanağı verecek bir yöntem oluşturmak. 

AAOS - OITE

 Sorular

 Bilgiyi hatırlama

 Yorum

 Problem çözme

 Ağırlıklı dallar:

 Travma

 Pediatrik ortopedi

 Temel bilimler

 Kaynaklar: Dergiler dahil tüm O/T 
bilgi birikimi

AAOS - OITE

 İsteyen her ülke / kurum katılabilir…

 Kurumsallaşma

 Ticarileşme

 Asistan başına 85$ + Kargo

 Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya,..

 3 ay içinde sonuç bildirimi:

 Açıklamalı yanıtlar,

 kaynaklar



30 Mayıs 2009 Ege Bölgesi OAS

 4 il, 10 eğitim birimi, 
101/102 asistan

 100 soru, OKU-8

 Doğru-yanlış formatı 

 Daha kolay ve çok 
soru üretilebiliyor

 EBOT sınavında da 
kullanılıyor

 Herkes kurumunda, 
aynı saatte

30 Mayıs 2009 Ege Bölgesi 
OAS

 Değerlendirme: EÜ Tıp Eğitimi AD 
(Dr A Çalışkan)

 Sonuçların gizliliği

 Yalnızca kişiye ve eğitim sorumlusuna

 Yalnızca kendisine/kurumuna ilişkin veriler ile 
genel ortalamalar

 16 alt dalda (Travma, Artroskopi, 
Omurga vb) veriler

 Her bir kıdem yılına ait veriler

Soru 

sayısı Doğru yanıt Yanlış yanıt Boş yanıt Net puan

GENEL SINAV ORT. 100 49,6 27,4 23,0 22,2

6. YIL ASİSTANLARI 100 61,6 27,9 10,5 33,8

5. YIL ASİSTANLARI 100 52,7 25,8 21,5 26,9

4. YIL ASİSTANLARI 100 57,5 27,3 15,3 30,2

3. YIL ASİSTANLARI 100 49,4 29,4 21,1 20,0

2. YIL ASİSTANLARI 100 46,4 28,1 25,6 18,3

1. YIL ASİSTANLARI 100 39,9 27,6 32,4 12,3

Konu

Soru  

Sayısı DOĞRU YANLIġ BoĢ Net Net%

Travma
30 15,1 9,1 5,8 6,0 20%

Pediyatrik Ortopedi 13 7,6 2,9 2,4 4,7 36%

Eklem rekons cerrahi 12 6,2 3,0 2,7 3,2 27%

Artroskopi 8 4,4 2,1 1,4 2,3 29%

Ortopedik onkoloji -

TM
6 2,8 1,1 2,0 1,7 28%

Alt Ekstremite 24 13,0 6,8 4,1 6,2 26%

Kalça 26 14,9 6,4 4,7 8,5 33%

Diz 13 7,6 3,1 2,2 4,5 35%

Ayak-Ayak Bileği 6 2,7 2,3 0,9 0,4 7%

Üst Ekstremite 10 3,9 3,2 2,9 0,7 7%

Omuz-Dirsek 11 5,0 3,0 3 2,0 18%

El 3 1,6 0,9 0,5 0,8 25%

Omurga 10 4,9 2,5 2,5 2,4 24%

Genel Ortopedi 9 3,3 2,9 2,8 0,5 5%

Sistemik hastalıklar 6 2,9 2,2 0,8 0,8 13%

Temel bilimler 14 4,6 4,3 5,0 0,3 2%

AYIRICILIK

ÇOK ĠYĠ ĠYĠ SINIRDA ZAYIF TOPLAM

ÇOK ZOR 5 %3 %4 10,00 22

KABUL 

ÜSTSINIR 8 %3 %3 4,00 18

ÖNERĠLEN 14 %3 %1 0,00 18

KABUL 

ALTSINIR 16 %8 %3 0,00 27

ÇOK 

KOLAY 1 %2 %8 4,00 15

TOPLAM 44 %19 %19 18,00 100

Türkiye Ortopedi-Travmatoloji
Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı

 29 Mayıs 2010 Cumartesi 

 7 bölge, 28 il, 58 hastane, 75 eğitim 
kliniği

 Herkes kendi kurumunda

 615 asistan (%82)

 >60 “dışarıdan” gözlemci

 Tümüyle “ev yapımı”

 EÜ Tıp Eğitimi AD değerlendirmesi

 Hedef: 2011’de %100 Katılım



Üniversite hastanesi SBEAH Klinikleri

İç Anadolu Bölgesi 12 15

Marmara Bölgesi 9 14

Ege Bölgesi 5 5

Akdeniz Bölgesi 5 2

Karadeniz Bölgesi 2

Doğu Anadolu Bölgesi 3

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 3

TOPLAM 39 36

soru sy DOĞRU YANLIŞ boş net net%

Travma 35 19,1 9,8 6,1 9,3 27%

Pediatrik Ortopedi 9 6,1 1,7 1,2 4,4 49%

Eklem rekons cerrahi 15 7,6 4,6 2,8 3,0 20%

Artroskopi -

Ortopedik onkoloji - TM 3 1,4 0,7 0,9 0,8 26%

Alt Ekstremite 8 4,5 2,3 1,2 2,2 27%

Kalça 23 14,3 6,1 2,6 8,2 36%

Diz 11 4,5 4,5 2,0 0,0 0%

Ayak-Ayak Bileği 6 3,6 1,3 1,0 2,3 38%

Üst Ekstremite 11 6,0 3,1 2,0 2,9 27%

Omuz-Dirsek 7 3,5 2,2 1,3 1,4 20%

El 3 1,9 0,7 0,4 1,1 37%

Omurga 18 7,8 5,9 4,3 1,9 10%

Genel Ortopedi -

Sistemik hastalıklar 6 3,0 2,0 1,0 1,0 17%

Temel bilimler 16 7,9 4,6 3,5 3,3 21%

Toplam* 171 91,2 49,3 30,5 41,9 24%

* Sınavdaki bazı sorular birden fazla konu ile ilgilidir.

UEGS ne değildir?

Seçim / eleme sınavı değil,

Asistanın bir bütün olarak 
performansının göstergesi 
değil;

Kuramsal bilgileri 
değerlendirilebilir, becerileri 
değil…

UEGS nedir?

 Bütün eksiklerine karşın, 

 eğiticiler ve eğitilenler açısından 
motivasyon oluşturmayı-arttırmayı,

 kişisel ve kurumsal artıların ve 
eksilerin, 

 yalnızca kuramsal olarak da olsa, 
görülebilmesini sağlamayı amaçlayan 
bir SINAVdır…



28 Mayıs 2011 : 2. UEGS

 İlkine benzer formatta,

 Kaynaklar çoğaltıldı: OKU-9, Miller

 “Gelişimler”de bildirilecek 
(Kişisel/kurumsal)

 KATILIN,

 DUYURUN, 

 TEŞVİK EDİN….
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29 Mayıs 2010 TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi 

Gelişim Sınavı  (UEGS) Değerlendirme Raporu 

Dr Semih Aydoğdu 

29 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Ailesi olarak; Sağlık Bakanlığına bağlı ve 

Üniversitelerimiz Tıp Fakültelerindeki uzmanlık eğitim kurumları, meslek kuruluşumuz ve onun eğitim 

organı olarak önemli bir organizasyonu gerçekleştirdik. Ülkemizdeki bütün tıpta uzmanlık dalları 

arasında bir ilki gerçekleştirdik. Hazırlığı, formatı, düzenlemesi ve uygulaması ile tümüyle yerli – ev 

yapımı bir süreci tamamladık. Bu süreçte dışarıdan alınan tek destek; sınav sonuçlarının okunması, 

sonuç belgelerine dönüştürülmesi ve eğitim bilimi açısından çözümlemesi konusunda olmuştur. İlk 

kez yapılmasına karşın, oldukça yüksek bir katılımla ve hemen hemen sorunsuz olarak bu sürecin 

tamamlanması başta Türk Ortopedi Ailesi ve onun meslek kuruluşunun ortak çalışmaları 

gerçekleştirmeye ne kadar yatkın olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu raporda sınav 

sürecinin belli başlı aşamaları hakkında bilgi verilecek, sınav süreci ve sınav sonuçlarının 

değerlendirilmesi ile ileriye yönelik çıkarımlarda bulunulmaya çalışılacaktır. 

Amaç ve hedefler: 

Sınavlar, her eğitim sürecinin olmazsa olmaz parçalarıdır. Eğer bir eğitim sürecinin sonunda, eğitilen 

kişilere belirli bilgi ve becerilerin kazandırılması hedefleniyorsa, bu bilgi ve becerilerin zaman zaman 

yapılacak sınavlarla, “gerçekten kazandırılıp kazandırılamadığının ve hangi noktalarda eksik 

kalındığının”  belirlenmesi gerekliliktir. Aksi takdirde, eğitim rastgele ve tesadüfi bir nitelik alacaktır. 

Eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında iyi hazırlanmış, bilgi (ve eğer mümkün olabiliyorsa beceri) 

sınavları eğitim sürecini olumlu etkilemektedir. Ancak, bu sınavların düzenli, dengeli ve amaca uygun 

bir şekilde hazırlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi önemli bir emek, zaman ve 

deneyim gerektirmektedir. 

Ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimi veren tüm kuruluşların hedefi, ülkemiz 

koşullarında yeterli ve güvenli sağlık hizmeti verecek “yetkin ve güvenilir” ortopedistler yetiştirmek 

olduğundan, bunun asgari bilgi ve beceri ölçütleri yönünden sınanması gereklidir. 29 Mayıs 2010 

TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS) da, Ortopedi ve 

Travmatolojinin tüm kapsamını içeren güncel kuramsal bilgilerin sınandığı bir sınavdır. Bu sınav, bir 

“seçim” ya da “eleme” sınavı değildir; eğiticiler ve eğitilenler açısından motivasyon oluşturmayı-

arttırmayı, kişisel ve kurumsal artıların ve eksilerin, yalnızca kuramsal olarak da olsa, görülebilmesini 

sağlamayı amaçlayan bir sınavdır. 

Aslında ülkemizde –tüm tıpta uzmanlık dalları arasında- ilk kez uygulanan bir sınav olmakla birlikte, 

dünyada bu tür sınavların geçmişi oldukça eskidir. ABD’nde 1963 yılından bu yana her yıl sonbaharda 

bütün ortopedi asistanları, AAOS’in düzenleyiciliğinde OITE (Orthopaedic In-Training Examination) adı 

verilen sınava katılmakta; bu sınav sonuçları asistanın eğitim sürecinin geri kalanında ve eğitim süreci 

sonrasındaki geleceğine önemli katkıda bulunabilmektedir. ABD de de ulusal düzeyde bütün 

asistanların katılımıyla sınav düzenleyen uzmanlık dalının Ortopedi ve Travmatoloji olması oldukça 

dikkat çekicidir. OITE yi 47 yıldır gerçekleştiren AAOS in ilgili komitesi bu sınavın amaçlarını aşağıdaki 

gibi özetlemiştir): 
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1. Şeflere (eğitim sorumlularına) kendi programlarının kalitesini değerlendirebilecekleri objektif 

bir yöntem sağlamak, 

2. Asistanlara, kendilerini başka programlarda yer alan diğer asistanlarla karşılaştırabilecekleri 

bir mekanizma sağlamak, 

3. Ortopedik bilgi edinme amacı ile kılavuzluk edebilecek bir eğitici enstrüman oluşturmak, 

4. Değerlendirme teknikleri açısından bir deney ve yenilik olanağı verecek bir yöntem 

oluşturmak.  

Ülkemizde Ortopedi ve travmatoloji bilim alanında uzmanlık eğitimi veren kurumların önemli bir 

kısmı, düzenli olmasa da, eğitim süreci boyunca asistanlarını sınava tabi tutarak eğitim süreçlerini 

değerlendirmek ve eğitilenleri motive etmek için çaba göstermektedir. Diğer bazı eğitim kurumları da 

bu konuda gereksinim duymakla birlikte; gerek alt yapı yetersizliği, gerekse zaman ve emek 

ayıramama nedenleriyle böylesi bir sınavı gerçekleştirememekte ya da süreklilik 

kazandıramamaktadırlar. 2009 yılında, yine aynı kaygılarla ancak bölgesel boyutta (30 Mayıs 2009 Ege 

Bölgesi Ortak Asistan Sınavı) sınav gerçekleştirilmiş, 4 ildeki 10 eğitim biriminde gerçekleştirilen 

sınava toplam 101 asistanın katıldığı bu sınavdan alınan deneyimler bizi 2010 yılında daha geniş 

kapsamlı bir sınav gerçekleştirme yönünde cesaretlendirmiştir. 

Bölgesel ya da ulusal düzeyde uygulanan sınavların en büyük yararı, benzer koşullarda aynı hedefe 

yönelik eğitim çalışmalarında bulunan kurum ve kişilerle kendi konumunu karşılaştırma şansını ilgili 

asistan ya da kuruma sağlamasıdır. Ülkemizde yerleşik uzmanlık eğitimi süreçleri, büyük oranda 

“kapalı sistem” olarak çalıştıklarından, eğitim kurumlarının ve asistanların birbirleriyle etkileşimleri, 

ortak toplantı, kongre, kurs vs ile sınırlı kalmaktadır. Bu sistem, gerek eğiticilere, gerekse de 

eğitilenlere, eğitim süreçlerindeki artıları ve eksileri tam olarak görebilme fırsatı vermemektedir. 

Ortak yapılan sınavların kurumlara ve tek tek asistanlar sağladığı veriler, kendilerinin diğer asistan ve 

eğitim kurumlarına göre nerede olduklarını görmelerini sağlamakta;  varsa eksikliklerinin yoğunlaştığı 

alanları bilmelerini ve eğitim süreçlerinin geri kalan kısmında bu eksikleri giderecek önlemleri (ek 

çalışma, o konuda toplantı/kurs katılımı, o konuda deneyimli merkezde rotasyon yapma,..) alma 

şansını vermektedir.   

UEGS ne değildir? 

1. UEGS 2010 tümüyle kuramsal değerlendirme sınavıdır; beceri boyutu eksiktir. 

Tıp bilimi, özellikle de cerrahi bilimler, yalnızca kuramsal bir bilgi birikimini değil, aynı zamanda 

cerrahi ve cerrahi olmayan pek çok becerinin de gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.  Bu nedenle 

eğitim süreci içindeki sınavların kuramsal bilgiler kadar, becerilerin de değerlendirilmesini içermelidir. 

Ancak, becerilerin sınanması çok daha karmaşık, standardize edilmesi ve ölçülmesi zor bir süreç 

gerektirmektedir. Dünyada uygulanan eğitim süreci değerlendirme sınavlarının çoğunda da, kuramsal 

boyut öne çıkmakta; becerilerin değerlendirilmesi olanaklar ölçüsünde ve çeşitli dolaylı yöntemlerle 

yapılmaya çalışılmaktadır. 2010 UEGS tümüyle kuramsal bir sınav olup, beceri değerlendirme boyutu 

eksiktir. Önümüzdeki yıllarda, teknolojinin sağlayabileceği koşullar çerçevesinde beceri boyutunun da 

UEGS içine alınması hedeflenmelidir. 

2. UEGS bir “seçim” ya da “eleme” sınavı değildir. 
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UEGS sınavı, geçme/kalma niteliğinde bir sınav değildir; ulaşılması gereken asgari bir baraj 

bulunmamaktadır. Yalnızca ve yalnızca, o sınav döneminde, kuramsal açıdan bir bütün olarak, ya da 

çeşitli alt başlıklarda genele oranla nerede olunduğunu gösterebilir.  Eğiticiler ve eğitilenler açısından 

motivasyon oluşturmayı-arttırmayı, kişisel ve kurumsal artıların ve eksilerin, yalnızca kuramsal olarak 

da olsa, görülebilmesini sağlamayı amaçlayan bir sınavdır. Amerikan OITE sisteminde de yapılan 

bilimsel analizler, OITE de asistanların gösterdikleri başarı düzeyi ile eğiticilerinin onlar hakkında 

düşündüğü performans değeri arasında bir korelasyon olmadığını ortaya koymuştur.  

 

Hazırlık süreci: 

 

2010 UEGS nin gerçekleşmesine yönelik ön hazırlıkları önemli oranda 2009 Ege Bölgesi Ortak Asistan 

Sınavı olmuştur. Bu sınavda gerçekleşen tüm eğitim kurumlarında tüm asistanların katılımı, ardından 

sınav sonuçlarının bilimsel değerlendirmesi ile elde edilen veriler, böylesi sınavların genelleştirilmesi 

yönünde bizleri cesaretlendirmiş; TOTBİD YKuna önümüzdeki yıllarda “ulusal” düzeyde gerçekleşecek 

bir sınav yönünde önerilerimizi iletmiştik. Ancak, 2010 UEGS nin ulusal düzeyde uygulanması, 

beklediğimizden çok önce, hemen ertesi yıl ve oldukça kısa sayılabilecek bir tanıtım ve çalışma 

dönemi ardından gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, önemli oranda 2009 yılı sınav formatı 2010 yılında 

da kullanılmıştır. Organizasyon işlemi, dışarıdan bir destek alınmaksızın tümüyle TOTEK YK aracılığı ile 

düzenlenmiştir.  TOTEK YK da Şubat ayında yaptığı toplantısında Ege Bölgesinde uygulanan sınavın 

yaygınlaştırılmasına destek kararı almış, Nisan 2010 TOTEK YK toplantısında ülke çapında bölgesel 

organizasyon şeması oluşturulmuştur. TOTBİD YK desteği ve sekretaryası aracılığı ile mümkün 

olduğunca ülkemizdeki tüm Ortopedi-Travmatoloji uzmanlık eğitimi veren eğitim kurumlarının 

sorumlularına ulaşılmaya çalışılmış, sınav formatı konusunda sözlü bilgilendirme yapılmış, yazılı sınav 

formatı kurum asistanlarına iletilmek üzere ulaştırılmıştır (Ek 1: Sınav Protokolü). Elektronik ortamda, 

turk-orthopod e-posta grubu ve TOTBİD web sayfası aracılığı ile de duyurular ulaştırılmaya 

çalışılmıştır. TOTEK YK bölgesel organizasyon sorumluları ile Mayıs ayında bir araya gelinerek, sınav 

gerçekleştirilecek kurumlar, TOTEK adına sınav gözlemciliği yapacak olanlar, onlara soru-cevap kağıdı-

bilgilendirme akışı ve geri dönüşü konusunda planlama yapılmış; sınav süreci boyunca uyulması 

gereken güvenlik kuralları gözden geçirilmiştir. İlk kez yapılan bir sınav olduğundan, bu konuda 

bilgilendirme ve haber akışındaki gecikmeler nedeniyle, son haftaya kadar sınava katılmak isteyen 

başvuruları sürmüş; bu da oldukça değişken-dinamik bir sınav organizasyonu süreci yaşanmasına 

neden olmuştur. Yine, eğitim sorumluları aracılığı ile kurum asistanlarına bilgi aktarımı konusunda 

çeşitli kurumlarda bazı küçük aksaklıklar yaşanmıştır. 

 

Sınav kapsamı: 

 Sınav soru hazırlayıcıları: 2010 UEGS sorularının tümü, 2009 Ege Bölgesi Ortak Asistan 

Sınavında olduğu gibi,  3 kişilik bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Nispeten küçük ve kendi 

içinde uyumlu bir ekip nispeten kısa süre içinde, soru formatı benzeşik ve tüm içeriği 

kapsayan sorular hazırlayabilmiştir. 100 soruluk bir sınav için, 150nin üzerinde soru 

hazırlanmış, onlar arasından seçim yapılmış;  şüpheli bulunan sorular yerine ve daha fazla 

vurgu yapılması istenen konularda yeni sorular hazırlanmış ya da sorularda bazı 

düzenlemelere gidilmiştir.   
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 Kaynak kitap: Asistan sınavının kapsamını belirleyecek kaynak kitap olarak, bütün Ortopedi 

ve Travmatoloji konularında nispeten güncel bilgileri toplayan Orthopaedic Knowledge 

Update’in –temin kolaylığı nedeniyle- 8.baskısı belirlenmiştir. Tıbbın bütün dallarında olduğu 

gibi, Ortopedi ve Travmatoloji’ de de bilgi birikimi çok artmıştır. Bu birikim, aynı zamanda pek 

çok konuda farklı düşünce ve uygulamalara da neden olmuştur. Öyle ki çeşitli kurumlarda 

doğru olduğuna inanılan konular farklılık gösterebilmekte;  bunların pek çoğu “kanıta dayalı 

tıp” açısından da desteklenmemektedir. Bu durumda her kurumun günlük uygulamalarında 

doğru olarak kabul ettikleri, rehber olarak algıladıkları oldukça farklılık gösterebilmektedir. Bu 

nedenle merkezi olarak yapılan sınavlarda, tek tek ya da bazı kurumlarda doğru olarak kabul 

edilen, ya da bazı kitaplarda doğru olarak tanımlanan bilgilerin değil de; “kanıta dayalı tıp” 

açısından güncel verilerin dile getirildiği kaynaklardaki bilgiler sorgulanmak zorundadır. O 

nedenle her sınav için kaynak/referans kitaplar belirlenmekte; zorunlu olarak oradaki bilgiler 

sorgulanmaktadır. TOTEK board (yeterlik) sınavında da her yıl yeniden belirlenen 

kaynaklardan hazırlanan sorular sorulmaktadır. Ancak zaman zaman, birden fazla kaynağın 

referans olarak seçildiği durumlarda, kaynaklar arasında çelişki yaşanması da mümkün 

olabilmektedir. Aynı zamanda, birden fazla kaynağın referans olarak seçildiği durumlarda, 

sınava girecekler bakımından tüm kaynaklara hazırlanma gibi bir ek sorunla da 

karşılaşılmaktadır. Board sınavı gibi, belirli bir çıtanın üzerindeki kişilerin seçiminin 

amaçlandığı sınavlarda fazla sayıda kaynağın seçilmesi doğru ve gereklidir. Ancak 

asistanlarımıza uygulamış olduğumuz türden genel motivasyon-eksikleri (varsa) belirleme 

sınavında kaynakların sınırlanması, bu konuda kabul gören tek bir kaynağın hedef 

gösterilmesi, çeşitli eğitim kurumlarımızda da uygulandığı üzere, daha doğru ve gerçekçi 

olmaktadır.  

 Tek bir kaynağın referans olarak belirlenmesinden sonra, o kaynağın hangi kaynak olması 

gerektiği, yani kaynağın seçimi önem taşır. Asistan sınavındaki kaynak seçimindeki amaç, 

tüm ortopedi-travmatolojiyi kapsayan, nispeten sık güncellenen, çoğunluğun ulaşabildiği-

sahip olduğu, nispeten dar hacimli ve tercihen Türkçe bir kaynak olmasıydı. Bu özelliklerin 

hepsine sahip bir ideal kaynak bulmak zorluk göstermektedir. Geçen yılki deneyimimizden de 

yola çıkarak Türkçe kaynak arayışı nedeniyle, OKU-9 un Türkçesinin yayınlanması umudu ile 

uzun süre kaynak kitabın belirlenmesini beklettik. Ancak, yetişmeyince OKU-8 de kalmaya 

karar verdik. Alternatif olarak akla gelebilecek kitaplardan Fractures, Orthopaedic Basic 

Science ve Tachdjian genel değil, konu bazlı kaynaklardır. Birkaç kitabın seçilmesi ise, 

yukarıda da belirtildiği üzere, hem hazırlanma güçlüğü, hem de kaynaklar arası çelişki 

sorunları ile karşılaşmamıza yol açacaktı. Bazı asistan ve kurumlarca dile getirilen Campbell 

ise tekniğe yönelik bir kitap, temel bilimler hiç içermiyor, hem de 5 cilt. Bu nedenle seçilecek 

kaynak olarak düşünülmedi. Bu durumda alternatifler Miller ya da OKU olabilirdi. Yukarıda 

tanımlanan özelliklere daha fazla uyduğu düşünülen OKU-8 bu nedenle seçildi.  

 Soru tipi olarak, bu sınavda, asistanlarımızın daha fazla alışık olduğu “çoktan seçmeli soru” 

formatında değil, “doğru-yanlış” formatında sorular kullanılmıştır. Bunun başlıca nedeni; 

daha fazla sayıda, daha geniş kapsamda ve amaca yönelik soruların nispeten daha kolaylıkla 

üretilebilmesine olanak sağlamasıdır.  

Pek çok sınavda kullanılan çoktan seçmeli sorular, ne yazık ki önemli sınırlılıklar getirmektedir. 

Sınav kökünün hazırlanması nispeten kolay olsa da, mantıklı ama yanlış seçeneklerin 

oluşturulması önemli sorun oluşturmaktadır.  Eğiticilerin de önerdiği üzere, oran-yüzde-hatta 
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sayısal seçeneklerden kaçınılması gereği, özel isimlerden kaçınılması gereği, hepsi-hiçbiri 

seçeneklerinden kaçınılması gerekliliği önemli sınırlılığa yol açmaktadır. Tıpta ve Ortopedi-

Travmatoloji’ de pek çok konunun tartışılır olduğu düşünüldüğünde, “kesin yanlış”  

seçenekler üretebilmek amacıyla çekirdek eğitim programımızın öncelikli konularından, 

nispeten daha kenarda kalmış konulara yönelme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Çoktan 

seçmeli soruların kullanımı ile ilgili olarak her yıl uyguladığımız TOTEK board (yeterlik) 

sınavlarından önemli bir deneyim elde etmiş bulunmaktayız. Değişik zorluk derecelerinde, 

çekirdek eğitim programına dengeli bir şekilde dağılmış ve öncelikli konulara vurgu yapacak 

nitelikte ve çeşitlikte, yeterli sayıda kaliteli çoktan seçmeli soru üretiminin sağlanması, her yıl 

aşmamız gereken önemli bir sorunu oluşturmaktadır. Gösterilen bütün özen ve süzgeçlere 

karşın, çok sayıda soru ile ilişkili olarak eleştiri ve itirazlar bize ulaşmaktadır. Geçen yıl yapılan 

TOTEK yeterlik (board)sınavı sonrası toplam 80 itiraz bize ulaşmış; bunların 3 tanesi haklı 

görülerek sorular iptal edilmiştir. 

 

Buna karşın “Doğru-yanlış” formatı”, ayrıca bir yanıt seçenekleri oluşturmayı 

gerektirmemekte; daha geniş kapsamda ve çeşitlilikte –çoktan seçmeli soruların sınırlılıklarına 

kapılmadan- çok daha fazla soru üretilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sınav formatı ile 

uzun süredir karşılaşmamış olmak, başlangıçta bir dezavantaj oluşturabilir. Ancak, seçenekleri 

birbirinden ayırt eden sınırlar doğru-yanlış gibi oldukça net olduğundan, kolay uyum 

geliştirilebilen bir sınav formatıdır. Bu sınav formatı, ilk kez ve yalnızca bu sınavda kullanılan 

bir format olmayıp; Avrupa Board Sınavı (EBOT) da dahil pek çok sınavda kullanılan bir 

formattır. 

Tıp eğitimcilerinin önerisi ile, rastgele atarak bilme oranı, %50 olduğundan bir yanlış yanıtın, 

bir doğruyu götürmesi düşüncesi benimsenmiştir. Asistanlara bu konuda sınav öncesi ve 

sırasında gerekli uyarıda bulunulmuş; emin olmadıkları soruları boş bırakmaları önerilmiştir. 

 Bir yanlış’ın bir doğru yanıtı götürmesi:  İşaretlenen yanlış seçeneklerin, doğru yanıtlardan 

elde edilen puanları götürmesi, sınava girenlerin yanıt seçiminde daha özenli davranmalarını 

sağlamaya yönelik, yani “atarak bulma” şansını azaltmaya yönelik bir uygulamadır.  

Gerçekleştirdiğimiz sınavda olduğu gibi, geçme-kalma gibi bir barajın olmadığı sınavlarda bu 

durum özellikle önem taşımaktadır. Bu sınavda da tıp eğitimcilerinin önerisi ile bu uygulama 

yapılmıştır. Kaç yanlış yanıtın, kaç doğru yanıtı götüreceği, “atarak bulabilme” oranına 

bağlanmakta; örneğin 5 seçenekli sorularda, tesadüfen doğru yanıtı bulabilme oranı 1/5 

olduğundan 4-5 yanlış yanıtın bir doğru yanıtı götürmesi tercih edilmektedir. 

Gerçekleştirdiğimiz sınavda ise bu oran ½ olduğundan, yine tıp eğiticilerinin önerisi ile “bir 

yanlış yanıtın bir doğru yanıtı götürmesi” uygulaması tercih edilmiştir. Aksi takdirde zaten 2 

seçenekli bir formatta sorulara hiç bakmadan hepsini “doğru” seçeneği ile işaretleyen 53 

puan elde edebilecekti.  

 

Şunu da hatırlatmak gerekir ki; eğer bu uygulama hiç yapılmamış olsaydı;  elde edilen sayısal 

değerler biraz daha yüksek olmakla birlikte; sınava girenlerin başarı sıralamasında önemli bir 

değişiklik olmayacaktı. Adaylara gönderilecek sınav sonuç belgelerinde net puanlarının yanı 

sıra doğru yanıt sayıları da olduğundan onu da dikkate alabilmeleri mümkündür. 
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 Soru dağılımı : Kaynak kitabın belirlenmesi, soru dağılımında kitabın özelliklerine göre bazı 

konulara fazla, bazı konulara göre ise daha az vurgu yapılmasına neden olabilmektedir. 

Örneğin bu sınavda kaynak olarak belirlenen OKU-8 de omurga konularına ilişkin 10 bölüm 

varken, el-elbileği konularında yalnızca 2, günlük uygulamalarımızda önemli bir ağırlığı olan 

diz ve baldır ile ilişkili yalnızca 3 bölüm bulunmaktadır. Bu sınavda, kaynak kitap bölümlerine 

göre soru hazırlığı yapılmakla birlikte; soru seçiminde kitap bölümlerine katı bir biçimde bağlı 

kalınmamış, ortopedi ve travmatolojinin öncelikli konularına (politravma, kalça kırıkları, 

pediatrik kalça sorunları, enfeksiyon,…) ağırlık verecek şekilde soru seçilmeye çalışılmıştır. 

Sınavda her ortopedi-travmatoloji uzmanlık eğitimi alan asistanın, eğitimi sonunda bireysel 

olarak altından mutlaka kalkabilmesi gerektiği düşünülen travma, eklem rekonstrüktif 

cerrahisi ve pediatrik ortopedi konularının ağırlıklı olarak yer alması doğaldır.  Aynı vurgu, 

AAOSin gerçekleştirdiği OITE de de bulunmaktadır. Eğitimimizde ne yazık ki en fazla ihmal 

edilen bir konu olan temel bilimler sorularının bu sınavda belirli bir ağırlıkta yer alması, -

asistanlarımızın en fazla katıldığı eğitim kursunun “Temel Bilimler ve Araştırma Okulu” olduğu 

da hesaba katılırsa- bu konulara yönelik motivasyon oluşması bakımından gereklidir. Bu yılki 

sınavın deneyiminden yola çıkarak,  çekirdek eğitim programı doğrultusunda konu 

dağılımında yeni düzenlemelerin yapılabilmesi de mümkündür.  

 Soru sayısı, 100 olarak benimsenmiştir. Aslında gelişimi izleme amaçlı sınavlarda 200-250 

civarında soru sorulması önerilmektedir. AAOS-OITE’de 275 soru sorulmaktadır. Sınava 

katılacak pek çok asistanın ilk kez böylesi bir sınav ve sınav formatı ile karşılaşacağı 

düşüncesiyle soru sayısı sınırlı tutulmuştur. Önümüzdeki yıllarda arttırılabilmesi mümkündür; 

ancak bu durum sınav süresinin uzamasına neden olacaktır. AAOS-OITE yaklaşık 5 saat süren 

bir sınavdır. 

 Sınav süresi bir saat olarak belirlenmiştir. Bu süre sınav sırasında genel olarak fazla gelmiş; 

geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, 30-45 dakikada çoğu asistan sınavı tamamlamıştır. Bu süre, 

hem klinik işlerini aksatmayacak, hem de organizasyonu zorlaştırmayacak makul bir süre 

olarak görünmektedir.     

 Sınav yerleri olarak, her asistanın kendi eğitimini aldığı klinikte sınava girmesi görüşü 

benimsenmiştir. 2009 Ege Bölgesi Sınavında da olduğu gibi, bu durum organizasyona yönelik 

önemli bir yük getirmekle birlikte; asistan katılımı önündeki olası engelleri ortaya kaldırmaya 

yöneliktir. İl içinde de olsa, başka kurumlara ya da merkezi sınav binalarına asistanların 

ulaşmaları güçlük gösterebilecek, aksamalara ve önemli zaman kayıplarına yol açabilecekti. 

Ayrıca, kurumda nöbetçi olan asistanların katılımlarını sağlamak amacı ile sınav süresince 

uzmanlarca yerine getirilmesi gerekecek klinik görev süresinin azaltılması da amaçlanmıştır. 

 Sınav gözlemcileri: Her kurumdaki sınav için, o kurumun dışından bir TOTEK sertifikalı sınav 

gözlemcisi belirlenmiş, ona sınav formatı, görev ve sorumlukları hakkında bilgi verilmiştir. 

Kendisine iletilecek olan sınava ilişkin dokuman ve geri alınacak sınav belgeleri konusunda 

sözlü bilgilendirme yapılmış, ayrıca sınavın her birimde hazırlanması ve uygulanması 

basamaklarına ilişkin bir check-list yazılı olarak ulaştırılmıştır (Ek 2: Sınav gözlemci rehberi ve 

tutanağı). 28 ayrı ildeki, 75 eğitim biriminde aynı anda gerçekleştirilecek sınav için, 70 

üzerinde TOTEK sertifikalı gözlemci görevlendirilmiştir. Bunlardan 25’inin il değişikliği yapması 

gerekmiş, çoğunluğunun kara yolu ile, birkaç gözlemcinin de uçakla sınav gözlemciliği 

yerlerine ulaşmaları planlanmıştır. 
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Sınav öncesi: 

Sınav öncesinde –il içinde rotasyonda olanlar dahil- tüm asistanların sınava katılımlarının sağlanması, 

sınav süresince Acil Servis ve servis hizmetlerinin kurum uzmanlarınca yürütülmesi ve sınav için 

kurum içinde uygun bir salonun hazırlanması konusunda eğitim sorumlularının gerekli önlemleri 

almaları gerektiği olabildiğince hem sözlü, hem de yazılı olarak bildirilmeye çalışılmıştır. 

Bu sınava özel olarak hazırlanmış optik okuyucu cevap kağıtlarının yeterli sayıda basımı sağlanmıştır. 

Sorular sınavdan bir hafta önce TOTBİD merkezine ulaştırılarak, güvenlik koşulları içinde çoğaltılıp 

harmanlanmışlardır. 75 ayrı sınav biriminde görev yapacak sınav gözlemcilerine ulaştırılacak ayrı ayrı 

zarflar hazırlanmış; soru kağıtlarının bulunduğu zarfın ağzının kapalı ve mühürlü olması sağlanmıştır. 

Gözlemcilere; sınav soruları, optik okuyucu cevap kağıtları, sınav gözlemci bilgi ve check-list formu ile 

sınav tutanağı içeren zarflar Ankara, İstanbul ve İzmir’de TOTEK bölge sınav sorumluları aracılığı ile 

elden, diğer şehirlerde ise kargo ile ulaştırılmıştır. Tüm sınav gözlemcilerine sınav dokümanlarının 

sınavdan bir gün önce ulaştırılması sağlanmış ve kontrol edilmiştir.  

Sınav: 

Sınav, 29 Mayıs 2010 Cumartesi günü saat 11.00-12.00 arasında 28 ildeki toplam 60 hastanedeki 75 

eğitim biriminde toplam 615 asistanımızın katılımı ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Sınava 

katılacağını bildiren eğitim kurumlarından birine ait asistanlar sınava katılmamış;  sınava katılacağının 

bildirmeyen bir eğitim kurumu asistanları da kendi hastanelerindeki diğer asistanlarla birlikte sınava 

katılmak istemişler, yeterli sınav sorusu ve cevap kağıdı temin edilerek sınava katılmaları sağlanmıştır. 

Sınava katılan eğitim birimlerinin bulunduğu illerin gösterildiği harita aşağıda yer almaktadır: 

 

Sınava katılan 615 asistan, bu eğitim kurumlarında var olan asistanların %95inden fazlasını 

oluşturmaktadır. Çeşitli eğitim kurumlarında uzman olma, önemli sağlık ya da sosyal sorunlar 

(ameliyat olma, evlenme, baba olma) ya da il dışı ve yurtdışı görevlendirmeler nedeniyle sınava 

katılamayan birkaç asistan olmuştur. Birkaç kurumda da, önceden duyurulmasına karşın, nöbetçi 

asistanların acil olgu ameliyatlarına girmek zorunda kalmaları ile karşılaşılmıştır. Önümüzdeki yıllarda, 

eğitim sorumluları aracılığı ile asistanlara ve klinik uzmanlarına zamanında bilgi aktarımının 

sağlanması ile organizasyon eksikliği nedeniyle olabilecek kayıpların azaltılması mümkün olabilecektir. 
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Ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimi veren kurumların sürekli artış yönünde 

değişkenlik göstermesi yüzünden ülkemizdeki bütün asistan sayısını tam olarak bilememekle birlikte, 

bu sayının 800 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Kaba bir tahminle, ilk kez ulusal çapta ve tümüyle 

gönüllülük temelinde gerçekleştirilen bu sınava eğitim sorumlularımızın onay ve desteği ile mevcut 

asistanlarımızın %75’inden fazlası katılmıştır diyebiliriz. Sınav sisteminin oturması ve objektif bir 

gösterge olarak eğiticiler ve asistanlarımızca benimsenmesi ile bu oranın daha da yükselmesi 

beklenmelidir.  

Sınava katılan hastanelerin dağılımı şöyledir: 

Üniversite hastaneleri:    39 

SB Eğitim-Araştırma hastaneleri: 21 hastane – 36 klinik 

Bu eğitim birimlerinin bölgesel dağılımı ise şöyledir: 

 Üniversite hastanesi SBEAH Klinikleri 

İç Anadolu Bölgesi 12 15 

Marmara Bölgesi 9 14 

Ege Bölgesi 5 5 

Akdeniz Bölgesi 5 2 

Karadeniz Bölgesi 2  

Doğu Anadolu Bölgesi 3  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 3  

TOPLAM 39 36 

 

 

Sınav sırasında genel sınav güvenlik kurallarına uyulması büyük oranda sağlanmış, sınav gözlemcileri 

buna ilişkin sınav tutanak belgelerini doldurmuşlar, katılımcıların da imzaladığı katılım belgesi ile 

birlikte cevap kağıtları doğrudan TOTEK Bölge sorumlularına ya da kargo aracılığı ile TOTBİD Genel 

Merkezine ulaştırılmıştır. 

Sonuçların değerlendirilmesi: 

Tüm katılımcılara ilişkin optik okuyucu cevap kağıtları TOTBİD Genel Merkezi’nden İzmir’e 

değerlendirilmek üzere ulaştırılmıştır. Öncelikle cevap kağıtlarındaki kurum ve aday kodlarına ve 

ihtisas başlangıç tarihine ilişkin –beklenilenin çok üstündeki- eksik ve hatalar giderilmeye çalışılmış, 

çelişkili durumlarda asistanın kendisine ye da kurumuna ulaşılarak çelişkiler giderilmeye çalışılmıştır. 

İhtisas başlangıç tarihleri, asistanın dahil olacağı kıdem yılını belirleyeceğinden, kurum eğitim 

sorumlusundan gelen eldeki veriler ile asistanın kendisinin bildirdiği tarihin uyumluluğu kontrol 

edilmiştir.  

Sonuçların optik okuyucu değerlendirmesi ardından bilimsel analizler ve gruplandırmalar Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalında Dr Ayhan Çalışkan tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Optik okuyucu kağıtlarının sınav sonrasında toplanarak İzmir’e ulaştırılması ve 

eksik-hatalı verilerin kontrolü 10 gün kadar almış; ardından bilimsel analiz ve “karne”lerin 
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oluşturulması 20 gün içinde tamamlanmıştır. Öyle ki sınavdan bir aya sonra tüm karneler 

oluşturularak, ilgili eğitim sorumlularına kargo yolu iletilmeye başlanmıştır. 

Yapılan değerlendirme temel olarak iki farklı analizi içermiştir: 

1. Sınava katılan tüm kurum ve asistanlar için hazırlanan standart değerlendirme, 

2. Ege Bölgesinde yapılan 2009 sınavına katılan asistan ve kurumlar için, bir önceki yıla göre 

değişim/gelişim değerlendirmesi 

 

1. Sınava katılan tüm kurum ve asistanlar için hazırlanan standart değerlendirme, 

Her bir asistanın doğru yanıt sayısından yanlış yanıt sayıları çıkartılarak net puanları elde edilmiştir. 

Boş bırakılan ya da “bilmiyorum” seçeneği işaretlenen yanıtlar etkisiz olarak kabul edilmiştir. 

Sınava katılan asistanların kıdem yılları oldukça değişken olduğu için, asistanlar ihtisas başlangıç 

tarihlerine göre kıdem yılı gruplarına ayrılmış; böylece 1-6 yıl asistanlarına ait veriler ayrı ayrı elde 

edilmiştir. 

Ayrıca; ortopedi-travmatolojinin çeşitli alt başlıklarındaki olası eksiklerin belirlenmesine yardımcı 

olmak üzere sorular gruplanmış, konuya göre (travma, pediatrik ortopedi, eklem rekonstrüktif 

cerrahi, artroskopi, ortopedik onkoloji) ya da topografik olarak (omurga, diz, kalça, ayak-ayak bileği, 

omuz-dirsek, el-el bileği,..) gruplama yapılmıştır. Temel bilimler, genel ortopedi/sistemik hastalıkların 

eklenmesi ile toplam 15 alt başlıkta yanıtlar ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bazı soruların birden fazla alt 

başlıkta değerlendirilmesi sayesinde alt başlıklara düşen soru sayıları arttırılabilmiştir. Sınav, toplam 

100 soru üzerinden yapılırken, alt başlıklara göre değerlendirme 171 soru üzerinden yapılmıştır. 

Örneklem boyutlarını arttırarak sonuçların güvenilirliğini arttırmaya yönelik bu uygulama AAOS’in 

OITEnda da yapılmaktadır.  

Asistanlara verilen “karne”de kendilerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir (Ek 3: Kişisel sonuç belgesi 

örneği): 

 Kendi doğru-yanlış ve boş yanıt sayıları ve net puanları 

 Bütün grubun (615 asistanın)doğru yanıt- yanlış yanıt-net puan ortalaması 

 Asistanın kıdem yılına giren bütün asistanların aynı verilerinin ortalamaları 

 15 alt daldaki aynı veriler ile başarı yüzdeleri; bütün grubun (615 asistan) ve kıdem yılına 

giren asistanların aynı verilerinin ortalamaları 

Asistanlara yönelik hazırlanan kişisel “karne” yanında çok kalabalık gözüken sonuçlarını 

değerlendirebilmelerine yardımcı olabilmek için tek sayfalık bir bilgi notu eklenmiş, kendisine ilişkin 

kapalı bir zarf hazırlanarak kendisine iletilmek üzere eğitim sorumlusuna gönderilen kargo zarfına 

konmuştur.  

Eğitim sorumluları için de tüm asistanlarının sonuçlarını bir araya getiren ve genel ile 

karşılaştırmalarını sağlayan “kurum karneleri” oluşturulmuştur (Ek 4: Kurumsal sonuç belgesi örneği). 

Eğitim sorumlularına verilen bilgiler ise şunlar olmuştur: 

 Kendi asistanlarının (asistanlara da verilen) tek tek karne verileri, 
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 Kendi asistanlarının tümünün ortalamaları (net puan, doğru, yanlış ve boş yanıt sayıları 

ortalamaları), 

 Karşılaştırma yapılabilmesi için bütün grubun (615 asistan)ve kıdem yıllarına ait aynı 

ortalamalar, 

 15 alt başlıkta kurumun bütün asistanlarının ortalamaları,  karşılaştırma için genel grubun 

aynı 15 alt başlık ortalamaları 

Sınav öncesinde üstlenilen “gizlilik” hükümleri gereği aşağıdaki veriler ise hiç kimseye 

sağlanmamıştır: 

 Kendi asistanları dışındaki asistanlar ve diğer kurumlara ait tek tek veriler. Yani, eğitim 

sorumlularına sağlanan kendi kurum verileri dışında yalnızca genel ortalamalar herkese 

iletilmiş; kurumlar-arası kurumsal ve kişisel bazda karşılaştırmalar yapılmasına olanak 

sağlayacak veriler kimseye verilmemiştir. 

Eğitim sorumluları için de kurumlarındaki tüm asistanlarına ait veriler ile kurumuna ait ortalamalar ve 

genel ortalamaları içeren 2 sayfalık bir bilgi notu hazırlanmıştır. 

 

2. Ege Bölgesinde yapılan 2009 sınavına katılan asistan ve kurumlar için, bir önceki yıla 

göre değişim/gelişim değerlendirmesi 

615 asistan ve 75 kurumun 2010 UEGS performansları değerlendirildikten sonra 2009 yılında Ege 

Bölgesinde yapılan sınava katılan ve o yılki sınava ilişkin karşılaştırılabilir verileri bulunan 10 eğitim 

kurumundaki asistanların ve kurumların bir yıl öncekine oranla performanslarındaki değişim ayrıca 

değerlendirildi. Buna ilişkin, ayrıca kişisel ve kurumsal gelişim karneleri hazırlanarak ilgili kurum ve 

asistanlara, genel sonuçların bildirilmesinden 15 gün sonra iletilmiştir. 

Buna göre asistanlar yönelik hazırlanan kişisel gelişim karnesinde, asistanlara aşağıdaki veriler 

sağlanmıştır (Ek 5: Kişisel gelişim belgesi örneği): 

 Asistanın bu yıl ve geçen yıla ilişkin net puanları, 

 15 ayrı dalda asistanın bu yıl ve geçen yıl elde ettiği başarı %leri ile o yıllara ilişkin tüm 

katılımcıların ve kıdem yılındaki tüm katılımcıların ortalama başarı %leri 

 İki sınav arasında asistanın 15 ayrı dalda gösterdiği değişim (renkli oklarla da desteklenecek 

şekilde) , ayrıca karşılaştırma yapılabilmesi için tüm katılımcıların ve kıdem yılındaki 

katılımcıların değişimleri. 

Eğitim sorumlularına ise (Ek 6 A ve B: Kurumsal gelişim belgesi örneği),  

 asistanlarına ilişkin tek tek değişim karneleri ile birlikte;  

 kurumlarından geçen yıl ve bu yıl sınava katılan bütün asistanlarının genel ortalamaları ile  

 her iki sınava da katılan asistanlarının (toplam 72 asistan her 2 sınava da katılmıştır) 

değişimleri   

 15 ayrı dalda kurum asistanlarının tümünün 2009 ve 2010 net ortalaması ve genel ile 

karşılaştırması ve ortalamaların gösterdiği değişim’e ilişkin veriler iletilmiştir. 
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Sınav sonuçları:  

 

Sınava ait ortalama sonuçlar aşağıdadır: Sınavın tüm yıllar ve tüm asistanlar dikkate alındığında net 

puan ortalaması 21.9 dir. Ortalama doğru yanıt sayısı ise 51.9 dur.  

 

2010 UEGS genel ortalamaları ve 2009 Ege Bölgesi OAS ile karşılaştırması aşağıdadır: 

 

Sınavın Toplam Ortalamaları 
 

 
Doğru Yanlış Boş Net 

2009 49,6 27,4 23,0 22,2 

2010 51,9 30,0 18,2 21,9 

 

Ortalama 21.9luk net sonuç değerinin, tam net puan olan 100 ile karşılaştırıldığında, oldukça düşük 

olduğu ilk bakışta göze çarpabilir. Ancak geçen yıl 101 asistanın katıldığı örneklem de çok benzer 

sonuçlar vermiştir. Ayrıca sınava her kıdemden asistanın katıldığı, çoktan seçmeli sınavlardaki 

alışkanlıkla atarak bulma çabasının bu sınavda bir yanlışın bir doğru yanıtı götürmesi nedeniyle çok 

daha pahalıya neden olduğu unutulmamalıdır. Sonuçta sınava katılan 615 asistan, +60 ile -10 arasında 

değişen net sonuçlar elde etmişlerdir. 

 

Yıllara göre başarı irdelendiğinde, 1. yıldan 6.yıla doğru ortalamaların beklendiği gibi doğrusal bir artış 

gösterdiği görülmektedir. Her kıdem yılında oldukça başarılı olan ya da yetersiz başarı gösteren 

asistanlar bulunmaktadır.2010 UEGS 1-6.yıl kıdem ortalamaları ve 2009 Ege Bölgesi OAS ile 

karşılaştırması da aşağıdadır: 

2010 DOĞRU YANLIŞ BOŞ 
 

NET 

YIL 1 44,3 30,1 25,5 100,0 14,2 

YIL 2 48,6 30,1 21,3 100,0 18,6 

YIL 3 53,1 30,0 16,9 100,0 23,1 

YIL 4 54,4 30,9 14,7 100,0 23,6 

YIL 5 58,6 29,4 12,0 100,0 29,2 

YIL 6 63,3 24,5 12,3 100,0 38,8 

TOPLAM 51,9 30,0 18,2 100,0 21,9 

 

2009 
Soru 
sayısı 

Doğru 
yanıt 

Yanlış 
yanıt 

Boş 
yanıt 

Net 
puan 

GENEL SINAV ORT. 100 49,6 27,4 23,0 22,2 

      

KIDEM YILLARINA GÖRE SINAV ORT.     
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1. YIL ASİSTANLARI 100 39,9 27,6 32,4 12,3 

2. YIL ASİSTANLARI 100 46,4 28,1 25,6 18,3 

3. YIL ASİSTANLARI 100 49,4 29,4 21,1 20,0 

4. YIL ASİSTANLARI 100 57,5 27,3 15,3 30,2 

5. YIL ASİSTANLARI 100 52,7 25,8 21,5 26,9 

6. YIL ASİSTANLARI 100 61,6 27,9 10,5 33,8 

 

Alt başlıklara göre elde edilen sonuçlar da aşağıdaki gibi olmuştur. En başarılı sonuçlar; pediatrik 

ortopedi (%49),ayak-ayak bileği(%38), el-el bileği (%37) ve kalça cerrahisi (%36)nde alınmıştır. En az 

başarı elde edilen konular ise; diz cerrahisi (%0), omurga (%10) genel ortopedi ve sistemik hastalıklar 

(%17) ve temel bilimler (%21) başlıkları olmuştur. Geçen yıl da en başarılı konu başlığı olan pediatrik 

ortopedi’deki başarı oranı %36’dan %49’a ulaşmıştır. Ülkemiz ortopedi asistanlarının kuramsal açıdan 

en yeterli oldukları konu başlığı pediatrik ortopedi olarak görülmektedir. Asistanların eğitimleri 

süresince en fazla karşılaştıkları, ardından genel ortopedistlerin en fazla uyguladıkları olgu grubunu 

oluşturan Diz Cerrahisi başlığında elde edilen sonuçlar ise çelişkilidir. Diz cerrahisi bölümü, geçen yıl 

en başarılı bölümler arasında yer alırken (net %35 başarı),bu yıl beklenmedik derecede başarısız 

sonuçlar vermiştir (net %0).Sonuçlardaki beklenmedik derecedeki kötüleşme, ancak bu yıl sorulan 

soruların ölçümdeki yetersizliği ile açıklanabilir. Yine de bu bölümdeki soruların zorluk-ayırıcılık 

analizi, soruların zorluk yönünden biraz daha zor olmakla birlikte ayırıcılık yönünden uygun sorular 

olduğunu ortaya koymuştur. İlgili branş derneği ile bu konudaki nispi başarısızlık paylaşılarak, 

soruların analizi ile eğitim programında bu konulara vurgu yapılması yerinde olacaktır. Geçen yıl 

olduğu gibi, bu yıl da en büyük grubu oluşturan travma grubundaki net başarı oranı %20den %27’ye 

yükselmiştir. Geçen yıla göre en fazla ilerlemelerin görüldüğü alanlar ayak-ayak bileği ve (çok 

sevindirici olarak) temel bilimler (%2’den %21’e) olmuştur. Omuz/dirsek, el/el bileği konu 

başlıklarında da geçen yıla oranla ilerlemeler görülmüştür. 

 

soru sy DOĞRU YANLIŞ boş  net net% 

Travma 35 19,1 9,8 6,1 9,3 27% 

Pediatrik Ortopedi 9 6,1 1,7 1,2 4,4 49% 

Eklem rekons cerrahi 15 7,6 4,6 2,8 3,0 20% 

Artroskopi -           

Ortopedik onkoloji - TM 3 1,4 0,7 0,9 0,8 26% 

 
            

Alt Ekstremite 8 4,5 2,3 1,2 2,2 27% 

Kalça 23 14,3 6,1 2,6 8,2 36% 

Diz 11 4,5 4,5 2,0 0,0 0% 

Ayak-Ayak Bileği 6 3,6 1,3 1,0 2,3 38% 

 
            

Üst Ekstremite 11 6,0 3,1 2,0 2,9 27% 

Omuz-Dirsek 7 3,5 2,2 1,3 1,4 20% 

El 3 1,9 0,7 0,4 1,1 37% 

 
            

Omurga 18 7,8 5,9 4,3 1,9 10% 

 
            

Genel Ortopedi -           
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Sistemik hastalıklar 6 3,0 2,0 1,0 1,0 17% 

Temel bilimler 16 7,9 4,6 3,5 3,3 21% 

 

            

Toplam* 171 91,2 49,3 30,5 41,9 24% 

* Sınavdaki bazı sorular birden fazla konu ile ilgilidir. 
    

Sınavda sorulan soruların “ZORLUK” ve “AYIRICILIK” yönünden analizi de gerçekleştirilmiştir. Sonuçta 

sınavda sorulan soruların, zorluk yönünden nispeten homojen bir dağılım gösterdiği görülmüştür:  

Toplam 63 soru önerilen seviyede ve kabul edilebilir sınırlarda zorluk dercesine sahip iken, 20 soru 

“çok kolay”, 17 soru da “çok zor” olarak sınıflanmıştır. Geçen yılki sınav analizi sonucuna göre; 15 

soru çok kolay, 22 soru da çok zor olarak sınıflanmıştı. Soruların ayırıcılık yönünden değerlendirmesi 

de soru seçiminde önemli ölçüde iyi bir ayırıcılık seviyesinin sağlanabildiğini göstermektedir. Toplam 

54 soru, ayırıcılık yönünden “çok iyi” ve “iyi” olarak kategorize edilmiş, yalnızca 20 soru bu yönden 

“zayıf” bulunmuştur. Soruların zorluk ve ayırıcılık yönlerinden çapraz değerlendirilmesi aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. Tablonun orta bölümünde gri renkle işaretlenmiş hücrelerde yer alanlar, hem 

zorluk, hem de ayırıcılık yönünden en uygun olan soruları göstermektedir. Bu bölgede toplam 54 soru 

yer almaktadır. Tıp eğitimcilerine göre, soruların yarıdan fazlasının bu bölgede yer alması, soruların 

uygun sorular olduğunu göstermektedir.    

 
AYIRICILIK 

 
ZORLUK ÇOK İYİ İYİ SINIRDA ZAYIF TOPLAM 

ÇOK ZOR 0 2 9 6 17 

KABUL ÜSTS 2 6 4 2 14 

ÖNERİLEN 8 7 3 2 20 

KABUL ALTS 13 5 6 5 29 

ÇOK KOLAY 1 10 4 5 20 

TOPLAM 24 30 26 20 100 
 

Çıkarımlar: 

 Kişisel sonuçlar bakımından; soru tipine alışık olmama bu yıl ilk kez bu soru tipi ile karşılaşan 

asistanlar açısından kısmi zorluk oluşturmuştur. Doğru-yanlış tipi soru formatı, “çoktan 

seçmeli ve seçenekleri görme”ye alışkın asistanlarca öncelikle yadırganmıştır. “1 Yanlışın 1 

doğruyu götürmesi” konusu, raslantısal olarak bilme şansının yüksek olması (%50) nedeniyle, 

tıp eğitimcilerinin önerisi ile konmuştur. Bazı asistanlar bu nedenle önemli puan kayıpları 

yaşamışlardır. Önemli bir saptama; eğer bu uygulama olmasa bile, sıralamada çok önemli 

değişiklikler olmayacaktı. Yabancı dilde kaynak kullanımı da bazı asistanların en önemli itiraz 

konusunu oluşturmuştur. Tüm ortopedi-travmatolojiyi kapsayan, sürekli güncellenen ve 

genel olarak geçerli kaynak arayışı OKU’nun seçilmesine neden olmuştur. Önümüzdeki 

süreçte OKU-9’un Türkçe çevriminin tamamlanması ile bu itiraz konusu ortadan 

kalkabilecektir. 
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 Kurumsal açıdan eğitim kurumları arasında genel ve konu bazlı önemli farklılıklar 

bulunmaktadır. Sonuçlardaki farklılık üzerinde, eğitim dışı süreçler de etkili olabilmektedir. 

Örneğin, asistanlarının genel kıdem ortalaması alınan sonuçlar üzerinde de etkili olmuştur. 

Çok sayıda uzmanlık eğitimi sonuna yaklaşmış asistanı bulunan klinikler, sınavda yüksek 

ortalamalar elde ederken, çok sayıda yeni-kıdemsiz asistanın bulunduğu kliniklerin 

ortalamaları düşük olmuştur. Bu nedenle kurumsal sonuçları değerlendirirken eğitim dışı 

etkenleri de dikkate almak uygun olacaktır.  

 

Sonuç ve öneriler: 

1. Teknik açıdan “mükemmel” bir sınav yoktur. ÖSS, doçentlik sınavı dahil tüm sınavların yeterli 

ve yetersiz oldukları yönler vardır.  Bu sınavın da hazırlık süreci, soru hazırlanması, seçimi, 

dağılımı, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerine ilişkin, haklı olarak da 

eleştirilen eksiklerinin olması doğaldır. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da önemli olan, 

sınavın istenilen amaçların gerçekleştirilmesine ne kadar aracılık edebildiğidir. 

2. Sınav sonuçları, asistanlarımıza ve eğitim sorumlularına, eğitim programlarını yönlendirmede 

önemli veriler sağlamıştır. Asistanlar, genel olarak ve konu bazlı eksik/fazlalıklarını 

görebildikleri gibi, kendi kıdemlerindeki diğer asistanlarla kendilerini kuramsal açıdan 

karşılaştırabilme fırsatı bulmuşlardır. Eğitim sorumluları da, tek tek asistanlarının ve bir bütün 

olarak asistanlarının kuramsal yönden bir fotoğrafını görebilme ve genel katılımcılarla 

karşılaştırabilme şansını elde etmişlerdir. Bu bilgi ve veriler ışığında eğitim sorumluları 

kurumun bütün eğitim programında ve tek tek asistanlarının çalışma programlarında uygun 

düzenlemeleri yapabileceklerdir (Seminer programlarını düzenlenmesi, asistanların kurumiçi 

rotasyonları, ameliyat programlarının düzenlenmesi, kurs-kongre katılımları, gerekirse 

kurumdışı rotasyon,…). Önümüzdeki yıllarda bu sınavların yinelenmesi, (Ege Bölgesi 

örneğinde olduğu gibi) kişisel ve kurumsal gelişimi göstermek işlevi de sağlayacaktır. Bu tür 

bir sınavın, ülkemizdeki tüm eğitim kurumlarında düzenli aralıklarla uygulanmasının oldukça 

yararlı, yönlendirici, teşvik edici olacağı kanısındayız.  

3. 2010 UEGSnin hazırlanması, uygulanması, değerlendirmesi; bilimsel, sosyal ve insani 

boyutları ile önemli bir organizasyondur. Böylesi bir organizasyon ülkemiz koşullarında ilk kez 

ve nispeten sorunsuz olarak gerçekleştirilmesinin başarısı tüm ülkemiz Ortopedi-Travmatoloji 

camiasına aittir. 

4. Diğer tıpta uzmanlık dallarına da örnek olan/olacak, bizleri haklı olarak gururlandıran bu 

organizasyon, dile getirilen öneri ve eleştiriler üzerinde de çalışarak sürdürülmelidir. 

5.  Sınavın formatı hiçbir yerden alınmamış, geçen yıl elde edilen sınırlı deneyim 

yaygınlaştırılarak geliştirilmiştir. Sınav süreci, yalnızca sınırlı bir profesyoneller grubu ile değil, 

sınava katılan tüm kentlerimizden önemli destek ve katılımlarla gerçekleşmiştir. Hafta sonuna 

rastlayan bir günde çok sayıda kişinin il, hatta bölge dışına çıkarak sınav sürecine katkıda 

bulunmaları gerekmiştir. Ortopedi camiamızın, özellikle de Anadolu ‘daki eğitim 

merkezlerimizin önemli ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz sınavın bu özgün amatör ve sosyal 

yapısı korunmalıdır.  

6. Sınav sonuçlarının işlev kazanması konusunda gayret gösterilmelidir. TOTEK, bu konuda arzu 

eden eğitim kurumlarına danışmanlık görevi üstelenebilir. Yine bireysel ve kurumsal olarak 
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eksikliklerini gidermek isteyen kurumlara, TOTBİD-TOTEK aracılığıyla kurumlar arası rotasyon 

desteği sağlanabilir. 

7. Sınav sorularının formatı, dağılımı, hazırlayıcı ekip üzerinde, gelen eleştiriler de dikkate 

alınarak çalışılabilir. Ancak, doğru-yanlış formatının korunması, uygun soru dağılımının 

yapılabilmesi, öncelikli konulara daha fazla vurgu yapılabilmesi, ayrıntılardan çok bütüncül 

soruların sorulabilmesine daha fazla olanak vereceği için yerinde olacaktır. Bu formata tam 

uyumlu olmayan soruları önlemek ve düzenlemek konusunda daha fazla uğraş verilmesi 

gerekecektir.  

8. Önümüzdeki yıllarda sınavın tanınması sayesinde, daha az organizasyon sorunu yaşanması 

beklenir. Ancak, bir sınav takvimi oluşturularak önceden kurumlara ve asistanlara 

duyurulmasında yarar vardır. 

9. 2009 ve 2010 yılında gerçekleştirilen sınavlarda, genel ortalamalar dışında, sınava ait kişisel 

ve kurumsal verilerin başka kişi ve kurumlarla paylaşılmaması TOTEK tarafından 

yüklenilmiştir. Ancak, motivasyon amacı ile başarılı kişilerin duyurulması ve ödüllendirilmesi 

düşünülebilir (önceden camiaya bu karar bildirilmesi koşulu ile)  

10. Beceriyi değerlendirebilecek yöntemler ve teknolojinin sağladığı olanaklar üzerine çalışılmalı, 

önümüzdeki yıllarda sınava bu bileşenin de dahil edilmesi konusunda çaba sarf edilmelidir.   

 

 

Ekler: 

1. Sınav protokolü 

2. Sınav gözlemcilerine iletilen sınav izleme ve uygulama rehberi, sınav tutanağı 

3. 2010 UEGS asistan örnek sonuç belgesi 

4. 2010 UEGS eğitim kurumu örnek sonuç belgesi 

5. 2009-2010 Kişisel Gelişim belgesi örneği 

6. 2009-2010 Kurumsal gelişim belgesi örneği 
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TOTEK SINAV DENEYİMİ

2005 - 2007

Sınavlarımız bilgi ölçüyor mu?

Dr. Emre Acaroğlu

Sunum planı

• İstatistik deneyim

• Artılar

• Eksiler

• Öneriler 

TOTEK yeterlik sınavı

• 2003 yılından beri uygulanıyor.

• İki aşamalı, 

– 1. aşama 100 soru, çoktan seçmeli

– 2. aşama pratik, 7 istasyon

• Anatomi

• Pratik

• Kart açma

• 3 sorulu viva

1. Aşama (ÖSYM)

• Alan ağırlıkları

– TOTEK tarafından belirlendi
• Temel Bilimler; 10

• Travma; 30

• Pediatrik Ortopedi; 13

• Spor Yaralanmaları ve Artroskopik Cer; 11

• El Cerrahisi; 6

• Erişkin Rekonstr Cer; 12

• Vertebra; 6

• Onkoloji; 6

• Diğer; 6

• Toplam; 100

Sonuçlar 

2005 TOTEK Yeterlilik Sınavı İlk 

Aşama Sonuçları
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Ortalama 54.1  9.9 (35-78)
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2006 TOTEK Yeterlilik Sınavı İlk 

Aşama Sonuçları
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35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79

Ortalama 55.8  9.3 (35-79)

2007 TOTEK Yeterlilik Sınavı İlk 

Aşama Sonuçları
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Ortalama 60.5  8.7 (34-83)

1. Aşama Puan Ortalamaları
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1. Aşamada Adayların Durumu
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2. aşama

• 2006 yılından itibaren iletişim ve beceri 

dışında bigisayar bazlı

– Avantajları:

• Daha hızlı

• Kesinlikle daha objektif

– Dezavantajları: 

• Olası mekanik sorunlar

• Soru tekniği kısıtlanıyor

– 3qv mümkün değil, CORE mümkün

Sonuçlar 



2. Aşama
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Ortalama Başarı%93

Artılar

• 2003 yılından başlayarak kesintisiz 

uygulanabildi

• Elimizdeki en (tek) objektif sınav şekli

• 1. aşama bilgi ölçebiliyor

Eksiler
• Kalibrasyon sorunları

– 1. aşamada başarı oranı düşük

• Katılım “gönüllü”

– “ortopedistlerimizi eğitemiyoruz”

– “beklentilerimiz gerçekçi değil”

– 2. aşama bilgi ölçemiyor

• Personel sorunları

– Kısıtlı bir soru hazırlayıcı grubuna sıkışma

• Özveri

• Soru kalitesi

• Standardizasyon sorunları

– Bilgisayarlı sisteme geçince büyük ölçüde 
aşıldı

• Bütçe sorunları

– TOTEK ve/veya komisyonun bağımsız 
bütçesi yok

• Uzun vadeli planlar yapmak mümkün değil

• Profesyonel ekip oluşturulamıyor

Eksiler 

Öneriler 

• Profesyonel ve devamlılığı olan ekip 

oluşturulması

– Kalibrasyon 

– Personel yetersizliği

• Soruların validasyonu

• TOTEK’e mali özerklik kazandırılması

• Sınavın “arkasında durulması”

Teşekkür ederim

• Özellikle daha önceki sunumlarından 

yararlandığım 

– Prof. Dr. Hakan Ömeroğlu’na

– TOTBİB – TOTEK personeline



 



YEDİ YILIN ARDINDAN..

AMAÇ, SÜREÇ VE SONUÇ

Dr Muharrem Yazıcı
TOTEK Sınav Komisyonu Eski Başkanı

EBOT Examiner
EBOT Writing Committee Member 

TOTEK

 Niçin TOTYK değil de TOTEK?

 … “Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık 
Eğitiminin” kalitesinin yükseltilmesi ve 
eğitim birimlerinin kendi aralarındaki 
standardizasyonunun sağlanması, 
Ortopedi ve Travmatoloji hekimliğinde 
kalitenin yükseltilmesi amacıyla 
oluşturulmuştur

TOTEK Sınavı/Sertifikasyonu

 Güvenilir(safe) ve mahir(competent) 
ortopedik cerrah

 TOTEK sertifikasyonu adayı kimdir?

Tarihçe

 TOTEK

 2001 Ekim

 İlk sınav

 2003 Kasım

 Resertifikasyon sürecinin başlaması için 
öngörülen tarih

 2011

Süreç

 Yedi yıllık deneyimden sonra elde edilen 
en somut sonuç

 Akademik hayata intisap etmek için bir 
gereklilik

 Doçentlik sınav başvuruları için 
yazılı/kanuni/zorunlu olmayan ÖN 
KOŞUL

Hedef-sonuç ilişkisi?

 Doğru yolda mıyız?

 Bunu mu hedeflemiştik?

 Geldiğimiz noktadan memnun muyuz?

 Eğer değilsek, nerede yanlış yaptık?

 Yanlışları nasıl düzeltebiliriz?
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ABOS

 1934

 Private, voluntary, nonprofit, 
independent organization

 Establishing standarts for the education
of orthopaedic surgeons

 Standarts are evaluated by examinations
and practical evaluations

 Establishing educational standarts for
residents and evaluating initial and
continuing qualifications and knowledge
of surgeons

ABOS-AAOS

 Tamamıyla bağımsız

 ABOS sertifikasyonu için AAOS üyesi 
olmak şart, AAOS üyeliği için ABOS 
sertifikasyonu şart değil

 Aynı anda iki organizasyonun birden 
yönetiminde olmak mümkün değil

ABOS Sertifikası

 Ön koşullar

 4 yıllık tıp fakültesi mezuniyeti

 ABD’de 5 yıllık ortopedi uzmanlık eğitimi

 1. aşama

 Yazılı sınav (genel/320 soru/7 bölümde 
toplam 8 saat)

 Aktif hekimlik yapma şartı

 Board eligible

 Başarı oranı %79-88

ABOS Sertifikası

 2. aşama

 Sözlü sınav (kendi pratiğiyle ilgili)

 Özel çalışanlar için sınırsız lisans sahibi 
olmak şartı

 Devlette çalışanlar için bu şart yok

 Son 12 ayı aynı yerde olmak şartıyla en 
az 22 aydır meslek icra ediyor olmak

 Sınav öncesi amir ve çalışma 
arkadaşlarının görüşü

 5 yıl içinde 2. aşamayı geçme şartı

 Bu süre aşılırsa tekrar 1. aşamaya 
dönüş 

ABOS Sertifikası

 2. aşama

 Son 6 aydaki cerrahi vakalarının listesi

 Bunlar içinden ABOS tarafından  seçilen 12 
vaka 

 Bu 12’den 10 tanesine ait kayıtlarla birlikte 
Chicago’ya gidiş

 35 dakikalık iki seansta, 2’şer sınav yapıcı 
tarafından sınav

 Data toplama ve yorum/tanı/tedavi 
planı/teknik beceri/sonuç/ komplikasyonların 
yönetimi/etik ve profesyonellik 

 Paneller

 Genel Ortopedi/Tavma/Omurga/Pediatri/ 
Ayak-ayak bileği/Spor/Üst ekstremite

 2. aşama sonrası ‘Board Certified’

 %90 üzeri başarı

ABOS Sertifikası

 Resertifikasyon

 50 yıl boyunca 

 Good for life

 1986

 Resertifikasyon

 2000

 MOC (Maintenance of Certification)

 Profesyonel durum

 Yaşam boyu öğrenme ve 
özdeğerlendirme

 Bilişsel yetenek/deneyim

 Performans



ABOS

 Resertifikasyon/ 

 Yaşam-boyu öğrenme ve öz-değerlendime

 1986

 Board certified physicians

 ≥ %85

EBOT

 BİR Avrupa yaratma ülküsü

 Aynı dili konuşma arzusu/gerekliliği

 UEMS

 1959

 EBOT

 1960

 İlk EBOT sınavı

 2001

EBOT Sınavı

 Yazılı sınav

 Beş istasyonlu sözlü sınav

 Temel bilimler/Omurga/Üst 
ekstremite/Alt ekstremite/Pediatri

EBOT Sınavı

 İsteğe bağlılık

 Kazanımların belirsizliği

 Kültürel farklılıklar

 Pasif direniş

 Altyapı desteğinden yoksunluk

EBOT Sınavı

 Yenilikler

 EFORT desteği

 Yazılı sınavda objektivite

 Bazı ülkelerde ulusal sınav eşdeğeri 
kabul edilme

 İngiltere’de, EU dışı, ancak 
Commonwealth ülkelerinin vatandaşları 
için lisans elde etmede kolaylık 

 Alt uzmanlık derneklerinin sınavı 
sahiplenmesi ve desteklemesi

TOTEK Sınavıyla ilgili sorunlar

 ‘Eski köye yeni adet’

 Müeyyide eksikliği ve kazanımların belirsizliği

 Ulusal otoritenin desteğinden yoksunluk

 Acelecilik

 Sınavla ilgili teknik sorunlar

 Soruların zorluğu/Çok düşük başarı oranı

 Tavandan tabana doğru yönelim

 ‘Robert kolejle Hakkari lisesi için aynı sınav’

 Sınavın amacından uzaklaşması

 Eleme sınavı-Değerlendirme sınavı

 YGS mi, ehliyet sınavı mı?

 Akademi dışındaki uzmanların sınava 
inandırılamaması
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Ne yapmalı?

 Umutsuzluğa kapılmamalı

 Alınan mesafeyi küçümsememeli

 Özeleştiri yaparak hatalardan ders alınmalı

 Yeni nesiller sadece sınava değil, tüm 
TOTEK aktivitelerine katılıma özendirilmeli



  

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) 

 
TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ  

EĞİTİM KONSEYİ 
YETERLİK YAZILI SINAVI  

 
 

24 Ekim 2010 
 

 

1. AġAMA RAPORU 

 

Prof. Dr. Ġ. Teoman BENLĠ 

TOTEK Yeterlik Sınav Komisyonu BaĢkanı 

 

A, GĠRĠġ: 

Göreve geldiğim Ekim2009 tarihinden sonra 2009 yılı Yeterlik Sınavı 1. Aşama 

sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi, soru itirazlarına cevap verilmesi, ÖSYM’deki 

itirazların karara bağlanması işleriyle uğraşmak zorunda kalmıştım. Bu sınava 128 

aday katılmış ve yaklaşık 110 civarında itiraz olmuştur. Bu sınavda 3 (üç) soru 

iptaline rağmen 38 (% 26,7) aday sınavı başarmış olup, ortalama sınav başarısı 55.9 

puan civarında kalmıştır. Son 7 sınava bakıldığında ortalama puanın 45-55 arası 

olduğu, sınavı başaranların oranının ise % 30 civarında olduğu görülmüştür.  Bu 

durum başlıca; alt branşlardan ileri bilgi gerektiren sorularının sorulmasından bir 

başka deyişle çekirdek müfredat programının dışına çıkılmasından ve soru 

hazırlayıcıların büyük kısmının yeterlik sınavını yeni geçen adaylardan oluşmasından 

kaynaklandığı düşünülmüştür. Bu durum, sınavın bir yarışma formatına dönüşmesine 

ve çok sayıda itiraza maruz kalmasına yol açmaktadır. Diğer taraftan sınavın amacı 

olan yeterli bilgi ve beceriye sahip güvenilir Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarını 

belirlemek yerine Doçentlik öncesi bir eleme sınavına dönüşmesine neden olmuştur. 
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2006 – 2009 YILLARI ARASI TOTEK YETERLĠK SINAVLARI 

GĠREN VE KAZANAN ADAY SAYI VE ORANLARI 

 

2006 yılı 

Toplam 1 aşamaya başvuran sayı: ………………………………………………. 96 kişi 

Sınava giren sayı : ……………………………………………………….. 88 kişi (% 88.9) 

I.aşamayı kazanan sayı: ………………………………………..……….. 28 kişi (% 31.8) 

II.aşamayı kazanan sayı: ………………………………………………… 25 kişi (% 89,3) 

 

2007 yılı 

Toplam 1. Aşamaya başvuru: ……………………………………………………. 101 kişi 

Sınava giren kişi: …………………………………………………………. 90 kişi (% 89.1) 

Ortalama puan: ……………………………………………………………………….. 60,52 

1. Aşamayı kazanan: ………………………………………………………49 kişi (% 54.4) 

2. aşamayı kazanan sayı: ………………………………………………… 41 kişi (% 83.6) 

 

2008 yılı 

Toplam 1. Aşama başvuru: ……………………………………………………… 101 kişi 

Sınava giren kişi:  …………………………………………………………91 kişi (% 90.1) 

1.aşamayı kazanan: ………………………………………………………30 kişi (% 32.9) 

Ortalama puan: ………………………………………………………………………. 57,70 

2. aşamaya giren:  …………………………………………………………………… 38 kişi 

2. aşamayı kazanan:  ………………………………………….………….. 30 kişi (% 78.9) 

 

2009 yılı 

 

Toplam başvuru: …………………………………………………………………… 143 kişi 

Sınava giren: ………………………………………………………………128 kişi (% 89.5) 

Ortalama alınan puan: ……………………………………...………………………….. 55,9 

1. aşama sınavı kazanan sayı:  …………………………………..…….. 38 kişi (% 29.7) 

2. aşama sınava giren kişi sayısı: …………………………………………………. 45 kişi 

2. aşama sınavı geçen kişi sayısı: ………………..…………………….. 38 kişi (% 84.4) 



 

TOTEK olarak Doçentlik Sınavı ve benzeri akademik yükseltmelerde bizim de 

önerimiz adayın bu sınavı geçmesidir ancak kurulun doçentlik sınavı öncesi bir 

eliminasyon yapmak gibi bir misyonu olmadığı açıktır. Bu amaçla ÇEP müfredatını 

içeren, alt branş sorularının zorluk derecelerinin sınırlandırıldığı ve ortalama puanın 

55-65 arasına yükseltilebildiği bir sınav hazırlanması amaçlanmıştır. 

HAZIRLIK VE SINAV: 

Ocak 2010 başından itibaren çalışmalara başlanmış ve 50 adet TOTEK üyesi 

Öğretim Üyesine 10’ar adet soru ısmarlanmıştır. Böylece 500 soruluk bir soru 

havuzunun oluşması hedeflenmiştir. Eğitmenlere yazılan yazıda soruların konu 

başlıkları ve zorluk derecelerinin (10 üzerinden) belirlenmesi ve çift kaynak 

belirtilmesi istenmiştir. İlaveten en az haftada bir adet olmak üzere tüm TOTEK 

üyelerine Ortopod haberleşme ağı üzerinden çağrıda bulunulmuş ve soru desteği 

istenmiştir. Ismarlama sorular için verilen süre iki kez uzatılmış ancak Mayıs sonu 

itibariyle sadece iki eğiticiden (Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral ve Prof. Dr. Semih 

Aydoğdu) soru temin edilebilmiştir. Daha sonra TOTEK Yönetim Kurulu Üyelerinden 

destek istenmiştir. Tüm çabalarımıza rağmen ancak 150 soru toplanabilmiş, daha 

sonra kişisel gayretlerimizle soru sayısı 550’ye çıkartılmıştır.  

Tüm soruların kaynak doğrulaması, soru tekniği ve dil açısından 

değerlendirilmesi tarafımızdan yapılmıştır. Çift kaynak verilmeyen tüm sorulara ikinci 

bir kaynaktan doğrulama yapılmıştır. Bankada oluĢturulan 550 sorunun 

tamamının, 

 Soru kökü ve cevapların değerlendirilmesi 

 Türkçe dilbilgisi ve sadeleĢtirme  

ve en önemlisi 

 Kaynak doğrulama çalıĢmaları ( 3 kez olmak üzere) tamamlanmıĢtır . 

 

 



 

Bu sınav için öncelikle alanlar genişletilmiş ve geçen sene II aşama sınava 

eklediğimiz “Alt Ekstremite ve Ayak Cerrahisi” alanı için de soru sorulması 

planlanmıştır. Buna göre, I Aşama Alanları ve sorulması planlanan soruların dağılımı 

şu şekilde olmuştur: 

 Temel Bilimler : ................................................................................... 10 soru 

(3'ü Fonksiyonal Anatomi) 

 Pediatrik Ortopedi: .................................................................................13 soru 

 Travma: ................................................................................................... 35 soru 

(10 EriĢkin üst ekstremite, 10 eriĢkin alt ekstremite, 10 pediatrik travma, 5 

omurga travması) 

 Üst ekstremite hastalıkları ve el cerrahisi: ............................................ 5 soru 

 Alt ekstremite ve ayak cerrahisi: ............................................................ 5 soru 

 Artroskopik cerrahi ve Spor Travmatolojisi: ......................................... 8 soru  

 EriĢkin rekonstrüktif cerrahi ve artroplasti: .......................................... 8 soru 

 Omurga cerrahisi: .................................................................................... 5 soru 

 Kas Ġskelet Sistemi Enfeksiyonları ve Tümörleri: ................................. 6 soru 

(Enfeksiyon: 2 soru, Benign Tümörler: 2 soru, Malign Tümörler: 2 soru) 

 Diğer ......................................................................................................... 5 soru 

(Romatoloji-FTR, Anestezi, Hematolojik Ortopedi, Amputasyonlar, 

Osteoporoz ve metabolik hastalıklar) 

TOPLAM: ........................................................................................ 100 Soru 

 

 

 

Bu sene ilk defa Çekirdek Müfredatta yer alan tüm alanlar belirlenip, her 

konudan eşit sayıda soru sorulmasına dikkat edilmiştir. 

 

 

 



 

 Ayrıca bu sene yine ilk defa sorunun zorluk derecesi 10 üzerinden 

değerlendirilerek,  

 

1- 4 arası (Kolay) : .................................................................................. 30 soru 

 

5-7 arası (Orta) : ..................................................................................... 40 soru 

 

8-10 arası (Zor) : ..................................................................................... 30 soru 

  

şeklinde bir dağılım olmasına bu dağılımın her başlık altında da benzer dağılıma 

sahip olmasına özen gösterilmiştir. 

 

Bunun dışında mavi baskı (blue print) hazırlanarak her alanda aşağıdaki her alt 

başlıktan eşit sayıda soru sorulmasına özen gösterilmiştir: 

 Tanım ve Etioloji  

 Klinik ve Tanı 

 Prognoz ve Komplikasyonlar 

 Tedavi  

 

Bütün bu çabalar sonunda yapılandırılmıĢ bir sınav yaratma hedefine 

önemli ölçüde ulaĢılmıĢtır. 

 

Tüm sorular, 13 Haziran 2010 günü, İstanbul'da yapılan bir günlük çalıĢtayda 

TOTEK Yönetim Kurulu üyeleri (Prof. Dr. Mustafa Karahan ve Doç. Dr. Önder 

Kılınçoğlu), Yeterlik Sınav Komisyon Başkanı  ve Başkan Yardımcısı (Doç.Dr. İlhami 

Kuru)’dan oluşan heyetçe sorular tekrar gözden geçirilmiş, soruların kaynakları 

kontrol edilmiş, dil ve zorluk dereceleri açısından değerlendirilmiştir ve sınavda 

sorulması düşünülen 100 asil, 30 yedek soru seçilmiştir. 

19 Haziran 2010 tarihinde seçilen 100 asil ve 30 yedek soru ÖSYM'ye teslim 

edilmiştir. Ancak ÖSYM “Güvenlik” gerekçesi ile soruların tekrar ÖSYM’de 

hazırlanması ve yazılması konusunda bir dayatmada bulunmuş. Oluşan kriz, TOTEK 

Başkanımız Prof. Dr. Feza Korkusuz ve Sınav Komisyonu Başkan Yardımcısı Doç. 

Dr. İlhami Kuru’nun çabalarıyla çözülmüştür.  Burada kendilerine ayrıca teşekkür 



 

etmek istiyorum. Böylece sınavı yapamama aşamasına geldiğimiz bu noktada 

yapılan girişimler olumlu sonuç vermiştir. Bu dönemde Prof. Dr. Feza Korkusuz ve 

Op. Dr. Şükrü Solak yeni sorular hazırlamış ve önceki senelerden bazı sorular 

seçmişlerdir. Maalesef Op. Dr. Şükrü Solak ve Sınav Komisyonu Başkan Yardımcısı 

Doç. Dr. İlhami Kuru seçilen çift kaynak doğrulaması yapılmış, yapılandırılmış 

sorularımızdan ancak 60 kadarını ÖSYM formlarına geçebilmişlerdir.   Yeni 

hazırlanan ve önceki senelere ait dosyalardan seçilen 40 kadar sorunun tek kaynak 

doğrulaması olup, zorluk dereceleri belirlenmemiştir, yine de önceden belirlenen 

alanlardaki soru adetleri korunabilmiştir. Ancak bu durum zorluk derecesi 8-10 arası 

olan 10 kadar sorunun elimine olmasına yol açmıştır. 

ÖSYM Ağustos ayına kadar soruları, sınav tekniği ve dil bilgisi gibi konularda 

gözden geçirmiş ve Ağustos sonunda basılmış sınav kitapçığı ile deneme sınavı 

yapmak üzere bizleri davet etmiştir. Bu sınava 4 TOTEK üyesi katılmış, sorular ve 

bazı hatalar ÖSYM denetiminde gözden geçirilmiştir. Bu sırada 10 kadar daha önce 

çift kaynak doğrulaması yapılmış ve yapılandırılmış seçilmiş sorularımızla yer 

değiştirilmiş ancak 20- 25 kadar daha sonra ÖSYM’de hazırlanan soru, sınav 

kitapçığında muhafaza edilmiştir.  

Bu aşamadan sonra bilindiği üzere ÖSYM’de KPS ile ilgili kopya iddiaları 

neticesinde soruşturma başlatılmış ve sınavımız ertelenmiştir. Bu dönemde Ortopod 

yazışma grubunda sınavın önceden belirtilen 24 Ekim tarihinde yapılacağı 

duyurulmuştu. ÖSYM bize 5 Aralıkta sınavın yapılacağını duyurması üzerine ÇEP 

kursu esnasında TOTEK Yönetim Kurulunda konu görüşülmüş, sınavın İzmir’de daha 

önce asistan sınavını başarı ile yapan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi 

Anabilim Dalı ile yapılmasına karar vermiştir. Bu vesile ile anlaşma ve ilgili 

sözleşmeyi hazırlayan ve bağlantıları gerçekleştiren TOTEK eski başkanı Sayın Prof. 

Dr. Semih Aydoğdu’ya çabaları için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Ekim ayının ortasına gelindiğinde yeniden soru hazırlama şansımız 

olmadığından ÖSYM ile görüşüp, onlarla olan sözleşmenin iptalinden sonra daha 

önce hazırlanmış olan sınav kitapçığı ve tüm belge ve dosyalarımız ÖSYM’den 

alınmıştır. Soru kitapçığı ve cevaplar, Prof. Dr. Semih Aydoğdu tarafından Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalına teslim edilmiştir. Sorular 1 hafta 

içinde yeniden yazılmış, bu basılı metin yine Prof. Dr. Semih Aydoğdu tarafından 

kontrol edilmiştir. Bu çabaları için de kendisine minnettarlığı ifade etmek isterim 



 

TOTEK YETERLĠK 2010 SINAVI I. AġAMASI: 

TOTBİD - TOTEK YETERLİK SINAVI 1. Aşaması 24 Ekim 2010 tarihinde 

İzmir’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A- anfisinde yapılmıştır. Bu sınava 101 aday 

katılmıştır. Sınava 135 aday başvurmuş, TOTEK Yönetim Kurulunca sınavın İzmir’e 

alınması üzerine 21 aday sınava girmekten vazgeçmiş ve sınav harçlarını geri iade 

almıştır. 114 aday sınava katılacağını bildirmiş ancak sınava 99 aday katılmıştır. 

İlaveten 2 aday başvurularını tamamladıkları, sınav harçlarını ödediklerini ancak aday 

belgeleri kendilerine ulaşmadığı için sınav salonuna gelmişler, Edirne’den gelen bu 

adaylar geri çevrilmemiş ve sınava alınmış, sınavlarının geçerli olup olmaması 

konusu TOTEK Yönetim Kurulu’nun alacağı karara bırakılmıştır. 

Sınav günü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalından Dr. 

Ayhan Çalışkan ve bir gözetmen, TOTEK Yönetim Kurulundan Prof. Dr. Mustafa 

Karahan ve ben sınav komisyonu başkanı olarak hazır bulunduk ve sınavın 

gözetmenliğini yürüttük. Sınav başında TOTBİD Başkanı Prof. Dr. Mahmut Nedim 

Doral’ı temsilen TOTBİD Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Halit Pınar, bir konuşma 

yapmış ve başarı dileklerini sunmuştur. Hem TOTBİD Yönetim Kurulundan hem de 

TOTEK Yönetim Kurulundan birer üyenin sınavda bulunması, sonradan adaylardan 

alınan geri bildirimlerde çok olumlu karşılandığı ve kendilerinin yanında yer alındığı 

hissinin sağlandığı belirlenmiştir. Sınav sorunsuz şekilde yapılmıştır. Sınavda 

adaylara ayrıca değerlendirme formu dağıtılmış ve adaylara doldurulmuştur. 

Sınavda tespit ettiğimiz başlıca eksiklik, adayların sınav salonuna alınırken 

kimlik ve liste kontrolünün yapılmaması ve yeterli sayıda gözetmen olmamasıdır. 

Gelecek yıl bu konularda gerekli önlemler alınacaktır. 

 

 

 

 

 

 



 

SINAV SORULARINA  İTİRAZLAR: 

 

Sınavın akabinde 25 Kasım 2010 tarihinde sorular ve cevapları TOTBİD web 

sayfasında yayınlanmıştır. Web sayfasına geçerken sehven olarak yazılan iki 

sorunun (52. ve 76. soru) cevabı hemen aynı gün düzeltilmiştir. 

Adaylara sınav sorularına itiraz hakkı için 15 gün süre verilmiş ve daha sonra 3-

4 gündür yeni itiraz gelmemesi üzerine 4 Kasım 2010 saat 17.00’ya kadar itiraz 

süresi kısaltılmıştır. Sınava geçen yıl 110 civarında itiraz gelmişken bu sene12 itiraz 

başvurusu olmuştur. 12 adayın dağılımı ve itiraz ettikleri sorular şunlardır: 

 

Adı-Soyadı                    Aday No                 Ġtiraz edilen soru 

Ramazan Akmeşe           1063                            42 

Şükrü Şahin                     1013                            15                 

Yusuf Öztürkmen             1113                            9,15,68,74,98       

Gökhan Çakmak              1090                            13,37,40,42,59,97 

Ahmet Günay                   1012                             8 

Hüseyin Botanlıoğlu         1042                             79,99 

Ömer Sünkar Biçer           1046                             42,74 

Ali Turgut                           1054                             42,74 

Salih Marangoz                  1049                             74 

Ali Murat Kander                1121                              74 

Zafer Atbaşı                        1086                             8  

 

İtirazların 8, 9, 13, 15, 37, 40, 42, 59, 68, 74, 97, 98, 99 nolu 13 soruya geldiği 

tespit edilmiştir. Tüm bu sorular için soru hazırlayıcılara danışılmış ve kaynak 

doğrulaması yapılmış ve 74. soru dışındaki sorulara yapılan itirazlar 

komisyonumuzca ret edilmiştir. 74. soruda ise sorunun aslının ÖSYM’de forma el 

yazısı ile geçerken iki cümlenin yer değiştirmesi sonucu sınav kökünün hatalı 

olmasına yol açtığı saptanmıştır, bu nedenle bu soru iptal edilmiştir. Yani iptal edilen 

soru sayısı bu sınavda 1 adet olmuĢtur. Geri kalan soruların büyük kısmının, Daha 

önceden seçilmiş ve tüm kontrolleri yapılmış sorulardan değil de, ÖSYM’de yeniden 

yazılan ve eski yıllardan seçilen sorulardan olması da manidardır. 



  

 

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: 

 

2010 yılı TOTEK Yeterlik sınavı 1. aĢama Sınavında belirlenen 60 puan 

barajını 1 iptal sorudan sonra 79 kiĢi geçmiĢ, 20 kiĢi sınavda baĢarısız 

olmuĢtur. Buna göre sınav baĢarısı % 79.8 olarak belirlenmiştir. Ortalama puan 

ise 64.71 olarak belirlenmiştir. En düşük puan 33, en yüksek puan 82 olarak 

belirlenmiştir. Sınavda en yüksek puanı, 82 puanla Ġzmir’den Tulgar TOROS 

isimli aday almıĢ ve sınav 1.si olmuĢtur. 

 

2007 yılı 

Ortalama puan: ……………………………………………………………………….. 60,52 

 

2008 yılı 

Ortalama puan: …………………………………………..……………………………. 57,70 

 

2009 yılı 

Ortalama alınan puan: ……………………………………...………………………….. 55,9 

 

2010 yılı 

Ortalama alınan puan: ……………………………………...………………………….. 64.7 

 

Sınav sonuçları medianı ise 61’dir. Buna göre daha önceden hedeflediğimiz 

önceki yıllarda oluşan ortalama başarı puanı yaklaşık 5 puan yukarı çekilebilmiştir. 

Önceki yılarda puanları dağılım eğrisinin tepe noktası 50-60 arasında kaldığı ve 

düşük bir oranda 60 puanı geçme oranına (% 30-40) rağmen, 50 puan üzeri bir çok 

aday, birkaç puanla sınavdan başarısız olmakta idi. Hatta arka arkaya 2-3 yıl sınava 

girmesine rağmen 59’da kalan adaylar, sınav sonrası onlarca soruya itiraz ederek 

sınavı geçecek puana ulaşmaya çalışmaktaydılar. Bu sınavda puan dağılım eğrisinin 

tepe noktası (körv) 60-70 arasında olduğu görülmektedir. Sonuçta “Giriş” kısmında 

ifade ettiğim gibi baştan planladığımız ortalama başarıyı yakalamış olduğumuzu 

söyleyebiliriz. 



 

 

Doğru soru aralığı  Aday Sayısı 

0-9 0 

10-19, 0 

20-29 0 

30-39 1 

40-49 4 

50-59 15 

60-69 58 

70-79 20 

80-89 1 

90-100 0 

 

 

 

 



 

 

   

SINAV SONUÇ ANALĠZLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: 

 

TOTEK  2010 Yeterlik Sınavı 1. aşama sonuçları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Anabilim Dalı’ndan Uzman Dr Ayhan Çalışkan tarafından değerlendirilmiş ve 

komisyonumuza yollanmıştır.  

Bir yarışma sınavında, örneğin Üniverite Seçme sınavında her sorunun analiz 

sonuçlarına göre “AYIRICILIK İNDEKS”inin yüksek olması istenmektedir. Bu 

adayların daha iyi ayrılıp sıralanması için birden çok çeldiricilerin varlığı ile sağlanır 

ve istatistiki çalışmalarda çok iyi, ve çok kötü puan alan adayların dağilımına bakarak 

hesaplanmaktadır. Ancak bir yeterlik sınavında, bilindiği üzere temel bilgiler sorulur, 

mümkün olduğunca aday yanıltılmaya çalışılmaz, soruyu herkes bilse bile bizim için 

önemlidir.  Dolayısı ile ayırıcılık indeksi dağılımının da iyi bir yeterlik sınavında belli 

oranlarda olması istenmektedir. Buna göre sorulardan en yarısı zayıf ayırıcılık 

indeksine sahip olması, “SINIRDA”, “İYİ” ve “ÇOK İYİ” ayrıcılık indeksine sahip 

sorularında % 20 altında yer alması önerilmektedir. 2010 yılı Yeterlik Sınavı I. 

aşaması soruları değerlendirildiğinde; 

 

 

AYIRICILIK ĠNDEKSĠ                                            ORAN 

Zayıf  ………………………………………………… % 50 

Sınırda ………………………………………………. % 15 

İyi …………………………………………………….. % 19 

Çok İyi ……………………………………………….. % 16 

 

 

olduğu saptanmıştır. Bu nedenle sonuç analizlerine bakıldığında sınavımız iyi 

bir yeterlik sınavı olduğu söylenebilir. 

 

 

 



 

Diğer taraftan soruların analizi ile adaylara cevaplarına göre kolay, orta, zor soru 

ayrımı da yapılabilmektedir. Elde edilen verilere göre soruların 

 

 

ZORLUK DERECESĠ                                            ORAN 

Zor-Çok zor ………………………………………… % 41 

Önerilen-Orta ………………………………………. % 36 

Kolay-Çok kolay……………………………………. % 23 

 

 

geldiği saptanmıştır. Aslında girişte de ifade ettiğimiz gibi % 30 kolay (0-4), % 40 orta 

(5-7) ve % 30 zor (8-10) soru dağılımı planlanmış olup zor soruların oranının azaldığı 

buna karşın orta ve kolay soruları oranının arttığı görülmektedir. Bu durum soruların 

zorluk derecesine göre oranların değişmesi adayların iyi çalışmış olmalarına bağlı 

olabilir. Ancak, bize göre bu durum soruların % 30’una müdehale edememizden ve 

önceden yapılandırılmış sorular olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durum 

sınavı geçen aday sayısında tahminimiz üstünde bir artıĢa yol açmıĢtır. Sınav 

için bizim öngördüğümüz I. aşamayı geçen aday sayısı 50 iken, sınav sonuçlarına 

göre 78 kişi olmuştur. Önümüzdeki yıllarda yapılandırılmış çoktan seçmeli sorularla 

(Objective structered multiple choice questions – OSMCQ) I. aşama sınavının 

standart bir yapıya ulaşacağına ve I. aşamayı geçen aday sayısının da standart bir 

sayıya oturacağına eminim. Bu yıl ki geçmiĢ yıllardan farklı olarak 

YAPILANDIRILMIġ YAZILI SINAV denememiz, yukarıdaki verilerden de 

anlaĢılacağı gibi önemli ölçüde baĢarılı olmuĢ ve önümüzdeki yıllar için önemli 

ölçüde öğretici olmuĢtur. 

 

Bu yılki sınavdaki soruların konulara göre, blue printe (Tanı-klinik-tedavi)  

göre ve zorluk derecesine göre dağılımı adaylardan elde edilen geri dönüĢlere 

göre çok iyi bulunmuĢtur. 

 

 



 

Bizi en çok rahatsız eden, klinik öykü üzerinden soruların bir kısmının ÖSYMde 

soruların belirlenmesi esnasında saf dışı kalmasıdır. İyi bir yeterlik sınavında klinik 

yaklaşımı test eden öyküye dayalı, figür ve radyolojik tetkikler içeren (problem 

oriented questions-POQ) soruların tüm soruları en az % 30’unu oluşturması 

gerekmektedir. Soruların komisyonumuzca ilk seçildiğinde, POQ soru adedi 30 yani 

% 30 iken, ÖSYM müdehalesi ile bu sayı 17’ye yani % 17’ye inmiştir. Adaylardan da 

bu konuda eleştiri alınmıştır. Gelecek yıllarda bu oran mutlaka % 30’un üzerine 

çıkartılacaktır. 

 

2010 yılı soruları webde yayınlandıktan sonra, sınava daha önceki senelerde 

girmiş adaylarla görüşmelerimizde, sınavın kendilerine geçmiş yıllara göre kolay 

geldiğini ifade etmişlerdir. Burada yapılan sınav kalitesinin düşürülmesi değil ÇEP 

içeriğinde yapılandırılmış bir yazılı bir sınav yapmak olduğunun, ancak ÖSYM 

müdehalesi nedeniyle kısmen uygulamamıza rağmen yukarıda belirttiğim analiz 

sonuçlarına göre 2010 yılı Yeterlik Sınavı I. aşaması genel anlamda başarılı olmuştur 

diyebiliriz ve bu nedenle bu tür eleştiriler karşısında dimdik durmamız gerekir. 

 

2010 TOTEK YETERLĠK SINAVI I. AġAMASININ ALANLARA 

GÖRE  DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: 

 

2010 TOTEK Yeterlik sınavında 10 alanda toplam 100 soru sorulmuştur. 

Alanların ağırlıkları dajha önceden TOTEK Yönetim Kurulunca belirlenmiştir. Buna 

göre Temel Bilimler % 10, Travma % 35, Pediatrik Ortopedi % 13, Artroskopik 

Cerrahi ve Spor Travmatolojisi % 8, Üst Ekstremite Hastalıkları ve El Cerrahi  % 5, 

Alt Ekstremite Hastalıkları ve Ayak Cerrahi % 5, Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi ve 

Artroplasti % 8, Omurga Cerrahisi % 5, Kas İskelet Sistemi Enfeksiyonları ve 

Tümörleri % 6 ve diğer antitetlat (FTR, Anestezi, Hematoloji vb.) % 5 ağırlıkları 

belirlenmiştir.  

Geçmiş yıllarda adayların başarısız olduğu alanlar Pediatrik Ortopedi, Omurga 

cerrahi, Temel Bilimler ve Kas İskelet Sistemi Enfeksiyonları ve Tümörleri olmakta idi. 

Bu yılki sınavda tam tersine en başarılı alan Pediatrik Ortopedi olmuştur. Geçmiş 

yıllarda en başarılı alan olan Artroskopik Cerrahi alanı bu sene 2. en başarılı alan 

olmuştur.  



 

  
TÜM ADAYLARIN YANIT ORTALAMALARI 

Konu Sorular DOĞRU YANLIŞ BOŞ 

  
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı 

TEMEL BİLİMLER 1--10 59,7 59,1% 41,3 40,9% 0,0 

TRAVMA 11--45 63,3 62,6% 37,7 37,3% 0,1 

PEDİATRİK ORTOPEDİ 46--58 76,1 75,3% 24,8 24,6% 0,1 

ARTROS. CER.SPOR TRAV. 59--66 71,9 71,2% 29,1 28,8% 0,0 

ÜST EKSTR. VE EL CER. 67--71 70,2 69,5% 30,8 30,5% 0,0 

ALT EKSTR. VE AYAK CER. 72--76 69,8 69,1% 31,2 30,9% 0,0 

ERİŞKİN REKONSTRÜK.CER. 77--84 65,8 65,1% 35,3 34,9% 0,0 

OMURGA CERRAHİSİ 85--89 57,6 57,0% 43,2 42,8% 0,2 

KİS TÜMÖRLERİ VE ENF. 90--95 65,3 64,7% 35,7 35,3% 0,0 

DİĞER 96--100 49,2 48,7% 51,8 51,3% 0,0 

 

Ortopedik Anestezi, Ortopedik Hematoloji ve FTR gibi alanlardan soruları yer 

aldığı diğer hastalıklar alanı ve Temel bilimler en az başarı sağlanan alanlar 

olmuştur. Bu alanlara genel olarak klinik yakınlığın az olması neden olmuş olabilir. 

Genel olarak tüm alanlarda benzer başarının sağlanmasında, alanlardaki doğru soru 

dağılımı ve benzer zorluk derecesinin tüm alanlarda uygulanması etkin olmuştur. 

 

2010 TOTEK YETERLĠK SINAVI I. AġAMASININ KATILAN 

ADAYLARA GÖRE  DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: 

 

Sınava kaçıncı kez girdiklerine bakıldığında, adayların % 47’sinin böyle bir 

sınava ilk kez katıldıkları belirlenmiştir. Adayların % 52’si ise daha önce sınava girip 

başarısız olan adaylardı. 

 
Hekimlerin yeterlik  sınavı katılım durumları 

 

Board  Sınavına Sayı Yüzde 

Katıldım 52 52,0 

Katılmadım 47 47,0 

Yanıt vermeyen 1 1,0 

Toplam 100 100,0 

 
 



 

Adayların çalıĢtıkları kurumlara göre dağılımı aşağıdaki tabloda 

görülmektedir. Adayların önemli bölümü halen üniversite (%41,0) ve devlet (%39,0) 

hastanesinde çalıştıkları saptanmıştır 

 

Hekimlerin halen çalıştıkları kurumlara göre dağılımı 
 

 Kurum Sayı Yüzde 

Üniversite Hastanesi 41 41,0 

Devlet Hastanesi 39 39,0 

Özel Hastane 11 11,0 

Askeri Hastane 6 6,0 

Diğer 3 3,0 

Toplam 100 100,0 

 
 

Adayların uzmanlık eğitimlerini tamamladıkları yıllara göre dağılımı 

değerlendirildiğinde, son 6 yılda uzman olanları çoğunlukta olduğu ( % 59), en fazla 

2005 ve 2010 mezunlarının sınava katıldığı belirlenmiştir. 

 

Hekimlerin uzmanlık eğitimlerini tamamladıkları tarihlere göre dağılımı.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yıl Sayı Yüzde 

1979 1 1,0 

1989 1 1,0 

1992 1 1,0 

1994 2 2,0 

1995 1 1,0 

1996 1 1,0 

1997 3 3,0 

1999 2 2,0 

2000 3 3,0 

2001 5 5,0 

2002 7 7,0 

2003 3 3,0 

2004 8 8,0 

2005 14 14,0 

2006 11 11,0 

2007 5 5,0 

2008 6 6,0 

2009 9 9,0 

2010 14 14,0 

Yanıtsız 3 3,0 

Toplam 100 100,0 



 

Sınava katılan uzman hekimlerin çoğunluğu (%46,0) uzmanlık eğitimlerini 

üniversite hastanesinde tamamladıkları saptanmıştır. 

 
Hekimlerin uzmanlık eğitimlerini tamamladıkları kuruma göre dağılımı 

 
 
 
 

 

 

 

 

Sınava katılan adayların sınav öncesi tahminleri incelendiğinde adayların %48’i 

yeterlilik sınavında başarılı olacağını düşünürken  % 39’u emin olmadığını belirtti. 

 
Hekimlerin Yeterlik Sınav Sonucuna ilişkin tahminleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurum Sayı Yüzde 

Üniversite Hastanesi 46 46,0 

Devlet Hastanesi  35 35,0 

Diğer  5 5,0 

Yanıtsız 14 14,0 

Toplam 100 100,0 



 

2010 TOTEK YETERLĠK SINAVI I. AġAMASININ GERĠ BĠLDĠRĠM 

VE DEĞERLENDĠRME FORMLARINA GÖRE  DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: 

 

2010 Yeterlik sınavı öncesi adaylara dağıtılan ve sınav sonrası doldurmaları 

istenen değerlendirme formlarına göre de değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme 

sonuçları tabloda görülmektedir. Sınav sonunda hekimlere yöneltilen ve 9’lu Likert 

ölçeği ile değerlendirmeleri (1_kesinlikle katılmıyorum/çok kötü -  9_kesinlikle 

katılıyorum/çok iyi) istenen yedi önermeye verilen puanların ortalamaları aşağıdaki 

verilmiştir. Buna göre sınavın zorluğu açısında adayların nötür kaldıkları, sınavın 

süresi, hazırlanışı, soruların konulara dağılımı, bilenle bilmeyeni ayırd etme özelliği, 

uzmanlık eğitimin değerlendirilmesi ve kapsamının ÇEP içinde kalması gibi açılardan 

iyi bir sınav olduğu görüşü ifade edilmiştir. 

 
 

Değerlendirme anketindeki önermelerin puan ortalama ve standart sapmaları  

 

 Ortalama 
Std. 

Sapma 

1. Sınav zordu 5,51 1,85 

2. Sınav süresi yeterliydi 7,86 1,82 

3. Sınavın altyapı ve organizasyonu iyiydi 6,99 2,07 

4. Sınav bilenlerle bilmeyenleri ayırt edebilecek şekilde hazırlanmıştı 6,35 2,21 

5. Sınavdaki soruların konulara dağılımı dengeliydi 6,34 2,01 

6. Sınav uzman değerlendirmesi için uygundu 6,13 1,96 

7. Sınav içeriği uzmanlık eğitimimim kapsamı ile uyumluydu 6,10 2,19 

 
 

Adaylardan 13’ü anketin eklemek istedikleriniz bölümüne görüş yazarak 

iletmişlerdir. Bu görüşlerden bir tanesi sınavın yerinin değişikliğinin konaklama 

açısından sıkıntı yarattığı konusunda olmuştur. 3 aday baskı hataları ve soruları 

Türkçe diline eleştiri getirmişler, 3 aday daha sonradan iptal edilen 74. soru ile 

yanlışlığı belirtmişlerdir. 6 aday sınavın düzeyinin çok iyi olduğunu belirterek, 

çabalar için katkıda bulunanlara teşekkür etmişlerdir. İki aday da sınav öncesi ve 

sırasında TOTBİD ve TOTEK Yönetim Kurulu ve Başkanlarının yanlarında odlularını 

hissettiklerini ve uzman olduklarını hissettiklerini ifade etmişlerdir. 

 



 

 

ÇIKARIMLAR VE ÖNERĠLER: 

 

1- Sınav genel olarak başarılı geçmiştir. Sınav öncesi titiz hazırlık dönemi ile 

yapılandırılmış bir sınav yapma amacımıza büyük ölçüde yaklaşılmıştır. 

Önümüzdeki yıl bize bu konuda yol gösterecek önemli ip uçları elde 

edilmiştir. 

2- Sınav için soru toplama sıkıntısı bu sene de yaşanmıştır. 

3- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile uyumlu bir 

çalışma gerçekleştirilmiştir. Bir çok konuda analizleri yapılabilmesi bu sayede 

daha kolay olmuştur. ÖSYM ile yaşanan sorunların Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile yaşanmasının mümkün olmayacağı 

öngörüsü elde edilmiştir. 

4- Sınav başarı ortalaması baraj kabul edilen 60 puanın üzerine çekilmiş. İlk 

defa bu sene adayların yaklaşık % 80’i 2. aşamaya katılmaya hak 

kazanmıştır. Böylece geçmiş senelerde birkaç puanla başarısı olan adaylar 

da sınavda başarılı olmuşlardır. Önümüzdeki yıllarda 2. aşama sınavının 

rahat ve olanaklar dahilinde yapılabilesi için körvün 55-60 arasında tutulması 

konusunda bir fikir elde edilmiştir. 

5- Sınavda öyküye dayalı, figür ve radyolojik tetkikler içeren (problem oriented 

questions-POQ) soruların % 17 düzeyinde kalması üzüntü verici olmuş ve 

eleştirilere sebebiyet vermiştir. Bu nedenle gelecek yıl bu oranın en az  % 

40’a çıkarılması amaçlanmıştır. 

6- Sınava İzmir dışından girecek adaylar için konaklama ve ulaşım 

olanaklarının sağlanması ya da bu konuda adayların desteklenmesi yerinde 

olacaktır. 

 

 

 

 

 

 



 

TEŞEKKÜR: 

 

TOTEK Yeterlik Sınavı I. aşama sınavına emeği geçen başta ve desteğini 

bizden esirgemeyen TOTBİD Başkanı Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral’a, TOTBİD 

Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Halit Pınar’a, TOTEK Başkanı Prof. Dr. Feza 

Korkusuz'a, Eski Başkan Prof. Dr. Semih Aydoğdu'ya ve başta Prof. Dr. Mustafa 

Karahan olmak üzere tüm TOTEK Yönetim Kurulu üyelerine, en büyük yardımcım 

Doç. Dr. İlhami Kuru'ya, Doç. Dr. Şükrü Solak'a (Hiç bir zaman bizi yalnız 

bırakmamıştır), tüm soru hazırlayan çok kıymetli TOTEK üyelerine, başta Uzman Dr. 

Ayhan Çalışkan olmak üzere Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Başkanı ve tüm öğretim üyelerine teşekkürü bir borç bilirim.  

En derin saygılarımla, sevgi ile kalın. 
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Prof. Dr. Ġ. Teoman BENLĠ 
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2. AġAMA RAPORU 

 

Prof. Dr. Ġ. Teoman BENLĠ 

TOTEK Yeterlik Sınav Komisyonu BaĢkanı 

 

 

TOTBĠD - TOTEK YETERLĠK SINAVI 2. AĢaması 28 Kasım 2010 tarihinde 

TOTBĠD Genel Merkezinde yapılmıĢtır. Bu sınava 1. AĢama’yı bu sene geçmiĢ olan 

79 kiĢiden 78 kiĢi ve daha önceden 1. AĢama’yı geçip 2. AĢama’da baĢarısız olan 5 

kiĢi olmak üzere 83 kiĢi katılmıĢtır. Bu katılım miktarı, geçmiĢ yıllara nazaran en 

yüksek düzeydir. Bu sene 1. aĢamayı geçen adaylardan biri sınava girmemiĢtir. 

HAZIRLIK VE SINAV: 

1. AĢama Sınavı’nın sonuçları, açıklanır açıklanmaz, daha önce ÇEP kursunda 

görev dağılımı yapılan TOTEK Yönetim Kurulu üyelerinden 2. aĢama için soru 

istenmiĢtir. Çok kısa zamanda sorular hazırlanıp, Ġris Ġnteraktif ġirketine iletilmiĢ ve 

sınavdan 1 gün önce tüm sorular TOTEK Yönetim Kurulu üyeleri ile gözden 

geçirilmiĢ, bazı sorularda gerekli düzeltmeler yapılmıĢ, aynı gün TOTEK Yeterlik 

Sınav Komisyonu BaĢkan Yardımcısı Doç. Dr. Ġlhami Kuru  tarafından deneme sınavı 

yapılarak, sınavın geçerliliği test edilmiĢtir. 

EK 28



 

 

Bu yıl, TOTEK Yönetim Kuruluna önerdiğim ve Yönetim kurulunca kabul edilen 

2. aĢamanın 9 istasyona çıkartılması ikinci kez uygulanmıĢtır. Bu istasyonlardan üçü 

beceri ve 6’sı bilgi değerlendirme istasyonlarıdır. Bu istasyonlar,  alan adı ve “Yol 

ġeması” (Blue Print) uyarınca soru alt baĢlıkları Ģunlar seçilmiĢtir: 

 ĠletiĢim ve Onam Alma Beceri Ġstasyonu – Omurga Cerrahisi – Nörolojik 

defisit eĢlik eden torakolomber vertebra kırığı 

 Muayene Becerisi Ġstasyonu – Üst Ekstremite Hastalıkları ve El Cerrahisi – 

Omuz muayenesi 

 Cerrahi Beceri Ġstasyonu – Alt Ekstremite Hastalıkları ve Ayak Cerrahisi – 

Chevron Osteotomisi 

 

 Bilgi Ölçme Ġstasyonları : 

o Anatomi 

o Kas Ġskelet Sisitemi Tümör ve Enfeksiyonları- Osteokondrom- Tanı 

ve prognoz 

o Travma – Travmatik Kalça Çıkığı- Tanı ve tedavisi 

o Artroskopik Cerrahi ve Spor Travmatolojisi – Patellar Kondromalazi- 

Tanı ve tedavisi 

o EriĢkin Rekonstrüktif Cerrahi ve Artroplasti- Yüksek Tibial 

Osteotomi- Tedavi ve Komplikasyonları 

o Pediatrik Ortopedi – GeliĢimsel Kalça Displazisi – Tanı ve Tedavisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bu alanlardaki soruları:  

 

 ĠletiĢim ve Onam Alma Beceri Ġstasyonu – Omurga Cerrahisi –  Prof. Dr. Ġ. 

Teoman Benli 

 Muayene Becerisi Ġstasyonu – Üst Ekstremite Hastalıkları ve El Cerrahisi – 

Doç. Dr. Hayrettin Kesmezacar 

 Cerrahi Beceri Ġstasyonu – Alt Ekstremite Hastalıkları ve Ayak Cerrahisi – 

Doç. Dr. Önder Kılıçoğlu 

 Anatomi – Prof. Dr. Ġbrahim Tekdemir 

 Travma – Doç. Dr. Önder Kalenderer  

 Artroskopik Cerrahi ve Spor Travmatolojisi – Prof. Dr. Mustafa Karahan 

 Pediatrik Ortopedi- Op. Dr. Emel Gönen 

 Kas Ġskelet Sistemi Tümörleri ve Enfeksiyonları – Prof. Dr. Volkan Öztuna 

 EriĢkin rekonstrüktif Cerrahi ve Artroplasti – Doç. Dr. Tuğrul Eren 

tarafından hazırlanmıĢtır. 

 

Cerrahi Beceri Ġstasyonu için Doç . Dr. Önder Kılınçoğlu büyük çaba sarfetmiĢ, 

bu aĢamada kullanılacak ayak maketlerini ve osteotomi yapılması için Synthes 

Türkiye’den motorları temin etmiĢtir. Bu vesile ile kendisine tekrar Ģükranlarımı 

sunmayı bir borç bilirim. 

Ġris Ġnteraktif ġirketi tarafından 12 adet bilgisayar temin edilmiĢ ve 6 adet bilgi 

ölçme sorusu geçen yıllarda olduğu gibi “Core” (FiĢ açma) soru tekniği ile 2 veya 3 

aĢamalı olarak hazırlanmıĢtır.  

Sınavdan bir gün önce tüm yol göstermeler hazırlanmıĢ, sınav yapıcıların görev 

yerleri belirlenmiĢtir. Beceri odaları hazırlanmıĢ. Beceri sınavları da Doç. Dr. Ġlhami 

Kuru üzerinde test edilmiĢtir. 

Sınav günü saat 8.30da sınav yapıcılara görevleri verilmiĢ ve sınavla ilgili 

gerekli eğitim verilmiĢtir. Sınav denekleri Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve 

Travmatoloji Anabilim Dalından 2 asistan Dr ve 2 personel olarak temin edilmiĢtir.  

Sınav Ana Kumanda Merkezinde Prof. Dr. Feza Korkusuz ve Prof. Dr. Semih 

Aydoğdu görev almıĢlardır. 

Bilgisayar odasında Prof. Dr. Mustafa Karahan denetiminde 2 gözetmen; Prof. 

Dr. Volkan Öztuna ve Doç. Dr. Tuğrul Eren görev almıĢtır. 



 

Beceri odaları ikiĢer tane hazırlanmıĢ, her istasyon asıl sınav yapıcı bir de 

değiĢtirme için yedek sınav yapıcı görevlendirilmiĢtir. Cerrahi Beceri odasında ikiĢer 

sınav yapıcı hazır bulunmuĢlardır.  

 

2. AġAMA  SINAV YAPICILARIN 

GÖREV DAĞILIMI 

A. ANA KUMANDA MERKEZĠ: 

SORUMLU DR. FEZA KORKUSUZ ve 

DR. SEMĠH AYDOĞDU 

 

B. ANATOMĠ ĠSTASYONU DEĞERLENDĠRME: 

GÖREVLĠ DR. MEHMET ARAZĠ 

 

C. SINAV YAPICILAR: 

 GÖREVLĠ DEĞĠġTĠRME 

ONAM ODASI -1 DR. ġÜKRÜ SOLAK  

CERRAHĠ BECERĠ-1 DR. ÖNDER KILINÇOĞLU 

DR. MURAT DEMĠREL 

 

DR. CEM NURĠ AKTEKĠN 

MUAYENE BECERĠ-1 DR. HAYRETTĠN 

KESMEZACAR 

 

  DEĞĠġTĠRME 

ONAM ODASI -2 DR. BURAK AKAN  

CERRAHĠ BECERĠ-2 DR. EMEL GÖNEN DR. ÖZGÜR YILDIRIM 

MUAYENE BECERĠ-2 DR. MEHMET DEMĠRTAġ 

DR. BERK GÜÇLÜ  

 

 

D. BĠLGĠSAYAR ODASI 

GÖREVLĠ SALON SORUMLUSU 

DR. TUĞRUL EREN DR. MUSTAFA KARAHAN 

DR. VOLKAN ÖZTUNA  

 

E. SINAVA GĠRMEYENLERĠN ĠZOLASYONU VE DEĞĠġĠM GÖZLEMCĠSĠ: 

GÖREVLĠ DR. ÖNDER ERSAN 

DR. ERTUĞRUL ERġAHĠN 

 



 

ĠletiĢim ve Onam Alma Becerisi odasında Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından 2 asistan (Dr. Murat Köken ve Dr. 

Mehmet Yüzügülen) hasta yakını olarak rol almıĢlardır.  

Muayene Becerisi Ġstasyonunda, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden iki ileri 

yaĢlı personel model olarak yer almıĢlardır. 

Sınav sonuçları, “Kontrol Merkezi”nde on-line olarak izlenmiĢ, tüm beceri 

istasyonu sonuçları da sisteme girilerek sonuçlara kısa sürede ulaĢılmıĢtır. Anatomi 

Değerlendirmede Prof. Dr. Mehmet Arazi görev almıĢlardır. 

 

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 

II. AŞAMANIN GENEL  DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 

Her istasyon 100 üzerinden değerlendirilmiĢ olup, sınava giren tüm adayların 

tüm istasyonlar dâhil edildiğindeki ortalama baĢarısı 900 üzerinden 521.53 olup, 

istasyon baĢı ortalama baĢarı ise 57.95 puan olduğu saptanmıĢtır.  

2. AĢama sınavında, sınava giren 84 adaydan sadece 3 (% 3.6) adayın tüm 

istasyonlardan barajı geçtiği saptanmıĢtır. Bunlar;  Serkan Uludağ, Ramazan 

AkmeĢe ve Atilla Sancar Parmaksızoğlu isimli adaylardır. Bu adaylar sırasıyla 

81.11, 72.22 ve 67.78 puan ortalama baĢarı elde etmiĢlerdir.  

Ortalama puanlara göre kazanan adaylar sıralandığında bu sınavın birincisi 

81.11 puanla Serkan Uludağ, ikincisi 72.78 puanla Gazi Huri, üçüncüsü 72.22 

puanla Ramazan AkmeĢe, dördüncüsü 71.67 puanla Tulgar Toros ve beĢincisi 

71.11 puanla BarıĢ Kocaoğlu Atilla Sancar Parmaksızoğlu olmuĢtur. Bu 

sıralamaya girmesine rağmen Gazi Huri, Tulgar Toros ve BarıĢ Kocaoğlu az bir puan 

farkla birer istasyondan baraj altı kalmıĢlardır. 

TOTEK Yeterlik Sınavı 2. AĢama kuralları gereği sadece 1 istasyonda baraj olan 

50 puan altı kalan ancak genel ortalamaları 50 puan ve üstü olan adaylar ile tüm 

istasyonları geçen adaylar baĢarılı sayılmaktadır. Tüm istasyonlardan geçen 3 adaya 

ilaveten bir istasyondan baraj altı olan ve genel ortalamaları 50 puan ve üstü olan 20 

(% 24.1) aday olduğu belirlenmiĢtir. Buna göre bu aĢamayı kazanan sadece 23 (% 

27.7) kiĢi olduğu belirlenmiĢtir.  



 

TOTEK Yönetim Kurulu ve Sınav yapıcıların oluĢturduğu komisyon sınav 

sonrası genel ortalaması 50 üzerinde olup 2 istasyondan baraj altı kalanların da 

sınavını baĢarılı sayılmasına karar vermiĢ ve böylece 23 (% 27.7) aday daha sınavı 

kazananlar arasına girmiĢtir. Böylece toplam 46 (% 55.4) kiĢi TOTEK Yeterlik 

Sınavı 2. aĢamada baĢarılı olmuĢtur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınavda baĢarısız olanların sayısı 37 (% 44.6) olup, bunlardan 15 (% 18.1)’i  üç, 

15 (% 18.1)’i  dört ve 7 (% 8.4)’si beĢ istasyonda baraj altı kalan adaylardır. 

Adaylardan 13 (% 15.7)’ünün genel ortalaması 50’nin altında kalmıĢ ve bu adayların 

tamamı 4 ve üzeri istasyonda baraj altı kalmıĢlardır. Genel ortalaması 50 üzerinde 

olmasına rağmen 14 aday 3 ve üzeri istasyonda baĢarısız olmuĢlardır. 

 

 

 

II. AŞAMANIN ALANLARA GÖRE  DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 

2. AĢamada yer alan 9 istasyonda baraj altı kalan ve baĢarılı olanların sayısı ve 

adayların ortalamam puan olarak baĢarıları aĢağıda görülmektedir. 

 



 

 

2. aĢamada adayların büyük çoğunluğu (% 86.7 - % 97.6) beceri istasyonlarında 

baĢarılı olduğu belirlenmiĢtir. Son yıllarda muayene ve onam almadaki düĢük baĢarı 

oranları giderek yerini yüksek baĢarıya bırakmaktadır. Bu sene verilen 7 dakikalık 

sürenin (sürenin 1 dakika kısaltılmasının) sonuçları olumsuz etkilemediği de 

saptanmıĢtır. 

Diğer taraftan Anatomide adayların % 85.5 (71 aday)’nin baĢarılı olduğu ve 

adayların ortalama 63.7 alması da sevindirici olup adayların yeterlik sınavına 

hazırlanırken anatomiye önem verdiklerini göstermektedir. 

Sınav tekniği açısından Kas Ġskelet Sistemi Tümörleri ve Enfeksiyonları, EriĢkin 

Rekonstrüktif Cerrahi ve Artroplasti, Artroskopik Cerrahi ve Spor Hekimliği ve Travma 

alt alanlarında adayların baraj notu olan 50 civarında ortalama baĢarı gösterdikleri ve 

% 59 ile % 72.3 arasında adayın bu istasyonları geçtiği, sonuç olarak bu istasyonları 

iyi çalıĢtığı saptanmıĢtır.  

Bu sınavda Pediatrik Ortopedi sorusundaki baĢarı dağılımın sınav tekniği 

açısından iyi olmaması nedeniyle ( %38 baĢarılı) ve adayların ortalama 38.6 puan 

aldıkları saptanmıĢ olup sorunun çalıĢtığı, ancak adaylara zor geldiği belirlenmiĢtir. 

Soruda soru kökünün uzun olması ve Ģıkların fazla ve uzun cümlelere sahip olması 

soruyu zorlaĢtıran faktörler olduğu düĢünülmüĢtür. 

 

ĠSTASYON ALAN ORT. PUAN BAġARILI  BARAJ ALTI 

ONAM OMURGA CER.                     77.4 81 2 

MUAYENE   ÜST EKST.EL CER.                       68.7 80 3 

CERRAHĠ ALT EKST.AY.CER. 69.7 72 11 

BĠLGĠSAYAR ANATOMĠ 63.7 71 12 

BĠLGĠSAYAR KĠS TÜMÖR. ENF. 55.9 60 23 

BĠLGĠSAYAR TRAVMA 49.0 49 34 

BĠLGĠSAYAR PEDĠATRĠK ORT. 38.6 31 52 

BĠLGĠSAYAR ERĠġKĠN REK.CER 51.2 51 32 

BĠLGĠSAYAR ARTROSKOPĠ S.H. 48.1 46 37 



 

II. AŞAMAYI KAZANANLARIN ÇALIŞTIKLARI KURUMLARA GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 

2010 Yeterlik Sınavı 2. aĢamayı kazanan 46 kiĢiden 17 (% 36.9)’si SB Devlet 

Hastanelerinde, 17 (%36.9)’si Üniversite Hastanelerinde, 4 (% 8.7)’ünün Askeri 

Hastanelerde ve 8 (% 12.5)’sinin Özel Hastanelerde çalıĢtığı belirlenmiĢtir. 

Üniversitelerde çalıĢan baĢarılı adayların 6’sı Vakıf Üniversitelerinden, 11’i 

Devlet Üniversitelerindendir. En baĢarılı Üniversite BaĢkent Üniversitesi olup (6 

aday), onu Çukurova Üniversitesi (2 aday) takip etmektedir. Büyük Ģehirlerdeki 

Devlet Üniversitelerinden 4 aday baĢarılı olmuĢ, diğer 6 baĢarılı aday büyük Ģehirler 

dıĢındaki üniversitelerden sınava katılmıĢlardır (Erciyes Üniversitesi: 1, Sütçü 

ĠmamÜniversitesi: 1, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi: 1, Gazi Osman PaĢa  

Üniversitesi: 1, Mustafa Kemal Üniversitesi: 1, Fırat Üniversitesi: 1). 

SB Devlet Hastanelerinde çalıĢanlardan 10’u Ġstanbul, Ankara ve Ġzmirde ve 7’si 

büyük Ģehirler dıĢındaki Devlet Hastanelerinde çalıĢmaktadır.  

GATA’dan üç kiĢi, Kocaeli Derince Askeri Hastanesinden 1 kiĢi sınavı 

kazanmıĢtır.  

Özel Hastanede çalıĢan 8 kiĢiden dördü Ġstanbul’da, 3’ü Ġzmir’e ve 2’si büyük 

Ģehirler dıĢındaki özel hastanelerde çalıĢmaktadır. Özel Hastanede çalıĢan adylardan 

3’ünün Acıbadem Özel hastanesinden, 3’ünün Ġzmir Mikrocerrahi hastanesinden 

olması dikkat çekicidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. AŞAMA SINAV SONUÇLARINA GÖRE ADAYLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 

2010 yılı Yeterlik sınavı 1. aĢamayı kazanan 79 kiĢiden 1 dıĢında tamamı 2. 

aĢamaya girmiĢ ve bu adaylardan 43 (% 55.1)’ü 2 aĢamayı da baĢarmıĢtır. Daha 

önceki senelerde 1. aĢamayı geçip 2. aĢamada baĢarısız olan 5 adaydan 3 (% 60)’ü 

baĢarılı olmuĢ, 2 aday ise yine baĢarısız olmuĢtur. 

 

GERİ BİLDİRİMLER ve SONUÇLAR: 

 

1- Sınav genel olarak baĢarılı geçmiĢtir. 

2- Sınavdan adayların çoğunluğu memnun olmuĢ, sınav komisyonuna teĢekkür 

yazıları yazmıĢlardır. 

3- Kart açma (Core) sınavı deneyimlerinin az olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

Önümüzdeki sene ÇEP kursunda ve kongrede sınav istasyonları açmanın 

yararlı olacağı düĢünülmüĢtür. 

4- Tüm alanlardaki sorular çalıĢmıĢ, beceri istasyonlarında yüksek baĢarı elde 

edilmiĢtir. Pediatrik Ortopedi dıĢında tüm alanlardaki sorularda ölçme 

değerlendirme açısından uygun sorular hazırlandığı belirlenmiĢ, Pediatrik 

Ortopedi sorusu adaylara nispeten zor gelmiĢtir. 

Sonuç olarak, YETERLĠK SINAVI 2. AġAMASI'da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 

yüksek bir baĢarı sağlanmıĢtır  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2011 YILI YETERLİK SINAVI PLANLAMASI: 

 

1 Aralık – 30 Haziran 2011 : Soru toplanması ve tasnifi 

1 Temmuz- 31 Ağustos 2011: Soruların seçilmesi ve kaynak doğrulamalarının 

yapılması 

1 Eylül – 15 Eylül 2011: Soruların ÖSYM’ye teslimi ve genel değerlendirme 

15 Eylül -30 Eylül 2011: Deneme Sınavı ve çalıĢmayan ve tereddütlü soruların 

yeniden gözden geçirilmesi 

1 Ekim – 15 Ekim 2011: 1. AĢama Sınavı 

15 Ekim – 15 Kasım 2011: 2. AĢama Sınavı Hazırlıkları 

15 Kasım – 30 Kasım 2011: 2. AĢama Sınavı 

 

TEŞEKKÜR: 

 

Sınavda baĢarılı olan tüm adayları kutlarım. Ancak sınava giren tüm adayları da 

çabaları için gönülden teĢekkür ederim. 

Sınavda büyük desteğini gördüğüm TOTBĠD BaĢkanı Prof. Dr. Mahmut Nedim 

Doral’a, TOTEK BaĢkanı Prof. Dr. Feza Korkusuz'a, Eski BaĢkan Prof. Dr. Semih 

Aydoğdu'ya, Prof. Dr. Mustafa Karahan'a, Prof. Dr. Volkan Öztuna'ya, Prof. Dr. 

Mehmet Arazi'ye, Doç. Dr. Hayrettin Kesmezacar'a, Doç. Dr. Önder Kılınçoğlu'na, 

Doç.Dr. Tuğrul Eren'e, Dr. Emel Gönen'e, Doç. Dr. Önder Kalenderer'e olmak üzere 

tüm TOTEK Yönetim Kurulu üyelerine, en büyük yardımcım Doç. Dr. Ġlhami Kuru'ya, 

Doç. Dr. ġükrü Solak'a (Hiç bir zaman bizi yalnız bırakmamıĢtır), yine yoğun iĢleri 

arasında bize destek veren Prof. Dr. Mehmet DemirtaĢ'a, sınav yapıcı olarak bize 

destek veren Dr. Berk Güçlü'ye, Dr. Burak Akan'a, Dr. Önder Ersan'a, Dr. Murat 

Demirel'e, Dr. Özgür Yıldırım'a, Dr. Ertuğrul AkĢahin'e, Dr. Cem Nuri Aktekin'e  

sınavda modellik yapan Ufuk Üniveristesi Tıp Fakültesi Ortopedi Travmatoloji 

Anabilim Dalı asistanları Dr. Murat Köken ve Dr. Mehmet Yüzügülen'e, aynı 

üniversiteden 2 personele, baĢta Nermin Ünal, Fahriye Sözer, Gizem ÇavuĢ, Kevser 

Koca olmak üzere Ercan Murat ve Dilek Elmadan oluĢan tüm TOTBĠD çalıĢanlarına 

ve baĢta Tayfun bey, Hakan Bey ve Alper bey olmak üzere tüm Ġris Ġnteraktif 



 

çalıĢanlarına ve cerrahi beceri sınavda kullandığımız malzemeyi temin eden Synthes 

Türkiye'ye teĢekkürü bir borç bilirim. En derin saygılarımla, sevgi ile kalın. 

  

 

 

 

Prof. Dr. Ġ. Teoman BENLĠ 

TOTBĠD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığı  

Yeterlik Sınav Komisyonu BaĢkanı 
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KLĠNĠK EĞĠTĠMDE TEMEL 

KAVRAMLAR ve GÜNCEL 

YAKLAġIMLAR 

Doç.Dr.Pemra C.ÜNALAN

III. TOTBĠD-TOTEK Eğitim ÇalıĢtayı

1 – 2 Nisan 2011

Marmara Üniversitesi HaydarpaĢa Kampüsü

Tıpta DeğiĢimin Arkaplanı

Tıbbın dayandığı bilimler geniĢledi:

Biyomedikal bilimler

+

Sosyal ve insani bilimler

Tıbbın değiĢen yaklaĢımı:

Biyomedikal yaklaĢım

Biyopsikososyal yaklaĢım

KarmaĢıklaĢan, 

boyutları çeĢitlenen 

sağlık, sağlık sistemleri ve

tıbbi uygulamalar

Eğitim bilimlerinde yaĢanan

köklü dönüĢüm:

YAPILANDIRMACI 

YAKLAġIM

Bağlamsal, karmaĢık,

interaktif öğrenme

Toplumsal ve kültürel olanın

ve

Bireyselliğin öne çıkması

Eğitim İçeriği: üç ana koridor

NĠTELĠKLĠ UZMAN HEKĠM 

YETĠġTĠRMEK ve 

NĠTELĠKLĠ HĠZMET VERMEK

Bilimsel Temel 

Sağlayan Alanlar ve

Bilgiye Yönelik Eğitim

Hekimlik Uygulamaları

ve 

Beceri Eğitimi

Profesyonel Tutum,  

DavranıĢlar ve

Profesyonellik Eğitimi

KANITA DAYALI TIP

EĞĠTĠM PROGRAMI

Çekirdek Eğitim Programı + Bireysel Koridorlar
(Öğrenen özellikleri  ve içeriğin doğasını dikkate alarak 

birbirini besleyen birden fazla yöntem kullanmak )

Özetle Tıp Eğitiminde Güncel Durum

EĞĠTĠM ÇIKTILARI

1

PERFORMANS 

düzeyinde 

belirleme 

2

Odağına 

profesyonel ve 

kiĢisel 

GELĠġĠMĠ 

yerleĢtirme

EĞĠTĠM SÜRECĠ

3

Nitelikli 

hekim

Nitelikli 

sağlık 

hizmeti 

SONUÇLAR

Alt-

yeterlik2

Bilgi

Beceri

Alt-yeterlik1

Yeterlik

Bi

Y1

Bc

T

Y2

Tutum

İki Tanım: Yeterlik…

• İlgili bilgi, beceri, tutum ve/ veya alt-yeterliklerden 
oluşan bütün

Performans

Y1

Y4

Y2

Y3

Y5
Organizasyon

Planlama

Klinik karar verme

ĠletiĢim

Profesyonellik
Psikomotor 

beceri X

• İlgili tüm yeterlik alanlarının 

bir araya gelmesiyle oluşan 

davranış bütünü

• Kendini oluĢturan 

yeterliklerin 

toplamından fazlası

–Bağlamsal bilgi ve 

beceriler gerektirir

Ġki tanım: Performans…

EK 29
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Eğitimde DeğiĢimin Yönü

• Süreç yönelimli öğrenim

– GeliĢime odaklı

• Profesyonel/ mesleki 
ve kiĢisel geliĢim

• Klinik 
PERFORMANS’a
odaklı 

• EĞĠTĠM ÇIKTILARINA/ 
YETERLĠĞE dayalı eğitim

– Odağında yeterlikleri 
tanımlanmıĢ 
performanslar

• ĠĢ baĢında öğrenme ve 
değerlendirme

– ĠĢe dayalı öğrenme ve 
ölçme-değerlendirme

Öğrenenin gereksinimleri

• DerecelendirilmiĢ sorumluluk ve denetim

• Düzenli, yapılandırmacı geribildirim

• Her aĢamada öğrenim hedeflerinin ortaya konulması 
ve bunlara ulaĢma stratejilerinin tanımlanması

• Belli bir düzende değerlendirilme ve takdir görme

• Kariyer planlama

Klinikte eğitim

Tek baĢına BĠLMEK, GÖZLEMEK ve/veya YAPMAK 
üzerinden giden eğitim etkinlikleri yeterli değil

DÜZEYLENDĠRĠLMĠġ KLĠNĠK DENEYĠMLER
+

GERİBİLDİRİM

REFLEKSİYON, DÜZEYE UYGUN YÖNLENDİRME

Klinik eğitimin kalbi: 

GERĠBĠLDĠRĠM/ REFLEKSĠYON!

Ancak

AraĢtırmalara göre klinik ortamlarda 

yapılandırılmıĢ gözlem ve geribildirim 

oranı çok düĢük 

(% 7-35 arasında) 

*OYSA

ARAġTIRMALARA GÖRE 

GERĠBĠLDĠRĠMĠN ÖĞRENME ÜZERĠNDE

OLUMLU ETKĠLERĠ VAR!

Ör: Bir meta-analizde geribildirimin 

öğrencilerin akademik kazanımları 

üzerindeki etki büyüklüğü 

0,79 hesaplanmıĢ – Hattie, 1999

Uzmanlık eğitimi için 

kritik nokta: 

Klinikte öğrenme, ÖD, 

yapıcı geribildirim ve 

danıĢmanlık vermek

Bu konuda ilerleyebilmek için 

EĞİTİCİEĞİTİMLERİ

düzenlemek

Hekimlik uygulamaları ve beceri eğitimi

 Genel hekimlik becerileri 
(teknik olmayan)
Hikaye alma, fizik 

muayene, hasta-hasta 
yakınını bilgilendirme/ 
danıĢmanlık, yara bakımı, 
takım çalıĢması vb genel 
hekimlik uygulamaları 

 Alana özel teknik, 
giriĢimsel beceriler
• Tanı ve tedaviye yönelik 

alana spesifik testler, 
iĢlemler, giriĢimler, küçük-
büyük cerrahi giriĢimler

Bu beceriler İle ilgili 

eğitim  süreci hangi 
ortamlarda 

yürütülebilir?

Klinik?
Hasta Güvenliği?

Simüle

ortamlar/hastalar?

Klinik Eğitimde Öğrenme ve Değerlendirme 

Yöntemleri

Ġş Başında Öğrenme

-Kritik durum tartışması

-Yapılandırılmış olgu 
tartışması 

-Refleksiyon oturumları

-Reflektif Portfolyo

-Rol Model

-Simulasyonlar

-Disiplinlerarası öğrenme     
etkinlikleri…

•Genel (Summative)  

•Biçimlendirici / GeliĢimci 

(Formative)

- Mini-CEX, P-MEX                  -
MSF, akran değerlendirme         
- Global derecelendirme,         

- “Critical incident reports”      
- “Medical record review” vs

Reflektif portfolyo

Standardize Klinik Simule
Sınavlar (etik-OSCE + SH)

Yapılandırılmış Sözlü Sınav…

Ġş Başında 
ÖĞRENME YÖNTEMLERĠ

Ġş Başında 
DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ

SĠMULASYON:
Otantik hasta ya da sağlık/hastalık durumlarının 

sergilenmesine yarayan araç, kiĢi, ortam ya da 

düzenlemeler. Bu ortamda öğrenenin de karşılaştığı 
duruma gerçek  hayatta olduğu gibi yanıt vermesi 
istenir. 
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Girişim Becerilerinin Direkt Gözlemi
(Direct Observation of Procedural Skills; DOPS)

• Basit tanısal ve giriĢimsel iĢlemlerde 

öğrencinin  teknik (operatif) ve profesyonel 

yeteneklerini değerlendirmek  ve geliĢimsel 

geri bildirimde bulunmak için kullanılan bir 

yöntemdir. 

• Özgün giriĢimin kendisine ek olarak iletiĢim 

becerilerini ve hasta takibini de içeren  holistik

(bütünsel/tüme dayalı) bir değerlendirmedir. 

Girişim Becerilerinin Direkt Gözlemi
(Direct Observation of Procedural Skills; DOPS)

• ĠĢlemin tamamı ya da parçaları değerlendirilebilir.

• Öğrencinin yeterliliğine iĢlemin defalarca 

değerlendirilmesi sonrası karar verilebilir.

• Değerlendirme gerektiren “Mecburi ve Opsiyonel

GiriĢimler” , seviyeleri, giriĢim/değerlendirme 

sayısı ve hangi eğitim yılı 

içinde tamamlanacakları 

önceden belirlenir.

• Bunlar “Alana Özgün 

Yetkinlikler”e göre belirlenir  

DOPS dezavantajları

• Değerlendirmeden önce formun öğretim üyesi ve 

öğrenci tarafından beraberce gözden geçirilmesi 

eğitim için faydalı, stresi azaltıcı ve değerlendirme 

iĢini kolaylaĢtırıcı olmakta ama yapılamazsa…

• Ne kadar değerlendirmenin yeterli olduğu bilinmiyor

• DüĢük skorlar baĢarısızlık olarak algılanıyor, 

öğrenmeyi ketleyebiliyor. Bundan sonra ne 

yapılacak… 

• Kıdemsiz öğretim üyeleri tarafından daha çok 

değerlendirme yapılıyor. Değerlendirici yanlılığı???
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Girişim Temelli Değerlendirme
(Procedure-Based Assessment; PBA)

Bu Değerlendirme Yöntemi 2 Temel Yapıdan Oluşur:

• Ana Alanlar / Yetkinlikler

 6 ana alanda yetkinlikler belirlenmiştir. 

 Her alan altındaki yetkinlikler tüm girişimler için çoğu 
zaman ortaktır. 

• Değerlendirme
– Herbir aşama için “Gözlenmedi” / “Gelişmesi gerekli” / 

“Yeterli” olarak değerlendirme yapılır.

 Genel olarak ise 4 seviye üzerinden değerlendirme 
yapılır. 

Girişim Temelli Değerlendirme
(Procedure-Based Assessment; PBA)

• Appendektomi

• MEME – Aksilla diseksiyonu (seviye II-III)

• KOLOREKTAL – Sağ kolektomi

• KOLOREKTAL – Kolonoskopi

• KOLOREKTAL – Perianal fistül için lay open/fistülotomi

• ELEKTİF – Inguinal herni onarımı

• ACİL – Akut karın için laparotomi

• ACİL – Künt ve delici karın travmalarında laparotomi

• ACİL – İnce bağırsak rezeksiyonu

• ENDOKRİN - Paratiroidektomi

• ENDOKRİN – Total tiroidektomi

• HPB - ERCP

• HPB – Laparoskopik kolesistektomi

• HPB – Karaciğer rezeksiyonu

Girişim Temelli Değerlendirme
(Procedure-Based Assessment; PBA)

Girişim Temelli Değerlendirme
(Procedure-Based Assessment; PBA)

Değerlendirme formu, çalışma formu ile birlikte kullanılır. Bu formda becerilerin 

performansı sırasında istenen/beklenen ile 

istenmeyen/beğenilmeyen/yetersiz durumların tanımları yer almaktadır.  



Klinik Eğiticinin Rolleri, 
Nitelikleri ve Yeterlikleri

Doç. Dr. YeĢim ġenol

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

III. TOTBĠD-TOTEK Eğitim ÇalıĢtayı-2011

Ġdeal Klinik eğitim

Ġyi yapılandırılmıĢ
Klinik eğitim programı
ve ortamı

Etkili klinik 
eğitici

Kendi öğrenme 
sorumluluğunu 
üstlenen öğrenci

-Konu alanı
uzmanı

-Mentor
-Yönlendirici
-Rol model

-Koç

-Bağım(sız)lı
-Katılımcı

-YarıĢ eden

-Tıbbi 
uygulamalar
-Disiplinler
-Yeterlikler

Bu sunum neyi içeriyor?

• Klinik eğitmenin rolü

• Etkili klinik eğitici

• Klinik eğitmenin yetkinlikleri

• Mikrobeceri eğitiminde eğitmenin rolü

Öğrencilerinizi aktif katılımları için cesaretlendiriyor musunuz
yoksa yanınızda durup sadece gözlem yapmasına mı izin veriyorsunuz?

Öğrencilerinize, becerilerini uygulamaya dökmeleri 

için yeterli fırsat tanıyor musunuz? Temel ve klinik bilimleri birleĢtirerek klinik 

tıbbın bütünlüğünü sağlamaya çalıĢıyor musunuz?

EK 30



Öğretiminizin teĢvik edici ve araĢtırmaya yöneltici özellikleri 
var mı?

Öğrencilerinizi hastayla görüĢürken ya da onu muayene
ederken yakından denetliyor ve performansları 
hakkında iĢe yarayacak geri bildirimler veriyor 
musunuz?

Uygulamalı problem çözümü öğretiminizde önemli mi?
Öğrencileriniz için ulaĢılabilir, dost ve yardımcı mısınız?

Klinik eğitmenin rolü

Doktor = Öğretmen

Bakım hizmeti

Bilgi veren

Role model

KolaylaĢtırıcı

Değerlendiren

Eğitim programı ve ders planlayan

AraĢtırma sürecinin yaratıcısı

Klinik eğitmen

- Klinik eğitmenler CANMEDS, ACGME vb 
kuruluĢlar tarafından tanımlanmıĢ 
yeterliklere aĢina olmalı



Yeterlikler

ACGME (Accreditation Council for 

Graduate Medical Education)

• Tıbbi bilgi

• Hasta bakımı 

• Uygulama ağırlıklı eğitim

• ĠletiĢim becerisi

• Profesyonellik

• Sistem temelli öğrenme

CANMEDS (The Canadian Medical 

Education Directions for Specialist)

• Alan uzmanı

• Yönetici

• Profesyonel

• Ekip üyesi

• Bilim adamı

• Sağlık savunucusu

• iletiĢimci

http://meds. Queensu.ca/medicine/obgyn/pdf/CANMEDS2005booklet/pdf
http://acgme.org/outcome/comp.

Klinik eğitmen

- YaĢantısal öğrenme/ iĢe dayalı öğrenme
-YaĢantısal öğrenmenin merkezinde zengin 
klinik deneyimler ve yaĢayan somut 
deneyimler bulunmaktadır. 

ĠĢe- deneyime dayalı öğrenme

deneyim

uygulama

genelleme

yansıtma

Rehberlik önemlidir Kolb, 1984

Deneyime dayalı öğrenme

• Uygulama:
• Hastada hangi belirti ve bulgular 

bulunabilir
• Yöntem: beyin fırtınası

• Deneyim: 
• Öğrenci (uzmanlık) hasta ile 

süpervizyon alarak görüĢür ve muayene 
eder

• Yansıtma:
• Olgu sunumu ve tartıĢması
• Asistan geribildirim alır

• Genelleme:
• Eğitmenden didaktik bilgi

• Uygulama:
• Bu hastadan ne öğrendim?
• Bir sonraki sefere neler yapmalıyım?

Klinik eğitmen

- Eğitim programlarını, öğrenme 
yöntemlerini ve ölçme değerlendirme 
yöntem seçimlerini çıktı temelli bir 
yaklaĢımla yapmalı

http://meds/


Klinik eğitici ile ilgili 
kavramlar

Etkili bir eğitmen

• Öğretilen becerilerde uzmandır.

• KarĢıdakine cesaret verir.

• Açık (iki yönlü) bir iletiĢim kurar.

• Gerektiği an geri bildirim sağlar

KOÇLUK

• Eğitimin zor ve yorucu olabileceğini, eğitim 
stresiyle nasıl baĢa çıkacağını bilir 

- Uygun dozda mizah

- Stres belirtilerinin gözlenmesi

- Gereğinde mola

- Öğrencinin başarısızlığına değil, başarısına

odaklanmıştır

KOÇLUK

Ġyi bir eğiticinin özeliklerine sahip olmanın 
yanı sıra;

• Övgü ve olumlu sözler sarf eder

• Öğrencinin özgüvenini   incitmeden 
yanlıĢları düzeltir                                   

• Dinler ve gözlemler

• Sabırlı ve destekleyicidir.

MENTOR (AKIL HOCALIĞI)

• KiĢiyi bir alanda geliĢtiren kiĢi

• Belli bir alanda çalıĢılır

• Mentor, mentorluk alan kiĢinin 
sorumluluğunu taĢır

• Onu takip eder, zayıf ve güçlü yönlerini 
belirler

• GeliĢiminden, hedefe ulaĢmasından kiĢi 
kadar sorumludur

MENTOR (AKIL HOCALIĞI)

• AraĢtırmada daha net, ama klinik 
eğitmenler için mentorluk programları az 
ya da yok

• BaĢarılı klinik eğitmenler deneme-
yanılma

• Akıllı ve güvenilir danıĢman

• Rol model



Ne öğreteceğim

Nasıl öğreteceğim?

Kime öğreteceğim?

Öğrencinin anladığını
nasıl anlayacağım?

Öğrencilerin en beğendikleri eğitmenler iyi hazırlık yapan eğitmenledir Etkili Klinik eğitici
(Stanford öğretim üyesi geliĢim modeli)

• Olumlu bir eğitim ortamı

• Oturumun kontrolü- grup dinamikleri

• Amaçların aktarılması

• Öğrenme ve hatırlamanın teĢvik edilmesi

• Değerlendirme

• Geribildirim

• Kendi kendine öğrenmenin sağlanması

Olumlu eğitim ortamı

• Klinik deneyim, eğitim etkinliğini ve 
klinik eğitim ortamını planlar ve gerekli 
hazırlıkları yapar. 

• TeĢvik eder

• Tüm öğrencilerin kendilerini ifade 
etmelerine olanak tanır

Anlamanın ve akılda tutmanın 
sağlanması-YANSITMA (refleksiyon)

• Ġçerikle anlamlı iliĢki kurulmasının 
sağlanması

• MetabiliĢsel süreç – düĢünme üzerinde 
düĢünme

Ne oldu? Analiz

Genelleme 
yapma

Gelecek 
eylem planı

Deneyerek öğrenme döngüsü (Kolb)

Değerlendirme

• Bilgi, beceri ve tutumların önceden 
belirlenen hedef- çıktılara göre ölçme 
süreci

• Öğrencinin hangi noktada olduğunu 
bilmesi, gelecekteki eğitimini planlaması 
ve verilen eğitim yetkinliği için gerekli

Değerlendirme

• ĠĢ baĢında gözlem ve değerlendirme
– Minicex (Mini klinik sınav)

– DOPS (Doğrudan gözlem)

– P-MEX (Mini profesyonellik 
değerlendirilmesi)

– PBA (Cerrahi iĢlemlerin doğrudan 
gözlenmesi ve değerlendirilmesi) vb…



Geribildirim

• Öğrencilere performansları hakkında 
bilgi sağlamadır. 

• Ġyi yapılırsa iç gözlem ve kendi kendine 
değerlendirmeyi teĢvik eder. 

Geribildirim

• Geribildirimdeki en önemli engel 
eğitmenlerin eğitim alanları doğrudan 
gözlememeleridir.

• Kuzey Amerika’da tüm tıp hayatı boyunca 
hastayla görüĢürken ve muayene ederken izlenen 
ve geribildirim alan öğrencilerin oranı %10’un 
altında, hiç süpervizyon almayan öğrencilerin 
oranı %30’un altında

( Hunt CE et al. Acad Med 1999, Ramani, Med Teach 2009)

Geribildirim

• Çoğunlukla etkili olmayan geribildirimler 
tercih edilmektedir
– Aferin, kötü hasta iletiĢimin var vb 

Geribildirim

• Yargılamayan

• Tanımlayıcı

• Spesifik davranıĢ ve hareketler

• Yapıcı

• Ġyi zamanlanmıĢ

• Olumlularla baĢlanan

• Bireysel

Higgs, Adv in Health Sci Edu, 2007

“Dundee çıktı temelli eğitim modelinin”  
uyarlaması

nasılne

Doğru iĢi yapma

ĠĢi doğru yapma

ĠĢi doğru kiĢinin
yapması

nasıl

ne zaman

( Ramani et al. Med Teach 2008)

nasılne

Doğru işi yapma

nasıl

nezaman

1. Zaman etkili eğitim
2.Yatan hastalarla eğitim
3.Ayaktan tedavi ortamında eğitim
4.Yatak baĢı eğitim
5.ĠĢe dayalı değerlendirme
6.Geribildirim verme



nasıl

İşi doğru yapma

nasıl

1. Ġstek gösterme- Ģevkle yaklaĢım
2. Klinik öğretime iliĢkin 

ilkelerin anlaĢılması
3. Farklı düzeydeki öğrenciler için

uygun stratejilerin kullanılması
4. Etkin geribildirim ilkelerini bilmek ve 
uygulamak
5. Rol modeli olmak
6. Beklenmedik eğitim anını 
yakalamak

( Ramani et al. Med Teach 2008)

nasılne İşi doğru kişinin
yapması

ne zaman

1. Geribildirim talep etmek
2.Ġç gözlem
3.Sürekli profesyonel geliĢim
4.DanıĢmanlık
5.Eğitim bilimiyle uğraĢmak

( Ramani et al. Med Teach 2008)

Klinikte ne yapalım?

• Ortamı ve zamanı düzenlemek önemli

• Olumlu eğitim ortamı

• Gerçek ortam, gerçek hayat!

• Her gün “bugün ne öğrendiniz?” 
sorusuyla bitmeli…

• 5 aĢamalı mikrobeceriler

• 5 basamaklı 

• Klinikten en üst düzeyde yararlanmayı 
sağlamak için geliĢtirilmiĢ

• YapılandırılmıĢ sorular bütünü

• “One minute preceptor”
Neher; 1992

Mikrobeceriler

Hastayla ilgili açık uçlu sorular sor!

Bence İYE
Bu hasta hakkında ne 

düşünüyorsun?

Patolojik 
Femur kırığı
ile birlikte
hiperkalsemi

Ġkinci adım

• Neden böyle 

düĢünüyorsun 

• Destekleyen 

kanıtlarını söyler 

misin?

Düz grafide fraktür 
yanısıra proksimal 
Femurda litik
lezyonlar
AkutBöbrek 
yetmezliği ve 
Hiperkalsemisi var



• Cevabına 
geribildirimde bulun

• Genel kural öğret

Evet, öyküyü iyi 
almışsın, doğru muayene 
ettin ve doğru tetkikler 

istedin, doğru 
yorumladın. Tedavide ne 

yaparsın?

Üçüncü adım

• Doğru yaptıklarını 
pekiĢtir

……doğru, uygun 
sırada yaptın
Uygun tetkiki 
istedin…

Dördüncü adım

• YanlıĢ yaptıklarını   düzelt!

• Genel kuralları tekrarla

Bu dönemde 
hastada 
antibiyotik  
kullanımına 
gerek yok!

Çok 
teşekkürler
Düzeltirim…

BeĢinci adım Öğrencilerin özellikleri

BaĢlarken
– Eğitici bağımlıdır

– Kendilerinden bilgi, 
beceri ve tutum olarak 
ne beklendiğinden emin 
değildir

– Ġyi tasarlanmıĢ eğitim 
ortamına gereksinim 
duyarlar

– Geribildirime 
gereksinim duyarlar

(Stritter F, 1986)

Klinik uygulamalar
• Gözlediklerini 

uygulamak isterler
• Pasif dinleyici olmak 

istemezler
• Eğitim yöntemlerinde 

çeĢitlilik beklerler
• Birey olarak iletiĢim 

kurulmasını isterler
• Güvenli eğitim ortamı 

isterler

Bitirirken
• Öğrenci kendi sorumluluğunu üstlenir
• Kendi eğitim sürecini planlamak ister, 

eğitmen pasif
• Geribildirim alma gerekliliğini bilir ve 

bunu sistematik uygular
• Bütüncül yaklaĢım içindedir.



Eğitici bağımlı öğrenci
Kendi eğitim ihtiyaçlarını fark edip, 
onları geliştirme sorumluluğu 
gösteren öğrenci

SONUÇTA

Klinik eğitmenden en çok beklenilen üç özellik (n= 180 uzmanlık öğrencisi)
Çok önemli olanlar
Klinik yeterlik
Rol model
ġevk heyecan duyma 
En az önemli olanlar
Bilimsel aktivite
Organizasyon becerisi
Asistan otonomisine saygı

Bunchel,Fam Med, 2005

Son söz

• Beklenen performansın iyi tanımlandığı 
amaç ve öğrenim hedefleri

• Etkili eğitmen- değerlendirme

• Uygun klinik ortam

YapılandırılmıĢ klinik eğitim

Amaç ve 
öğrenim hedefleri Etkili eğitmen

değerlendirme

Süpervizyonlar

Beklenen performansın
Ġyi tanımlanması

Bol tekrar
Uygun klinik ortam

Beklenen performansın
Elde edilmesi için 

bol tekrar

TEŞEKKÜR EDERİM

III. TOTBĠD-TOTEK Eğitim ÇalıĢtayı-2011
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Klinikte Beceri 
Eğitimi

Prof. Dr. Mustafa Karahan

Eğiticilik geçmişim

• 1976 – 1985 Özel ders hocalığı
• 1988 – 1993 Ort. ve Trav. Uzmanlık Eğitimi
• 1993 – Öğretim Üyeliği
• 2006 – Artroskopik Motor Beceri Kursu
• 2008 – TUSYAD Eğitim Komisyonu 
• 2009 – TOTEK Yönetim Kurulu Üyeliği
• 2009 – ISAKOS Onaylı Eğitim Merkezi
• 2010 – ESSKA Eğitim ve Burs Komisyonu 

2

Klinikte Eğitim Durumları

• Çıraklık modeli
• Hasta odaklı model
• Büyük vizitler
• Kısa vizitler
• Eğitim vizitleri
• Diğer (motor beceri eğitimi)

3

Hedef kitle

• Tıp öğrencisi (17 y. – 24 y. )
• Uzmanlık öğrencisi (23 y. – 35 y. )
• Alt dal uzmanlık öğrencisi (30 y. - 35 y.)
• Paramedikal öğrenciler (25 – 35 y.)

– Fizyoterapist
– Spor bilimleri mezunu

4

Tıp öğrencisi karşımıza geliyor.

2. sınıf
5. sınıf
6. sınıf

Asistanlık
Uzman

5

Temel bir öğrenme / öğretilme 
paradoksu

• Öğrenmek aktif bir eylem
• Öğretilmek pasif bir eylem

6
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Tıp
eğitimi

• Afeksiyon (azim)
• Kognisyon (bilişsel – düşünsel)
• Psikomotor (motor beceri)

7

A

PK

A

PK

Hekim olma azmi

• Hekim olacağını hissetmiyor, öğrencinin 
hekim olacağı hatırlatılmalı

• Hekimliği her yönüyle anlatmalı
– Özellikle heves kıran tarafları

• Tekrar hekim olmak isteyip istemediği 
sorulmalı

8

Çıraklık eğitimi (herhangi bir 
meslekte)

• Ne olmak istediğini bilir
• Mesleğe odaklıdır
• Ustasını geçme ?

9

Bizim mesleğimizde ustamızı 
geçmek zorundayız

• Gelişmekte olan bir bilim
– Ben öğrenciyken hepatit C ve AIDS yoktu
– Mide yanması antacid ile tedavi ediliyordu

• Uygulaması tavsiye edilen bilgilerin belki 
de yanlış olduğunu ve de bu bilginin 
değişebileceğini belirtmek gerek.

• Ustayı geçmenin tek yolu özgür düşünce ve 
araştırma

10

Tıp Eğitimi = Araştırma

11

Klinikte Beceri Eğitimi

12



• Artroskopik girişimler en 
sık yapılan 
girişimlerdendir.

• Artroskopik cerrahi 
eğitimine çok önem 
verilir.

• Ancak öğrenme eğrisi 
düşük açılıdır.

• Klinik ortamlarda
giderek azalan eğitim 
süreleri

Yeni eğitim yöntemlerine ihtiyaç 

var.

• Zaman ve maliyeti gözönüne alan 

yöntemlere ihtiyaç var.

• Diğer disiplinleri de içermelli

– Kineziyoloji

– Eğitim bilimleri

Basketbol maç sırasında 
öğrenilmez.

• Öğrenciler önce …
– Kuralları öğrenirler
– Top sürmesini,
– Pas atmasını ve 
– Şut çekmesini öğrenirler. 

Çocuk kondüktör yetiştirmek için

• Düzenli olarak
• Değişik kombinasyonların tekrarı
• Belirli devamlı ve kesik kesik hareket, 
• Dairesel ve çizgisel biçimde

Benzer işlerde beceri 

transferi mümkündür.

Renal by-pass
8 tekrar

değerlendirme

Abdominal by-pass
8 repetitions

değerlendirme

İkincil Abdominal by-pass

değerlendirme

İkincil Renal by-pass

değerlendirme

A B DC

Bu temellere dayanarak.

“temel becerileri çalıştırdığımızda ana 
hedefin eğitimini gerçekleştirilecek”

Ama hangi temel beceriler …



Artroskopi sırasında

• 2 elimizi kullanırız

• Gördüklerimizi iki 

elimizle koordine ederiz

• 2 boyutta görürken 3 

boyutta hareket ederiz

• Anında reaksiyon verip

• Uygun oranda tepki 

veririz

• 42 hekim 37 ± (25- 60) y
• Tüm hekimler bir eğitim merkezinde 

değerlendirildirler
• Grup A

– Deneyimli cerrahlar
• Grup B

– Deneyimsiz cerrahlar
• Her kişi tek tek alındı
• Asıl ölçümden önce sadece bir kez 

denemeye izin verildi

• Deneyimli cerrahlar daha iyi beklenti 
zamanı yaptılar. 
(113.86±36.49 vs. 83.09±23.43, t=3.28 p=0.002)

• Deneyimli cerrahların çift el kullanımları 
daha iyi idi.
(Spearman’s correlation coefficient r= -0.41; p=0.008 r= -0.33; 
p=0.033)

• Daha sık artroskopi yapanların daha iyi 
beklenti zamanları vardı. 
(p=0.049, p=0.031, p=0.027)

22

TOT-DER  3. lük ödülü

23

http://www.lafayetteinstrument.com/product_detail.asp?ItemID=235
javascript:void(0)


Klasik olarak çocuk öğrenci

• Öğretilir
• Bilgiler şekere bandırılarak verilir
• Neye ihtiyacı olacağına eğitmen karar verir

28

Erişkin öğrenci

•Otonomdur 
•hedefe yöneliktirler. 
•ilgi yönlüdürler. 
•İşlerinde en yararlı olacak olan parçaya 
yönelirler.
•Saygı beklerler. 
•Her birisinin kendine özgü motivasyon yöntemi 
vardır.

29

Öğeler Analitik öğrenci Global öğrenci

Ses En iyi sessiz ortamda çalışır En iyi, arka planda gürültü veya 

müzik olduğunda çalışır

Işık Odanın iyi aydınlatılmasını tercih eder Hafif ışığı tercih eder

Dekor Çalışma masasını tercih eder Basit bir sandalye veya yatakta 

çalışmayı tercih eder

Devamlılık Göreve başladıktan sonra mutlaka 

bitirmelidir

Sık molalara ihtiyaç duyar, aynı anda 

birden fazla iş üzerinde çalışmak ister

Plan Ilkelere , şartlara ve prosedürelere sadık

kalmayı tercih eder

Daha az plan yaparak, yaratıcılığını 

kullanmayı tercih eder

Sosyal yapı Tek başına veya bir uygulayıcıyla 

beraber öğrenmeyi tercih eder

Grup içinde öğrenmeyi tercih ederr to 

learn with peers

İhtiyaçları Öğrenme sırasında nadiren yemek yer, 

su içer, sigara içer

Öğrenme sırasında yemek yemeyi, su

içmeyi, sigara içmeyi tercih eder

30



Algısal mod

• Görsel öğrenciler

– “seyret”, “bak” ve “gör” kelimeleri
• Kinestetik öğrenciler

– “hisset”, “hareketlen” ve “tecrübe” gibi yardımcı ipucu 
kelimeleri

• Analitik öğrenciler

– “analiz”, “araştır” ve “neden-niçin” gibi ipucu 
kelimeler

• İşitsel öğrenciler

– genellikle sesli tanımlamalardan daha çok 
yararlanırlar.

31

Ölçülemeyen performans 

geliştirilemez
• Performans eğrisi
• Performans platosu
• Koruma Testleri
• Transfer Testleri
• Öğrencinin kişisel yeteneği
• Yetersiz / Uygunsuz Görev Tanımı ve / vaya Gösterimi
• Önceki Yanlış veya Modası Geçmiş Performanstan 

Etkilenme
• Hatalı Düzeltme / Destekleme
• Duygusal faktörler
• Öğrencinin Performansı Yetersiz Hatırlaması 32

Sonsöz 

• Usta – çırak ilişkisi
• Eğitimde araştırmanın rolü
• Motor beceri eğitimi
• Erişkin öğrenci

33

Teşekkür ederim

34



Asistan Anketi Çalışması (TASLAK) 

 

Bu çalışmanın amacı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık eğitiminin kalitesinin 

arttırılması ve standardizasyonunun sağlanabilmesi için öncelikle öğrencilerin eğitimin farklı 

boyutları ile ilgili algılarının bir ölçek aracılığıyla değerlendirilmesidir. Böylelikle Literatür 

bilgisi ve mesleğin içinden uzman kişilerin görüşleri ışığında algı ölçeği oluşturulmuştur. 

Ayrıca anket ön çalışmasında uzman görüşlerinin sayısı arttırılıp 18 kişiye çıkarılacaktır ve 

ölçek daha da geliştirilebilecektir.  Veri toplama işlemi sona erdikten sonra ölçeğin faktör 

yapısı belirlenecektir. Elde edilen veriler betimleyici ve açımlayıcı istatistiklerle 

değerlendirilecektir. 

 

Sayın Katılımcılar, 

Bu anket Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi için yürütülenbir  

bilimsel çalışmaiçin veri toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın genel amacı Ortopedi 

ve Travmatoloji Uzmanlık eğitiminin kalitesinin arttırılması ve standardizasyonunun 

sağlanabilmesini etkileyen faktörleri incelemektir. Toplanacak veriler üzerinde analiz 

aşamasında, bireysel değerlendirme yapılmayacaktır.  Öncelikle her bir maddenin bütününü 

dikkatlice okuyunuz ve kendinizi en iyi tanımlayan numarayı yuvarlak içine alınız. 

Cevaplarınızı verirken aşağıdaki puan skalasından yararlanınız. Çalışmanın sağlıklı sonuçlar 

vermesi için tüm maddelerin cevaplandırılması gerekmektedir. Lütfen, tüm maddeleri 

dikkatlice okuyunuz ve boş bırakmayınız. 

Katkılarınız için teşekkürler.. 

 

0 1 2 3 4 5 

Kesinlikle  

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Pek 

katılmıyorum 

Kısmen 

katılıyorum 

Katılıyorum Kesinlikle 

katılıyorum 

 

 

1.  Aldığım tıpta uzmanlık eğitiminin mesleki bilgi düzeyimi yeterince geliştirdiğini düşünüyorum. 0 1 2 3 4 5 

2.  Aldığım tıpta uzmanlık eğitiminin mesleki  beceri düzeyimi yeterince geliştirdiğini düşünüyorum. 0 1 2 3 4 5 

3.  Kliniğimiz/Anabilim dalımızın teknik donanımı  (bilgisayar, internet, maket, vb.) tıpta uzmanlık 
eğitimim için yeterlidir. 

0 1 2 3 4 5 

4.  
Kliniğimizdeki/Anabilim dalımızdaki  öğretim üyelerinin eğiticilik/öğreticilik niteliği tıpta uzmanlık 

0 1 2 3 4 5 
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eğitimi için yeterlidir. 

5.  Kliniğimizdeki /Anabilim dalımızdaki  öğretim üyelerinin sayısı tıpta uzmanlık eğitimi için 
yeterlidir. 

0 1 2 3 4 5 

6.  Kliniğimizde/anabilim dalımızda kendime örnek aldığım  öğretim üyeleri vardır. 0 1 2 3 4 5 

7.  Kliniğimizde/anabilimdalımızda yapılan makale –seminer saati uygulamaları tıpta uzmanlık 
eğitimime katkıda bulunmaktadır. 

0 1 2 3 4 5 

8.  Kliniğimizde/anabilim dalımızda tıpta uzmanlık eğitimi alanların mesleki kurs ve kongrelere 
katılımları özendirilir. 

0 1 2 3 4 5 

9.  Kliniğimizde/anabilim dalımızda tıpta uzmanlık eğitimi alanların yurtdışına eğitim amaçlı 
seyahatleri (kongre-kurs dışında) özendirilir. 

0 1 2 3 4 5 

10.  Kliniğimizde/anabilim dalımızda tıpta uzmanlık eğitimi kapsamında düzenli bir rotasyon sistemi 
uygulanmaktadır. 

0 1 2 3 4 5 

11.  Kliniğimizde/anabilim dalımızda uygulanan rotasyon sistemi mesleki bilgi ve becerime katkıda 
bulunmaktadır. 

0 1 2 3 4 5 

12.  Kliniğimizde/anabilim dalımızda verilen tıpta uzmanlık eğitimi, temel cerrahi ve tıbbi becerilerimi 
geliştirmesi bakımından yeterlidir. 

0 1 2 3 4 5 

13.  Kliniğimizde/anabilim dalımızda verilen tıpta uzmanlık eğitimi, ortopedi ve travmatolojiye ait 
becerilerimi geliştirmesi bakımından yeterlidir. 

0 1 2 3 4 5 

14.  Kliniğimizde/anabilim dalımızda verilen tıpta uzmanlık eğitimi tanı koyma ve tedavi planlama 
becerilerimi geliştirmesi bakımından yeterlidir. 

0 1 2 3 4 5 

15.  Kliniğimizde/anabilim dalımızda verilen tıpta uzmanlık eğitimi temel bilimler alanındaki bilgilerimi 
geliştirmeye katkıda bulunmaktadır. 

0 1 2 3 4 5 

16.  Öğretim üyelerimiz tıpta uzmanlık eğitimi sürecinde bilimsel araştırma yapmamızı özendirir. 0 1 2 3 4 5 

17.  Tıpta uzmanlık eğitimim araştırma yöntemleri bilgisi kazanmam bakımından yeterlidir. 0 1 2 3 4 5 

18.  Hastanemizdeki ameliyathanelerin teknik olanakları ameliyat becerilerimi  geliştirebilmem 
bakımından yeterlidir. 

0 1 2 3 4 5 

19.  Kliniğimiz/anabilim dalımız farklı cerrahi hastalıkları öğrenmeye olanak sağlayacak hasta 
çeşitliliğine sahiptir. 

0 1 2 3 4 5 

20.  Tıpta uzmanlık eğitimim süresince cerrahi becerilerimi geliştirmeye yetecek sayıda ameliyata 
girebiliyorum 

0 1 2 3 4 5 

21.  Öğretim üyelerinin kırık redüksiyon, alçılama vb. uygulamaları öğretebilme bakımından yeterli 
olduğunu düşünüyorum. 

0 1 2 3 4 5 

22.  Öğretim üyelerinin cerrahi teknikleri öğretebilme bakımından yeterli olduğunu düşünüyorum. 0 1 2 3 4 5 

23.  Öğretim üyelerinin tıpta uzmanlık eğitimi alanlara yönelik tavır ve tutumunun mesleki gelişimim 
için yol gösterici olduğunu düşünüyorum. 

0 1 2 3 4 5 

24.  Kıdemli asistanların tıpta uzmanlık eğitimi alanlara yönelik tavır ve tutumunun mesleki gelişimim 
için yol gösterici olduğunu düşünüyorum. 

0 1 2 3 4 5 



25.  Tıpta uzmanlık eğitimi alan akranlarım mesleki bilgi ve becerimin gelişmesine katkıda 
bulunmaktadır. 

0 1 2 3 4 5 

26.  Kliniğimizde/anabilim dalımızda çalışanlar arasındaki sosyal ilişkiler tatmin edicidir. 0 1 2 3 4 5 

27.  Kliniğimizdeki/anabilim dalımızdaki hiyerarşik yapı mesleki gelişimimi olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

0 1 2 3 4 5 

28.  Kliniğimizdeki/anabilim dalımızdaki tıpta uzmanlık eğitimi sürecinde iletişim becerilerinin 
geliştirilmesi önemsenen bir konudur. 

0 1 2 3 4 5 

29.  Kliniğimizdeki/anabilim dalımızdaki tıpta uzmanlık eğitimi sürecinde etik ve deontolojik 
davranışların geliştirilmesi önemsenen bir konudur. 

0 1 2 3 4 5 

30.  Asistanlık sınavlarının sahip olduğum mesleki bilgi ve beceriyi  etkili bir biçimde ölçtüğüne 
inanıyorum. 

0 1 2 3 4 5 

31.  Aldığım tıpta uzmanlık eğitiminin  beni Yeterlilik Sınavına yeterince hazırladığını düşünüyorum. 0 1 2 3 4 5 

32.  Asistan karnesi uygulaması tıpta uzmanlık eğitimi için yararlıdır. 0 1 2 3 4 5 

33.  Asistan karnesi uygulaması tıpta uzmanlık eğitimi alanların mesleki gelişimleri için geribildirim 
sağlamaktadır. 

0 1 2 3 4 5 

34.  Kliniğimizde istifa ya da atama sebebiyle çok sık öğretim üyesi değişikliği olmaktadır. 0 1 2 3 4 5 

35.  Kliniğimizdeki/anabilim dalımızdaki tıpta uzmanlık eğitimi sürecinde hasta muayenesi gibi pratik 

eğitimler ağırlıklı olarak kıdemli asistanlar tarafından verilmektedir. 
0 1 2 3 4 5 

36.  Kliniğimizdeki/anabilim dalımızdaki tıpta uzmanlık eğitimi sürecinde cerrahi uygulamalar sıklıkla 

kıdemli asistanlar tarafından  gösterilmektedir. 
0 1 2 3 4 5 

37.  Tıpta uzmanlık eğitimi sürecinde aldığım ücret benim için çok önemlidir. 0 1 2 3 4 5 

38.  Kliniğimizdeki/anabilim dalımızdaki tıpta uzmanlık eğitimi süreci ilaç, hasta muayenesi gibi 
konularda  bilgilerimi geliştirmeye katkıda bulunmaktadır. 

0 1 2 3 4 5 

39.  Yeterlilik sınavı sahip olduğum mesleki bilgi ve beceriyi  etkili bir biçimde ölçtüğüne inanıyorum 0 1 2 3 4 5 

40.  Aldığım tıpta uzmanlık eğitiminin  beni Asistanlık Sınavlarına yeterince hazırladığını 
düşünüyorum. 

0 1 2 3 4 5 

41.         

42.         

43.         

44.         
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TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurumları Anketi (TASLAK)  

 

1.0 Anabilim Dalı veya Kliniğin Genel Bilgileri:  

1.1 Kurum Adı:      İl: 

 Adres: 

 

1.2 Tel: (       )       Faks: 

 

1.3 Elektronik sayfası: 

1.4 e-posta: 

1.5 Kuruluş yılı: 

1.6 ISO kalite belgesi:      Var  Yok 

1.6 Ortopedi ve Travmatolojiye ayrılan yatak sayısı: 

 

1.7 Eğitim verilen alanlar: 

 

a. Travmatoloji 
b. Artroplasti 
c. Spor yaralanmaları/Artroskopi 
d. Pediatrik ortopedi 
e. Omurga cerrahisi 
f. El cerrahisi 
g. Ortopedik onkoloji 

 

1.8 Kurumdan son 5 yıl içerisinde ihtisasını tamamlayarak uzman olanların sayısı: 

1.9 Eğitim için belirlenen (a) amaçlar ve (b) hedefler 
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TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurumları Anketi (TASLAK)  

 

2.0 Anabilim Dalı veya Kliniğin İnsan Kaynağı 

Üniversite Sağlık Bakanlığı 

Öğretim Elemanı Sayı Eğitim Sorumlusu Sayı 
Profesör  Şef  

Doçent  Şef Yardımcısı  

Yardımcı Doçent  Başasistan  

Uzman  Uzman  

Asistan  Asistan  

Sekreter  Sekreter  

Hemşire  Hemşire  

Fizyoterapist  Fizyoterapist  

Alçı teknisyeni  Alçı teknisyeni  

Diğer  Diğer  

 

 Kliniğinizin insan kaynağı ile ilgili eklemek istediğiniz ek bilgi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurumları Anketi (TASLAK) 

3.0 Anabilim Dalı veya Kliniğin İstatistikleri: 

 

3.1 Yıllık poliklinik sayısı: 

3.2 Yıllık cerrahi sayısı: 

3.3 Yıllık ayaktan girişim/müdahele sayısı: 

3.4 Hizmet/Cihaz Altyapısı: 

 

a. Haftalık ameliyat günü sayısı: 
b. Haftalık ameliyat masası sayısı: 
c. Traksiyon masası?       Var  Yok 
d. Cerrahi mikroskop?      Var  Yok 
e. Havalı veya elektrikli delici/kesici motor?   Var  Yok 
f. Artroskopi (ışık kaynağı, artroskop)?   Var  Yok 
g. C kollu skopi       Var  Yok 
h. Ultrasonografi       Var  Yok 
i. Bilgisayarlı tomografi     Var  Yok 
j. Manyetik rezonanas      Var  Yok 

 

4.0 Anabilim Dalı veya Kliniğin Eğitim ve Araştırma Altyapısı: 

 

4.1 Eğitim salonu/Kütüphane:      Var  Yok 

4.2 Abone olunan süreli yayın (dergi) sayısı: 

4.3 İnternete ulaşımı:         Var  Yok 

4.4 Deneysel araştırma veya biyomekanik laboratuvarı:    Var  Yok 



TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurumları Anketi (TASLAK) 

 

4.5 Eğitim Programı  

4.5.1 Yıllık eğitim programı yapılıyor ve uygulanıyor mu?   Hayır  Evet 
4.5.2 Asistan karnesi düzgün tutuluyor mu ?     Hayır  Evet 

4.5.3 Olgu sunumu/tartışma, endikasyon, pre-postop toplantları yapılıyor mu ?  

 Hayır  Evet 

4.5.4 Dergi, literatür saati, makale toplantısı yapılıyor mu?   Hayır  Evet 

4.5.5 Kliniğiniz TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi Gelişim 
Sınavına katılıyor mu ?        Hayır  Evet 

4.5.6 Asistanların ulusal ve uluslararası kongrelere katılmaları destekleniyor mu? 

 Hayır  Evet 

4.5.7 Asistanların yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumlarına kendilerini geliştirmeleri için 
gitmelerine izin veriliyor mu?       Hayır  Evet 

4.5.8 Asistanların tezlerini yayına dönüştürmeleri özendiriliyor mu? 

 Hayır  Evet 

4.5.9 Asistan karnesi düzenli tutuluyor mu?     Hayır  Evet 

4.5.10 Asistan tezleri için araştırma fonu (BAP, TÜBİTAK, TOTBİD vb.) desteği alınıyor 
mu? 

          Hayır  Evet 

4.5.11 Asistanlarınız TOTBİD-TOTEK Temel Bilimler ve Araştırma Okuluna katılıyor 
mu? 

          Hayır  Evet 

4.5.12 Uzmanlarınız TOTBİD-TOTEK Temel Bilimler ve Araştırma Okuluna katılıyor 
mu? 

          Hayır  Evet 

 



TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurumları Anketi (TASLAK) 

 

5.0 Anabilim Dalı veya Kliniğin Yayın Sayıları: 

 

5.1 Anabilim Dalı veya klinik adresli Web of Science (SCI) veri tabanında kapsanan yayın 
sayısı 

5.2 Anabilim Dalı veya klinik adresli PubMed veri tabanında kapsanan yayın sayısı 

 

Ayırdığınız zaman ve katkılarınız için teşekkür ederiz.  

 

Saygılarımızla, 

 

 
Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral Prof. Dr. Feza Korkusuz Doç. Dr. Önder Kalenderer 
TOTBİD Başkanı   TOTEK YK Başkanı  TOTEK YK Üyesi 

 

 



 



TÜRKİYEDEKİ MEZUNİYET SONRASI ORTOPEDİ ve 
TRAVMATOLOJİ EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA – 

ASİSTAN ANKETİ SONUÇLARI 
Duman İG*, Yanat AN**, Özer C*** 

*     Duman IG – Uşak DH Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 
**    Yanat AN – Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji 
AbD, Hatay 
***   Özer C – Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AbD, Hatay  

Bu çalışmamız Şubat 2010 ile Mayıs 2010 tarihleri 
arasında yapıldı.  

Bu dönem itibariyle ülkemizde ortopedi uzmanlık 
eğitimi yapmakta olan tüm asistanları kapsayacak 
şekilde kesitsel tanımlayıcı (cross-sectional 
descriptive) bir anket çalışması planlandı.  

Devlet, özel ve vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerinde 
ve SB eğitim kurumlarında uzmanlık eğitimi alan 
asistanların karşılaştıkları eğitimleri, eğiticileri ile ilgili 
sorunları, sıkıntıları ve sosyal koşulları hakkında 
düşüncelerini belirlemek üzere bir anket formu 
oluşturuldu.  

Form önce elektronik ortamda cevaplanabilir hale 
getirildi. Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimi 
gören asistanların sayısı ve mevcut e-posta adresleri 
TOTBİD aracılığı ile elde edildi. Form asistanlara 
elektronik ortamda gönderildi. Cevap alabilmek için bu 
postalar birkaç kez yinelendi.  

Gelen cevaplar; asistanların çalıştığı eğitim 
kurumlarının eski kuşak (kuruluş tarihi 1980 öncesine 
ait olup gelişmiş eğitim kurumu olarak kabul edilenler), 
orta kuşak (kuruluş tarihleri 1981 – 2000 yılları arasında 
olanlar ve orta derecede gelişmiş kabul edilenler) ve 
yeni kurulmuş (2001 ve sonrası) olmasına göre üçe 
ayrılıp değerlendirildiği gibi aynı cevaplar asistanların 
çalıştığı kurumun devlet üniversitelerinin tıp fakülteleri, 
SB eğitim kurumları veya özel (veya vakıf) 
üniversitelerinin tıp fakülteleri olması şekline göre de 
ayrıca değerlendirildi.  
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Veriler SPSS programında analiz edildi. Kolmogorov-
Smirnov testi ile sürekli değişkenlerin normal 
dağılımları değerlendirildi. Sürekli değişkenler için 
gruplar arası karşılaştırmalar Kruskal-Wallis ve Mann-
Whitney U testi, kategorik değişkenler için ise ki-kare 
testiyle yapıldı. Veriler median (minimum-maximum) ya 
da mean ± standart sapma olarak sunuldu. Anlamlılık 
sınırı olarak 0.05 kabul edildi. 

Katılımcılar soruları / önermeleri Likert yöntemine göre  

kesinlikle katılmıyorum (1),  
katılmıyorum  (2),  
emin değilim (3),   
katılıyorum (4),  
kesinlikle katılıyorum (5)  

şeklinde cevaplandırmışlardır.  

Uzmanlık eğitimi nerede daha iyi yapılır? 

Devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapmak daha iyidir. 
 (Cevaplar eski, orta ve yeni kuşak eğitim kurumlarında çalışıldığına göre değerlendirilmiştir) 

Asistanların bir kısmı  emin olmasalar da orta kuşak eğitim kurumlarında çalışanlar genellikle bu fikre katılmaktadırlar. 

Devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapmak daha iyidir. 
(Cevaplar kurumun devlet üniversitesi, SB eğitim kurumları veya özel (vakıf) oluşuna göre değerlendirilmiştir)  

Özel üniversitelerde (vakıf) çalışanlar arasında bu fikre yatkınlık olsa da genel olarak bir emin olmama hali vardır. 

Gelişmiş üniversite hastanelerinde uzmanlık eğitimi yapmak daha iyidir. 

Asistanların çoğunluğu bu fikre katılmışlardır. 



Gelişmiş üniversite hastanelerinde uzmanlık eğitimi yapmak daha iyidir. 

Asistanların çoğu bu fikre katılmışlardır. Özel üniversite (vakıf) asistanları arasında ise neredeyse fikir birliği vardır. 

Yeni kurulmuş devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapmak daha iyidir. 

Asistanların tümü bu fikri benimsemediklerini söylemişlerdir. 

Yeni kurulmuş devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapmak daha iyidir. 

Asistanlar özel üniversitelerde (vakıf) çalışsalar dahi yeni kurulmuş devlet üniversitelerini tercih etmemektedirler (p< 0.05).  

Özel (vakıf) üniversite tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapmak daha iyidir. 

Asistanların hiçbiri bu fikre olumlu bakmamışlardır. 

Özel (vakıf) üniversite tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapmak daha iyidir. 

Özel (vakıf) üniversitelerinde çalışan asistanlar başta olmak üzere asistanların tümü  bu fikri reddetmekteydiler. 

SB eğitim kurumlarında uzmanlık eğitimi yapmak daha iyidir. 

Asistanlar bu konuda emin değillerdi. 



SB eğitim kurumlarında uzmanlık eğitimi yapmak daha iyidir. 

Asistanlar bu konuda emin değillerdi. 

Gelişmiş şehirlerde bulunan uzmanlık eğitimi veren kurumlar tercih nedenidir. 

Asistanlar bu konuda fikir birliği halindedirler. 

Gelişmiş şehirlerde bulunan uzmanlık eğitimi veren kurumlar tercih nedenidir. 

Özel (vakıf) üniversitelerinde çalışanlar başta olmak üzere asistanlar bu konuda fikir birliği halindedirler. 

Döner sermaye payının yüksek olduğu kurumlar tercih nedenidir. 

Orta kuşak eğitim kurumlarında çalışan asistanlar diğer tüm parametrelere oranla döner sermaye payının en yüksek olduğu 
kurumlarda eğitim almayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir (p< 0.05). 

Döner sermaye payının yüksek olduğu kurumlar tercih nedenidir. 

Döner sermaye katılım payının eğitim kurumu tercihinde önemli olduğu özellikle devlet üniversitesi asistanları arasında çok 
yüksek oranda ortaya çıkmaktadır (p< 0.05). 

Öğretim elemanları 



Öğretim üyesi sayısı ile eğitimin kalitesi arasında orantı vardır. (Bu soru kadroları şef, şef 
yrd. ve başasistanla sınırlı SB eğitim kurumları için geçerli değildir) 

Asistanlar eğitici sayısı ile eğitim kalitesi arasında bir bağlantı olduğu kanısında değillerdi.  

Öğretim üyesi sayısı ile eğitimin kalitesi arasında orantı vardır. (Bu soru kadroları şef, şef 
yrd. ve başasistanla sınırlı SB eğitim kurumları için geçerli değildir) 

Asistanlar eğitici sayısı ile eğitim kalitesi arasında bir ilişki olduğu konusunda emin değillerdi. 

Kliniğinizdeki eğitici sayısı yeterlidir. 

Yeni kurulmuş eğitim kurumlarındaki asistanlar eğitici sayısının yetersizliğinden yakınmaktadırlar (p< 0.05). 

Kliniğinizdeki eğitici sayısı yeterlidir. 

SB eğitim kurumlarında olanlar başta olmak üzere asistanlar bu konuda emin değillerdir. 

Asistan sayısı eğitim kalitesi üzerinde etkili faktörlerdendir. 

Bu konuda özellikle yeni kurulmuş eğitim kurumlarındaki asistanlar fikir birliği halindedirler (p< 0.05). 

Asistan sayısı eğitim kalitesi üzerinde etkili faktörlerdendir. 

Asistanlar genellikle bu ifadeye katılmışlardır. 



Kliniğinizdeki asistan sayısı yeterlidir 

Asistanların bir bölümü bu konuda emin değillerken yeni kurulan eğitim kurumlarındaki asistanlar sayının yetersizliğinden 
bahsetmişlerdir. 

Kliniğinizdeki asistan sayısı yeterlidir 

 Özel üniversitelerde (vakıf) ve SB eğitim kurumlarındaki asistanlar asistan sayısının yetersiz olduğunu söylemişlerdir (p 
<0.05). 

Eğiticilerin branşlaşması iyidir. 

Eski kuşak eğitim kurumlarında çalışan asistanlar başta olmak üzere bu konuda olumlu görüş bildirilmiştir. 

Eğiticilerin branşlaşması iyidir. 

Asistanların bu konudaki görüşleri olumludur. 

Muayenehaneler eğitimi ters yönde etkiler. 

Asistanlar bu konuda emin değildirler. 

Muayenehaneler eğitimi ters yönde etkiler. 

Asistanlar bu konuda emin değildirler. 



Özel hasta muayenesi eğitimi ters yönde etkiler. 

Etkilediğini düşünenler olsa da asistanlar bu konuda emin değildirler. 

Özel hasta muayenesi eğitimi ters yönde etkiler. 

Etkilediğini düşünenler olsa da asistanlar bu konuda emin değildirler. 

Eğiticilerin hepsi bilimsel olarak yeterlidir. 

?????????????????????? 

Eğiticilerin hepsi bilimsel olarak yeterlidir. 

??????????????????????????????? 

Kurumunuzdaki eğiticiler arasındaki ilişkiler iyidir. 

??????????????????????? 

Kurumunuzdaki eğiticiler arasındaki ilişkiler iyidir. 

Diğerleri pek emin olmasalar da özel üniversitelerde (vakıf) çalışan asistanlar bu konuda olumsuz görüş belirtmişlerdir. 
Ancak aradaki farkın istatistiki açıdan önemi yoktur. 



Anabilim dalınızdaki eğiticiler ile asistanların arasındaki ilişkiler iyidir. 

Devlet üniversitelerinde eğiticiler ile asistanlar arasındaki ilişkiler göreceli olarak daha iyi olsa da diğerleri ile arada 
istatistiki anlamda bir fark bulunamamıştır. 

Anabilim dalınızdaki eğiticiler ile asistanlar arasındaki ilişkiler iyidir. 

Yeni kurulmuş eğitim kurumlarında bu konuda bir kuşku olsa da istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır. 

Müfredat (Teorik) 

Eğiticiler tarafından hazırlanıp verilen haftalık ders saati yeterlidir. 

Asistanların tümü haftalık ders saatinin yetersiz olduğunu söylemişlerdir. 

Eğiticiler tarafından hazırlanıp verilen haftalık ders saati yeterlidir. 

Asistanların tümü haftalık ders saatinin yetersiz olduğunu söylemişlerdir. 

Haftalık seminer saati yeterlidir. 

Haftalık seminer saatleri asistanlar tarafından genellikle yetersiz bulunmuşlardır. 



Haftalık seminer saati yeterlidir. 

Haftalık seminer saatleri asistanlar tarafından genellikle yetersiz bulunmuşlardır. 

Haftalık makale saati yeterlidir. 

Cevaplar, genel olarak yetersiz olduğu yönündedir. 

Haftalık makale saati yeterlidir. 

Cevaplar, genel olarak yetersiz olduğu yönündedir. 

Haftalık olgu sunumu, endikasyon ve pre ve postop tartışmaları yeterlidir. 

Yeni kurulmuş eğitim kurumlarında çalışan asistanlar haftalık olgu sunumu, endikasyon ve pre-postop tartışmaların 
yetersiz olduğunu belirtmişlerdir (p< 0.05).  

Haftalık olgu sunumu, endikasyon ve pre ve postop tartışmaları yeterlidir. 

İstatistiki olarak anlamlı olmasa da özel üniversitelerde (vakıf) bu parametre daha da yetersizdir. 

Haftalık konsey toplantısı yeterlidir. 

Asistanlar bu konuda emin değildirler. 



Haftalık konsey toplantısı yeterlidir. 

Bu konuda cevaplar katılmıyorum ve emin değilim grubunda yoğunlaşmasına karşın özel üniversitelerde (vakıf) çalışan 
asistanlar arasında kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum kategorisinde yoğunlaşmaktadır.  

Anabilim dalları arası ortak toplantılar yeterlidir. 

Asistanlar disiplinler arası ortak toplantıların yeterli olmadığı konusunda fikir birliğine varmışlardır (p< 0.05). 

Anabilim dalları arası ortak toplantılar yeterlidir. 

Asistanlara göre bu tür toplantılar yeterli düzeyde yapılmamaktadır. 

TOTBID ve TOTEK tarafından hazırlanan kurslara yeterli katılım sağlayabiliyorum. 

Asistanlar bu kurslara tam olarak katılamadıklarından şikayetçidirler. 

TOTBID ve TOTEK tarafından hazırlanan kurslara yeterli katılım sağlayabiliyorum. 

Asistanlar bu kurslara tam olarak katılamadıklarından şikayetçidirler. 

TOTBID ve TOTEK tarafından hazırlanan kursların yararlı olduğunu düşünüyorum. 

Asistanların çoğunluğu bu kursların yararlı olduğunu düşünmekteydiler. 



TOTBID ve TOTEK tarafından hazırlanan kursların yararlı olduğunu düşünüyorum. 

Asistanların çoğunluğu bu kursların yararlı olduğunu düşünmekteydiler. 

Müfredat (Pratik) 

Kliniğinizde yapılan travma cerrahisi yeterlidir. 

Tüm eğitim kurumlarındaki asistanlar anabilim dallarında yapılan travma cerrahisinin yeterli olduğunu, ancak orta kuşak 
eğitim kurumundaki asistanlar daha fazla travma yaptıklarını belirtiler.  

Kliniğinizde yapılan travma cerrahisi yeterlidir. 

Devlet üniversitesi ve SB eğitim kurumlarındaki asistanlar anabilim dallarındaki travma cerrahisinin yeterli olduğunu 
söylerlerken özel üniversitelerdeki  (vakıf) asistanlar yetersiz olduğunu söylediler (p < 0.05).  

Kliniğinizde yapılan pediatrik cerrahi yeterlidir. 

Eski ve orta kuşak eğitim kurumlarındaki asistanlar anabilim dallarında yapılan pediatrik cerrahinin yeterli olduğunu 
söylerken, yeni kurulmuş eğitim kurumlarındaki asistanlar bu konuda emin olmadıklarını söylediler.  

Kliniğinizde yapılan pediatrik cerrahi yeterlidir. 

Devlet üniversitesi ve SB eğitim kurumlarındaki asistanlar anabilim dallarındaki pediatrik cerrahinin yeterli olduğunu 
söylerken özel üniversitelerdeki (vakıf) asistanlar yetersiz olduğunu söylediler (p < 0.05).  



Kliniğimizde yapılan spinal cerrahi yeterlidir. 

Tüm eğitim kurumlarındaki asistanlar anabilim dallarında yapılan spinal cerrahinin yeterli olmadığını söylediler. 

Kliniğimizde yapılan spinal cerrahi yeterlidir. 

Devlet üniversitesi ve SB eğitim kurumlarındaki asistanlar anabilim dallarındaki spinal cerrahinin yeterliliği konusunda 
emin olmadıklarını söylerken özel üniversitelerdeki (vakıf) asistanlar yetersiz olduğunu söylediler (p < 0.05). 

Kliniğinizde yapılan pediatrik spinal cerrahi yeterlidir. 

Tüm eğitim kurumlarındaki asistanlar anabilim dallarında yapılan pediatrik spinal cerrahinin yeterli olmadığını söylediler (p 
< 0.05). 

Kliniğinizde yapılan pediatrik spinal cerrahi yeterlidir. 

Tüm katılımcılar anabilim dallarında yapılan pediatrik spinal cerrahinin yetersiz olduğunu söylediler.  

Kliniğinizde yapılan girişimsel artroskopi sayısı yeterlidir. 

Tüm eğitim kurumlarındaki asistanlar anabilim dallarında yapılan girişimsel artroskopi sayısının yeterli olduğunu söylediler. 

Kliniğinizde yapılan girişimsel artroskopi sayısı yeterlidir. 

Devlet üniversitesi ve SB eğitim kurumlarındaki asistanlar anabilim dallarındaki girişimsel artroskopi sayısının yeterli 
olduğunu söylerken özel üniversitelerdeki (vakıf) asistanlar yetersiz olduğunu söylediler (p < 0.05).  



Kliniğinizde yapılan girişimsel artroskopi (diz, omuz, ayakbileği, elbileği) çeşitliliği yeterlidir. 

Eski kuşak eğitim kurumlarındaki asistanlar anabilim dallarında yapılan girişimsel artroskopi  ( diz, omuz, ayak bilek, el 
bilek ) çeşitliliğinin yeterli olmadığını söylerken orta kuşak ve yeni kurulmuş eğitim kurumlarındaki asistanlar bu konuda 

emin olmadıklarını söylediler.  

Kliniğinizde yapılan girişimsel artroskopi (diz, omuz, ayakbileği, elbileği) çeşitliliği yeterlidir. 

Devlet üniversitesi ve SB eğitim kurumlarındaki asistanlar anabilim dallarındaki girişimsel artroskopi çeşitliliği konusunda 
emin olmadıklarını söylerken özel (vakıf) üniversitedeki asistanlar yetersiz olduğunu söylediler. 

Kliniğinizde yapılan el cerrahisi yeterlidir. 

Eski ve yeni kurulmuş eğitim kurumlarındaki asistanlar anabilim dallarında yapılan el cerrahisini yeterli bulmazlarken orta 
kuşak eğitim kurumlarındaki asistanlar bu konuda emin olmadıklarını söylediler.  

Kliniğinizde yapılan el cerrahisi yeterlidir. 

Devlet üniversitesi ve SB eğitim kurumlarındaki asistanlar anabilim dallarındaki el cerrahisinin yeterliliği konusunda emin 
olmadıklarını söylerken özel üniversitedeki (vakıf) asistanlar yetersiz olduğunu söylediler (p < 0.05). 

Kliniğinizde yapılan tümör cerrahisi yeterlidir. 

Tüm eğitim kurumlarındaki asistanlar anabilim dallarında yapılan tümör cerrahisinin yeterli olmadığını söylediler. 

Kliniğinizde yapılan tümör cerrahisi yeterlidir. 

Tüm eğitim kurumlarındaki asistanlar anabilim dallarında yapılan tümör cerrahisinin yeterli olmadığını söylediler. 



Eğiticiler asistanlara ameliyat yaptırmaktadır. 

Tüm eğitim kurumlarındaki asistanlar eğiticilerin asistanlara ameliyat yaptırdığını söylediler.  

Eğiticiler asistanlara ameliyat yaptırmaktadır. 

Devlet üniversitesi ve SB eğitim kurumlarındaki asistanlar eğiticilerinin kendilerine ameliyat yaptırdığını söylerken özel 
üniversitelerdeki (vakıf) asistanlar yaptırmadığını söylediler (p < 0.05).  

Diğer bazı konular 

Acil hastalarda anabilim dalları arası iş birliği üst düzeydedir. 

Tüm eğitim kurumlarındaki asistanlar acil hastalarda anabilim dalları arası işbirliğinin yeterli olmadığını söylediler. 

Acil hastalarda anabilim dalları arası iş birliği üst düzeydedir. 

Tüm katılımcılar acil hastalarda anabilim dalları arasındaki işbirliğinin yetersiz olduğunu söylediler. 

Hastanenizin yoğun bakım ünitesi yeterlidir. 

Eski ve orta kuşak eğitim kurumlarındaki asistanlar hastanelerinin laboratuar olanaklarını yeterli bulurken, yeni kurulmuş 
eğitim kurumlarındaki asistanlar yeterli olmadığını söylediler (p < 0.05). 



Hastanenizin yoğun bakım ünitesi yeterlidir. 

Tüm katılımcılar hastanelerindeki yoğun bakım ünitesinin yeterliliği konusunda emin olmadıklarını söylediler. 

Hastanenizin laboratuar olanakları yeterlidir. 

Eski ve orta kuşak eğitim kurumlarındaki asistanlar hastanelerinin yoğun bakım ünitesini yeterli bulurken, yeni kurulmuş 
eğitim kurumlarındaki asistanlar yeterli olmadığını söylediler (p < 0.05). 

Hastanenizin laboratuar olanakları yeterlidir. 

Devlet Üniversitesi ve SB eğitim kurumlarındaki asistanlar hastanelerindeki laboratuar olanaklarının yeterli olduğunu 
söylerken özel (vakıf) üniversitedeki asistanlar yetersiz olduğunu söylediler (p < 0.05).  

Sosyal konular 

Serviste nöbetçi doktor odasının konforu yeterlidir. 

Orta kuşak ve yeni kurulmuş eğitim kurumlarındaki asistanlar servisteki nöbetçi doktor odasının konforunun yeterli 
olmadığını söylerken,  eski kuşak eğitim kurumlarındaki asistanlar bu konuda emin olmadıklarını söylediler.  

Serviste nöbetçi doktor odasının konforu yeterlidir. 

Tüm katılımcılar servisteki nöbetçi doktor odasının konforsuz olduğunu bildirmiştirler  



Kurumunuzun size sağladığı sosyal olanaklar yeterlidir. 

Tüm eğitim kurumlarındaki asistanlar kurumlarının onlara sağladığı sosyal olanakların yeterli olmadığını söylediler.  

Kurumunuzun size sağladığı sosyal olanaklar yeterlidir. 

Tüm katılımcılar kurumlarının kendilerine sunduğu sosyal olanaklar açısından yetersiz olduğunu söylemişlerdir 

Uzmanlık eğitimini aldığınız kurumun bulunduğu şehir sosyal olanakları açısından sizi 
yeterince tatmin ediyor. 

Tüm eğitim kurumlarındaki asistanlar uzmanlık eğitimi aldıkları şehrin sosyal olanaklar açısından kendilerini tatmin edip 
etmediği konusunda pek emin olmadıklarını söylediler.  

Uzmanlık eğitimini aldığınız kurumun bulunduğu şehir sosyal olanakları açısından sizi 
yeterince tatmin ediyor. 

Tüm katılımcılar uzmanlık eğitimi aldıkları kurumun bulunduğu şehrin sosyal olanaklar açısında kendilerini tatmin ettiğini 
söylediler (p < 0.05). 

Aldığımız ücret eğitimimizi etkiliyor. 

Tüm eğitim kurumlarındaki asistanlar aldıkları ücretin eğitimlerini etkilediğini söylediler ( p < 0.05).  

Aldığımız ücret eğitimimizi etkiliyor. 

Tüm katılımcılar aldıkları ücretin eğitimlerini etkilediğini söylediler. 



Tıp dışı kitap okumaya vaktim kalıyor. 

Tüm eğitim kurumlarındaki asistanlar tıp dışı kitap okumaya vakitlerinin kalmadığını söylediler. 

Tıp dışı kitap okumaya vaktim kalıyor. 

Tüm eğitim kurumlarındaki asistanlar tıp dışı kitap okumaya vakitlerinin kalmadığını söylediler. 

ÇIKARIMLAR 
1. Asistanlar büyük şehirlerde, gelişmiş üniversite hastanelerinde 
ve iyi döner sermaye alabilecekleri yerlerde uzmanlık eğitimi 
yapmak istemektedirler. 

2. Yeni kurulmuş tıp fakülteleri ve özel (vakıf) üniversitelerinde 
uzmanlık eğitimi almak istememektedirler. 

3. SB’na bağlı eğitim kurumlarında uzmanlık eğitimi alma 
konusunda kararsızdırlar. 



4. Öğretim üyesi sayısı ile eğitimin kalitesi arasında direkt ilişki 
olduğuna inanmaktadırlar. 

5. Asistan sayısı ile eğitimin kalitesi arasında ilişki olduğuna 
inananlar yeni kurulmuş eğitim kurumları ve özel (vakıf) 
hastanelerinde yoğunlaşmaktadır. 

6. Gelişmiş üniversite hastanelerinde çalışan asistanlar 
eğiticilerinin branşlaşmasının yararlı olduğunu düşünmektedirler. 

7. Muayenehane varlığı veya özel hasta bakmanın eğitimlerini ters 
yönde etkileyip etkilemediği konusunda kararsızdırlar. 

8. Asistanlar eğiticilerinin tamamının bilimsel olarak yeterli 
olduğunu düşünmüyorlardı. 

9. Asistanlar eğiticilerinin birbirleri ile ilişkilerinin iyi olduğu 
konusunda kararsızdılar. 



 

10. Gelişmiş kurumlarda çalışanlar dışında asistanlar eğiticilerinin 
kendileri ile ilişkisinde de emin değillerdi. 

11. Asistanlar teorik eğitim (asistan dersi, seminer, makale saati, 
olgu sunumu, konsey, pre-, postop. tartışma, klinikler arası 
toplantı vb.) programlarının yetersizliği konusunda hemfikirdiler. 

(Burada içerikten ziyade süre sorgulanmıştır) 

12. TOTBİD/TOTEK tarafından düzenlenen kursların yararlı 
olduğunu ancak yeteri kadar katılamadıklarını söylemektedirler. 

13. Ortopedik travma eski ve orta kuşak eğitim kurumlarında, SB 
eğitim kurumlarında yeterli, yeni kuşak eğitim kurumlarında 
yetersiz, özel (vakıf) üniversitelerinde ise çok yetersizdir.  

14. Pediatrik ortopedik cerrahinin yeterliliği konusunda asistanlar 
emin değillerdi. Özel (vakıf) üniversitelerinde çalışan asistanlar ise 
olumlu görüş belirtmediler. 

15. Spinal cerrahinin yeterliliği konusunda asistanlar emin değillerdi. 
Özel (vakıf) üniversiteleri asistanları ise yetersizlik bildirdiler. 



16. Pediatrik spinal cerrahinin yeterliliği konusunda ise yeni 
kurumlar ve özel (vakıf) hastanelerinde çalışan asistanlar olumsuz 
görüş belirttiler. 

17. Artroskopi özel (vakıf) üniversiteleri dışında tatminkar 
olmasına karşın, artroskopi çeşitliliği açısından emin değildiler. 

18. El cerrahisi açısından tüm asistanlar yetersizlik belirttiler. 19. Tümör cerrahisi ise en düşük puanları topaldı. 

20. Özel üniversitelerde çalışan asistanlar eğiticilerinin kendilerine 
ameliyat yaptırmadığını söylediler. 

21. Şehirlerin ve kurumların sosyal olanaklarından şikayet eden 
asistanlar, ücretlerinin yetersizliğinin eğitimlerini ters yönde 
etkilediğini söylemişlerdir. 



 

Bu araştırmanın zayıf tarafı özel (vakıf) 
üniversitelerinden gelen cevap sayısının az olmasıdır. 



 



NO: YÜRÜTÜCÜ BAŞLIK

İLK 

BAŞVURU

TARİHİ

PROJE 

YILI

BAŞLAMA

TARİHİ

PROJE 

SÜRESİ
DURUM

AR

A 

RA

SO

NU

Ç 

TOPLAM 

BÜTÇE

TOTBİD

KATKISI

FATURA

TARİHİ

FATURA 

TUTARI

ÖDEME

TARİHİ

ÖDENEN 

TUTAR
YAYIN DURUM

1 DR. GÜVEN BULUT

Yeni bir ınfeksiyon parametresi olan prokalsitoninin 

ortopedide kırık cerrahisi sonrasında ınfeksiyon takibinde 

kullanılabilirliğinin araştırılması.

2005 2005 BİTTİ
13380

EURO
10000,00

2.376

2.480,7

6

2.763,7

2

29.03.2006

31.05.2006

22.09.2006

29.12.2006

20.04.2007

10036,28 TAMAM

2 DR. MEHMET UĞUR ÖZBAYDAR

Rotator manşet tamiri, tek-sıra ve çift-sıra sutur ankorla tamir 

tekniklerinin karşılaştırılması, tavşanlarda ın-vivo deneysel 

çalışma

2005 2005 BİTTİ 31.850 10000,00

####### 10.03.2006 9.704,45 TAMAM

3 DR. TAŞKIN CEYHAN

Kemik yerine kullanılabilecek farklı yapıdaki 

biyocamseramiklerin sol-jel yöntemiyle sentezi ve biyolojik 

etkinliklerinin in vivo ve in vitro değerlendirilerek ortopedide 

kullanılabilirliğinin araştırılması

2005-2006 2005-2006 BİTTİ 5.000 5000,00
1.000

1.180

28.06.2006

15.04.2008
2180,00

4 DR. FUAT ÖKEN

Parçalı pertrokanterik kırıkların tedavisinde kullanılan internal 

tespit yöntem tekniklerinin modifiye anatomik plak ile kırık 

modeli üzerindeki olumlu ve olumsuz yönlerinin biyomekanik 

model üzerinde araştırılması.

2006 2006 BİTTİ OK 10.000 10000,00

2.500

2.500

2.500

2.500

31.05.2006

11.07.2006

16.05.2007

22.06.2007

10.000

5 DR. BÜLENT EROL

Tendon rüptürlerinin tedavisi için tasarlanmış metalik bir 

implantın tendon tutma kapasitesinin değerlendirilmesi: 

Koyun aşil tendonunda deneysel bir çalışma.

2008-1 2008-1 01.05.2008 3 AY BİTTİ X OK 2.150 2150,00 1343,00 24.09.2008 1343,00

6 DR. MUSTAFA KARAHAN
Plateletten zengin fibrin matriks’in kemik tendon integrasyonu 

üzerine etkisi. 
2008-1 2008-1 01.04.2008 6 AY BİTTİ X OK 7.080

5.157 TL
1923,00 24.09.2008 1923,00

7 DR. İZGE HAKAN GÜNAL
Radial kısaltma osteotomisinin radiokarpal eklemdeki yük 

dağılımı üzerine etkisi.
2008-1 2008-1 01.06.2008 6 AY BİTTİ X OK 4.500 4.500 3211,00 14.11.2008 3.211,00 TAMAM

1508,80 09.01.2009

1000,00 03.09.2009

9 DR. ALPASLAN ŞENKÖYLÜ
Lomber interbody füzyon için yeni bir kafes tasarımının sonlu 

elemanlar modeliyle biyomekanik olarak değerlendirilmesi.
24.09.2008 2008-2 01.11.2008 1 YIL BİTTİ OK OK 18.500 8500,00 8900,00 16.06.2009 8900,00

10 DR. METİN TÜRKMEN
Sıçanlarda açık diz rotator kılıf cerrahisi sonrası oluşan 

yapışıklığın mitomycin C ile önlenmesi.
22.08.2009 2008-2 01.10.2009 6 AY BİTTİ X OK 3.000 3.000 TAMAM

11 DR.OSMAN ARSLAN BORA

Sıçanlarda diz eklem içi papain injeksiyonu ile oluşturulan 

kimyasal diz osteoartriti modelinde kemik kıkırdak 

harabiyetinin allojenik mezenkimal kök hücre 

içyerleştirilmesiyle değişimi

2008-2 2008-2 EKİM AYI 5 AY DEVAM X X 17.000 10000,00

12
DR. METİN TÜRKMEN

DR. BARIŞ KOCAOĞLU

Sıçanlarda tendom onarım sonrası oluşan yapışıklığın 

mitiomycin C ile önlenmesi.

2008-2 

22.08.2009
2008-2 01.10.2008 6 AY BİTTİ X OK 4.000 4.000

943,35

3.000 TL

17.08.2009

29.04.2011

943,35

3.000 TL
TAMAM

13 DR. SELİM YALÇIN
Plantar fasiitli bireylerde ve normal bireylerde ayak tabanı 

basınçlarının dinamik pedobarokrafi ile değerlendirilmesi.
2008-2 2008-2 01.12.2008 12 AY DEVAM OK X 2.680 2680,00

14 DR. MEHMET HAKAN ÖZSOY

Kronik zeminde protator manşet yırtıklarında tek sıra - çift sıra  

sütun ankor tekniklerinin 

karşılaştırılması: Tavşanlarda deneysel çalışma.

2008-2 2008-2 15.12.2008 12 AY DEVAM X X 21.320 10000,00

15 DR. NUSRET KÖSE
Gümüş iyonu katkılı hidroksiapatit ile kaplanmış ortopedik 

inplantların antibakteriyel  etkinliğinin saptanması.
2008-2 2008-2 01.01.2009 6 AY DEVAM X OK 9.500 9500,00 9500,00 07.04.2009 9500,00

16 DR. MUHARREM İNAN Ekstakorporeal şok dalgası ile epifizyodez. 2008-2 2008-2
01.01.2009

2010 
9 AY DEVAM X X 12.850 YTL 9900,00 X

17 DR. SİNAN KARAOĞLU
Tünel içi tendon-kemik iyileşmesinde trombositten zengin 

plazmanın etkisi.
2008-2 2008-2 05.01.2009 10 AY DEVAM OK OK 3.930 3930,00 2.11.09 1686.74 20.01.2010 1686,74

4000,00 07.06.2010

18.11.2009 2882,81 21.05.2010

19 DR.RÜŞTÜ NURAN

Tendinopati tedavisinde kullanılan prp, prgf ve beta-

metazon’un tendon enflamasyonu ve iyileşme üzerine etki 

mekanizması.

2008-2 01.04.2009 10.02.2010 6 AY DEVAM OK X 5.040 5040,00 5040,00 02.02.2010 2065,00

20 DR. MURAT BEZER

Pedikül vidalarının çift korteks gönderilmesinin direkt 

vertebral rotasyona etkisi. dana omurgasında biyomekanik 

çalışma.

2009-1 01.05.2009 3 AY DEVAM X X 8.950 8950,00 9828,00 31.12.2009 9828,00

21 DR. MUHİTTİN ŞENER

Humerus proksimal 4 parçalı kırıklarına uygulanan parsiyel 

omuz protezlerinde tüb. majus ve minüsün tespitinin 

biyomekanik olarak değerlendirilmesi.

2009-1 01.05.2009 3 AY DEVAM X OK 8.300 8300,00
3500

5400

06.05.2010

ödeme tarihi 

girilcek

8900,00

22 DR. NEVRES HÜRRİYET AYDOĞAN

Farklı implant seçeneklerinde kobalt/krom ve titanyum metal 

iyon salınımının serum miktarının belirlenmesi ve kırık 

kaynaması ile ilişkisi.

2009-1 01.05.2009 12 AY DEVAM OK X 9.727 9727,00 26.3.10 7920,00 21.05.2010 7920,00

23 DR. MUSTAFA KARAHAN Tenisçi dirseğinde plateletten zengin fibrin plazma kullanımı 2009-1 01.07.2009 12 AY DEVAM X X 6.000 6000,00 X

24 DR. AHMET TURAN AYDIN
Measurement of axial rotation when the anterior cruciate 

ligament is sequentially cut.
2009-1 01.09.2009 19 AYDEĞERLENDİRME X X 9.000 9000,00 X

25 DR. ADEM AYDIN

DENEYSEL OSTEOPOROZ OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARIN KEMİK 

VE YUMUŞAK DOKU HÜCRELERİNDE APOPTOSİSİN 

KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

2009 01.09.2009 10 AY DEVAM X X 10.000,00 TL 10000,00 24.2.10 9974,12 21.05.2010 9974,12

26 DR. HASAN BOMBACI

 FARKLI KONSANTRASYONDA VE FARKLI TİP ANTİBİYOTİK 

İÇEREN 

KEMİK ÇİMENTOLARININ 4 NOKTA EĞİLME TESTİ YARDIMIYLA 

DAYANIMLARININ BELİRLENMESİ

2009 15.10.2009 12 AY DEVAM OK X 10.000 10000,00 7480.1 07.09.2010 7480,10

27 DR. CİHANGİR TETİK

Zone 2 Fleksör Dijitorum Profundus Kesilerinde Tansiyon Band 

Tekniği İle Desteklenmış Modifiye Kessler Suture İle Modifiye 

Kessler Suture Tekniklerinin Biyomekanik Olarak 

Karşılaştırılması

2009-1 01.12.2009 6 AY DEVAM X OK 2.012 2012,00

3 AY DEVAM X OK 6.972 TL 6972,00

2508,80 HAZIRLANMAKTA

18 DR. YALÇIN TABAK

Ratlarda perioperatif sistemik alendronat,risedronat, 

kalsitonin ve  non-steroid antiinflamatuar ilaç kullanımının 

femur  stem tutunmasına etkisi

2009

NİSAN AYI 

BAŞVURU 

TARİHİ

3 AY

6882,81

8 DR. UMUT AKGÜN
Hiperbarik oksijen tedavisinin (hbot) kıkırdak iyileşmesine 

etkisi.
2008-1 2008-1 01.09.2008 BİTTİ X OK 2.500 2500,00
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28 DR. CEMİL YILDIZ Basit Kistlerinin Oluşumunda Anjiyogenezin Rolü 2009 2009-1 16.01.2010 12 AY DEVAM 8.000 8000,00

29 DR. YÜCEL TÜMER

TÜRKİYE’DE 6 AY – 2 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA RADYOLOJİK 

OLARAK GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİNİN SIKLIĞININ 

HESAPLANMASI

2010 BİTTİ OK 0 0,00

30 DR. HALİL YALÇIN YÜKSEL

Diz kronik fokal kıkırdak defekt tedavisinde trombositten 

zengin plazma (PRP) enjeksiyonunun mikrokırık yöntemiyle 

kombinasyonunun etkinliği

30.03.2010 2010 30.04.2010 6 AY DEVAM 5.000 TL 5000,00 1150,02 09.06.2010 1150,02

DR. CEMİL ERTÜRK

TİBİA KIRIKLARINDA İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖR VEYA 

İNTRAMEDÜLLER TESPİT KOMPARTMAN BASINCINI  ETKİLER 

Mİ? (TAVŞANLARDA DENEYSEL ÇALIŞMA)

24.03.2010 2010 01.07.2010 2 AY 
GERİ

ÇEKİLDİ

10.250 TL. + 

3.600 İsviçre 

Frangı 

(CHF)+KDV

10.000 TL

31 DR. AHMET PİŞKİN 
Periferik Menisküs yırtıklarında platelet 

jelin iyileşme üzerinde etkisi
10.03.2010 2010 01.06.2010 12 AY

CD

GÖNDERİCEK
6.000 6000,00

32 DR. ALPER GÖKÇE

Deneysek kıkırdak hasarı modelinde nitrik oksit va

 bazı metalloproteinazların (I,III,IX,XIII)inhibisyonunun 

TGF - B1 ve TNF-Q varlığında kıyaslanması

24.08.2010 2010 28.02.2011 12 AY DEVAM 10.000 TL 10.000 TL 15.3.11
9.999.7

2

33 DR. VOLKAN ÖZTUNA

Kr. osteomiyelit tedavisinde enfekte kemik segmentinin 

otoklavizasyonu.(Tavşan tibiası osteomiyelit modelinde 

deneysel çalışma)
18.01.2011 2011 6 AY

9.126,54 TL

34 DR. ALİ BİÇİMOĞLU

Unilateral Gelişimsel Kalça Displazi nedeni ile medial girişimle 

açık redüksiyon uyguladığımız hastaların kas güçlerinin 

izokinetik ölçümüyle değerlendirilmesi ve bu sonuçların kalça 

MRI bulgularıyla ilişkisinin analizi.

21.04.2011 2011 6 AY 5.400 TL

35 DR. TAHSİN BEYZADEOĞLU

’Kemik ve adipöz doku örneklerinden laboratuvar ortamında

izole edilen mezenkimal kök hücreden üretilen

osteoblastların, spongiöz allogreft ile inkübasyonu sonrası

oluşan inhibisyon ve inhibisyonun nedeninin moleküler

düzeyde incelenmesi

22.03.2011 2011 12 AY 50.000 TL 10000,00



3. TOTBİD-TOTEK 

Eğitim Çalıştayı

Kapanış Bildirgesi

Dr. Bülent Alparslan - Dr. Mustafa Karahan

1-2 Nisan 2011, Marmara Üniversitesi HaydarpaşaYerleşkesi, İstanbul

1. Gün: Önde Gelen Eğitim

SorunlarınınTanımlanması

 Asistan Temsilcisi Dr. Oğuzhan Tanoğlu
◦ Asistanlar güncel bilgileri izlemeli ve kaynaklara 

ulaşabilmeli. 

◦ Ortopedi çok yönlü bir eğitim. Tek yönlü eğitim alınarak 
eksik yetişmenin önüne geçilmeli. Eğitim rotasyonları 
yapılmalı. 

◦ Yardımcı sağlık personeli eksikliği eğitimi engelliyor. 

◦ Bürokrasi (satınalma, evrak vb.) zaman alıyor. 

◦ Nöbet süresi çok uzun. Nöbet ertesi izni uygulamaya 
girmeli. 

◦ Kendi kitaplarımız ve kendi istatistiklerimiz olmalı. 

◦ Görsel eğitim malzemesi çoğaltılmalı. 

1. Gün: Önde Gelen Eğitim

SorunlarınınTanımlanması

 Dr. Hayrettin Kesmezacar

◦ Asistan anketi sonuçlarına göre:

 ÇEP ve Asistan Karnesi eğitim kurum ve kuruluşlarının 

%50’sinde uygulanmıyor.

 Asistanların %90’ı Tez planlaması ve Yazımı konusunda 

eğitim almıyor.

 Asistanların büyük bölümü ÇEP te yer alan bazı 

cerrahileri görmüyor veya bilmiyor. 

1. Gün: Önde Gelen Eğitim

SorunlarınınTanımlanması

 Dr. İrfan Esenkaya (Bakanlık Eğitim 

Sorumlusu Bakış Açısı)

◦ Asistan sayısı yetersiz. 

◦ Asistanların çalışma süreleri çok uzun. 

◦ Hasta hakkı adına hekime saldırı oluyor. 

◦ Kongrelere katılım desteklenmiyor. Yurt dışı 

kongrelere senelik izinle gidiliyor. 

◦ Eğitici eğitimi önemli. Eğitim kadroları ve 

kalitesi arttırılmalı. 

1. Gün: Önde Gelen Eğitim

SorunlarınınTanımlanması

 Dr. Selim Yalçın (Üniversite Öğretim Üyesi 

Bakış Açısı)

◦ Tıp fakültesine giren öğrenciler ilk 2000’den 

geliyor. 

◦ Eğitim ortamı iyi olmadan iyi eğitim olmaz. 

◦ Bizim eğitim malzememiz hastalarımızdır.

1. Gün: Önde Gelen Eğitim

SorunlarınınTanımlanması

 Dr. Feza Korkusuz (TOTEK Bakış Açısı)

◦ Performans (verimlilik sistemi) eğitim ve 

araştırmayı olumsuz etkileyecektir. 

◦ Eğiticiler özele kaymaktadır. Bu hocaların 

eğitimin içinde tutulması önemlidir.

◦ Sayıları giderek artan eğitim kurumlarında alt 

yapı ve eğitici yetersizliği vardır.

◦ Tıpta uzmanlık tezlerinin nitelikleri arttırılmalıdır.
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1. Gün: Önde Gelen Eğitim

SorunlarınınTanımlanması

 Dr. Önder Aydıngöz (TOTBİD Bakış Açısı)

◦ SB eğiticilerden yeterince görüş almalıdır. 

◦ Medikolegal nedenlerle riskli girişimler giderek 
azalmaktadır. Hukuk ve sigortacilik sistemleri 
uyarlanmalıdır.

◦ İhale sistemi sorun yaratmaktadır. Eğitici iyi 
bildiği malzemeleri seçebilmelidir. 

◦ Hekimlerin saldırıya uğraması çok önemli bir 
sorundur. SB yeterli tepkiyi vermemektedir. 
Saldırıya uğrayanlara SB sahip çıkmalıdır.

1. Gün: Önde Gelen Eğitim

SorunlarınınTanımlanması

 Dr. Mahmut Nedim Doral (TOTBİD Bakış 

Açısı)

◦ Branşlaşma ortopedi ve travmatoloji eğitiminin 

önünde önemli bir sorundur.

1. Gün: Önde Gelen Eğitim

SorunlarınınTanımlanması

 TTB Bakış Açısı

 YÖK Bakış Açısı





1. Gün: Önde Gelen Eğitim

SorunlarınınTanımlanması

 Dr. Safa Kapıcıoğlu (Sağlık Bakanlığı Bakış 
Açısı)
◦ Eğitimin hedefi belirlenmelidir. 

◦ Eğiticiler eğitim formasyonu almalıdır. 

◦ Asistan anketi internetten tüm asistanlara 
ulaştırılmalıdır. 

◦ Uzmanlık eğitimi takip sistemi geliştirildi. Bileşenleri 
geliştirilmektedir. 

◦ ÇEP netleştirilmelidir. Eğitim kurumları ve 
eğiticilerin yetersizliği ÇEP tam olarak işlerlik 
kazanınca ortaya çıkacaktır.

◦ Asistanın eğitimle ilgili görüşü alınacaktır.

1. Gün: Önde Gelen Eğitim

SorunlarınınTanımlanması

 Dr. Safa Kapıcıoğlu (Sağlık Bakanlığı Bakış 
Açısı)
◦ Eğitimin hedefi belirlenmelidir. 

◦ Eğiticiler eğitim formasyonu almalıdır. 

◦ Asistan anketi internetten tüm asistanlara 
ulaştırılmalıdır. 

◦ Uzmanlık eğitimi takip sistemi geliştirildi. Bileşenleri 
geliştirilmektedir. 

◦ ÇEP netleştirilmelidir. Eğitim kurumları ve 
eğiticilerin yetersizliği ÇEP tam olarak işlerlik 
kazanınca ortaya çıkacaktır.

◦ Asistanın eğitimle ilgili görüşü alınacaktır.

1. Gün: Eğitim Bürokrasisi

 Dr. Jorge Miniero

◦ Avrupadaki eğitim bürokrasisi hakkında ayrıntılı 

bilgi verdi.



1. Gün: Yasal Düzenlemeler

 Dr. İrfan Esenkaya

◦ Eğitici yaptığı iş ve aldığı ücretten tatmin olduğu 
sürece iyi eğitim verebilir. 
 Performans katsayıları eğitim hastanelerinde farklı 

uygulanmalıdır.

 SUT rakamları gerçekçi olmalıdır. Cerrahi çeşitliliği bu 
şekilde eğitim merkezli tutulabilir.

◦ MEB (YÖK) Tıpta Uzmanlık Eğitiminde önemli bir 
paydaştır.
 Ders ücretleri (puanları) arttırılmalıdır. 

◦ İhale yönetmeliği kolaylaştırılmalıdır.

1. Gün: Standardizasyon

 Dr. Emel Gönen

 Atamalarda tarafsız ölçütler uygulanmalıdır.

 Eğitici kadrosunun yeterlik denetimleri yapılmalıdır.  Yeniden 
belgelendirme önemlidir. Eğitici ÇEP ile uyumlu eğitim vermelidir. Alt 
branşlarda uzman istihdamı arttırılmalıdır.

 Asistan sınavları kurumsallaştırılmalı ve yaptırımı olmalıdır.

 Eğitim kurumlarının fiziksel alt yapı ve donanım olarak asgari ölçütleri 
yerine getirmelidir.

 Üniversite, SB Eğitim ve Araştırma ile Özel hastanelerinde, uygun 
performans düzenlemesi yapılarak, ortak eğitim ve hizmet programları 
üretilmelidir.

 Bilim politikamız olmalıdır.

 İnsan gücü planlaması yapılmalıdır.

 Asistanı merkeze alan bir eğitim politikası geliştirilmelidir.

1. Gün: Eğiticilerin ve Eğitim

Kurumlarının Denetlenmesi

 Dr. Bülent Alparslan
◦ Eğitim kurumlarında ideal eğitici sayısı ve niteliği 

belirlenmelidir.

◦ Denetleme özerk olmalı ve TOTBİD-TOTEK 
tarafından yapılmalıdır.

◦ Klinikler yıllık yeterli ameliyat sayısına ulaşmalıdır.

◦ Asistan karneleri yıllık olarak TOTBİD-TOTEK 
tarafından düzenli olarak denetlenmelidir.

◦ Eğiticilerle ilgili asitanlardan geri dönüş alınmalıdır.

◦ TOTEK’de eğitimle ilgili istatistik değerlendirme ve 
veri toplama birimi oluşturmalıdır.

1. Gün: Yasal Rotasyonlar

 Dr. Ahmet Nedim Yanat

◦ Kurumlar arası rotasyonlar gereklidir.

 Bir merkez tarafından düzenlenmelidir.

 Belgelendirilmelidir.

◦ Hastanelerin yeterlikleri bağımsız bir birim 

tarafından onaylanmalıdır.

2. Gün: Senkronizasyon

 TOTBİD-TOTEK Tarafından desteklenen 

kurslar ÇEP ile uyumlu olmalıdır ve bunlar 

TOTEK Eğitim Takvimine yerleştirilmelidir.

 Bu kursların içeriği ve konuşmacıları 

TOTBİD-TOTEK tarafından yönerge 

uyarınca izlenmelidir.

 Kurslar beceri ağırlıklı olmalıdır.

TOTEK Eğitim Takvimi

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

TBAO ÇEP

Kursu

Ölçme-Değerlendirme

Eğitim

Asistan

Sınavı

Yeterlik

Sınavı

OSKE

Yeterlik Sınavı 

Kayıt
Yeterlik Sınavı 

İlanı

Asistan Sınavı 

İlanı

Asistan Sınavı 

Kayıt

TBAO 

Kayıt

ÇEP

Kursu

Kayıt

TBAO 

İlanı

ÇEP

Kursu

İlanı

Doçentlik Sınavı Başvuruları

Yeterlik

Sınavı

Yazılı

Eğitim Kurultayı (2 Yılda bir)



2. Gün: Müfredat Programı

Hazırlama

 Dr. Davit Pitts

◦ İngiltere örneğinden yola çıkarak müfredat 

hazırlanması, elektronik asistan karnesi ve 

Soruna Dayalı Değerlendirme yöntemi hakkında 

bilgi verdi.

2. Gün: Avrupa Sertifikasyonu

 Dr. Jorge Miniero

◦ Avrupada gerçekleştirilen sınavlar hakkında bilgi 

verdi.

2. Gün: Ölçme Değerlendirme

 Dr. Teoman Benli

◦ Dr. Semih Aydoğdu: Asistan sınavı uygulamaları 

hakkında bilgi verdi.

 Dr. Yalım Ateş: Yeterlik sınavı hakkında bilgi verdi.

 Dr. Emre Acaroğlu: Yeterlik sınavı yeterli bilgi ve 

beceriyi ölçüyor mu? konusunda bilgi verdi.

 Dr. Muharrem Yazıcı: Sınav araç mı amaç mı 

konusunda bilgi verdi.
 Şubelerden soru yazımı ile ilgili kişilerin atanması istenebilir.

2. Gün: Klinik Eğitim

 Dr. Hayati Durmaz-Dr. Mehmet Demirtaş
◦ Dr. Pemra Ünalan: Klinik ortamlarda eğitime yönelik 

güncel yaklaşımlar hakkında bilgi verdi.
 Eğitim sürecinde ÇEP dışında bireysel koridorlar (Seçmeli 

Dersler) açılmalı.

 Eğitimin ölçülebilir çıktıları olmalı.

 Programlar kişisel bir gelişim sürecini dikkate almalıdır.
 Portfolyo oluşturulmalı ve yıllar bazında izlenmeli.

 Performans: Daha karmaşık süreçleri de başarıyor olması 
gerekmektedir.

 İş başında öğrenme ve bu aşamada geri bildirim önemlidir.

 Düzeylendirilmiş/yapılandırılmış klinik deneyim eğitimi alınmalıdır. 
Buna göre ölçme-değerlendirme yöntemi seçilmelidir.

 Simüasyon gerçek yaşamı yansıtmalıdır.

2. Gün: Klinik Eğitim

 Dr. Hayati Durmaz-Dr. Mehmet Demirtaş

 Dr. Yeşim Yiğiter Şenol: Klinik eğiticilerin rolleri, 
nitelikleri ve yeterlikleri hakkında bilgi verdi. 
 İşe ve deneyime dayalı öğrenme (refleksiyon) önemlidir.

 Beklenen performans iyi tanımlanmalı.

 Etkili eğitmen önemli.

 Öğrenci merkeze alınmalı ancak bir yapılanma da olmalı

 Bol tekrar yaptırılmalı.

 Dr. Mustafa Karahan: Klinikte motor beceri 
eğitimi konusunda bilgi verdi.
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