
TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

İçindekiler �

TOTEK Üyeleri 3

TOTBİD Başkanının Yazısı ��

TOTEK Başkanının Yazısı �3

TOTEK Yönetim Kurulu Raporu �5

TOTEK Denetleme Kurulu Raporu 2�

TOTEK Sınav Komisyonu Raporu 23

2003-2006 Yeterlik Sınav Sonuçları 25

TOTEK Uzmanlık Eğitim Standartları Belirlenmesi Komisyonu Raporu  27

TOTEK Akademik Yükseltmelerde Aranacak Şartlarının Belirlenmesi Komisyonu Raporu 55

TOTEK Eğitim ve Araştırma Komisyonu Raporu 57

TOTEK Tarafından Düzenlenen ve Desteklenen Kurslar  6�

TOTEK Sürekli Tıp Eğitimi Alt Çalışma Grubu Raporu 63

TOTEK-EBOT İlişkileri Raporu 65

�. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı Raporu 73

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı -� 87

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı -2 �05

Asistan Karnesi ��3

TOTEK yönetmeliği �39





TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

TOTEK Üyeleri 3

(23.�0.2007 günü itibarıyla)

DR. SAIT ADA
DR. SINAN ADIYAMAN
DR. SAVAS AĞAOĞLU
DR. HALUK AĞUŞ
DR. SERDAR AKALIN
DR. YILMAZ AKALIN
DR. ABDÜLKADIR AKBAŞ
DR. ISIK  AKGÜN
DR. FUAT AKPINAR
DR. BÜLENT AKSOY
DR. M. CEMALETTIN AKSOY
DR. SEREF AKTAŞ
DR. S. KEMAL AKTUĞLU
DR. FIKRI FEYYAZ AKYILDIZ
DR. AHMET ALANAY
DR. EMIN ALICI
DR. BÜLENT ALPARSLAN
DR. MÜMTAZ ALPASLAN
DR. MEHMET ALTINMAKAS
DR. FAİK ALTINTAŞ
DR. NECDET ŞÜKRÜ ALTUN
DR. AZİZ ALTURFAN
DR. ŞÜKRÜ ARAÇ
DR. MEHMET ARAZİ
DR. MAHMUT ARGÜN
DR. M. ÖMER ARPACIOĞLU
DR. MEHMET AŞIK
DR. ÖZGÜR AHMET ATAY
DR. ERSAN ATEŞ
DR. YALIM ATEŞ
DR. ALİ SABRİ ATEŞALP
DR. ŞAHAP ATİK 
DR. BÜLENT ATİLLA 
DR. SİNAN BÜLENT AVCI 
DR. MUSTAFA CEVDET AVKAN 
DR. AHMET TURAN AYDIN 
DR. ERBIL AYDIN 
DR. ÖNDER AYDINGÖZ 
DR. UFUK AYDINLI 

DR. NEVRES HÜRRIYET AYDOĞAN 
DR. SEMIH AYDOĞDU 
DR. MUZAFFER AYKURT 
DR. MUHARREM  BABACAN 
DR. CELAL BAKİ 
DR. ALI BAKTIR 
DR. FARUK BALKAR (VEFAT ETMİŞTİR)
DR. ÖNDER BARAN 
DR. MUSTAFA BAŞBOZKURT
DR. METIN LÜTFI BAYDAR
DR. HÜSEYIN BAYRAM
DR. GÜRBÜZ BAYTOK
DR. ISMET TEOMAN BENLİ
DR. HALUK BERK
DR. TUGRUL BERKEL
DR. MAHMUT BERKMAN
DR. ALI BİÇİMOĞLU
DR. ÖMER FARUK BİLGEN
DR. NAFIZ BİLSEL
DR. MEHMET BİNNET
DR. OSMAN ARSLAN BORA
DR. ERSAN BOYSAN
DR. ÜNAL BOZ
DR. SELÇUK BÖLÜKBAŞI
DR. OKAY BULUT
DR. AYSEGÜL BURSALI
DR. MUSTAFA CANİKOĞLU
DR. TUNCAY CENTEL
DR. ERDAL CİLA
DR. ERHAN COŞKUNOL
DR. MEHMET ÇAKMAK
DR. ISMAIL HAKKI ÇALLI
DR. OSMAN UGUR ÇALPUR
DR. ALI TURGAY ÇAVUŞOĞLU
DR. ILKER ÇETİN
DR. EMRE ÇULLU
DR. NEVZAT  DABAK
DR. MEHMET DEMİRHAN
DR. MEHMET DEMİRTAŞ

2002 



TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

TOTEK Üyeleri�

DR. VEYSEL ERCAN DİNÇEL
DR. DERYA DİNÇER
DR. ÜNSAL DOMANİÇ
DR. MAHMUT NEDIM DORAL
DR. KEMAL DURAK
DR. HAYATI DURMAZ
DR. RIDVAN EGE
DR. YAMAN EGE
DR. AHMET EKİN
DR. BÜLENT ERDEMLİ
DR. FAHRI ERDOĞAN
DR. ABDULLAH EREN
DR. RIFAT ERGİNER
DR. KAAN ERLER
DR. MERIH EROĞLU
DR. HALDUN ERTÜRK
DR. TANIL ESEMENLİ
DR. IRFAN ESENKAYA
DR. ÖMER GEDİKOĞLU
DR. ORHAN GİRGİN
DR. ABDULLAH GÖĞÜŞ
DR. MEHMET TALAT GÖĞÜŞ
DR. MEHMET ALP GÖKSAN
DR. SÜLEYMAN BORA GÖKSAN
DR. EROL GÖKTÜRK
DR. MÜCAHIT GÖRGEÇ
DR. M. AKIF GÜLEÇ
DR. BIROL GÜLMAN
DR. MAHIR GÜLŞEN
DR. IZGE HAKAN GÜNAL
DR. HAKAN GÜNDEŞ
DR. UGUR GÜNEL
DR. GÜNTEKİN GÜNER
DR. NEJAT GÜNEY
DR. SAFAK GÜNGÖR
DR. NURI GÜNTEKİN
DR. ETHEM GÜR
DR. SEMIH GÜR
DR. HAKAN GÜRBÜZ
DR. OSMAN GÜVEN
DR. BAHADDIN GÜZEL
DR. AZMI HAMZAOĞLU

DR. HASAN HAVİTÇİOĞLU
DR. MUSTAFA HERDEM
DR. NURETTIN HEYBELİ
DR. MURAT HIZ
DR. UGUR ERDEM IŞIKAN
DR. ZEKERIYA UGUR IŞIKLAR
DR. NAZIR CIHANGIR İSLAM
DR. YAVUZ SELIM  
KABUKÇUOĞLU 
DR. HÜSEYIN TUFAN KALELİ 
DR. M. I. SAFA KAPICIOĞLU 
DR. AHMET KAPUKAYA 
DR. AYHAN NEDIM KARA 
DR. CEVDET SINAN KARA 
DR. MUSTAFA KARAHAN 
DR. TURGUT NEDIM KARAİSMAİLOĞLU 
DR. EYÜP SELAHATTIN KARAKAŞ 
DR. OSMAN KARAOĞLAN 
DR. SINAN KARAOĞLU 
DR. VASFI AKINCI KARATOSUN 
DR. ORHAN KARSAN 
DR. BÜLENT KAVAKLI (VEFAT ETMİŞTİR)

DR. ETEL KAYIRAN 
DR. ÖZCAN KAYMAK 
DR. BEKIR ALPER KILIÇ
DR. MAHMUT KILIÇ
DR. CUMA KILIÇKAP
DR. HAKAN KINIK
DR. NAIL KIR
DR. AHMET KIRAL
DR. VECIHI KIRDEMİR
DR. MEHMET KOCAOĞLU
DR. FEZA KORKUSUZ
DR. ZEKI KORKUSUZ
DR. NUSRET KÖSE
DR. LEVENT KÖSTEM
DR. GAYYUR KURAP
DR. MESIH KUŞKUCU
DR. ABDURRAHMAN KUTLU
DR. FEHMİ KUYURTAR
DR. ÜNAL KUZGUN
DR. GÜRSEL LEBLEBİCİOĞLU



TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

TOTEK Üyeleri 5

DR. VELI LÖK
DR. RECEP MEMİK
DR. SAKIR MEMİKOĞLU
DR. NACI ERTAN  MERGEN
DR. ETHEM FARUK MUMCU
DR. MAHMUT MUTLU
DR. SEFA MÜEZZİNOĞLU
DR. N. SERDAR NECMİOĞLU
DR. NİŞAN NİŞAN
DR. ERSIN NUZUMLALI
DR. ÖNDER OFLUOĞLU
DR. TEMEL OĞUZ
DR. ALI OKUR
DR. TUNÇ CEVAT ÖĞÜN
DR. HAKAN ÖMEROĞLU
DR. HAKKI ÖNÇAĞ
DR. ÇETIN ÖNDER
DR. HILMI SERDAR ÖZBARLAS
DR. NASIR ÖZDEMİR
DR. OGUZ ÖZDEMİR
DR. HARZEM ÖZGER
DR. UGUR ÖZİÇ
DR. ILHAN ÖZKAN
DR. MUSTAFA HULISI ÖZKAN
DR. TÜRKER ÖZKAN
DR. YÜKSEL ÖZKAN
DR. HASAN ÖZTÜRK
DR. IRFAN ÖZTÜRK
DR. HALIT ÖZYALÇIN
DR. SITKI PERÇİN
DR. HALIT PINAR
DR. OGUZ POLATKAN
DR. DÜNDAR SABAH
DR. YENER SAĞLIK
DR. KENAN SARIDOĞAN
DR. AHMET SARIOĞLU
DR. BARTU SARISÖZEN
DR. YAMAN SARPEL
DR. KUT SARPYENER
DR. SINAN SEBER
DR. BEHÇET SEPİCİ
DR. ERHAN SERİN

DR. ERHAN SESLİ
DR. SÜKRÜ SOLAK
DR. ALI SÖNMEZLER
DR. YUNUS VEHBI SÖZEN
DR. MEHMET SUBAŞI
DR. NEJAT HAKKI SUR
DR. ADIL SURAT
DR. VEDAT ŞAHİN
DR. SAFAK ŞAHLAN
DR. CÜNEYT ŞAR
DR. SEVKI ÖNER ŞAVK
DR. UGUR ŞAYLI
DR. MEHMET ALI ŞEHİRLİOĞLU
DR. ERTUGRUL ŞENER
DR. M. NADİR ŞENER
DR. MUHITTIN ŞENER
DR. SEZAI AYKIN  ŞİMŞEK
DR. A. YALÇIN TABAK
DR. UFUK  TALU
DR. ISMET TAN
DR. NEVZAT REHA TANDOĞAN 
DR. ÖMER FARUK TAŞER 
DR. EMIN TAŞKIRAN 
DR. MEHMET HASAN TATARİ 
DR. YÜKSEL TENEKECİOĞLU 
DR. CIHANGIR TETİK 
DR. REFIK TEZCAN(VEFAT ETMİŞTİR)

DR. MEHMET TEZER 
DR. EMRE TOĞRUL 
DR. MAZHAR TOKGÖZOĞLU 
DR. NIHAT TOSUN 
DR. I. REMZI TÖZÜN 
DR. SERVET TUNAY 
DR. ISMAIL CENGIZ TUNCAY 
DR. SUALP TURAN 
DR. SACIT TURANLI 
DR. AKIN TURGUT
DR. AHMET UGUR TURHAN
DR. YÜCEL TÜMER
DR. MEHMET ALI TÜMÖZ
DR. CEM YILDIRIM TÜRK
DR. ISMAIL METIN TÜRKMEN



TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

TOTEK Üyeleri6

DR. SERDAR TÜZÜNER
DR. AHMET UÇANER
DR. ALI KEMAL US
DR. RIFKI US
DR. BURHAN USLU
DR. MEHMET MURAD USLU
DR. RECEP GÜR USTAOĞLU
DR. TANSEL ÜNSALDI
DR. MACIT ÜZEL
DR. LEVENT YALÇIN
DR. MITHAT SELIM YALÇIN
DR. EROL YALNIZ
DR. AHMET NEDIM YANAT
DR. TARIK YAZAR
DR. MUHARREM  YAZICI

DR. ÖNDER YAZICIOĞLU
DR. MUSTAFA YEL
DR. UGUR YENSEL
DR. HALUK YETKİN
DR. HÜSEYIN YUSUF YILDIZ
DR. MEHMET YILDIZ
DR. MUZAFFER YILDIZ
DR. AHMET YILMAZ
DR. HÜSEYIN YORGANCIGİL
DR. H. CIHANGIR YURDOĞLU
DR. GÜVEN YÜCETÜRK
DR. S. AYDIN YÜCETÜRK
DR. GAZI ZORER
DR. SEFA ZÖHRE

DR. ŞENOL AKMAN
DR. MURAT ALTAY
DR. HAKAN ATALAR
DR. CEYHUN BALCI
DR. HALİL İBRAHİM BEKLER
DR. MEHMET CENK CANKUŞ
DR. AHMET EGE
DR. MEHMET FATİH EKŞİOĞLU
DR. UTKU KANDEMİR
DR. CEMİL KAYALI

DR. ÖNDER İSMET KILIÇOĞLU
DR. CÜNEYT MİRZANLI
DR. HASAN HİLMİ MURATLI
DR. MUSTAFA ÖZDEMİR
DR. FEHMİ VOLKAN ÖZTUNA
DR. YILMAZ TOMAK
DR. İBRAHİM  TUNCAY
DR. DERYA HAKAN UÇAR
DR. CENGİZ YILMAZ

2003 

DR. DEVRİM AKSEKİ
DR. KADİR BAHADIR ALEMDAROĞLU
DR. RAFFİ ARMAĞAN
DR. ATA CAN ATALAR
DR. ALİ ERDEM BAGATUR
DR. KENAN  BAYRAKÇI
DR. TAHSİN BEYZADEOĞLU
DR. MURAT BEZER
DR. FİRİ ERKAL BİLEN
DR. HASAN BOMBACI
DR. GÜVEN BULUT
DR. CENGİZ ÇABUKOĞLU

DR. BÜLENT DAĞLAR
DR. HALİL DOĞRUEL
DR. OSMAN TUĞRUL EREN
DR. CEMİL ERTÜRK
DR. EMEL GÖNEN
DR. TANER GÜNEŞ
DR. MELİH GÜVEN
DR. ÖNDER KALENDERER
DR. HÜSEYİN GÜNHAN KARAKURUM
DR. AHMET KAYA
DR. HAYRETTİN KESMEZACAR
DR. AHMET ESAT KITER

200� 



TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

TOTEK Üyeleri 7

DR. İBRAHİM AKMAZ
DR. SERCAN AKPINAR
DR. ŞADAN AY
DR. İRFAN AYAN
DR. VOLKAN BALCI
DR. LEVENT BULUÇ
DR. LEVENT ÇELEBİ
DR. MAHMUT ERCAN ÇETİNUS
DR. BEKİR MURAT ÇINAR
DR. BURAK DEMİRAĞ
DR. HÜSEYİN DEMİRÖRS
DR. FATİH DİKİCİ
DR. MEHMET OĞUZ DURAKBAŞA
DR. M. METİN  ESKANDARİ

DR. HÜSEYİN AREL GERELİ
DR. MUHARREM İNAN
DR. OĞUZ OKAN KARAEMİNOĞULLARI
DR. KAMİL ÇAĞRI KÖSE
DR. ZAFER ORHAN
DR. METİN ÖZALAY
DR. GÜRKAN ÖZKOÇ
DR. ÖZCAN PEHLİVAN
DR. İSMAİL SAFA SATOĞLU
DR. AKSEL SEYAHİ
DR. YETKİN SÖYÜNCÜ
DR. SEYFİ GÜNDÜZ TEZEREN
DR. ALİ AKIN UĞRAŞ
DR. KORAY ÜNAY

2005

DR. CEM NURİ AKTEKİN
DR. ATİLLA ARIK
DR. YALIM ATEŞ
DR. NURİ AYDIN
DR. TANER BEKMEZCİ
DR. MUSTAFA GÖKHAN BİLGİLİ
DR. MEHMET  ÇOLAK
DR. CEM ZEKİ ESENYEL
DR. NACİ  EZİRMİK
DR. ALPER GÖKÇE
DR. LEVENT KARAPINAR
DR. İBRAHİM KARA
DR. SELÇUK KESER

DR. GÖKHAN MARALCAN
DR. RAMADAN ÖKE
DR. AKİF MUHTAR ÖZTÜRK
DR. AHMET  PİŞKİN
DR. ADNAN SEVENCAN
DR. İBRAHİM SUNGUR
DR. HAKAN ŞENERAN
DR. ALPASLAN ŞENKÖYLÜ
DR. MURAT TONBUL
DR. MEHMET CAN ÜNLÜ
DR. MURAT  YILMAZ
DR. HALİL YALÇIN YÜKSEL

2006

DR. İLHAMİ KURU
DR. METİN KÜÇÜKKAYA
DR. ABTULLAH MİLCAN
DR. RAŞİT TAHİR ÖĞÜT
DR. MEHMET UĞUR ÖZBAYDAR
DR. ABDURRAHMAN ÖZÇELİK
DR. ALPAY MERTER ÖZENCİ
DR. ALİ  REİSOĞLU
DR. NECDET  SAĞLAM

DR. BARIŞ TANER
DR. ALİ UTKAN
DR. VUSLAT SEMA ÜNAL
DR. MURAT ÜZEL
DR. AKIN ÜZÜMCÜGİL
DR. MEHMET FIRAT YAĞMURLU
DR. OSMAN YÜKSEL YAVUZ
DR. BABAK YOUSEFIRAD



TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

TOTEK Üyeleri8

TOTEK YÖNETİM KURULU 
Dr. Hakan Ömeroğlu (Başkan)
Dr. Haluk Berk (Bir Önceki Başkan)
Dr. Yalçın Tabak (Sekreter)
Dr. Teoman Benli (Sayman)
Dr. Şenol Akman (Üye)
Dr. Ahmet Turan Aydın (Üye)
Dr. Önder Aydıngöz (Üye)
Dr. Semih Aydoğdu (Üye)
Dr. Mahir Gülşen (Üye)
Dr. Şükrü Solak (Üye)

TOTEK DENETLEME KURULU 
Dr. Yücel Tümer (Başkan)
Dr. Hüseyin Bayram
Dr. Metin Türkmen

2005-2007 DÖNEMİ

TOTEK KOMİSYONLARI
TOTEK Sınav Komisyonu
Dr. Emre Acaroğlu  (Başkan)
Dr. Yalım Ateş (Başkan Yardımcısı)
Dr. Sait Ada (Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Temsilcisi)
Dr. Bülent Atilla (TOTBİD Artroplasti Şubesi Temsilcisi)
Dr. Ufuk Aydınlı (Türk Omurga Cerrahisi Derneği Temsilcisi)
Dr. Ali Biçimoğlu (TOTBİD Ortopedik Travma Şubesi Temsilcisi)
Dr. Selçuk Bölükbaşı (Omuz Dirsek Derneği Temsilcisi)
Dr. Erdal Cila (TOTBİD Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi Temsilcisi)
Dr. Mahmut Nedim Doral (TSYADCD Temsilcisi)
Dr. Hasan Havitçioğlu (İlizarov Yöntemleri Uygulama ve Geliştirme Derneği Temsilcisi)
Dr. Uğur Şaylı (TOTBİD Pediatrik Ortopedi Şubesi Temsilcisi)
Dr. Ertuğrul Şener (TOTBİD Spor Yaralanmaları Artroskopi Şubesi Temsilcisi)
Dr. Yılmaz Tomak (TOTBİD Samsun Şubesi Temsilcisi)
Dr. Feyyaz Akyıldız
Dr. Mahir Gülşen
Dr. Yalçın Tabak
Dr. Ufuk Talu
Dr. Tansel Ünsaldı
Dr. Muharrem Yazıcı

TOTEK Uzmanlık Eğitim Standartları 
Belirlenmesi Komisyonu 
Dr. Haluk Berk (Başkan)
Dr. Mehmet Arazi
Dr. Önder Aydıngöz
Dr. Mehmet Demirhan  

Dr. Mücahit Görgeç
Dr. Önder Kılıçoğlu

TOTEK Akademik Yükseltmelerde Aranacak 
Şartlarının Belirlenmesi Komisyonu
Dr. Sinan Seber (Başkan)



TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

TOTEK Üyeleri 9

Dr. Ünal Kuzgun (Başkan)
Dr. Serdar Akalın
Dr. Yalım Ateş
Dr. Uğur Günel
Dr. Mehmet Subaşı
Dr. Muhittin Şener
Dr. Yücel Tümer

TOTEK Eğitim ve Araştırma Komisyonu
Dr. Feza Korkusuz (Başkan)
Dr. Mehmet Aşık
Dr. Ahmet Turan Aydın
Dr. Nevres Aydoğan
Dr. İzge Günal
Dr. Vecihi Kırdemir
Dr. Nusret Köse
Dr. Hakan Özdemir
Dr. İlhan Özkan
Dr. Volkan Öztuna
Dr. Yaman Sarpel
Dr. İbrahim Tuncay

TOTEK ALT ÇALIŞMA GRUPLARI
TOTEK Eğitim Kurum ve Programlarının 
Akreditasyonu Alt Çalışma Grubu
Dr. Mehmet Demirhan (Başkan)

Dr. Önder Aydıngöz
Dr. Mücahit Görgeç

TOTEK Sürekli Tıp Eğitimi Alt Çalışma 
Grubu
Dr.İzge Günal (Başkan)
Dr.Sait Ada
Dr.Haluk Ağuş
Dr.Semih Aydoğdu
Dr.Haluk Berk

TOTEK İnternet Yoluyla Asistan Karnesi Alt 
Çalışma Grubu
Dr. Muharrem Yazıcı (Başkan)
Dr. Mehmet Arazi
Dr. Hüseyin Bayram
Dr. Önder Kılıçoğlu

EBOT (European Board of Orthopaedics and 
Traumatology) YETERLİK BELGESİ ALAN 
TOTEK ÜYELERİ
Dr.Sercan Akpınar
Dr.Fikri Erkal Bilen
Dr.Metin M. Eskandari
Dr.Akın Üzümcügil

TEMSİLCİLER
UEMS Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Yürütme Kurulundaki TOTBİD-TOTEK Temsilcisi
Dr. Mehmet Demirhan
TTB-UYEK Yürütme Kurulundaki TOTBİD-TOTEK Temsilcisi
Dr. Şükrü Solak
TTB-UDEK Çalışma Gruplarındaki TOTBİD-TOTEK Temsilcileri
Etik Çalışma Grubu: Dr. Muharrem Yazıcı
Bilimsel Araştırma Çalışma Grubu: Dr. Hakan Ömeroğlu
Toplum Sağlığının Geliştirilmesi Çalışma Grubu: Dr. Şükrü Solak
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Değerli Meslektaşlarım,

XX. Ulusal Kongremizin ilk gününde 3. Olağan TOTEK genel kurulu’nda sizler-
le birlikte olmanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz.

TOTBİD’in alt kuruluşu olarak 2001 yılında çalışmalarına başlayan Türk Or-
topedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK), aradan geçen altı yıl içe-
risinde, ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlık ve uzmanlık 
sonrası eğitimde standardizasyonun sağlanması ve çıtanın uluslararası düzeye 
yükseltilmesi hedeflerine yönelik çok başarılı çalışmalar yapmıştır.

Kendi yönergesi doğrultusunda bağımsız olarak çalışan TOTEK, her dönemde 
TOTBİD yönetim kurullarının sınırsız desteğini alarak ürettikleri projeleri 
uygulamaya koyabilmiştir. TOTEK bünyesinde oluşturulan çalışma grupla-
rındaki meslektaşlarımızın özverili ve yoğun emekleri sonucu, derneğimiz eği-
tim alanında ülkemizde  örnek alınacak bir konuma gelmiştir.

TOTEK sadece yeterlilik sınavları yapan bir kuruluş değildir. Asistanlık döne-
minde genç meslektaşlarımıza çağdaş, ulusal ve standart bir  eğitim verilmesi 
amacıyla TOTEK tarafından Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eği-
tim Programı hazırlanmıştır.Yılların emekleri sonucu oluşturulan bu prog-
ram için ülkemizdeki tüm ortopedi derneklerinin ve alt branş şubelerimizin 
önerileri alınmış ayrıca “Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” (Union Européen des 
Médecins Spécialites, UEMS) tarafından hazırlanan Ortopedi ve Travmatoloji 
Çekirdek Programından da yararlanılmıştır.

Ülkemiz koşullarına uygun bu çekirdek eğitim programının Ortopedi ve Trav-
matoloji Uzmanlık eğitimi verilen Üniversite tıp fakülteleri ile bakanlık eği-
tim hastanelerinde uygulamaya konulması için TOTBİD ve TOTEK olarak 
Sağlık Bakanlığı ve YÖK nezdinde gerekli girişimler yapılmış bundan sonra 
da yapılmaya devam edilecektir. Bazı üniversitelerimizde asistan karneleri ile 
birlikte bu programın uygulanılmasına başlanılmıştır. Ancak ülkemizde, he-
nüz ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitiminin standart düzeye geldiğini 
söylemek olası değildir. Önümüzde sabırla geçilmesi gereken uzun ve yorucu 
bir yol bulunmaktadır.

Uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak daha önceki yıllarda da yapılan Çukurova 
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Bilgi Yenileme Kursu ile Temel Bilimler Araştırma Okulu (TBAO) uygulama-
larına 2005-2007 dönemi içerisinde de devam edilmiştir. Konya, Kuşadası ve 
Gaziantep de düzenlenen TBAO dışında bu dönem ilk kez genç meslektaşları-
mız için uzaktan eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Böylece asistanlarımıza 
bulundukları yerden kendi bilgisayarları ile interaktif olarak eğitim kursuna 
bağlantı kurabilme olasılığı sağlanmıştır.

Ülkemizde Yeterlik (Board) Sınavları ile istenilen hedeflere ulaşıldığını söylemek 
için henüz erkendir. Tartışmasız olarak tüm yeterlik sınavları içinde en çağdaş, 
tarafsız ve nesnel olanı ve teknolojik gelişmelerden de yararlanılarak en profes-
yonelce yapılanı TOTEK-TOTBİD yeterlik sınavlarıdır. 

Uzmanlık öğrencileri yanında eğiticilerin eğitimine de verdikleri katkıları ve yo-
ğun emekleri için başta TOTEK Başkanı Prof. Dr. Hakan Ömeroğlu olmak 
üzere yönetim kurulu üyelerine, çalışma grupları içerisinde tamamen özveri-
ye dayalı mesai veren tüm arkadaşlarıma, ayrıca önceki dönemlerde TOTEK 
Başkanlığı yapan Prof. Dr. Mehmet Demirhan ve Prof. Dr. Haluk Berk ile 
birlikte görev üstlenen tüm arkadaşlarımıza Ülkemiz Ortopedi Ailesi ve TOT-
BİD Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Bülent Alparslan

TOTBİD Başkanı
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Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) kuruluş yılı olan 2001 
yılından bu yana 6 yıllık süreçte gerçekleştirdiği atılım ve etkinliklerle yal-
nız ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji alanında değil diğer tıpta uzmanlık 
alanlarında da beğeni ve takdirle izlenir olmuştur. Bu başarıda 2001-2003 
ve 2003-2005 dönemi TOTEK yönetim kurulu sayın başkan ve üyelerinin 
büyük payları olduğu yadsınmaz bir gerçektir. Son derece başarılı geçen 4 
yılın ardından 3.dönem TOTEK yönetim kurulu olarak Mayıs 2005’de gö-
reve başlarken hepimiz sorumluluğumuzun bir kat daha artmış olduğunun 
bilincindeydik. Yaklaşık 2,5 yıllık oldukça yoğun bir görev süresinin sonunda 
ise ben ve tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım görevimizi en iyi şekilde 
yaptığımıza inanarak bu önemli görevimizi yeni yönetim kurulu üyesi arka-
daşlarımıza devretmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve başlarken 
yapmayı planladıklarımızın büyük bir bölümünü gerçekleştirmiş olmanın ve 
TOTEK’in sarsılmaz temellere oturan sağlam yapısına bir ölçüde katkıda bu-
lunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

2,5 yıllık süreçte aile ve çalışma yaşamlarına ait zamanlarının bir bölümünü bü-
yük bir özveriyle TOTEK’e ayırarak çok başarılı çalışmalarda bulunan sayın 
TOTEK yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, bize çalışmalarımızda her za-
man sınırsız destek veren 2004-2006 ve 2006-2008 dönemi sayın TOTBİD 
yönetim kurulu başkan ve üyelerine, yararlı çalışmalarıyla bize güç veren sayın 
TOTEK komisyon ve alt çalışma grubu başkan ve üyelerine ve bize bu süreçte 
yetki veren ve her zaman desteklerini arkamızda hissettiğimiz sayın TOTEK 
genel kurul üyelerine teşekkür ederim.

Prof. Dr. Hakan Ömeroğlu

TOTEK yönetim kurulu 2005-2007 dönemi başkanı
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TOTEK 3. dönem yönetim kurulu 14.05.2005 günü Antalya-Belek’te yapılan 2. 
Olağan TOTEK Genel Kurulu sonrası oluşarak 15.06.2005 günü İzmir’de ilk 
toplantısını gerçekleştirmiş, görev dağılımını yaparak hedeflerini belirlemiştir. 
Görev süresi boyunca ulusal çekirdek müfredat programına son şeklinin ve-
rilmesi, asistan karnesi oluşturulması konusunda çalışmaların sürdürülmesi, 
uzaktan eğitim konusunda çalışmaların yoğunlaştırılması, TOTBİD-TOTEK 
yeterlik belgesi yeniden belgelendirme konusunda çalışmalara başlanması, eği-
tim ve kurum bazında akreditasyon çalışmalarına başlanılması, eğitim kurs-
larının sürdürülmesi ve uzmanlara yönelik yeterlik sınavının sürdürülmesi 
ve bunun yanında asistanlara yönelik yeni bir yeterlik sınavı düzenlenmesi 
konusunda çalışmalara başlanması ana başlıklarında hedefler belirlenmiştir. 
Başlangıçta TOTEK komisyonlarının yeniden oluşturulması hedeflenmiş, 
bu amaçla tüm 25.07.2005 tarihli bir mektupla tüm TOTEK genel kurul 
üyelerine çağrıda bulunulmuş ancak komisyonlarda çalışmak üzere yalnız 6 
başvuru gerçekleşmiştir. Bu açıdan komisyonlarda yapılan yapısal değişiklikler 
oldukça sınırlı düzeyde kalmıştır.

Ulusal çekirdek müfredat programı ve asistan karnesi üzerinde daha önceki 2 
dönemde yapılan çalışmalar sürdürülmüş ve alt dal dernek ve şubelerinin öne-
rileriyle hazırlanan çekirdek müfredat programına son şekli verilmiş ve UEMS 
Ortopedi ve Travmatoloji bölümü tarafından hazırlanan çekirdek müfredat 
programı Türkiye koşullarına adapte edilmiş ve ilk dönemde hazırlanan asis-
tan karnesiyle birlikte 01.10.2006 günü tüm üniversite anabilim dalı başkan-
lıklarına ve bakanlık eğitim hastanesi şefliklerine uygulanması önerisiyle, Sağ-
lık Bakanlığı, YÖK ve TTB’ne bilgilendirme amacıyla gönderilmiştir. Ulusal 
çekirdek eğitim programının her iki taslağı ve asistan karnesi bu kitapçıkta ye-
niden yayımlanmıştır. Yaklaşık 6 ay sonra ilgili kurumlara bu konudaki görüş-
leri sorulmuş ve kısıtlı sayıdaki geri dönüşlerde olumlu görüşler bildirilmiştir. 
TOTEK yönetim kurulu ülkemizdeki Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki 
tıpta uzmanlık eğitiminin belli standartlara gelmesi açısından ulusal çekirdek 
müfredat programı ve asistan karnesinin tüm eğitim kurumlarında uygulan-
masını önermektedir. 

2007 yılında yapılan eğitim kurumları anketi katılım açısından önceki 2 dönem-
deki ilgiyi bulamasa da yine önceki dönemlerle benzer sonuçlarla karşılaşılmış-
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tır. Ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji alanında standart bir tıpta uzmanlık 
eğitimi verilemediği, hiçbir eğitim biriminin ideal eğitimi sağlayamadığı bir 
kez daha ortaya çıkarken, bu sonuçlar kurumlararası işbirliğinin gerekliliğini 
bir kez daha kuvvetle vurgulamıştır. Bu anket sonuçları kitapçıkta ayrıntılı 
olarak verilmiştir.

Eğitim programları ve kurum fiziki alt yapısının akreditasyonu konusunda çalış-
malar yapılmıştır. Bu amaçla kurulan 3 kişilik alt çalışma grubu etkinliklerini 
sürdürmüştür. UEMS Ortopedi ve Travmatoloji bölümünün de bu konuda 
çalışmaları sürmekte olup, ölçütlerin 2007 yılı sonuna doğru netleşmesi ve 
2008 yılından itibaren Avrupa’da Ortopedi ve Travmatoloji alanında akre-
ditasyon sürecinin başlanması beklenmektedir. TOTEK yönetim kurulu bu 
ölçütleri temel alarak Türkiye koşullarına uygun akreditasyon ölçütlerini oluş-
turmak amacındadır. Bu ölçütler dikkate alınarak önümüzdeki yıllarda TOT-
BİD çatısı altında kurum ziyaretlerinin başlatılmasını arzulamakta ve UEMS 
bünyesinde önümüzdeki yıllarda Türkiye’den yapılacak olan akreditasyon baş-
vurularını da desteklemektedir.

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de eğitim etkinliklerine bü-
yük önem verilmiştir. 19-21.09.2005 günleri arasında Adana’da Çukurova 
Bilgi Yenileme Kursu, 10-13.08.2007 günleri arasında Konya’da, 22-25.02-
2006 günleri arasında Kuşadası’nda ve 28.02-03.03.2007 günleri arasında 
Gaziantep’de Temel Bilimler Araştırma Okulu düzenlenmiştir. Bu kurslar 
düzenleme kurulu başkan ve üyeleriyle konuşmacıların üstün performansları 
sonucunda büyük bir başarıyla gerçekleşmiştir. Alt dal dernek ve şubeleri tara-
fından düzenlenen çekirdek müfredat programına yönelik 10 ayrı temel kur-
sun desteklenmesi sürdürülmüştür. Bunun yanında uzaktan eğitim etkinliği, 
internet ortamında yapılan bir anketten elde edilen verilerin doğrultusunda 
başlatılmış ve Şubat-Haziran 2007 arasında 7 ayrı temel konuda (GKD tanı 
ve tedavisi, kemik ve eklem enfeksiyonları, torakolumbar vertebra yaralanma-
ları, çocuk üst ekstremite kırıkları, kas-iskelet sistemi tümörlerinde temel tanı 
yaklaşımları, kalça ve diz dejeneratif osteoartriti ve açık kırıklar) 2 haftada bir 
Pazartesi günleri saat 19.30-21.00 saatleri arasında internet yoluyla canlı su-
num yapılmıştır. Ders veren değerli bilim adamlarının büyük katkılarıyla son 
derece nitelikli olan bu sunumlara katılım ne yazık ki ortalama 40 kişi düze-
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yinde kalmıştır. Bu sayı TOTEK yönetim kurulunun başlangıçta hedeflediği 
100 sayısının oldukça altındadır. Bu sunumlara internet sayfasında sonradan 
bağlanma sayıları yüksek görünmekle birlikte bunun sunumların tümüyle iz-
lendiği anlamına gelmediği açıktır. TOTEK yönetim kurulunun genel kanısı 
uzaktan eğitim etkinliğinde canlı yayın formatının çok fazla ilgi çekmediği, 
bu etkinliğin başka bir formatta sürdürülmesi gerektiği yolundadır. Bunun 
yanında eğiticilerin eğitimine yönelik programlara da önem verilmiş ve bu 
amaçla 05.11.2006’da Ankara’da “nesnel sınav yapma teknikleri” başlıklı bir 
kurs düzenlenmiştir. 7-9.10.2005 günleri Madrid’de yapılan EBOT yeterlik 
sınavı sırasında düzenlenen sınav yapma teknikleri kursuna 3 TOTEK yöne-
tim kurulu üyesi katılmışlardır. 20.Ulusal kongre sırasında da eğiticilere yöne-
lik bir kurs düzenlenmiştir.

TOTEK Eğitim ve Araştırma Komisyonu önerisi ve TOTBİD yönetim kurulu-
nun desteği ile 2006 yılından itibaren araştırma projelerinin desteklenmesine 
başlanmıştır ve bu bağlamda 2006 yılında 4 proje desteklenmiştir.

TOTEK yönetmeliğine göre yeterlik belgesi 10 yıl geçerlidir ve ilk defa 2002 yılı 
Ekim ayında verilen belgelerin geçerlik süresi yaklaşık 5 yıl sonra dolacaktır. 
Yeniden belgelendirme için 5 kişilik bir alt çalışma grubu oluşturulmuş ve 
bu çalışma grubu ölçütleri belirleyerek TOTEK yönetim kuruluna sunmuş-
tur. TOTEK yönetim kurulu bu taslak üzerindeki çalışmalarını tamamlamış 
ve TOTBİD yönetim kuruluna sunmuştur. Son düzeltmeler sonrası yeniden 
belgelendirme ölçütlerinin 2008 yılından itibaren yaşama geçirilmesi planlan-
maktadır. Yeniden belgelendirmede kişinin öğrenme çabası gözönüne alınmış 
olup, toplantı ve kurs katılımları ve sunumları, makale, kitap yazımı ve dergi-
lerdeki STE etkinliklerine katılım değerlendirmeye alınmıştır.

Yeterlik sınavları daha önceki dönemlerde olduğu formatta sürdürülmüştür. 2005 
ve 2006 dönemi sınavları başarıyla gerçekleştirilmiştir. 2006 yılı ikinci aşama 
sınavında 4 istasyonda sınav elektronik ortamda yapılmış ve böylece zaman ve 
işgücü kazanımı sağlanmıştır. Yeterlik sınavlarında dört yıllık ortalama başarı 
oranı %28’dir. 4 yıllık süreç sonunda TOTBİD-TOTEK yeterlik sınavının 
artıları olarak adaylar açısından oldukça nesnel, tarafsız ve güvenilir bir sı-
nav olması, birinci aşama açısından son derece etkin ve profesyonel bir sınav 
öncesi hazırlık ve sınav sonrası değerlendirme sürecinin olması, kaynakların 
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şeffaf olması ve bu sınavın eğitimde ortaya çıkan eksik noktaları ortaya koya-
rak bunların düzeltilmesine olanak sağlaması sayılabilir. Yeterlik sınavının eksi 
noktaları ise sınavın doçentlik başvuru sınavı olarak algılanmaya başlanması 
nedeniyle esas amacının unutulmaya yüz tutması, sınava başvuranların yak-
laşık beşte birinin sınava girmemesi, başarı oranının eğitimde standardizas-
yonun sağlanamaması, adayların yeterince sınava hazırlanamaması ve belki 
de sınavın zor olması gibi nedenlerle istenilen düzeylerde olamaması, sınavda 
başarılı olanların kazanımlarının daha fazla olduğunun hala net olarak görü-
lememesi, ilk aşama sınav sorularının sınava girecek adaylara yol göstermesi 
açısından yayımlanmasının hala sağlanamamış olması, sınava katkıda bulu-
nanların sayısının giderek azalması, sınav takviminde tümüyle ÖSYM’ye ba-
ğımlı kalınması ve sınava yalnızca uzmanların girebilmesi olarak özetlenebilir. 
Sınavın ilk aşamasına son yıl asistanlarının da girebilmesine olanak sağlayan 
yönetmelik değişikliği TOTEK genel kurulunun onayına sunulacaktır.

Akademik yükseltme ve atanma ölçütleri konusunda TOTBİD yönetim kuru-
lu ve ilgili komisyonla ortak toplantılar yapılmış ve bu konudaki sıkıntılar 
gözden geçirilmiştir. Teorik olarak uygulanmasının Türk Ortopedi ailesinde 
çoğunluk tarafından desteklendiği gözlenen akademik yükseltme ve atanma 
ölçütlerinin pratikte standart bir biçimde uygulanması konusunda gerek jüri 
üyeleri gerekse adaylar açısından hala bazı zorluklar olduğu gerçeği  ortadadır. 
Asgari ölçütleri yerine getiren adaylar, bu koşulları sağlamanın somut getirile-
rini görememek ve ölçütleri yerine getiremeyenlerin de aynı kazanımlara sahip 
olması açılarından, uğraşıp ölçütleri yerine getiremeyen ya da ölçütleri dikkate 
almayan adaylar ise, koşulların ağır olması, az farkla ölçütleri yerine getireme-
me, kurumlarına harcadıkları emeklerin gözardı edilmesi olasılığı açılarından 
rahatsızlık duymakta ve koşulların belli ölçüde gözardı edilebilmesi olasılığı-
nın varlığını bilmektedirler. Kurumlar, koşulların ağır olması ve fiziki alt yapı 
eksikliği nedeniyle yayınların çok fazla olmaması savlarını ortaya koymakta 
ve her koşulda elemanına sahip çıkmayı yeğlemektedirler. Jüri üyeleri açısın-
dan sorun yaratan noktalar ise özellikle ölçütleri yerine getiren bazı adaylar-
da mutlak akademik yükseltilme önyargısının varlığı, ölçütlere uyan bazı jüri 
üyelerinin daha fazla baskıya uğraması, ara yollara sapılmasının gözlenmesi, 
ilgili kurumun adayını kollamasının yarattığı baskı ve kırılamayacak bazı ki-
şisel dostlukların baskısıdır. Ancak akademik yükseltme ölçütlerinde yalnızca 
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doçentlik sınavlarına dikkatin odaklanması, Profesör, Şef, Yardımcı Doçent ya 
da Şef Yardımcısı yükseltmelerinde TOTBİD-TOTEK ölçütlerinin dikkate 
alınmaması diğer önemli bir sorundur.

 1.Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı 4-5.11.2006 günleri Ankara’da 
yapılmıştır. Son derece güzel sunum ve tartışmaların yaşandığı bu kurultaya 
eğitici ve eğitilenlerin ilgisi ne yazık ki beklenilen düzeyde olmamıştır. Kurul-
tay raporu bu kitapçıkta yeniden yayımlanmıştır. TOTEK yönetim kurulu 
bu kurultayın bu aşamada  her yıl ya da 2 yılda bir tekrarlanması gerektiği 
görüşündedir.

TTB-UDEK ve TTB-UYEK ile daha önceki dönemlerde olduğu gibi yakın iliş-
kiler sürdürülmüş, bu kurumlarca yapılan tüm toplantı ve etkinliklere temsilci 
gönderilmeye çalışılmış, TTB-UYEK yürütme kurulunda bir TOTEK yöne-
tim kurulu üyesi görev almıştır. 

UEMS Ortopedi ve Travmatoloji bölümüyle TOTEK arasındaki ilişkiler en üst 
düzeyde sürdürülmüştür. UEMS Ortopedi ve Travmatoloji bölümü yürütme 
kurulunda TOTBİD-TOTEK temsilcisi görevini başarıyla sürdürmüştür. 
UEMS Ortopedi ve Travmatoloji bölümü başkanı ilk yapılan eğitim kurul-
tayına katılmıştır. 2010 yılı EBOT yeterlik sınavı için Ankara ilimiz aday ol-
muştur. 2005 yılı EBOT yeterlik sınavında 3 TOTEK yönetim kurulu üyesi 
gözlemci olarak bulunmuşlardır. 2006 yılından itibaren EBOT yeterlik sına-
vına Türk adaylar ve Türk sınav yapıcılar da katılmaya başlamışlardır. 2006 
yılında yapılan EBOT yeterlik sınavına başvuran 7 Türk adaydan 4 tanesi 
başarılı olmuşlar ve bu sınavda 1 meslekdaşımız sınav yapıcı olarak görev al-
mıştır. 2007 EBOT sınavına 3 aday başvurmuş ve 2 meslekdaşımız da sınav 
yapıcı olarak yer almışlardır.

Tüm bu çalışmalar TOTBİD yönetim kuruluyla yakın ilişki kurularak gerçek-
leştirilmiş ve TOTBİD yönetim kurulunun TOTEK çalışmalarına göstermiş 
olduğu yakın ilgi ve büyük destek TOTEK yönetim kurulu tarafından büyük 
bir memnuniyetle karşılanmıştır.
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Denetleme Kurulunun, 2005 – 2007 dönemi için  yaptığı incelemeler sonunda:
 • Yönetim Kurulunun periyodik olarak toplandığı,
 •  Toplantıların genellikle tam kadro ile ve zaman zaman diğer illerde yapıldığı,
 • Çalışmaları daha verimli hale getirmek için komisyonlar kurulduğu,
 • Eğitimi ve eğitimdeki kaliteyi ön plana alan çalışmalara ağırlık verildiği, eği-

ticilerin eğitimi ve internet yolu ile eğitim konusunda çalışmaların yapıldığı,
 • EBOT ile ilişkilerin giderek arttırıldığı ve 2010 yılında Ankara’nın aday 

olması için çalışmaların devam ettirildiği,
 • Yeterlik sınavını kazanan adaylara sertifikalarının verildiği,
 • Ulusal ve uluslar arası çalışmalar konusundaki bilgilerin, Sağlık Bakanlığının 

ilgili kurulları ve  TTB  ile paylaşıldığı anlaşılmıştır.

Yine bu bağlamda,  TOTEK Yönetim Kurulunun, 
 • Akademik yükseltme ölçütleri konusunda,
 • Çekirdek müfredat programı ve resertifikasyon konusunda,
 • Türk Oropedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı konusunda çalışmalar yap-

tığı, AO temel kursuna, temel bilimler araştırma ve yaz okullarına destek ver-
diği anlaşılmıştır. 

Bu çalışmalar sırasında, ekonomik destek TOTBİD tarafından sağlanmış ve TO-
TEK Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun harcamalar yapılmıştır.

 Yapılan inceleme sonunda, TOTEK Yönetim Kurulunun, misyonuna uygun ola-
rak, Türk Ortopedi ve Travmatolojisini, çağdaş bilimsel düzeye taşımak amacı 
ile yapmış olduğu çalışmaların yeterli, usul ve geleneklere uygun ve başarılı 
olduğu kanaatine varılmıştır.
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2006 TOTEK yazılı sınavı: Sınavın hazırlığı bir önceki sınavdan hemen sonra 
başlatılmış ve soru yazımı ve alımı faaliyetlerine başlanmıştır. TOTBİD ve 
TOTEK yönetim kurullarının daha önceki yıllarda gerçekleştirdiği görüşme-
ler ve sonrasında oluşan protokoller çerçevesinde, sınav Ekim 2006 ayı içinde 
tümüyle hazır edilerek ÖSYM sınav bürosuna basım talimatı verilmiş ve 19 
Kasım 2006 tarihinde 81 kişilik katılım ile gerçekleştirilmiştir. Sınav sonu-
cunda 27 aday başarılı olarak bir sonraki aşamaya girmeye hak kazanmıştır. 
Sınavın hazırlanması ve yürütülmesi aşamalarında herhangi bir sorun yaşan-
mamıştır.

2006 TOTEK yapılandırılmış sınavı: 2006 yazılı sınavında başarılı olan adaylar 
ve ek olarak daha önceden sınava girme hakkı olan 31 adayın katılımı ile 17 
Aralık tarihinde TOTBİD genel merkezinde yapılandırılmış ve bu sınav için 
hazırlanmış özel bir yazılım ile büyük ölçüde bilgisayar üzerinden gerçekleşti-
rilmiştir. Sınav sonucunda 3 aday başarısız, 25 aday başarılı olmuş ve sertifika 
almaya hak kazanmışlardır.

2007 yılı TOTEK yazılı sınavı: Henüz hazırlık aşamasında olup, raporun yazıldığı 
tarih itibarı ile 100 soru ÖSYM sınav merkezinin incelemesine sunulmuş du-
rumdadır. Sınavın 25 Kasım 2007 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Öneriler: 

TOTEK Sınav Komisyonu’nun belli başlı iki sorunu vardır.

1-Yıllardır ciddi çabalar gösterilmesine rağmen, her yazılı sınav döneminde eldeki 
soruların sayı ve kalite olarak yetersizlikleri nedeniyle bir soru hazırlama krizi 
ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi, yıllar içinde TOTEK ve Sınav Komisyonu 
üyeleri değişmiş, ancak soru hazırlayan çekirdek gurup tüm çabalara rağmen 
değişmeden 7-8 kişiden ibaret kalmıştır. Bu yıl yapılacak olan seçimli genel 
kurulda, seçim öncesi bu noktaya dikkat çekilmesi ve adaylığını koyacak aday-
lara da kendilerinden beklenenler konusunda bilgi verilmesini önermekteyiz.

2-İkinci ciddi sorun yazılı sınavın ÖSYM sınav merkezi tarafından yürütülüyor 
olması nedeniyle bu kurumun (bize hiç uygun olmayan) takvimine bağlı ka-
lınması zorunluluğudur. Bu nedenle, bu sene sınavımız Kasım ayı sonuna atıl-
mıştır ve ikinci aşama sınavı 2008 yılına sarkıtmak zorunda kalınmıştır. Her 
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ne kadar diğer anabilim dallarının bir kısmı da ÖSYM tarafından hazırlanan 
sınav kervanına katılmış ise de, yıllardır ÖSYM ile çalışmış olmamızın verdiği 
deneyimlere dayanarak bu birlikteliğin bozulmasını, ve TOTBİD bünyesinde 
gerekirse özel sektörden teknoloji desteği alınarak (2007 yılı 2. aşama sınavın-
da olduğu gibi) gerçekleştirilmesini önermekteyiz. 

2006 yılı 2. aşama sınavı büyük ölçüde bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiş olup, 
bu eğilimin önümüzdeki yıllarda giderek kuvvetlenerek izlenmesini önermek-
teyiz. Bu uygulama ile sınav hazırlığı ve sınav hem ciddi olarak hızlanmış, 
hem sınav anında interaktif olarak komisyon tarafından izlenebilmiş, hem de 
gözetmen sayısı daha öncesinin üçte birine indirilerek TOTBİD tarafından 
karşılanan giderler düşürülmüştür. Yukarıda belirtildiği gibi, 1. basamak sınav 
içinde benzer bir sistem kurularak birkaç yıl içinde yumuşak olarak ÖSYM 
yerine ikame edilebilir.
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1. Sınav: 07.09.2003 Ankara, 27.09.2003 İzmir-DEÜTF
2. Sınav: 21.11.2004 Ankara, 25.12.2004 İzmir-DEÜTF
3. Sınav: 20.11.2005 Ankara, 24.12.2005 Ankara-AÜTF ve TOTBİD Gn. Mer.
4. Sınav: 19.11.2006 Ankara, 17.12.2006 Ankara-TOTBİD Gn. Mer.

2003-2006 arası toplam 4 sınava 397 aday girmiş ve her iki aşamada da ba-
şarılı olan 113 aday (%28) TOTBİD-TOTEK yeterlik belgesi almaya hak 
kazanmıştır.

Sınavla TOTBİD-TOTEK Yeterlik Belgesi Alanların Sınav Anındaki Kurumları;
Devlet Üniversitesi 45
Sağlık Bak. Eğitim ve Araştırma Hast. 42
Özel Hastane 14
Vakıf Üniversitesi 8
GATA   2
Devlet Hastanesi   2
Toplam 113

1. Aşama
 Başvuru Giren Başarılı Ortalama Puan
2003 164 104  20 50 
2004 120 110 42 60
2005 121 102 30 54
2006 96 81 27 56
Ortalama 125 99  30 55
Ortalama Başarı Oranı: %30

2. Aşama
 Hakeden Giren Başarılı Ortalama Puan
2003 20 19  19 72 
2004 43 41 41 78
2005 32 31 28 67
2006 31 28 25 69
Ortalama 32 30  28 72
Ortalama Başarı Oranı: %93
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1.0 Veriler

 1.1 Kurum bilgileri

 1.2 İnsan Gücü, hizmet, altyapı değişkenleri

 1.3 Eğitim verileri

 1.4 Akademik üretkenlik

2.0  Sonuç ve Öneriler

Kısaltmalar

SB Sağlık Bakanlığı

Ün. Üniversite

TUÖ Tıpta Uzmanlık Öğrencisi

ORT  Ortopedi ve Travmatoloji

FTR Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

FT Fizyoterapist

1.0 Veriler

 1.1 Kurum bilgileri

2002 yılında yapılan ankette 71 eğitim kurumu varken 2005 yılında 81 kurum-
da 2007 yılında ise 86 kurumda ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimi 
verildiği görülmektedir. Üniversite, Sağlık Bakanlığı bünyesinde ortopedi ve 
travmatoloji eğitimi veren kurumların iletişim bilgileri alfabetik sıraya göre 
Tablo 1 de verilmektedir. 2005 yılı anketinde eğitim kurumlarının 45 tanesi 
Üniversite, 24 tanesi Sağlık Bakanlığı, 12 tanesi Çalışma bakanlığı bünyesin-
deydi. 2007 yılında yapılan ankette ise 47 Üniversite eğitim kurumu 39 Sağlık 
Bakanlığı eğitim kurumu olduğu görüldü.  İllere göre dağılımına baktığımız-
da İstanbul da 24, Ankara da 21, İzmir de 7, Bursa da 2  eğitim kliniği olduğu 
görülür. 
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1.2 Kurumlarda insan gücü, altyapı ve hizmet değişkenleri

 1.2.1 İnsan gücü:

2007 yılı anket geridönüş oranı %34,8 oranında gerçekleşmiştir. Diğer yıllara 
oranla belirgin bir düşüş mevcut olduğundan 2007 anket verilerinin bu konu 
dikkate alınarak yorumlanması gerekmektedir. Dernek web sayfasından da 
veri girişi yapılabilmesine rağmen katılım oranı ne yazık ki düşük olmuştur. 
Tablo 2 ve 3 Üniversite ve Sağlık bakanlığı eğitim insan gücü sayılarını ver-
mektedir.

Kabaca asistan başına öğretim üyesi/elemanı sayıları üniversitelerde ortalama 1,33 
(0,5-2,33); Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 2,92 (1,4-8,0) dir.  

  Ortalama  Ortalama  Min  Maks.  Ortalama  Min Maks.   
  2002  2004  2004   2004  2007  2007 2007    

Üniversite  1,48 1,43 0,6 3,50 1,33 0,5 2,33     

SB  8,6 1,74 0,2 2,75 2,92 1,4 8,0      

SSK  5,7 3,45 1,5 8               

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık alanında belirlenmiş tek yasal alt dal el cerra-
hisi olmakla birlikte bazı klinikler iş bölümü içinde  çeşitli alt dallara ayrılarak 
çalışmaktadır. Yapılandırılmış eğitim süreci ve uygulaması olmamakla birlikte 
giderek ortopedi ve travmatoloji içinde artan bilgi birikimine paralel olarak 
çeşitli alt dallara yönelim ortaya çıkmaktadır.  

Seksiyonlaşma

Bağlı bulunduğu kurum   %       
Üniversite yok 27.8   
   var 72.2   
SB  yok 41.7   
   var 58.3   
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Tanımlanan 9 alt daldan (Travma, pediatrik ortopedi, İlizarov cerrahisi, omurga, 
el, omuz, tümör, artroskopi, artroplasti) tümünü ancak %19 kurum bünye-
sinde barındırmaktadır. Üniversite kliniklerinin %72,2, Sağlık bakanlığı kli-
niklerinin %58,3’ında alt dal uygulaması olduğu anketten anlaşılmaktadır 
(Tablo 4). 

2004 yılı anketi verilerinde alt dal bölünmesinin olduğunu bildiren kliniklerle, 
altdal bölünmesi olmayan kliniklerin ilgili alt dalda yaptıkları ameliyat sayı-
ları karşılaştırıldığında “Travma” ve “Artroskopi ve spor travmatolojisi”(Üni
versite p=0,104, SB p=0,083 SSK p=0,750) ve “omuz ve üst ekstremite” alt 
dallarında farkın anlamsız olduğu, “Pediatrik ortopedi” (Üniversite klinikleri 
arasında ped ortopedi alt dalı olan kliniklerde daha fazla olgu görülmektedir 
(p=0,042)); “Omurga cerrahisi” (p=0,003); “ortopedik onkoloji” (Üniversi-
tede p=0,0017, SB hastanelerinde p=0,033) ve  “artroplasti” alt dallarında 
aradaki farkın SB hastanelerinde (p=0,009) istatistik olarak anlamlı olduğu 
ortaya çıkmaktadır. 

2007 yılı anketinde yeterli veri olmadığından bu tür bir istatistik karşılaştırma 
yapılmamıştır.

 1.2.2 Alt yapı olanakları 

Alt yapı açısından kurumlar oldukça farklılıklar göstermektedir. Yeni açılan üni-
versite kliniklerinden bazılarının kendi kliniklerine ait yatakları bulunmadığı, 
hastane yataklarını başka kliniklerle ortak kullandıkları anlaşılmaktadır. Ku-
rumlarda en az 5, en fazla 147 yatak olduğunu görülmektedir. 

Yatak sayıları

   N En az En Fazla Ortalama Std. sapma

Üniversite Toplam Yatak 15 5,0 147,0 42,4 37,2          

  Asistan başına yatak 14 1,6 7,5 3,9 1,6            

SB Toplam Yatak 9 20,0 76,0 35,0 17,1          

  Asistan başına yatak 6 3,2 4,6 3,9 0,6            
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Asistanların sorumlu oldukları yatak sayıları da farklılık göstermektedir. Sağlık 
Bakanlığı ve Üniversite kurumlarında asistanların ortalama 3,9 yataktan so-
rumlu olduğu gözlenirken SB oranlarıda en az- en çok farkının Üniversitede 
olduğu  kadar geniş olmadığı görülmektedir. 

Traksiyon masası, Cerrahi mikroskop, Delici kesici motor ve artroskop’un kli-
niklerinde var olduğunu beyan eden kliniklerin yüzdeleri aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.

  Üniversite SB       
Traksiyon masası %92,3 %95   
Cerrahi Mikroskop %83 %66,7
Motor  %94 %100  
Atroskop  %100 %100   
Yüksek hızlı motor %81 %58    
Skopi  %100 %90,9 
Seyyar rontgen %100 %100    
BT  %100 %100   
MR  %100 %66    
PETCT  %57 0         

El cerrahisi alt dal insan gücü olduğunu beyan eden 35 klinikten 7 sinde cerrahi 
mikroskop bulunmazken, artroskopi ve spor travmatolojisi alt dalı olan tüm 
kliniklerde artroskop olduğu anlaşılmaktadır. Ultrason %5,9 ve Röntgen ci-
hazı %8,8 eğitim kurumunda ortopedi kliniği bünyesinde yer almaktadır. Bil-
gisayarlı tomografi anketi yanıtlayan kurumların %100 de ve MRİ ise Üniver-
site kurumalarında %100, SB hastanelerinde %66 oranında bulunmaktadır. 

Ortez protez atölyesinin %72,1 eğitim kurumunda olmadığını, %19,7 kurumda 
ise hastane bünyesinde olduğunu ve %8,2 klinikte ise klinik bünyesinde ortez 
protez atölyesinin bulunduğu görüldü.
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Eğitim altyapısını oluşturan toplantı salonu %88,4; Kütüphane %91,3; internet 
erişimi %88,4; MedLine (vb) %77,9 klinikte var iken %11,6 eğitim kuru-
mununda klinik bünyesinde araştırma laboratuarı (genellikle biyomekanik) 
bulunduğunu görmekteyiz.

 1.2.3 Hizmet verileri

Hizmet girdileri olarak yatan hasta sayıları, poliklinik sayıları, ameliyat sayıları 
(Travma, genel ortopedi, elektif omurga, omurga kırığı, artroskopi, üst ekstre-
mite, tümör, el cerrahisi, mikrocerrahi, total kalça protezi, total diz protezi ) ele 
alındı (Tablo 5). Daha önceki yıllarda yapıldığı gibi kliniklerin iş hacimlerinin 
farklılığı nedeniyle her bir TUÖ nün yılda karşılaşabileceği iş yükünü yıllık 
sayıları TUÖ sayısına bölerek indeks olarak vermeyi uygun gördük. Ancak, 
hizmet ağırlıklı hastanelerde ortaya çıkan değerler bir TUÖ den beklenenden 
daha fazla iş yükünü göstermesi değerlendirmede daha farklı “indeks”lerin 
kullanılması gerekliliğini ortaya koydu. 

Poliklinik sayıları

       Toplam 
     >17085 8001-17085 <8000                       

 Üniversite 4 6 8 18         
  SB  6 4  10           
Toplam    10 10 8 28         

P=0,029

TUÖ Başına Düşen Poliklinik Sayısı

  TUÖ başına poliklinik sayıları   Toplam  
     <1040 1040-2312 >2312                
 Üniversite 9 5 3 17          
  SB   1 6 7                      
Toplam    9 6 9 24          

P=0,006
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Yatan Hasta Sayıları

        Toplam
     >1256 804-1255 <803                 
 Üniversite 7 5 5 17             
  SB 5 5  10               
Toplam   12 10 5 27                  

N.S.

TUÖ Başına Düşen Yatak Sayısı

   TUÖ başına yatak sayısı   Toplam 
     3,33 den az 3,33-6 6 dan fazla                 
 Üniversite 13 10 11 34          
  SB 6 6 5 17          
  SSK  4 4 8            
Toplam   19 20 20 59               

Ameliyat Sayıları

     Ameliyat sayısı  Toplam
   >1266 707-1265 <706             
 Üniversite 5 9 4 18          
 SB  6 5  11         
Toplam    11 14 4 29           

N.S.

     TUÖ başına ameliyat Toplam     
   <102 102-179 >179                

 Üniversite 6 9 2 17             
  SB  3 5 8              
Toplam   6 12 7 25            

P=0,017



TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

TOTEK Uzmanlık Eğitim Standartları Belilenmesi Komisyonu Raporu 33

Ameliyat sayıları açısından Üniversite hastaneleri ve SB eğitim kurumları arasın-
da istatistik anlamlı fark ortaya çıkmazken, asistan başına ameliyatları incele-
diğimizde SB hastanelerinde TUÖ başına ameliyat anlamlı olarak daha iyiyidi 
(p=0,017)

1.3 Eğitim değişkenleri (Tablo 6)

Eğitim alt yapısında toplantı salonu, kütüphane, araştırma laboratuarı, internet 
bağlantısı, MedLine erişimi, kütüphaneye son yılda alınan kitap sayısı, abone 
olunan yerli ve yabancı dergi sayısı, eğitim programı (olgu sunumu, makale 
saati, seminer), asistan karne uygulaması, asistan ara sınavları sorgulandı. 

Toplantı salonunun %90-100, kütüphanenin %92,5 klinikte var olduğu görül-
dü. Bir önceki ankette %15 kliniğe son bir yıl içinde kitap alınmadığı görü-
lürken bu anket ile bu sayının %3,7 ye gerilediği öğrenildi. 

%81,8 klinikte eğitim programı uygulanırken (olgu sunumları %100-90,9; ma-
kale tartışmaları %83,3-100 (Ün.-SB)), karne uygulamasının giderek yaygın-
laştığını görmekteyiz. 

Asistan karnesi uygulaması ilk ankette %48, ikinci ankette %57,6 oranında iken 
2007 anketinde Üniversite eğitim kurumlarında kullanımın  (anketi yanıtla-
yan kurumlarda!) %76,3, SB eğitim kurumlarında %54,5 oranında olduğunu 
görmek sevindiricidir. 

Sınav uygulamasının ise Üniversite eğitim kurumlarında %94, SB bağlı eğitim 
kurumlarında %63,6 oranında idi.

TUÖ çalışma saatlerinin ortalama 88 saat/hafta (60-140) olduğu görüldü. Hafta-
lık çalışma saati açısından bakıldığunda TUÖ iş yüklerinin tanımlanan yasal 
sürelerden fazla olduğu gözlendi. 
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Son yılda alınan kitap sayısı

Kurum   n Sıklık %        
Üniversite  0 3 18.8           
   1-5 9 56,3    
   10-25 3 18,8   
   >25 1 6.3     
SB  1-5 4 40.0   
   6-10 4 40.0    
   >10 2 20.0    

   CP  DM Tümör  Romatoloji- USG      
   Polikliniği Polikliniği konseyi Radyoloji-  bilen     
      Ortopedi  var mı?
      konseyi              
Üniversite  yok 64.3 71.4 42.9 50.0 14.3      
  var 35.7 28.6 57.1 50.0 85.7      
SB yok 72.7 63.6 54.5 90.9 36.4      
  var 27.3 36.4 45.5 9.1 63.6      

MedLine

kurum    İnternet % Medline %  
Üniversite  yok 5.6 16.7    
   var 94.4 83.3    
SB  yok 27.3 27.3            
   var 72.7 72.7            

1.4 Akademik üretkenlik (Tablo 5)

Anket katılımı düşük sayıda olduğundan bu bölümde sadece ankete yanıt veren 
kurumların akademik üretkenlik verileri tablolar halinde sunulmuştur.
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  N  Min. Maks Ort Std.  Sapma
Üniversite  ulusal kongre panelist 15 0 40 8.20 11.453
  uluslararası kongre panelist 12 0 10 1.50 3.060    
SB  ulusal kongre panelist 8 1 9 3.88 2.642   
  uluslararası kongre panelist 8 0 2 .25 .707    

Bildiri, Yurtiçi ve Yurt Dışı Yayın 

   Toplam bildiri Yurtiçi yayın Yurt dışı yayın       
ÜN Ort 19,2 7,47 11,33                    
 Toplam 202 112 170              
SB Ort  4,5 2,44                       
 Toplam 71 45 22                         

   Ort En az En fazla    

Üniversite  2,1 0,43 9,25       
SB  0,7 0 1,33      

Öğretim üyesi/elemanı Yurt dışı yayın sayıları

   Ort En az En fazla    

Üniversite  1,38 0,33 8,75        
SB  1,56 0 7,5         

Öğretim üyesi/elemanı başına Yurt içi yayın

   Ort En az En fazla    
Üniversite  3 0,25 13,5       
SB  7,5 5 10          

Öğretim üyesi/elemanı başına bildiri
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3.0 Sonuç ve Öneriler

SB ve SSK hastanelerinin birleşmesi ve yeni açılan Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim 
kurumları nedeniyle ile SB eğitim kurumlarının sayısı artmıştır. 86 Eğitim 
kurumu ile geniş bir TUÖ sayısına eğitim verilmektedir (Tablo 8). 2007 
ÖSYM verilerine göre Ortopedi ve Travmatoloji alanında TUÖ kontenjanı 
96 dır (Tablo 9). Üniversite eğitim kurumlarında ortalama 10,8 (2-26), 
SB eğitim kurumlarında ortalama 8,13 (5-16) TUÖ eğitim görmektedir. 
Bu oranlar kabaca ortalama 600-700 TUÖ’nün eğitim sürecinde olduğu-
nu göstermektedir. Dolayısıyla her yıl 100-120 Ortopedi ve Travmatoloji 
uzmanın ailemize katılacağını varsayabiliriz. Yakın gelecekte  var olan orto-
pedi ve travmatoloji iş gücü %50 artmış olacaktır. TUÖ lerinin eğitim has-
tanelerinde kolay işgücü olarak görülmesinin bir kenara bırakılarak gelecek 
10 yıllarda ülkemiz için gerekecek olan uzman sayısı planlaması ile TUÖ 
kontenjanları saptanmalıdır.  

4. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı sonuç bildirgesinde özetlenen maddelere 
tekrar bakacak olursak: Bunlara göre, uzmanlık eğitimi veren bir birimin 
sahip olması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir: 

Eğitim birimi, 
 1. Tam teşekküllü bir hastanede yer almalı ve bu hastane çağdaş tıp hizmet-

leri ile yönetsel hizmetlerin kolaylıkla yürütülmesine olanak sağlayacak bir 
fizik yapıda olmalı

 2. Belli yatak ve hasta kapasitesine sahip olmalı (genel tedavi kurumlarında 
yatak sayısı 400’den az, servislerde ise 30 ile 50 arasında olmalı, 

 3. Eğitim, araştırma ve hizmet hedefleri olmalı, nitelikli uzman yetiştirme-
lidir, 

 4. Yeterli insan gücüne ve nitelikli eğitici kadrosuna sahip olmalı sahip ol-
malı, 

 5. İlgili dalda eğitim programı olmalı, sürekli tıp eğitimini özendirmeli,
 6. Herkese eşit ve dengeli klinik eğitim vermelidir.

2005 raporumuzda yer alan sonuç kısmının tekrar yayınlanmasında yarar gör-
mekteyiz.
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“Çağdaş Dünya’da eğitim kurumları sürekli olarak denetlenmekte ve bu koşulla-
rı yerine getiremeyen kurumların eğitim yetkileri alınmaktadır. Bu görev, 
ABD’de RRC (İhtisas Denetleme Kurulu), Avrupa’da UEMS (Avrupa Tıp 
Uzmanları Birliği) tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde yeni yürürlüğe 
giren  Tababet Uzmanlık Tüzüğü ile oluşturulan,  

 a)Tıpta Uzmanlık Kurulu 

 b)Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu 

 c)Eğitim ve Müfredat Değerlendirme Komisyonu bu işlevi üstlenecektir. Bu 
kurulların gelecekteki çalışmalarında, bu anket sonuçları önemli bir yol gös-
terici olacaktır.  Ülkemiz için gerekli asgari koşullar ve vazgeçilemezler biran 
önce belirlenmeli, bu koşulları yerine getiren kurumlar akredite edilmeli, 
yerine getiremeyenler için vakit geçirmeden acil çözümler üretilmelidir. 

Başka ülkelere ait standartları aynen uygulamak gerçekçi olmasa da, yol gösterici 
olabilir. Örneğin, Hollanda da bir eğitim kliniğinde yılda 2500 yatan hasta, 
2000 ameliyat, 5000 ilkyardım hastası olması istenmektedir. Belçika’da ise 
eğitim biriminin yatak sayısının en az 100, yıllık ameliyat sayısının 1500, 
poliklinik sayısının ise 2000’in üzerinde olması istenmektedir. Almanya’da 
ortopedi uzmanı olabilmek için, eğitim süreci boyunca 400 B-mod ultra-
son, 200 yenidoğan kalça ultrasonu, 300 röntgen değerlendirmesi, 200 BT, 
100 MR ve sintigrafi değerlendirmesi yapmak; 30 pediatrik kalça girişimi, 
250 pansuman, 30 rejionel veya lokal anestezi, 150 eklem enjeksiyonu yap-
mış olmak ön koşuldur. Asistan  cerrahi prosedür olarak, omuz-dirsek ve 
elde 60, pelvis-bacak ve ayakta 180, omurgada 10 girişim yapmış olmalıdır. 
Ayrıca 100 major olguda 2. asistans yapmış olma şartı aranmaktadır. Bura-
dan da anlaşıldığı üzere eğitim süreci boyunca TUÖ nin yaptıkları (girişim, 
ameliyat, alçı, enjeksiyon, anestezi vb) kayıt altında olması olmazsa olmaz 
bir koşuldur. O halde uzmanlık eğitimi boyunca yapılanların kayıt altına 
alınması ve uygulamadaki nicelik ile birlikte niteliğinde arttırılması yolun 
agidilmelidir. TOTEK in pilot uygulamasına başlattığı internet üzerinden 
asistan karnesi uygulaması kayıtların daha kolay kullanılır olmasını sağlaya-
caktır. Kliniklerimizin %89’unda internet bağlantısının olması bu hizme-
tin yaygın olmasını sağlayacaktır.
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Öncelikli olarak yapılabilecekler arasında, bütün eğitim birimlerinin, eğitim 
altyapı ihtiyaçlarını acilen gidermek amacıyla girişimlerde bulunmaları, 
eğitim programlarını titizlikle uygulamaları, asistan karnesi uygulamasına 
ciddiyetle eğilmeleri şarttır. Ara sınavlar yeni tüzükle zorunluluk haline gel-
miştir. Ancak buna rağmen, fiziki altyapı ve insan gücüyle ilgili sorunlar 
birimlerin kendi çabalarıyla çözülemez. Bu yönde bir sivil toplum örgütü 
olarak TOTBİD, UDEK ve Sağlık Bakanlığı ve YÖK nezdinde girişimlerde 
bulunarak, bu verileri konunun tüm taraflarıyla paylaşmalı ve çözüm öne-
rilerini iletmelidir. Fiziksel altyapı ve insan gücüne ilişkin sorunlara yönelik 
olarak …

BU ANKETTEN ELDE EDİLEN VERİLER IŞIĞINDA ŞU SONUÇLARA VA-
RILMIŞTIR.

 • HALİHAZIRDA ÜLKEMİZDE SÜRDÜRÜLEN UZMANLIK EĞİTİ-
Mİ STANDARTLARDAN UZAKTIR.

 • KURUMLAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR,  ÇOK ÖNEMLİ BOYUT-
LARA ULAŞMAKLA BİRLİKTE HİÇBİR KURUM TEK BAŞINA İDEAL 
KOŞULLARI SAĞLAYAMAMAKTADIR.

 • KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİNİN ARTTIRILMASI ŞARTTIR

 • KURUMLAR ARASI KISA SÜRELİ ASİSTAN DEĞİŞİMİ GERÇEKÇİ 
BİR ÇÖZÜM OLARAK GÖRÜNMEMEKTEDİR. 

 • ÜNİVERSİTELER VE EĞİTİM HASTANELERİ ARASINDA “İLİŞKİ-
Lİ” (AFİLİYE) HASTANE ÖRGÜTLENMESİ GERÇEKLEŞTİRİLMELİ-
DİR.

 • BU HASTANE GRUPLARI, BATI ÜLKELERİNDEKİ UYGULAMA-
LARA BENZER ŞEKİLDE,  ORTAK EĞİTİM PROGRAMLARI OLUŞ-
TURMALI, ASİSTANLAR BU  ORTAK PROGRAMA KABUL EDİLME-
LİDİR.

 • AÇIKLARIN KISA DÖNEMDE ÜSTESİNDEN GELİNEBİLMESİ AN-
CAK BU YOLLA MÜMKÜN GÖRÜNEBİLMEKTEDİR.”
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Tablo 1: Eğitim Kurumları 
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Tablo 1: Eğitim Kurumları  (devamı)
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Tablo 2: Üniversite Hastaneleri eğitim kurumları insan kaynakları
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U

zm
an

A
sistan

B
ilim

sel
Sekreter

A
lç›

Teknisyeni
>60

60-50
<40

A
bant ‹zzet B

aysal Ü
TF

2007 A
nket verisi yok

A
dnan M

enderes Ü
TF

1
3

0
0

5
1

1
.

.
.

.
A

fyon K
ocatepe Ü

TF
0

1
3

0
5

0
0

.
0

1
3

A
kdeniz Ü

TF
2007 A

nket verisi yok
A

nkara Ü
TF

2007 A
nket verisi yok

A
tatürk Ü

TF
2007 A

nket verisi yok
B

aflkent Ü
TF

2007 A
nket verisi yok

B
ilim

 Ü
niversitesi Florance

N
ightingale

3
0

0
1

.
.

.
1

0
2

1

C
elal B

ayar Ü
TF

1
3

1
1

6
0

.
0

1
4

1
Ç

ukurova Ü
TF

2007 A
nket verisi yok

C
um

huriyet Ü
TF

2007 A
nket verisi yok

D
icle Ü

TF
2007 A

nket verisi yok
D

okuz Eylül Ü
TF

8
4

3
0

21
2

1
.

.
.

.
Ege Ü

TF
2007 A

nket verisi yok
Erciyes Ü

TF
3

5
2

0
16

0
4

1
1

2
6

Fatih Ü
TF

2007 A
nket verisi yok

F›rat Ü
TF

2007 A
nket verisi yok

G
A

TA
3

5
6

0
10

1
2

0
3

4
7

G
A

TA
 H

aydarpafla
2

5
4

4
10

1
2

0
1

5
9

G
azi Ü

TF
2007 A

nket verisi yok
G

aziantep Ü
TF

2007 A
nket verisi yok

G
aziosm

anpafla Ü
TF

0
1

3
0

3
0

0
0

0
1

3
H

acettepe Ü
TF

2007 A
nket verisi yok

H
arran Ü

TF
2007 A

nket verisi yok
Inönü Ü

TF
2007 A

nket verisi yok
Istanbul Ü

 C
errahpaflaTF

10
2

0
1

21
0

0
2

5
3

3
Istanbul Ü

 ‹TF
15

1
0

3
26

.
.

2
7

7
3

K
ahram

an M
arafl Sütçü ‹m

am
 Ü

TF
2007 A

nket verisi yok
K

aradeniz Teknik Ü
TF

2007 A
nket verisi yok

K
araelm

as Ü
TF

2007 A
nket verisi yok

K
›r›kkale Ü

TF
0

1
2

0
3

0
0

.
.

.
K

ocaeli Ü
TF

2007 A
nket verisi yok

M
altepe Ü

TF
2007 A

nket verisi yok
M

arm
ara Ü

TF
2007 A

nket verisi yok
M

ersin Ü
TF

2007 A
nket verisi yok

M
ustafa K

em
al Ü

TF
2007 A

nket verisi yok
O

ndokuz M
ay›s Ü

TF
2007 A

nket verisi yok
O

sm
anG

azi Ü
TF

2
3

1
0

8
1

1
.

.
.

Pam
ukkale Ü

TF
2007 A

nket verisi yok
Selçuk Ü

. M
eram

 TF
5

3
2

0
14

0
1

0
1

3
6

Süleym
an D

em
irel Ü

TF
4

1
2

0
12

0
0

0
0

6
1

Trakya Ü
TF

2007 A
nket verisi yok

U
luda¤ Ü

TF
6

1
1

1
15

0
0

1
2

5
1

Y
editepe Ü

TF
1

1
2

1
2

.
.

0
1

1
3

Y
üzüncüY

›l Ü
TF

1
0

2
0

7
0

0
.

.
.

.
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Tablo 3: Sağlık Bakanlığı Eğitim Kurumları insan kaynakları

K
urum

 ad›
fief

fief Y
ard

B
aflasistan

U
zm

an
A

sistan
B

ilim
sel

Sekreter
A

lç›
Teknisyeni

>60
60-50

50-40
<40

SB
 A

nkara A
tatürk EA

H
 1.O

rt
2007 anket verisi yok

SB
 A

nkara A
tatürk EA

H
 2.O

rt
2007 anket verisi yok

SB
 A

nkara A
tatürk EA

H
 3. O

rt
2007 anket verisi yok

SB
 A

nkara A
tatürk EA

H
 4. O

rt
2007 anket verisi yok

SB
 A

nkara EA
 H

astanesi 1. O
rt

1
2

1
1

.
.

.
1

0
3

1
SB

 A
nkara EA

 H
astanesi 2. O

rt
2007 anket verisi yok

SB
 A

nkara N
um

une 1. O
rt

1
1

2
2

7
.

1
0

0
3

3
SB

 A
nkara N

um
une 2. O

rt
2007 anket verisi yok

SB
 A

nkara N
um

une 3. O
rt

2007 anket verisi yok
SB

 A
nkara N

um
une 4. O

rt
1

0
3

1
.

.
1

0
0

1
4

SB
 A

nkara N
um

une 5. O
rt

2007 anket verisi yok
SB

 A
nkara O

nkoloji H
ast

1
0

1
2

5
1

.
0

0
4

0
SB

 B
altalim

an› EA
H

 1. O
rt

2007 anket verisi yok
SB

 B
altalim

an› EA
H

 2. O
rt

2007 anket verisi yok
SB

 B
altalim

an› EA
H

 3. O
rt

2007 anket verisi yok
SB

 B
ozyaka 1ve 2. ort

2007 anket verisi yok
SB

 B
ursa Y

üksek ‹htisas EA
H

2007 anket verisi yok
SB

 D
r. Lütfü K

›rdar 1. O
rt

1
1

1
0

9
0

1
1

1
1

1
SB

 D
r. Lütfü K

›rdar 2. O
rt

2007 anket verisi yok
SB

 G
öztepe EA

H
 1.O

rt
2007 anket verisi yok

SB
 G

öztepe EA
H

 2. O
rt

2007 anket verisi yok
SB

 H
aseki EA

H
2007 anket verisi yok

SB
 H

aydarpafla N
um

une EA
H

 1. ort
1

1
1

3
.

.
.

0
1

3
2

SB
 H

aydarpafla N
um

une EA
H

 2. ort
2007 anket verisi yok

SB
 ‹stanbul H

astanesi 1. O
rt

2007 anket verisi yok
SB

 ‹stanbul H
astanesi 2. O

rt
2007 anket verisi yok

SB
 ‹zm

ir A
tatürk EA

H
 1.O

rt
2007 anket verisi yok

SB
 ‹zm

ir A
tatürk EA

H
 2.O

rt
1

1
3

3
7

0
1

0
4

2
1

SB
 O

km
eydan› EA

H
2007 anket verisi yok

SB
 fiiflli Etfal 1. O

rt.
1

.
1

2
8

1
6

1
.0

0
3

SB
 fiiflli Etfal 2. O

rt
1

2
0

2
7

1
0

0
1

2
2

SB
 Taksim

 H
ast

2007 anket verisi yok
SB

 Tepecik 1. O
rt

2007 anket verisi yok
SB

 Tepecik 2. O
rt

1
1

0
10

16
0

3
1

2
5

4
SB

 V
ak›f G

ureba 1. O
rt

2007 anket verisi yok
SB

 V
ak›f G

ureba 2. O
rt

2007 anket verisi yok
SB

 Y
›ld›r›m

 B
eyaz›t EA

H
 1. O

rt.
2007 anket verisi yok

SB
 Y

›ld›r›m
 B

eyaz›t EA
H

 2. O
rt.

1
1

2
6

6
0

3
1

3
5

3
SB

 Y
›ld›r›m

 B
eyaz›t EA

H
 3. O

rt.
2007 anket verisi yok
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Tablo 4: Seksiyonlaşma

Kurum adı 

Seksiyon-
laşma 

Genel 
ortopedi 

Travma 

Pediatrik 
Ortopedi 

İlizarov 
Cerrahisi 

Omurga 

El 

Omuz 
Dirsek 

Tümör 

Artroskopi 

Spor 
Hekimliği 
Artroplasti 

Adnan M
enderes Ü

T
F 

var 
. 

1 
1 

. 
. 

. 
. 

. 
2 

. 
. 

Afyon K
ocatepe Ü

T
F 

yok 
4 

4 
4 

2 
1 

1 
2 

4 
4 

4 
. 

Bilim
 Ü

niversitesi Florance N
ightingale 

var 
2 

2 
1 

0 
3 

1 
1 

. 
2 

4 
3 

C
elal Bayar Ü

T
F 

var 
1 

1 
1 

0 
1 

1 
0 

0 
2 

2 
1 

D
okuz Eylül Ü

T
F 

var 
2 

. 
2 

2 
4 

4 
3 

2 
3 

3 
2 

Erciyes Ü
T

F 
var 

10 
3 

1 
1 

2 
2 

2 
2 

3 
. 

3 
G

AT
A 

var 
1 

2 
2 

3 
3 

2 
2 

2 
3 

. 
4 

G
AT

A H
aydarpaşa 

var 
. 

2 
2 

. 
2 

2 
. 

2 
3 

. 
2 

G
aziosm

anpaşa Ü
T

F 
var 

4 
4 

1 
1 

1 
1 

1 
0 

4 
2 

4 
Istanbul Ü

 C
errahpaşaT

F 
yok 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
Istanbul Ü

 İT
F 

yok 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

K
ırıkkale Ü

T
F 

var 
4 

1 
1 

1 
. 

1 
1 

. 
1 

0 
2 

O
sm

anG
azi Ü

T
F 

var 
1 

. 
2 

. 
. 

1 
1 

1 
1 

. 
. 

Selçuk Ü
. M

eram
 T

F 
var 

3 
10 

2 
2 

2 
2 

2 
1 

3 
. 

8 
Süleym

an D
em

irel Ü
T

F 
yok 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
U

ludağ Ü
T

F 
var 

. 
1 

1 
0 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
Yeditepe Ü

T
F 

var 
. 

1 
1 

. 
. 

1 
. 

. 
1 

. 
1 

YüzüncüYıl Ü
T

F 
yok 

. 
2 

. 
2 

1 
1 

. 
. 

2 
. 

. 
SB H

aydarpaşa N
um

une EAH
 1. ort 

yok 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

SB Ankara EA H
astanesi 1. O

rt 
yok 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
SB Ankara N

um
une 1. O

rt 
yok 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
SB Ankara N

um
une 4. O

rt 
var 

. 
1 

1 
. 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
SB Ankara O

nkoloji H
ast 

yok 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

SB Baltalim
anı EAH

 1. O
rt 

var 
1 

1 
1 

1 
. 

1 
. 

1 
1 

0 
1 

SB D
r. Lütfü K

ırdar 1. O
rt 

yok 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

SB T
epecik 2. O

rt 
var 

12 
12 

4 
2 

3 
2 

2 
2 

2 
2 

12 
SB Şişli Etfal 1. O

rt. 
var 

3 
2 

2 
2 

1 
0 

1 
1 

1 
1 

3 
SB Şişli Etfal 2. O

rt 
var 

2 
2 

2 
1 

1 
0 

2 
0 

3 
2 

5 
SB Yıldırım

 Beyazıt EAH
 2. O

rt. 
var 

0 
3 

3 
0 

3 
1 

1 
0 

3 
0 

2 
SB İzm

ir Atatürk EAH
 2.O

rt 
var 

2 
3 

3 
2 

1 
2 

0 
0 

2 
0 

2 
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Tablo 5a: Seksiyonlaşma Hizmet verileri

   N En az En fazla Ortalama Std. Sapma     
poliklinik hasta sayısı 28 1800 78350 18777.79 18239.522    
yatan hasta sayısı 27 462 2969 1337.81 631.678        
acil sayısı  23 150 24000 6654.04 7471.274      
ameliyat sayısı 29 450 4067 1367.03 861.533        
travma ameliyatı 28 42 1500 427.79 316.386        
ortopedik ameliyat 23 24 1977 453.04 606.007        
omurga kırığı ameliyatı 25 2 154 22.88 34.348          
elektif omurga ameliyatı 25 1 509 57.64 114.276        
Pediatrik ortopedi ameliyatı 26 25 569 105.35 129.295        
tümör ameliyatı 27 5 400 79.07 97.360          
cerrahi artroskopi 28 24 400 165.39 109.427        
diğer artroskopi 27 0 100 20.44 22.423          
üst ekstr ve omuz ameliyatı 28 1 456 97.57 114.616        
Kalça protezi 28 10 600 87.89 112.387        
Kalça protezi revizyonu 2 20 42 31.00 15.556          
diz protezi  28 4 500 100.68 111.383        
diz protezi revizyonu 2 3 10 6.50 4.950            
diğer artroplasti 26 0 25 7.42 7.742            
el cerrahisi  28 3 564 107.04 131.031        
mikrocerrahi 21 0 150 24.00 35.124          
kalça protezi bekleme süresi 27 1 24 4.48 5.309            
diz protezi bekleme süresi 27 1 24 4.41 5.330            
infeksiyon oranı 25 .0 20.0 2.707 3.8004          
asistan haftalık çalışma süresi 24 60 140 88.42 18.764          
Poliklinik sayısı 2007-2005 fark  24 -12254.00 37368.00 5016.3333 10528.20017
Ameliyat sayısı 2007-2005 fark 26 -1545.00 1676.00 292.5769 708.85796       
Yatan sayısı 2007-2005 fark 22 -3397.00 1197.00 41.0000 909.86938     
Travma sayısı 2007-2005 fark 24 -270.00 747.00 103.0833 240.56092    
Omurga sayısı 2007-2005 fark 20 -76.00 287.00 23.7000 79.82619      
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Tablo 5b: Eğitim kurumlarının hizmet verileri

Kurum ad›

poliklinik hasta
say›s›

yatan hasta

acil say›s›

ameliyat say›s›

travma ameliyat›

ortopedik
ameliyat

omurga k›r›¤›
ameliyat›

elektif omurga
ameliyat›

Pediatrik
ortopedi

tümör ameliyat›

cerrahi
artroskopi

di¤er artroskopi

üst ekstr ve
omuz ameliyat›

Kalça protezi

Kalça protezi
revizyonu

diz protezi

diz protezi
revizyonu

di¤er artroplasti

el cerrahisi

mikrocerrahi

A
dnan M

enderes Ü
TF

4356
805

585
785

353
24

10
.

117
29

119
3

28
15

.
4

.
4

79
.

A
fyon K

ocatepe Ü
TF

2500
700

150
750

150
100

5
40

40
15

100
15

50
50

.
100

.
5

75
25

B
ilim

 Ü
niversitesi Florance

N
ightingale

9500
2112

390
2102

430
1932

154
509

26
20

150
100

82
153

.
216

.
7

90
0

C
elal B

ayar Ü
TF

12000
.

.
1000

350
750

2
15

80
25

300
40

50
75

.
150

.
10

160
25

D
okuz Eylül Ü

TF
23262

1709
.

1959
295

.
30

60
26

77
24

25
250

141
.

75
.

25
146

150
Erciyes Ü

TF
12565

2969
2000

4067
1500

104
108

168
212

148
260

52
156

600
.

500
.

20
204

35
G

A
TA

78350
1426

11200
1026

250
.

18
26

.
27

225
12

44
138

.
139

.
12

88
37

G
A

TA
 H

aydarpafla
37590

973
1925

742
279

178
5

4
26

62
65

2
5

22
.

7
.

2
80

.
G

aziosm
anpafla Ü

TF
5742

462
.

453
42

170
.

3
42

18
83

13
1

28
.

42
.

.
14

.
Istanbul Ü

 C
errahpaflaTF

14400
800

3108
1200

200
150

10
20

25
180

250
40

45
100

.
150

.
10

20
0

Istanbul Ü
 ‹TF

35634
2620

7862
3703

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

K
›r›kkale Ü

TF
4000

500
500

450
246

50
.

.
60

10
50

.
5

10
.

10
.

.
5

5
O

sm
anG

azi Ü
TF

6865
1159

400
1120

619
499

10
11

28
42

96
13

209
28

.
15

.
0

45
2

Selçuk Ü
. M

eram
 TF

10082
1563

.
727

882
1827

36
258

184
125

282
24

408
186

.
372

.
25

423
37

Süleym
an D

em
irel Ü

TF
1800

1100
300

975
246

.
10

2
45

5
400

60
65

40
.

50
.

2
50

.
U

luda¤ Ü
TF

10140
1284

600
2024

550
.

20
180

380
160

350
20

30
125

.
125

.
5

564
37

Y
editepe Ü

TF
5000

550
800

560
224

336
6

3
51

23
172

26
122

41
.

57
.

11
78

53
Y

üzüncüY
›l Ü

TF
7000

900
3500

700
250

450
5

.
70

21
50

6
150

15
.

5
.

0
20

0
SB

 H
aydarpafla N

um
une EA

H
 1.

ort
13966

1304
20974

1158
523

147
18

2
50

28
153

9
52

82
.

72
3

3
19

0

SB
 A

nkara EA
 H

astanesi 1. O
rt

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

SB
 A

nkara N
um

une 1. O
rt

10184
1235

3004
1736

371
68

20
9

68
50

71
0

5
43

.
82

.
0

62
.

SB
 A

nkara N
um

une 4. O
rt

9200
1230

.
1100

400
100

25
30

.
20

400
25

50
45

.
70

.
5

30
.

SB
 A

nkara O
nkoloji H

ast
24000

1200
9000

1050
210

75
15

15
25

400
90

10
45

40
.

100
.

15
20

.
SB

 B
altalim

an› EA
H

 1. O
rt

24323
1741

7824
2217

240
1977

.
1

569
345

247
3

456
147

.
95

.
1

295
57

SB
 D

r. Lütfü K
›rdar 1. O

rt
21560

1109
16001

1276
417

347
4

7
54

82
76

0
129

39
.

20
.

2
57

1
SB

 Tepecik 2. O
rt

60000
2300

20000
2000

1000
121

24
10

300
60

200
0

10
35

.
40

.
0

200
0

SB
 fiiflli Etfal 1. O

rt.
48000

2000
24000

1500
1000

500
15

20
100

20
100

20
120

100
20

100
10

20
20

0
SB

 fiiflli Etfal 2. O
rt

17369
940

13020
729

354
375

6
4

43
59

98
22

136
35

.
26

.
4

22
0

SB
 Y

›ld›r›m
 B

eyaz›t EA
H

 2. O
rt.

.
.

.
1257

246
.

4
42

56
.

170
11

15
113

42
177

.
2

3
0

SB
 ‹zm

ir A
tatürk EA

H
 2.O

rt
16390

1430
5900

1278
351

140
12

2
62

84
50

1
14

15
.

20
.

3
128

40
86

28
27

23
29

28
23

25
25

26
27

28
27

28
28

2
28

2
26

28
21
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Tablo 6: Akademik veriler: Eğitim

Kurum ad›

USG bilen var m›

USG bilen say›s›

kalça usg kim
yap›yor?

kalça usg say›s›
(y›l)

Toplant› salonu

Kütüphane

Son y›lda al›nan

Yabanc› Dergi
Aboneli¤i

Yerli Dergi

‹nternet

MedLine

Araflt›rma
laboratuar›

E¤itim
Program›

Asistan karnesi

Olgu sunumu

Makale saati

S›nav

A
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enderes Ü
TF

.
.

.
.

var
var

3
2

3
var

var
yok

var
var

var
var
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fyon K
ocatepe Ü

TF
var

4
bölüm

de usg yok kurum
da usg

yap›l›yor
50

var
yok

40
2

2
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yok
yok
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var
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var

var
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N
ightingale
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2

bölüm
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.
var

var
.

.
.

var
yok

yok
var

var
var
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var
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ayar Ü
TF

yok
1

bölüm
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3
.
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.

.
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 H

aydarpafla
var

1
bölüm

de usg var ve bölüm
de yap›l›yor

120
var

var
2

1
2

var
var

yok
var

var
var

var
var

G
aziosm

anpafla Ü
TF

var
3

bölüm
de usg yok kurum

da usg
yap›l›yor

300
var

var
0

2
8

var
var

var
var

var
var

var
var

Istanbul Ü
 C

errahpaflaTF
var

4
bölüm

de usg var ve bölüm
de yap›l›yor

750
var

var
10

0
0

var
var

yok
var

yok
var

var
var

Istanbul Ü
 ‹TF

var
3

bölüm
de usg var ve bölüm

de yap›l›yor
1000

var
var

.
.

.
var

var
var

var
var

var
yok

var
K

›r›kkale Ü
TF

.
.

.
.

yok
var

0
10

5
yok

yok
yok

var
var

var
var

yok
O

sm
anG

azi Ü
TF

.
.

.
.

var
var

3
0

3
var

var
yok

var
var

var
var

var
Selçuk Ü

. M
eram

 TF
var

5
bölüm

de usg var ve bölüm
de yap›l›yor

700
var

var
3

.
.

var
var

yok
var

.
var

var
var

Süleym
an D

em
irel Ü

TF
var

2
bölüm

de usg yok kurum
da usg

yap›l›yor
60

var
var

3
.

.
var

var
var

var
var

var
var

var

U
luda¤ Ü

TF
var

1
bölüm

de usg var ve bölüm
de yap›l›yor

.
var

var
10

2
4

var
var

yok
var

var
var

var
var

Y
editepe Ü

TF
var

1
bölüm

de usg yok kurum
da usg

yap›l›yor
200

var
var

4
1

3
var

var
yok

var
var

var
var

var

Y
üzüncüY

›l Ü
TF

yok
.

bölüm
de usg yok kurum

da usg
yap›l›yor

.
var

var
5

1
0

var
var

yok
var

yok
var

var
var

SB
 H

aydarpafla N
um

une EA
H

1. ort
var

1
bölüm

de usg yok kurum
da usg

yap›l›yor
20

var
var

6
3

3
var

var
yok

var
var

var
var

var

SB
 A

nkara EA
 H

astanesi 1. O
rt

yok
.

bölüm
de usg yok kurum

da usg
yap›l›yor

.
var

var
2

0
0

var
var

yok
var

var
var

var
var

SB
 A

nkara N
um

une 1. O
rt

yok
.

bölüm
de usg yok kurum

da usg
yap›l›yor

3
var

yok
6

.
.

var
yok

yok
var

var
var

var
var

SB
 A

nkara N
um

une 4. O
rt

var
2

bölüm
de usg yok kurum

da usg
yap›l›yor

.
var

var
2

.
.

yok
var

yok
var

var
var

var
var

SB
 A

nkara O
nkoloji H

ast
yok

.
bölüm

de usg yok kurum
da usg

yap›l›yor
50

var
var

10
2

2
yok

yok
yok

var
yok

yok
var

var

SB
 B

altalim
an› EA

H
 1. O

rt
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

SB
 D

r. Lütfü K
›rdar 1. O

rt
var

2
bölüm

de usg var ve bölüm
de yap›l›yor

500
var

var
3

1
0

var
var

yok
var

yok
var

var
var

SB
 Tepecik 2. O

rt
var

11
bölüm

de usg yok kurum
da usg

yap›l›yor
500

yok
yok

.
.

.
var

var
yok

var
yok

var
var

var

SB
 fiiflli Etfal 1. O

rt.
var

2
bölüm

de usg yok kurum
da usg

yap›l›yor
150

var
var

20
1

3
var

var
yok

var
yok

var
var

yok

SB
 fiiflli Etfal 2. O

rt
yok

.
bölüm

de usg yok kurum
da usg

yap›l›yor
.

var
var

20
1

3
var

var
yok

var
yok

var
var

yok

SB
 Y

›ld›r›m
 B

eyaz›t EA
H

 2. O
rt.var

2
bölüm

de usg yok kurum
da usg

yap›l›yor
10

var
var

3
.

.
yok

yok
yok

var
var

var
var

yok

SB
 ‹zm

ir A
tatürk EA

H
 2.O

rt
var

1
bölüm

de usg yok kurum
da usg

l
50

var
var

7
2

0
var

var
yok

var
var

var
var

yok



TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

TOTEK Uzmanlık Eğitim Standartları Belilenmesi Komisyonu Raporu 47

Tablo 7: Eğitim kurumları akademik üretkenlik verileri

Y
ur

tiç
i y
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›n

yu
rt

 d
›fl
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ul
us
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sö
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e
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ul
us
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ra
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s›
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on

gr
e

sö
ze

l

ul
us
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ra

ra
s›

 k
on

gr
e

p
os
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r

ul
us

la
ra

ra
s›

 k
on

gr
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p
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is

t
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ik

 k
ur

ul
 v

ar
 m

›?

Adnan Menderes ÜTF 2 3 6 2 4 1 2 . .
Afyon Kocatepe ÜTF . . 1 0 0 0 0 0 yok
Bilim Üniversitesi Florance Nightingale 3 15 4 7 . 4 5 . yok
Celal Bayar ÜTF 3 7 2 0 3 2 0 1 var
Erciyes ÜTF 4 10 2 0 0 3 0 0 var
GATA . . 4 11 7 . . . yok
GATA Haydarpafla 4 6 5 . . . . . yok
Gaziosmanpafla ÜTF 35 37 26 5 6 22 1 0 var
Istanbul Ü CerrahpaflaTF . . 20 15 40 15 10 10 .
Istanbul Ü ‹TF 7 10 . . . . . . var
K›r›kkale ÜTF 5 4 3 1 1 0 0 0 .
OsmanGazi ÜTF 2 6 2 1 2 2 0 0 var
Selçuk Ü. Meram TF 7 21 3 0 6 2 4 0 yok
Süleyman Demirel ÜTF 5 3 2 2 3 2 2 0 var
Uluda¤ ÜTF 10 16 . . 12 4 2 . var
Yeditepe ÜTF 12 15 5 3 10 3 4 2 yok
YüzüncüY›l ÜTF 1 5 4 3 0 0 0 0 var
SB Haseki EAH . . . . . . . . .
SB Haydarpafla Numune EAH 1. ort 2 . 1 2 1 0 2 0 var
SB Ankara EA Hastanesi 1. Ort 2 1 . . . . . . var
SB Ankara Numune 1. Ort 2 4 2 0 2 2 0 2 .
SB Ankara Numune 4. Ort 5 3 4 2 4 4 2 0 var
SB Ankara Onkoloji Hast 15 2 . . . . . . .
SB Baltaliman› EAH 1. Ort . . . . . . . . .
SB Dr. Lütfü K›rdar 1. Ort 3 1 1 2 1 1 2 0 yok
SB Tepecik 2. Ort 4 2 4 1 5 2 0 0 var
SB fiiflli Etfal 1. Ort. 10 5 10 10 5 3 2 0 var
SB fiiflli Etfal 2. Ort 2 4 7 3 9 0 0 0 var
SB Y›ld›r›m Beyaz›t EAH 2. Ort. . . . . . . . . .
SB ‹zmir Atatürk EAH 2.Ort 0 0 0 0 4 0 2 0 var
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Tablo 8: Eğitim kurumları Ortopedi ve Travmatoloji TUS verileri ve taban puanlar

Üniversiteler 2003
Eylül

2004
Nisan

2004
Eylül

2005
Nisan

2005
Eylül

2006
Nisan

2006
Eylül

2007
Nisan

Abant ‹zzet Baysal Ünv. Düzce T›p (Bolu) - - - 56.504 - - 59.067 58.131

Adnan Menderes Ünv. T›p Fak. (Ayd›n) 60,365 - - - - - - 60.789

Afyon Kocatepe Ünv. T›p Fak. 58,171 - - - - - - 57.675

Akdeniz Ünv. T›p Fak. (Antalya) - - - - 59.780 64.986 61.953 -

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi - - - 63.644 64.148 64.726 63.216 -

Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi (Erzurum) 56,944 59,918 58,721 60.919 57.028 58.312 57.004 59.767

Baflkent Unv. T›p Fakültesi (Ankara) - - - - - - 57.570 -

Celal Bayar Ünv. T›p Fakültesi (Manisa) 61,514 - 61,519 62.056 60.306 61.249 61.155 60.337

Cumhuriyet Ünv. T›p Fakültesi (Sivas) 57,593 59,064 58,708 - 55.498 59.852 59.166 -

Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi (Adana) - 64,711 65,516 64.205 63.835 65.079 62.123 63.868

Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi (Diyarbak›r) - 58,894 58,971 61.591 57.583 59.672 58.474 59.865

Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi (‹zmir) 63,426 61,414 64,189 63.891 - - 60.851 62.03

Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi - - - - - - 59.459 -

Ege Üniversitesi T›p Fakültesi (‹zmir) - - - 66.387 66.356 - - -

Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi (Kayseri) 57,776 62,201 59,106 61.836 58.626 61.735 - -

F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi (Elaz›¤) - 59,246 58,527 57.274 57.945 58.996 57.099 57.179

Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi (Ankara) - - - - 60.589 - - 61.900

Gaziantep Ünv. T›p Fakültesi (Gaziantep) - - - - 57.064 60.779 61.057 61.374

Gaziosmanpafla Ünv. T›p Fakültesi (Tokat) - - - - - - - 56.165

Hacettepe Ünv. T›p Fakültesi (Ankara) 64,862 - - 66.447 60.833 66.211 63.367 62.698

Harran Üniversitesi T›p Fakültesi (fianl›urfa) 57,694 54,829 59,722 57.208 56.992 57.818 58.347 57.489

‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi (Malatya) - - 53,971 59.830 - - 59.398 58.771

‹stanbul Ünv. Cerrahpafla T›p Fakültesi 67,978 - - - 63.195 64.932 63.141 67.174

‹stanbul Ünv. ‹stanbul T›p Fakültesi - 67,110 - - - - 64.347 -

Kahramanmarafl Sütçü ‹mam Ünv. T›p Fak. - - - - - 57.469 55.756 -

Karadeniz Teknik Ünv. T›p Fakültesi (Trabzon) - - - - - - - -

Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi - - 62,197 - 58.572 62.210 60.119 62.313

Marmara Üniversitesi T›p. Fak. (‹stanbul) - - - - - - 60.485 -

Mersin Ünv. T›p Fak. - - - - 58.912 64.647 - -

Mustafa Kemal Ünv T›p Fak Hatay - - - 60.072 61.211 - - -

Ondokuz May›s Ünv. T›p Fakültesi (Samsun) 60,572 59,797 - - 59.135 63.413 - -

Osmangazi Ünv. T›p Fakültesi (Eskiflehir) 60,603 58,419 62,221 - - - 60.416 62.630

Pamukkale Ünv. T›p Fak. (Denizli) 62,046 55,906 61,249 58.840 58.891 60.934 - -

Selçuk Ünv. Meram T›p Fakültesi (Konya) - 60,532 59,103 60.796 59.926 - 61.038 62.621

Süleyman Demirel Ünv. T›p Fakültesi (Isparta) 60,340 60,344 - - 58.133 62.205 59.908 -

Trakya Ünv. T›p Fakültesi (Edirne) 59,136 59,134 59,543 60.110 58.588 - - 59.631

Ufuk Üniversitesi T›p Fakültesi (Ankara) - - - - - 61.203 - -

Uluda¤ Ünv. T›p Fakültesi (Bursa) 60,929 61,149 62,855 61.611 - - 60.322 61.441

Yeditepe Ünv. T›p Fak. (‹stanbul) - - - - - 60.972 59.878 64.651

Yüzüncü Y›l Ünv. T›p Fakültesi (Van) - 59,723 58,260 54.558 56.512 - - 59.764

Zonguldak Karaelmas Ünv. T›p Fakültesi - - - 60.241 - - - 59.268
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E¤t. Hastaneleri 2003
Eylül

2004
Nisan

2004
Eylül

2005
Nisan

2005
Eylül

2006
Nisan

2006
Eylül

2007
Nisan

Adana Numune E¤t. Ve Ar. Has. 59,844 62,219 64,335 64.205 - - - -

Ankara Dr. Muhittin Ülker Acil Yard›m ve
Travm. Hast.

61,713 - - - - - - -

Ankara Atatürk E¤t ve Arfl.Has - - - 64.645 59.592 65.645 - 65.277

Ankara D›flkap› Hastanesi - - - - 58.033 64.852 - -

Ankara E¤t. Ve Araflt›rma Hastanesi 60,775 - - - - - - 61.980

Ankara Numune E¤t. Ve Araflt›rma Hastanesi 62,459 63,282 65,005 - 60.769 66.651 62.118 -

‹stanbul Baltaliman› E¤t. Ve Ar. Has. 63,227 - 65,450 - - - - 66.980
‹stanbul Bak›rköy Dr. Sasdi Konuk E¤t. Ve Ar.
Has.

- - - - - - 60.983 -

‹stanbul Haseki E¤t. Ve Araflt›rma Hastanesi 63,624 59,507 - - - - - 63.728

‹stanbul Haydarpafla Numune E¤t. Ve Ar. Has. - 63,146 60,768 62.259 - - - 63.691

‹stanbul Kartal E¤t. Ve Ar. Has. 64,139 59,476 61,548 62.924 - - - -

‹stanbul fiiflli Etfal E¤t. Ve Araflt›rma Hastanesi 61,512 57,545 61,528 - - - - 61.542

‹stanbul Taksim E¤t. Ve Araflt›rma Hastanesi - 58,921 62,270 63.930 - - - 61.542

‹zmir Atatürk E¤t. Ve Ar. Has. 61,729 - - 63.590 - - - -

KKTC Dr. Burhan Nalbanto¤lu Dev. Hast.
(Lefkofle)

- - - - - - - -

SSK Ankara E¤t. Has. - - - 69.762 - - - -

‹stanbul E¤t. ve Ar. Hastanesi - - - 61.005 - - 63.955 -

‹stanbul Göztepe E¤t. Has. 69,514 - - 67.366 - - - -

‹zmir Tepecik E¤t. Has. 62,612 - - - - - - -

‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi - - - - - - - 63.360

‹stanbul Vak›f Gureba E¤t. Hastanesi 64,515 57,830 - - - - - -

Tablo 8: Eğitim kurumları Ortopedi ve Travmatoloji TUS verileri ve taban puanlar (devamı)
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Tablo 9: Eğitim kurumlarının Ortopedi ve Travmatoloji alanında 2007 TUS sına-
vındaki taban puanları.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1 - - 59.067
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1 - - - - -
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 1 
-
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 1 - - 61.953

ANKARA ÜNİVERSİTESİ  2 1 63.216
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)  1 - - 57.004

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)  1 - - 57.570
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 1 - - 61.312

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)  2 - - 59.166
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)   1 1 62.123
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 2 - - 58.474
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 7  60.851
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ  1 - - 59.459
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İ (KAYSERİ)
Tıp Fakültesi
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
791683 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - 60.416
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Tıp Fakültesi (Bk. 3)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
Tıp Fakültesi
451685 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - 57.099
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Tıp Fakültesi
-
471681 Ortopedi ve Travmatoloji K 3 - - - - -
471797 Psikiyatri K 2 - - 64.014
471758 Radyasyon Onkolojisi K 1 - - 61.478
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
481688 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - 61.057
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)
Tıp Fakültesi



TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

TOTEK Uzmanlık Eğitim Standartları Belilenmesi Komisyonu Raporu 51

491686 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - - - -
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Tıp Fakültesi (Bk. 4)
541686 Ortopedi ve Travmatoloji K 3 1 63.367
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
Tıp Fakültesi
551684 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - 58.347
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
Tıp Fakültesi (Bk. 4)
571689 Ortopedi ve Travmatoloji K 2 - - 59.398
571733 Plastik, Rekonstrüktif ve
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
581687 Ortopedi ve Travmatoloji K 2 - - 64.347
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
582684 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - 63.141
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi (Bk. 5)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
631687 Ortopedi ve Travmatoloji K 2 - - 55.756
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
Tıp Fakültesi
641685 Ortopedi ve Travmatoloji K 3 - - - - -
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
651683 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - - - -
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
661681 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - 60.119
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Tıp Fakültesi (Bk. 5)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Tıp Fakültesi (Bk. 4)
681686 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 1 60.485
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY)
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi
731686 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - - - -
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Tıp Fakültesi
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
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Tıp Fakültesi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Meram Tıp Fakültesi
841683 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - 61.038
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
Tıp Fakültesi
861688 Ortopedi ve Travmatoloji K 2 - - 59.908
861732 Plastik, Rekonstrüktif ve
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
Tıp Fakültesi
881684 Ortopedi ve Travmatoloji K 3 - - - - -
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Tıp Fakültesi (Bk. 5)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
Tıp Fakültesi
911688 Ortopedi ve Travmatoloji K 2 - - 60.322
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Tıp Fakültesi (Bk. 5, 8)
891682 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - 59.878
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)
Tıp Fakültesi
951689 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - - - -
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
971685 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - - - -
- -
ANKARA
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
223687 Ortopedi ve Travmatoloji K 3 - - 63.719
Ankara Dişkapi Yildirim Beyazit
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Dr. A. Yurtarslan Onkoloji
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
173687 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - - - -
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
153682 Ortopedi ve Travmatoloji K 2 - - - - -
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
163546 Acil Tıp K 5 - - - - -
163689 Ortopedi ve Travmatoloji K 3 - - 62.118
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL
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İstanbul Bakirköy Dr. Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
583681 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - 60.983
İstanbul Baltalimani Kemik Hastaliklari
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
313688 Ortopedi ve Travmatoloji K 2 - - 66.744
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
633681 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - 63.955
İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
623683 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - - - -
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
433683 Ortopedi ve Travmatoloji K 2 - - - - -
İstanbul Haydarpaşa Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
453688 Ortopedi ve Travmatoloji K 2 - - - - -
İstanbul Bakirköy Ruh Sağlığı ve Hastaliklari
İstanbul Fatih Sultan Mehmet
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kirdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
473684 Ortopedi ve Travmatoloji K 2 - - - - -
İstanbul Okmeydani Eğitim ve Araştırma Hastanesi
643688 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - - - -
İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
533682 Ortopedi ve Travmatoloji K 2 - - - - -
İZMİR
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
713684 Ortopedi ve Travmatoloji K 2 - - - - -
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
773681 Ortopedi ve Travmatoloji K 1 - - - - -
Bezm-i Alem Valide Sultan Vakif Gureba
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
543689 Ortopedi ve Travmatoloji K 2 - - 62.776

Genel toplam 96
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17.01.2007 tarihinde saat 14.00’da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi   Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda yapılan TOTEK Akademik 
Yükseltme Ölçütleri Tespit Komisyonu toplantısına 4 üye bizzat katılmış 2 
üye yazılı görüş bildirmiştir. 

Prof. Dr. Sinan Seber tarafından halen kullanılmakta olan akademik yükseltme 
ölçütlerinin hangi kriterler göz önüne alınarak hazırlandığına ilişkin bir su-
num yapıldı. Konu tartışmaya açıldı. Toplantıya katılan üyelerin ortak gö-
rüşü tüm üniversitelerde akademik kadrolara atama yapılır iken puanlamaya 
dayanan ciddi kriterler konduğu, yeni doçent olan bir kişinin profesörlüğe 
atanması için geçen 5 yıllık süre içinde yayın üretimini bu nedenle arttırdığı 
belirtildi. Bunun sonucu 2006 yılında geçerli olan 9 adet olan IM kapsamın-
daki dergilerde yayımlanmış çalışma sayısının, 2007 yılında  % 33.3 oranında 
artarak 12 adede çıkmasının adayları zor durumda bırakacağı kanısına varıldı. 
Örneğin 2006 yılında  9 adet olan IM kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 
çalışması olan bir adayın yeterlik (Board) sertifikası yok ise, o yıl başında do-
çentlik sınav başvurusu yapamayacaktır.Ancak yıl sonuna doğru yapılan sı-
navda başarılı olur ise 2007 yılında başvuru yapabilecektir. Bir yıl içinde  % 
33.3 oranında artan yayın sayısı açığını kapatması olanaksızdır. 2008 yılında 
aynı oranda bir artış düşünülür ise 16 yayın koşulu aranacaktır. 

 Bu görüşler altında toplantıda alınan kararlar şunlardır; 

 1. Yeterlik (Board) sınavını geçmek doçentlik sınavına başvuru için ön 
koşul olarak kalmalıdır. Ancak sınavın içeriğinin ve soru bankasının ge-
nişletilmesi amacı ile TOTBİD’in üyelerine bir daha duyuru yapılması 
uygundur.

 2. 2006 yılında geçerli olan kriterlerin 2009 yılına kadar dondurulması ve 
TOTEK genel kurulundan sonra yeni oluşacak kurulun kriterleri tekrar 
gözden geçirmesi uygundur.

 3. Milli kongre öncesi yapılan aile meclisinde ve ayrıca TOTEK genel ku-
rulunda, TOTEK adına yapılacak konuşmalarda son bir yıl içinde yapılan 
doçentlik sınavları ile ilgili envanterin çıkartılıp, doçentlik sınav jürileri ile 
şef ve şef yardımcısı atamalarında atama ve yükseltme kriterlerine uyma-
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yan jüri üyeleri isim verilmeden sayısal olarak belirtilmelidir. 

 4. 1. ve 2. maddede belirtilen hususların sınava başvuru için birlikte ön-
koşul olması gereklidir.

Bu toplantıdaki öneri üzerine TOTEK tarafından yapılan bir araştırma sonucun-
da 2006 yılı doçentlik sınavlarının dökümü şöyle ortaya çıkmıştır.

2006 dönemi doçentlik sınavına başvuru sayısı toplam 41 olup, yayın aşamasında 
başarılı olup sonrasında sözlü aşamasında da başarılı olarak docent sanı alan 
aday sayısı 39’dur. Sınav sonrası doçent sanını alan 39 adaydan 22 tanesi sap-
tanan TOTBİD-TOTEK ölçütlerine uymaktadır. Yayın aşamasında başarısız 
olan 2 aday saptanan TOTBİD-TOTEK ölçütlerine uymamaktadır. Sonuç-
ta 2006 yılında sınava başvuran toplam 41 adaydan 22’si (%54) TOTBİD-
TOTEK tarafından 2006 yılı için saptanan doçentlik yükseltilme ve atanma 
ölçütlerine (en az 9 adet IM kapsamında basılmış ya da basılmak üzere kabul 
edilmiş yayın ve TOTBİD-TOTEK yeterlik belgesi) uymaktadır.

2009 yılına kadar geçerli TOTBİD- TOTEK akademik yükseltme ölçütleri

Profesör: 10 adet Index Medicus kapsamındaki dergilerde yayınlanmış yada ya-
yınlanmak üzere kabul edilmiş yayın ve TOTBİD-TOTEK yeterlik belgesi

Doçent: 9 adet Index Medicus kapsamındaki dergilerde yayınlanmış yada yayın-
lanmak üzere kabul edilmiş yayın ve TOTBİD-TOTEK yeterlik belgesi

Yardımcı Doçent: 3 adet Index Medicus kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 
yada yayınlanmak üzere kabul edilmiş yayın ve TOTBİD-TOTEK yeterlik 
belgesi

Şef: 7 adet Index Medicus kapsamındaki dergilerde yayınlanmış yada yayınlan-
mak üzere kabul edilmiş yayın ve TOTBİD-TOTEK yeterlik belgesi

Şef  Yardımcısı: 3 adet Index Medicus kapsamındaki dergilerde yayınlanmış yada 
yayınlanmak üzere kabul edilmiş yayın ve TOTBİD-TOTEK yeterlik belgesi
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TOTBİD Eğitim ve Araştırma Komisyonu ilk kez 20.02.1997 yılında “Araştır-
ma-Geliştirme Komisyonu” adı altında Dr. Ahmet Turan Aydın başkanlığın-
da, Dr. Osman Güven (Başkan Yrd.), Dr. Mazhar Tokgözoğlu (Sekreter), Dr. 
Feza Korkusuz, Dr. İzge Günal, Dr. Mehmet Demirhan, Dr. Ahmet Uğur 
Turhan (Üyeler) Ankarada dernek genel merkezinde toplanmıştır. Etkinlik-
lerini 2003 yılından sonra TOTEK Eğitim ve Araştırma Komisyonu olarak 
sürdürmektedir. 

Araştırma Projeleri Desteği Programı

TOTBİD Yönetim Kurulunun 19.11.2005 tarih ve 11 sayılı kararıyla “araştırma 
projelerine yıllık olarak 30.000 YTL bütçe ayrılmasına, proje başına 10.000 YTL 
verilmesine, proje olmadığı taktirde gelecek seneye aktarılmasına ve ilgili kişilere 
yazı ile geri dönülmesine” 2006 yılı itibarıyla başlanmıştır. Araştırma Projeleri 
Desteği Programı Yönergesi ve başvuru formu TOTBİD elektronik safasında 
(http://www.totbid.org.tr/dernek/arastirma.asp) yer almaktadır.  

Karar gereği 2006 yılında başvuran 5 projeden 4’ü desteklenmiş birisi red edil-
miştir (Tablo 1).

•  “Parçalı pertrokanterik kırıkların tedavisinde kullanılan internal tespit yöntem  tek-

niklerinin modifiye anatomik plak ile kırık modeli üzerindeki olumlu ve olumsuz 

yönlerinin biyomekanik model üzerinde araştırılması” Op. Dr. Fuad Öken (10.000 
YTL)

• “Yeni bir infeksiyon parametresi olan “prokalsitonin”in ortopedide kırık cerrahisi 

sonrasında enfeksiyon takibinde kullanılabilirliğinin araştırılması” Op. Dr. Güven 
Bulut (10.000 YTL)

• “Rotator Manşet Tamiri in-vivo analizi: tek sıra  ve çift sıra sütür ankor kullanılarak 

yapılan tamirlerin karşılaştırılması” Dr. Mehmet Uğur Özbaydar (9.700 YTL)

•  “Kemik yerine kullanılabilecek farklı yapıdaki biyocamseramiklerin sol-jel yönte-

miyle sentezi ve biyolojik etkinliklerinin in vivo ve in vitro değerlendirilerek orto-

pedide kullanabilirliğinin araştırılması” Op. Dr. Ceyhan Taşkın (3.500 YTL) 
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Temel Bilimler ve Araştırma Okulları (TBAO)

İlki 21-24 Ağustos 2004 yılında Selçuk Üniversitesi, Konya da gerçekleştirilen 
TBAO’larının beşincisi 28 Şubat – 3 Mart 2007 tarihlerinde Gaziantep Üni-
versitesinde gerçekleştirilmiştir. TBAO’ları günümüze kadar toplam 426 me-
zun vermiştir (Tablo 2). 2008 yılında TBAO Erzurum Üniversitesi ev sahipli-
ğinde sürdürülecektir. 2009 yılı TBAO için ise Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 
ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinin başvuruları alınmıştır. Okulun hangi 
ilimizde gerçekleştirileceğine Erzurum TBAO’da gerçekleştirilecek toplantıda 
karar verilecektir.

TBAO’u ağırlıklı olarak “Orthopaedic Basic Science: Biology and Biomechanics of the 
Musculoskeletal System (2nd Ed) Buckwalter JA, Einhorn TA, Simon SR, AAOS, 
2000” kitabında yer alan konu başlıklarını izlemektedir. Aktif etkileşimle gü-
nümüze kadar büyük yerelşim merkezlerinin dışındaki illerimizde ve üniversi-
te olanakları kullanılarak düşük bütçeyle gerçekleştirilen TBAO’larında kayıt 
ücreti katılımcıların kendilerinden alınmaktadır. TBAO’larına sponsor alın-
mamaktadır. Kültürel etkileşimin de ön planda tutulduğu etkinliklerde gü-
nümze kadar Mevlana Müzesi, Efes Antik Ören Yeri ve Zeugma Müzesi alanı-
nın uzman rehberleri ve akademisyenleriyle birlikte gezilmiştir. TBAO’lunun 
hedefi 10 yılda 800-1000 arasında ortopedi ve travmatoloji asistanına temel 
bilimler ve araştırma konularında eğitim verebilmektir.  

Tablo 2. Temel Bilimler Araştırma Okulları 2004-2007 

•  21-24 Ağustos 2004 Selçuk Ün. Konya
 69 kişi katılmıştır. 24 Eğitici görev almıştır.
 — 5 Modülde toplam 30 Ders işlenmiştir.

•  3-5 Şubat 2005 S. Demirel Ün. Isparta
 104 kişi katılmıştır. 25 Eğitici göev almıştır. 1 Konferans, 2 Katılımcı-Eğitimci   

Buluşması ve 5 Modülde toplam 30 Ders işlenmiştir. 

•  10-13 Ağustos 2005 Selçuk Ün. Konya
 94 kişi katılmıştır. 24 Eğitici görev almıştır.
 — 1 Konferans, 2 Katılımcı-Eğitimci Buluşması ve 5 Modülde toplam 30 Ders 

işlenmiştir.
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•  22-25 Şubat 2006 Kuşadası, Aydın
 96 kişi katılmıştır. 29 Eğitici görev almıştır.
 — 1 Konferans, 2 Katılımcı-Eğitimci Buluşması ve 6 Modülde toplam 36 Ders 

işlenmiştir.

•  28 Şubat – 3 Mart 2007 Gaziantep Ün. Gaziantep
 76 kişi katılmıştır. 29 Eğitici görev almıştır.
 — 3 Konferans, 2 Katılımcı-Eğitimci Buluşması ve 6 Modülde toplam 36 Ders 

işlenmiştir.





TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

TOTEK Tarafından Düzenlenen ve Desteklenen Kurslar 61

Düzenlenmesinde Doğrudan TOTEK’in Yeraldığı Eğitim Kursları
Temel Bilimler ve Araştırma Okulu
Çukurova Bilgi Yenileme Kursu

TOTEK’in Desteklediği Çekirdek Müfredata Yönelik Temel Eğitim Kursları
0-6 ay arası GKD ve PEV tanı ve tedavisi kursu
Temel omurga kursu
Temel travma kursu
Temel artroplasti kursu
Temel ayak ve ayakbileği cerrahisi kursu
Temel diz artroskopisi kursu
Temel ayakbileği artroskopisi kursu
Temel İlizarov kursu
Temel ortopedik onkoloji kursu
Omuz dirsek cerrahisi çekirdek müfredat eğitim kursu

TOTEK’in Katılımını Önerdiği Eğitim Kursları
Temel AO kursu
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Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma Grubu,  “Yeniden Belgelendirme” sürecinin aşağıda-
ki etkinliklere bağlı olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir. Ölçütler 
belirlenirken,  hiçbir ölçütün “yetkinliği” değerlendirmekte yeterli olamayaca-
ğı düşüncesi kabul edildiğinden, “öğrenme çabası”nı gösterebilecek etkinlikler 
ele alınmaya çalışılmıştır. Tüm etkinlikler 1 (bir) puandır. 

 1) Toplantılara katılım ( Katılım belgesiyle kanıtlanması gerekmektedir. 
Bölüm içi toplantı vs. dışarıda bırakmak için, toplantı duyuru broşürü 
basılanlar bu başlık altında ele alınmalıdır.)

 2) Sunumlar ( Bildiri, poster, panel konuşması, konferans türü etkinlikleri 
içerir. İlk maddede bahsedilen toplantılarda gerçekleştirilmelidir ve belge-
lendirilmelidir)

 3) Makale yazımı ( İsim sırası veya yazı tipi önemli değil)

 4) Kitap yazımı veya editörlüğü.

 — Kişi bir toplantıda birden fazla puan alabilir. Örneğin, yurtiçindeki bir 
toplantıda iki bildiri sunulduysa, 2X1=2 (sunum puanları) + 1 (katılım 
puanı)=3 puan olur.

 — Aynı sunumun aynı ya da farklı formatlarda tekrarı puan kazandır-
maz.

 5) Dergilerin sonunda yayınlanan ve o sayıdaki makalelerden hazırlanmış 
STE sorularını yanıtlamak (Eğer editörleri kabul ederse düzenli yayınlanan 
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Eklem Hastalıkları Dergisi 
ve TOTBİD dergisi ile düzenli olabilecek diğer dergilerin her sayısının 
sonunda yer alacak ortalama 10 sorunun tümünün doğru yanıtlanıp belirli 
bir süre içinde TOTEK’ e ulaştırılmasıyla, her sayıdan 1 puan verilir. SCI 
Expanded’ da yer alan dergilerden alınacak STE puanları da benzer şekilde 
geçerlidir. Ayrıca, TOTEK’in internet üzerinden yaptığı etkinliklerde de 
benzer uygulama yapılabilir).
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 — Kişinin 10 yıllık dönem içerisinde 100 puan toplaması yeniden belge-
lendirme için yeterlidir; eğer olmazsa tekrar sınava girmesi gerekir. 

 — İlk belgeler 2002 yılı sonunda verildiğine göre, bu kişilerin yeniden 
belge talebi için 2008- 2012 dönemi olan 5 yıllık sürede yukarıdaki etkin-
liklerinin en az 50 puan karşılığı belgelerini TOTEK’ e ulaştırması isten-
melidir.

 — Benzer şekilde;

 2003 sertifikaları için 2008- 2013 döneminde 60 puan,

 2004 sertifikaları için 2008- 2014 döneminde 70 puan,

 2005 sertifikaları için 2008- 2015 döneminde 80 puan,

 2006 sertifikaları için 2008- 2016 döneminde 90 puan istenip, 2007 sına-
vından itibaren 10 yılda 100 puan uygulamasına geçilir.

       —    Değerlendirmelerin bir örnek olabilmesi ve karışıklıkların önlenmesi 
için bir komisyon kurulması gereklidir.   
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Mayıs 2005 Milli Kongremizin ilk  günlerine denk gelen 13-15 Mayıs tarihle-
rinde  İstanbul da EBOT yürütme kurulu toplantısını büyük bir katılımla 
gerçekleştirdik. 

Bu toplantıya 23 Ülkeden 35 kişi  ve UEMS genel sekreteri Dr.  Bernard Mail-
let  toplantıya katıldı. Bu toplantıda alınan bir çok karar yanında ülkemizin 
girişimi ile tam üye olmayan aday ülkelerin EBOT içinde temsil edilen üye-
lerininde  EBOT sınavına alınması en önemli karar olarak göze çarpmak-
tadır. Bu sayede ülkemizden de TOTEK sınavında başarılı olmuş adayların 
EBOT sınavına 2006 yılından itibaren katılabilmeleri mümkün olmuştur. 
Bu sonucun alınmasında toplantını gerek ilkemize alınarak gerçekleştirilmesi 
gerekse ülkemizdeki etkileyici ağırlamanın büyük etkisi olduğu inancında-
yım. Bu nedenle bu konuda her türlü maddi manevi yardımı esirgemeyen 
TOTBİD ve TOTEK  yönetim kurullarına  içten teşekkürlerimi sunarım. Bu 
toplantıda konuşulan ana başlıkları özetleyecek olursak ; Pediatrik Ortopedi 
( EPOS) ile EBOT ilişkileri yoğun bir biçimde devam etmekte ve Ortope-
diye bağlı bir subspesiyalite olması konusunda EPOS un önerileri tartışıldı. 
Ayrıca EACCME sisteminin yaygınlaşması konusunda çabalar dile getirildi. 
Sosyal olarakda gayet aktif geçen İstanbul toplantısından katılımcılar olumlu 
izlenimlerle ayrıldılar.

Bu dönemin ikinci EBOT toplantısı 27-29 Ekim 2005 tarihinde Lizbon da  Dr. 
R. Wallensten başkanlığında Avusturya’dan bir, Belçika dan 2, Fransa dan 2 
Almanya dan 2 Yunanistan dan 2, İrlanda dan 2 İtalya dan 2, Hollanda dan 
bir, İsveç den2 Norveç den bir İngiltere den bir Portekiz den bir Luksenburg 
dan bir Romanya ve Türkiye den birer delegenin katılımı ile yapıldı.

ESSKA cemiyetinden gelen ve EBOT ile ilişkiye geçmek istediklerini belirten bir 
mektup okundu. Bu noktada yapılan tartışmalarda bütün subspecial  grupla-
rın EBOT ta gözlemci göndermesi ve bu gruplarla yakın ilişkiye geçilmesine 
karar verildi Şemsiye organizasyon olarak EBOT un görevini yapmasına de-
vam edilmesi ama aynı zamanda  ortopedinin dağılmamasına özen göstermesi 
ilke olarak benimsendi.
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Ülkelerdeki çalışma saatleri ve mevcut durumla ilgili Dr. Kari Indrekvam/ Nor-
veç oldukça iyi hazırlanmış bir sunum yaptı, cevap vermemiş  ülkeler gönder-
dikten sonra tüm üyelere dağıtılacak ancak 100000 kişiye düşen ortopedist 
açısından oldukça gerideyiz  (Almanya’nın 3 katı)

Jorge Mineiro EBOT Madrid sınavı ile ilgili bilgi verdi. 10 kiş katılmış 12000 
Euro bütçe  5 kişi geçmiş. Toplam geçen sayısı 42 giren 64.   Güzel bir data 
base program hazırlanmış Tüm katılan adayların ve sınav yapıcakların tüm 
bilgileri bu programda mevcut. Bu programda tüm sorulan soruların künye-
leri mevcut. 140 toplam soru için bu künye mevcut. 

EACCME kredi başvurularının doldurulması için form tekrar gösterildi( İnter-
nette EBOT sitesinde var. http://www.uems-ortho.org). Şimdiye kadar 42 
toplantı için başvurulmuş Ayrıca e-learning  ve journal okumaları içinde baş-
vurulabileceği belirtildi Nöroloji buna başlamış.Bu konudaki yönergenin bir 
benzerininde TTB tarafından dikkate alınarak ülkemizdeki kredilendirme 
sisteminin UEMS kriterlerine yükseltilmesi gerekmektedir.

Helsinki EBOT toplantısı serin ama güneşli bir hafta sonunda 26-27 Mayıs 
2006  tarihinde gerçekleştirildi.

Emergency medicine ve Trauma Surgery ile ilgili olarak UEMS gelen mektup 
okundu. İngiltere delegeleri acilde hizmet veren doktorlar la ile ilgili tecrü-
belerini aktardılar bu noktada  GP lerin kısa bir eğitim ile travma vakalarına 
müdahale ettikleri ve sonuç da ortopedinin zarar gördüğünü söylediler. Avus-
turya Slovenya ve Hırvatistan dışında Tavma ihtisası verilmediği bildirildi. 
Bu ülkelerinde Travma yı Ortopedi ile birleştirme yönünde girişimleri olduğu 
belirtildi. Acil hekimliğin UEMS içerisinde multi disipliner olarak yer aldığı 
bu konuda EBOT un bu komisyonlarda yer alarak konunun takipçisi olacağı 
bildirildi. Bu arada Hırvatistan da Travma vakalarının genel cerrahlar tarafın-
dan yapılmakta olduğu bu konuda Hırvatistan Ortopedi derneğinin  EBOT  
dan  Ortopedi ve Travmatolojiyi birleştirme konusunda  destek isteği yönün-
de yaptığı başvuruya olumlu cevap verilmesine karar verildi.



TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

TOTEK-EBOT İlişkileri Raporu 67

Ülkeler kendi içlerindeki sorunları çözme yönünde EBOT desteği istemeleri ve 
verilen desteğinde sorunların çözümünde yararlı olması bizimde TOTBİD  
olarak ileride yaşayacağımız bazı sorunlarda ( gerek Bakanlık gerekse diğer 
seksiyonlarla)başvurulabilecek bir yol olarak akılda tutulmalı.

El cerrahisi derneği ( FESSH) başkanın yolladığı mektup okundu. Bazı ülkelerde 
El Cerrahisi ayrı bir ana bilim dalı ( 5 EU ülkesi)şeklinde kurulmuş. An-
cak UEMS in Avrupada el cerrahisi ana dal olarak tanımadığı belirtildi. İleri 
spesifikasyonun UEMS EBOT içerisinde yeri olmadığı ve UEMS tarafından 
kabul edilen ana dallar dışında alanların desteklememesi kabul edildi.

Kari Indrekvam Norveç temsilcisi , EBOT üyelerinin demografileri hakkında bir 
sunum yaptı. Avrupa da ortalama 100 000 kişiye 6.6 ortopedist düşmekte 
(İtalya ve Yunanistanda bu sayı 8 dolayında), Türkiye  bu sayının  altında,  
asistan sayısı  ortalama 100000/1.6) ; . Bayan ortopedist sayısı genelde tüm 
ülkelerde düşük.  İskandinav ülkeleri ve  ilginç olaraktan  İtalya da   bayan 
asistan sayısı  yüksek.  Bayanların tıbbi seçmeleri gittikçe artmasının bunda 
rolü olduğu ileri sürüldü. İspanya da %80 bayan tıp öğrencisi var. İsveç de 
%50 Man Power data ile ilgili bilgi verildi üye ülkelerin düzenli aralıkta ken-
di istatistiklerini tutmaları istendi. TOTEK olarak yaptığımız güncellemelere 
devam etmemiz gerekiyor.

Haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi konusunda halen bir konsensusa varıl-
mış değil, küzey ülkelerinde uygulanmaya başlamış olmasına karşın bu konu-
da diğer ülkeler Almaya başta olmak üzere çekincelerini bildirdiler. 

 Jorge Mineiro EBOT sınavı ile ilgili bilgi verdi.  Bu arada kendisiyle yaptığım 
görüşme sonrasında 7 kişilik başvurumuzu onayladı. Sınav ,için review kurs-
larının EFORT tarafından verilmesi planlanıyor. Ülke board  sınavlarının 
yerine geçmesi için çalışma yapılması planlanıyor. 

İngiltere de Amerika dakine benzer  “Orthop Intraining Exam” sınavı yapıldığı 
ve her yıl girilen bu sınav ile asistanların ve training merkezlerinin otokontrol 
yapabildikleri bildirildi. EBOT unda buna benzer sınavlar yapması önerildi, 
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Bu sınavların Internet üzerinden yapılmasının maliyeti düşüreceği söylendi. 
Ancak şuandaki soru bankasının yeterli olmaması burada bir engel olarak 
bildirildi. İngiltere bu sorunu AAAOS ile yaptığı bir anlaşma ile kısmen aynı 
soruları kullanarak çözebildiğini belirtti.  

Sınavın yazılı kısmına  asistanlığın son yılında girebilme hakkı vermek ve EBOT 
un yazılı kısmına da ulusal sınavlara eşit kılma tartışıldı. 2008 den itibaren 
böyle bir sisteme geçilmesi düşünülüyor, bir sonraki toplantıda karara varı-
lacak.  

EUROPEAN SCALE OF IMPAIRMENT projesi hakkında bilgi verildi. Sa-
katlık derecesi belirlenmesi için ortak bir skala kullanılması gündemde; hali 
hazırda bazı ülkeler CEREDOC Europ.Confed. of  Med Experts, adı altınada 
bir guide kullanıyorlar, genelde   Amerikanın kullandığı AMA Guide esas alı-
yor. Özellikle sigorta şirketlerinin sorularına cevap verebilmek için gerekiyor. 
Avrupa da kullanabilinecek bir ortak guide hazırlanması gündemde. Sakatlık 
derecesi için ülkemizde kullanılan sistemler gözden geçirilmeli ve ileride or-
tak bir sakatlık oranı belirleneceği hatırlanması faydalı olacaktır. 

Dr Günther Abt EACCME ile ilgili bilgi verdi. 2006 da şu ana kadar 26 toplantı 
kredilendirilmiş. Ülkemizde yapılan bu kadar çok uluslar arası toplantıya rağ-
men EACMA alan toplantı sayısı az bu konuda toplantıları teşvik etmeliyiz 
Başvuru internet üzerinden yapılabiliyor. http://www.uems-ortho.org

Training Center lerin akreditasyonu grubu adına yapılan sunumda Ortopedi ve 
Travmatolojide bölümün büyüklüğü nedeniyle çok farklı sistemler olduğu 
belirtildi. Bu konuda diğer branşlardan kontrol çizelgelerinin alınarak Orto-
pedi ve Travmatoloji için bir çizelge hazırlıkları yapılması kararlaştırıldı.

Başkan Dr Wallensten 4-5 Kasımda yapılacak TOTEK kurultayına katılmayı 
kabul etti.

EBOT sonbahar toplantısı 13-14 Ekim 2006 da Toplantı İsviçre nin ev sahip-
liğinde Interlaken şehrinde 17 AT  ,Norveç,İsviçre  ve AT aday Türkiye ve 
Romanya  delegelerinin  katılımı ile  ile  toplandı. Fransa, İtalya, Slovenya 
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delegeleri mazeretlerinden ötürü katılamadılar. Ayrıca Hırvatistan delegeside 
toplantıda yoktu. Başkan ayrıca bugüne kadar AT üyesi olmasına rağmen Po-
lonya Litvanya, Letonya ve Slovakya ve Malta nın davet edilmelerine rağmen 
katılmadıklarını ve ayrıca Bulgar delegesininde ekonomik zorluklar nedeniyle 
katılamadığını belirtti. 

7-8 Ekim 2007 de Torino da yapılan EBOT sınav ile ilgili bilgi verildi. 21 kişi 
başvurmuş 18 kişi katılmış. Almanya 3 Yunanistan 2 İngiltere 1 ve Türkiye 
den 7 kişi başvurmuş. Bilindiği gibi Türkiye den 4 aday başarılı olmuştur. İlk 
kez ülkemizin girebildiği bu sınavda başarılı olan adayları yürekten kutlarım. 
Önümüzdeki senelerde de artarak başvuruların devam etmesi ve derneğimiz-
ce çeşitli şekillerde desteklenmesi faydalı olacaktır. Genel sınav başarı yüzdesi 
%67, geçme yüzdesi diğer sınavlarla aynı. Bir sonraki sınav 6-7 Ekim 2007  
de Viyana da, 2008 için Cenevre aday olmuş.

EBOT sınavının ülkelerin kendilerinin yaptığı sınavların yerine geçmesi konu-
sunda bugüne kadar sağdece BELÇİKA nın karar  aldığı belirtildi. Özellikle 
İngiltere buna karşı çıktığı görülüyor.  Ancak ileride (Atina da karar verilecek) 
yazılı ve sözlü kısmının ayrılması ve en azından son sene asistanlarına yazılı 
sınava girme hakkı tanınması karara varılacak. Sınavın aynı Amerika da ol-
duğu gibi Internet üzerinden yapılması araştırılacak. Yazılı sınavı geçenlerin 
ülkelerindeki formalitelerden sonra sözlü sınava girme hakkı verilmesi düşü-
nülüyor. Eğer bu konuda oy birliği olmazsa o zaman bunu kabul eden ülke 
adayları için bu durumun söz konusu olduğu internette belirtilerek başvuru-
lar kabul edilebilecek

EBOT sınavına hazırlık mahiyetinde her yıl Amerikadaki gibi Orthopaedic In 
Training Examination yapılması tartışıldı. Ancak soru bankasının güçlü ol-
mamasının en önemli engel olduğu belirtildi. Ancak ileride buna benzer bir 
sistemin gerekliliği vurgulandı. Bu sınavın özellikle merkezlerin kendi eğitim 
durumlarını sorgulamaları açısından önemili olduğu belirtildi. 

Bütün bu gelişmeler ışığı altında gelecekteki sınav sistemleri şekillenmeye baş-
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lıyor. Bu konunun Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile de paylaşılması ve ortak 
bir yöntem belirlenmesi zorunlu. Ayrıca lisan bilgisinin önemi de gittikçe 
artmaktadır. Kanımca her uzmanlık öğrencisi artık en azından bu sınavları 
verebilecek düzeyde Ingilizce lisan bilgisine haiz olması gerekecektir. Bu konu 
TUS  sınavında  diğer lisanların geçerliliğinin tartışılması gerekliliğini ortaya 
çıkarmaktadır. 

AB ülkelerinde uygulanacak sakatlık yüzdesi belirleme cetveli tartışıldı. Amerika 
Birleşik Devletlerinde geçerli olan AMA guide aynısının AB de de geçerli ol-
ması konusunda tavsiye kararı alındı ve UEMS e bildirilmesine karar verildi. 
Ülkemizdeki durumunda atılması gerekli adımların Adli Tabibliklerce belir-
lenmesinde fayda  var. AMA nın bu konudaki  AMA guide temini için inter-
net adresine başvurulabilir https://catalog.ama-assn.org/Catalog/home.jsp 

EACCME kredilendirmesi devam etmekte 2006 için 57 kongre başvurmuş. 

Ortopedi eğitim veren kliniklerin akreditasyonu çalışma gurubunun Ortopedi 
alanının bu konuda halen bir birlik sağlayamadığı ancak ortok bir noktada 
buluşma zorunluluğu hatırlatılarak ideal ortopedi ve travmatoloji merkezinin 
nasıl olacağı konusunda anketlerin biran önce gönderilmesi ve bu konunun 
bir sonuca ulaştırılması kararlaştırıldı. 

27-28 Nisan 2007 tarihinde Atina da EBOT ilkbahar toplantısı gerçekleşti. 

21 ülkenin katıldığı toplantıda UEMS den gelen bazı dokumanlar önemli bir 
yer tuttu. Özellikle www.uems-ortho.org  Sitesinden de ulaşılabilecek bu do-
kumanlardan bazıları özel önem taşımaktaydı. Sportmedicine, handsurgery 
ve emergency medicine konularında çalışma yapan alt gruplar oluşturulduğu 
ve bu konulardaki toplantılara EBOT  olarak katılmamız gerektiği belirtildi. 
UEMS kendi içinde çalışma grupları oluşturmuş. CME/CPT; postgraduate 
eğitim ve minimal requirements for training and training centers; UEMS 
gelecek stratejisini belirleme komisyonu ve son olarakta 2006-2012 orta vade 
strateji belirleme komisyonlarının çalışmalarına hız verdikleri ve 12-13 Ka-
sım 2007 yapılacak UEMS genel kurul toplantısına kadar bu komisyon çalış-



TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

TOTEK-EBOT İlişkileri Raporu 71

malarının bir noktaya erişebileceği öngörülmekte. 

UEMS Budapeşte deklerasyonun (Doc. 2006/18) tibbi düzenlemeler için son 
kabul edilmiş noktayı içerdiği belirtildi. Bu dokümanaın hem bizim dernek 
hem TTB hemde Sağlık bakanlığı tarafından gözden geçirilmesi faydalı ola-
caktır. Ayrıca Doc. 2007/3 ülkeler arası serbest dolaşımla ilgili sorunlara de-
ğinen ve bu noktada EBOT sınavının öneminin ortaya çıktığı bir döküman 
olarak dikkati çekmektedir. 

Ayrıca Glasgow  Şubat 2007 de yapılan UEMS seksiyon temsilcileri toplantısının 
deklerasyonuda gerek ülke board sınavlarının gerekse Avrupa board sınavla-
rında gelinen noktadaki önemi ve gelecekteki yeri bariz olarak vurgulanmak-
tadır. Bu toplantıda Avrupa Board sınavı yapan seksiyonların oluşturduğu bir 
komite kurulmuş ve Dr J Mineiro EBOT u temsilen bu komitede yer almak-
tadır. EBOT sınavını yazılı kısmını geçen ve son sene asistanlarınında gire-
bileceği bölümde başarılı olanlara  “Fellow of the European Board” ve süresi 
dolduktan sonra  her iki aşamada da başarılı olanlara da   “European Board 
Certified” tanımlaması getirilmiştir. Fransa da yapılacak toplantı sonrası son 
şekli verilecek ve 2009 Cenevre sınavında uygulamaya geçilecektir. 

EBOT sınavına hazırlık kurslarının EFORT desteği ile dizenlenmesine başlan-
diı. İlk kurs 9-10 Kasımda Karolinska İsveç te gerçekleştirilecek katılım ücreti 
300 Euro EFFORT web sayfasında gerekli açıklamalar mevcut. 

Training Center Control komitesi ilkeler bazında yaptığı ön çalışmayı sonlan-
dırdı. Ülkeler arası biyük farklar olduğu göze çarpıyor. Dr Cordero –İspanya 
çalışmanın taslağını Fransa 2007 toplantısında dağıtacak bu dokumanın her 
ülke kendi derneğinde tartışıp son hali 2008 Berlin toplantısında verilecek. 

2010 yılında son değişiklik ile yapılması planlanan EBOT sınavına Ankara nın 
adaylığı tarafımızdan EBOT başkanına bildirildi. 

İngiltere tarafında hazırlanan British Orthopaedic Association The Curcurricu-
lum bir sonraki toplantıda tartışılmak üzere dağıtıldı.
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Bir sonraki toplantı19-20 Ekim 2007  tarihlerinde Fransa Toulouse şehrinde 
gerçekleşecek. 

Yukarıda detaylarıyla verldiği şekilde TOTEK EBOT ilişkileri  2005-2007 dö-
neminde de artan bir yoğunlukta devam etmiştir. Her geçen gün artan AB 
Türkiye ilişkileri ve bu çerçevede UEMS- TTB ve branş dernekleri ve dolayısı 
ile sağlık bakanlığının koordineli bir biçimde bu gelişmelere ayak uydurma-
sı ve yakından takip etmesi gerekmektedir. TOTEK ve TOTBİD olarak bu 
çerçevede bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada öncü rolümüze devam 
edeceğimize olan inancımı belirtir, TOTEK ve TOTBİD başkanları ve yöne-
tim kurullarına desteklerinden ötürü teşekkür ederim.

Prof. Dr. Mehmet Demirhan

EBOT Türkiye temsilcisi
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Katılım

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) ve Türk Ortopedi 
ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) tarafından düzenlenen “1.TOT-
BİD-TOTEK Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı” 4-5 Kasım 
2006 tarihlerinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. İlk gün değişik tıpta uzmanlık öncesi ve son-
rası eğitim sorunları tam gün olmak üzere 4 ayrı oturumda tartışılmış, ikinci 
günde ise yarım günlük eğiticilere yönelik nesnel sınav yapma teknikleri ile 
ilgili bir kurs düzenlenmiştir.

İlk günkü toplantıya 23 tanesi konuşmacı ve oturum başkanı olmak üzere toplam 
118 bilim insanı (106 Ortopedist, 12 diğer dallardan) katılmıştır. Bu kurulta-
ya Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü 
başkanı da davetli konuşmacı olarak katılmıştır. En üst düzeyde davet yazısı 
yollanan Sağlık Bakanlığı (SB) üç,  Türk Tabipleri Birliği (TTB) bir temsilci 
ile bu kurultayda yer alırken Yüksek Öğretim Kurulu’ndan (YÖK) herhangi 
bir temsilci bu kurultayda yer almamıştır. Türkiye’den katılan Ortopedi ve 
Travmatoloji dalına ait 105 katılımcıdan 62’si Üniversite Tıp Fakülteleri’nden, 
39’u SB Eğitim Hastaneleri’nden, 1’i SB Devlet Hastanesi’nden ve 3’ü Özel 
Hastaneler’dendir. Eğitim kurumlarında çalışan Ortopedi ve Travmatoloji da-
lına ait katılımcıların görev kadrosu dağılımına bakıldığında Üniversitelerden 
20 Profesör, 14 Doçent, 6 Yrd. Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ya da Uzman 
ve 20 Araştırma Görevlisi katılırken, SB Eğitim Hastaneleri’nden 9 Şef, 4 Şef 
Yardımcısı, 10 Başasistan, 2 Uzman ve 14 Asistan katılmıştır. Türkiye’de Orto-
pedi ve Travmatoloji alanında tıpta uzmanlık eğitimi veren 81 eğitim biriminin 
toplam 42 tanesi bu kurultayda öğretim üyesi ve/veya asistan düzeyinde temsil 
edilmiştir. Bir başka açıdan toplam 47 tane olan Üniversite Tıp Fakültesi Ana-
bilim Dalından 24’ü, toplam 34 tane olan SB Eğitim Kliniklerinden 18’i bu 
kurultayda temsil edilmiştir. 

İkinci günkü kurs için 60 kişilik kursiyer kontenjanı duyurulmasına karşın bu kur-
sa 3 eğitici (tümü Ortopedist) ve 35 kursiyer (34 Ortopedist) katılmıştır. Bu 
kursa katılan Ortopedistlerin 24’ü Üniversite Tıp Fakültesi’nden, 8’i SB Eğitim 
Hastanesi’nden ve 2’si Özel Hastane’dendir. Özellikle sınav işleriyle daha fazla 
uğraşan toplam 47 Üniversite Tıp Fakültesi Anabilim Dalından ancak 16’sı bu 
kursta bir ya da birden fazla öğretim üyesi ile temsil edilmiştir. 
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Türkiye’de Tıpta Uzmanlık Yeterlilik Kurumlarının Durumu ve TOTEK

Türkiye’de TTB-UDEK bünyesinde kayıtlı 83 tıpta uzmanlık derneği bulunup, 
43’ü yeterlilik kurullarını kurmuş, 21’i çekirdek müfredat programını oluş-
turmuş, 16’sı yeterlilik sınavlarını yapmaya başlamış, 1’i ise kurum ziyaretle-
ri yapmaya başlamıştır. TOTBİD ve TOTEK’in tüm bu etkinliklerin içinde 
kurum ziyaretleri hariç eksiksiz olarak bulunduğu görülmektedir. TOTEK’in 
ülkemizdeki tıpta uzmanlık yeterlilik kurulları arasında kuruluş tarihi olarak 
olmasa da yapılan etkinlikler açısından en önemli öncülerden birisi olduğunu 
belirtmek gerekmektedir.

TOTEK 2001 Eylül ayında TOTBİD’in bir alt kuruluşu olarak kurulmuş ve 
yönergesi 2002 Haziran ayında TOTBİD genel kurulunda kabul edilerek yü-
rürlüğe girmiştir. 2001-2006 yılları arasında eğitim kurumları ve asistan an-
keti yapılarak, buralardaki insan gücü, fiziki alt yapı olanakları, verilen hizme-
tin durumu, eğitim alt yapısı ve akademik üretkenliğin durumu incelenmiş, 
ulusal çekirdek müfredat ve asistan karnesi UEMS standartları gözönünde 
bulundurularak ve alt dal branş dernek ve şubelerinin görüşleri alınarak oluş-
turulmuş ve ülkemizdeki tüm Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi veren eği-
tim birimlerine, SB ve YÖK’e gönderilmiştir. Oldukça şeffaf, güvenilir, bilgi, 
klinik beceri, tutum ve davranışları son derece iyi değerlendirdiği belirtilen 
yeterlilik sınavları 2003 yılından beri ÖSYM ile de işbirliği yapılarak uygu-
lamaya geçirilmiş ve çekirdek müfredat kapsamında temel ve klinik bilgileri 
güncelleyen ve yeterlilik sınavına hazırlık amacı güden 2 kursun organizas-
yonu gerçekleştirilirken, branş dernek ve şubelerince gerçekleştirilen 10 ayrı 
temel kurs da desteklenmiştir. Akademik kadrolar için yükseltme ölçütleri be-
lirlenmiş, ancak bunların pratikte standart bir biçimde uygulanması konusun-
da bazı zorluklarla karşılaşılmış ve bu durum da özellikle ölçütler konusunda 
hassas davranan aday ve jüri üyeleri arasında bu ölçütlere kısmen uyulabil-
mesi yüzünden hoşnutsuzluk yaratmıştır. İnternet ortamında uzaktan eğitim 
konusunda son aşamaya gelinmiştir. Kurum ve eğitim programı alanlarında 
akreditasyon konusunda çalışmalara başlanılmıştır.

 



TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

1. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı Raporu 75

Avrupa’da Ortopedi ve Travmatoloji Eğitiminin Durumu ve TOTEK-Avrupa 
İlişkileri

Avrupa Birliği’nin (AB) kuruluşu sonrası sınırların ortadan kalkmasıyla ülkeler 
arasında hekim göçü de başlamıştır. Bu da hekimlerin eğitim ve nitelik ola-
rak kontrolünü zorunlu kılmıştır. Bu amaçla Avrupa Tıp Uzmanları Birliği 
(UEMS) 1958 yılında kurulmuştur. UEMS’in 34 bölümünden biri olan Or-
topedi ve Travmatoloji bölümü, 20 AB ülkesi, Norveç, İsviçre ve 4 gözlem-
ci ülke olan Türkiye, Romanya, Makedonya ve Hırvatistan temsilcilerinden 
oluşmaktadır. UEMS Ortopedi ve Travmatoloji bölümünün kuruluş amacı 
eğitim ve iyi klinik uygulamaları geliştirmek, Ortopedi alanında yakın işbirli-
ğini sağlamak, profesyonel işgücü değişimini teşvik etmek ve Ortopedi alanın-
da bilimsel ve mesleki ilgi ve birlikteliği korumaktır.

TOTBİD-TOTEK temsilcisi ilk kez Ekim 2002’de UEMS Ortopedi ve Travma-
toloji bölümü toplantılarına gözlemci olarak katılmaya başlamıştır ve ilişkiler 
başlangıçta oldukça mesafeliyken özellikle 2005 yılından itibaren büyük bir 
ivme kazanmıştır. 

UEMS Ortopedi ve Travmatoloji bölümü tarafından yapılan ankete göre bu bö-
lüm içinde yer alan 26 ülkede 100000 kişiye ortalama 6.6 Ortopedi uzmanı 
(ülkemizde 3.7), 1.6 Ortopedi asistanı (ülkemizde 0.8) ve 0.31 yeterlilik bel-
gesine sahip Ortopedi uzmanı (ülkemizde 0.38) düşmektedir. Yine bu ülke-
lerde 50 yaş üzerindeki Ortopedist sayısı yaklaşık üçte bir oranındadır ve Or-
topedistler çoğunlukla 65 yaşında emekli olmaktadırlar. Uzmanların haftalık 
ortalama çalışma saati 46.3 saat (ülkemizde 45 saat), asistanlarınki ise 48.9 
saattir (ülkemizde 80 saat). Ortopedi asistanlarının haftalık çalışma saati açı-
sından bu ülkeler arasında ülkemiz ilk sırada yer almaktadır. Bu ağır çalışma 
koşulları göz önüne alındığında Avrupa’da Ortopedi ve Travmatoloji alanında 
gerek uzmanların gerekse asistanların sayısının giderek azaldığı gözlenmekte-
dir. UEMS-Ortopedi ve Travmatoloji bölümü bünyesi içinde 1990’lı yıllar-
da kurulan Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Yeterlilik Kurulu (EBOT)’un 
amacı uzmanların eğitimini en üst düzeye çıkarmaktır. UEMS Ortopedi ve 
Travmatoloji bölümünün yürütme kurulu üyeleri aynı zamanda EBOT’un da 
yürütme kurulu üyeleridir ve EBOT aynı zamanda yeterlilik sınavının resmi 
yürütücüsüdür.
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Ortopedi ve Travmatoloji alanında asistan eğitiminde gereken asgari ölçütler 
2002 yılında Bergen’de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu Ortopedi ve 
Travmatoloji alanında tanı, tedavi, önleme ve rehabilitasyona yönelik uzman-
lık eğitimi sırasında kazanılması öngörülen asgari bilgi ve beceriyi kapsamak-
tadır. Bu asgari ölçütler ve buna göre oluşturulan asistan karnesi daha önce 
de belirtildiği üzere TOTEK tarafından ülkemiz koşullarına adapte edilerek 
oluşturulmuştur. 

EBOT yeterlilik sınavının amacı bir genel ortopedi ve travmatoloji uzmanını ni-
teliksel olarak sınayarak bu uzmanın o alanda yeterince ehil olup olmadığını 
ortaya koymaktır. Yazılı ve sözlü iki aşaması olan EBOT yeterlilik sınavı 2001-
2006 yılları arasında toplam 6 kez yapılmış ve adayların ortalama üçte ikisi 
bu sınavda başarılı olmuştur. 2001-2005 yılları arasında yalnızca AB ülkesi ve 
Norveç ve İsviçre vatandaşlarının katılabildiği bu sınava TOTBİD-TOTEK’in 
EBOT temsilcisi başta olmak üzere TOTBİD ve TOTEK’in yoğun çabaları 
sonucunda 2006 yılında ülkemizden 7 aday ve 1 sınav yapıcı katılmış ve Türk 
adaylardan 4 tanesi bu sınavda başarılı olmuşlardır. TOTEK’in bu sınavla ilgi-
li hedefleri arasında TOTEK üyesi olan Türk adayların bu sınava katılımlarını 
daha fazla teşvik etmek ve 2008 EBOT sınavının Ankara’da yapılmasını sağ-
lamak yer almaktadır.

UEMS ve ilgili ulusal dernek arasındaki ilişkilerin etkin bir şekilde kesintisiz yü-
rütülmesi için UEMS bünyesindeki ulusal dernek temsilcilerinin uzun süreli 
görevlendirilmeleri gerekmektedir. 

Tüm bunların yanında Avrupa’da uygulanan CME kredilendirme sistemine 
Türkiye’de dahil edilmiş ve yurtdışında elde edilen kredilerin Türkiye’deki 
STE kredi sistemiyle eşdeğer hale getirilmesi sağlanmıştır.

TTB-UDEK tarafından 2006 yılında UEMS bünyesinde temsil edilen Türki-
ye dernek temsilcilerinin biraraya getirilerek görüş alışverişinde bulunulması 
gerçekleştirilmiştir. TOTEK bu önemli girişimi desteklemektedir. Ancak TO-
TEK bu tip çalışmalarda SB ve YÖK’ün de işbirliğine oldukça önemli ölçüde 
gereksinim olduğu görüşündedir.



TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

1. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı Raporu 77

Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda Tıpta Uzmanlık Ön-
cesi ve Sonrası Eğitim Sorunları

Şu anda ülkemizde en önemli sorun hala “Tıpta Uzmanlık Tüzüğü” ile ilgili ya-
sal durumun tam netleşmemiş olmasıdır. 2002 yılında yürürlüğe giren ancak 
daha sonra bazı maddeleri iptal edilen tüzük sonrası ihtisasa başlayan asistan-
ların durumu hala tam anlamıyla netleşmiş değildir.

Bir diğer sorun tıpta uzmanlık eğitiminin hem Üniversiteler hem de Sağlık Bakan-
lığı tarafından verilmesine bağlı olarak bu alanda ortak bir dil ve yapının hala 
tam olarak kurulamamış olmasıdır. Bu konuda şu anda öngörülen çözüm ku-
rumlar arasında yapılacak olan etkin bir işbirliğidir. Ancak kısa süreli karşılıklı 
asistan ziyaretlerinin etkin bir çözüm üretmesi beklenmemelidir. Türkiye’nin 
AB ile görüşme sürecinde olduğu ve tıpta uzmanlık eğitimi sürecinde bir süre 
sonra AB standardizasyonlarının gündeme geleceği de gözönünde bulundu-
rulduğunda ortak bir eğitim dili ve yapısının oluşturulması için Üniversiteler 
ve SB arasında ilişkili (afiliye) hastane örgütlenmesinin kurulması çok dik-
katli bir planlama, programlama ve sorumluluğun eşit koşullarda dağıtılması 
kaydıyla gerçekçi bir öneri olarak ortaya konabilir. Bu tip bir ilişkili hastane 
örgütlenmesi SB Eğitim Hastanesi olmayan ancak Üniversite Tıp Fakültesi 
Anabilim Dalı olan illerde de Üniversite ile o ildeki SB Devlet Hastaneleri 
arasında gerçekleştirilebilir.

Bilginin aşırı artması, aşırı teknolojik bağımlılık, kurumlar ve eğiticiler arasında 
varolan heterojenlik gibi nedenlerle tıp eğitiminde belli standartların oluş-
turulması gerekmektedir. Standardizasyon belli standartların başarıyla oluş-
turulduğu bir süreç olup bu süreç kapsamında belli standartlar ve kurallar 
kullanılmaktadır. Standardizasyonun amacı eğitim ve hizmet kalitesini artıra-
rak sağlıklı bir topluma kavuşmaktır. Standardizasyon alt başlığı altında eği-
tim kurumları, eğiticiler ve eğitilenler birbirleriyle ayrılmaz bir bütündürler. 
TOTEK tarafından 2002-2005 yılları arasında yapılan anketlerin sonuçlarına 
göre ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji alanında tıpta uzmanlık eğitimi ve-
ren eğitim birimlerinin durumlarının çok da içaçıcı olmadığı görülmüştür. 
Türkiye’de 2006 Ekim ayı itibarıyla Ortopedi ve Travmatoloji alanında tıpta 
uzmanlık eğitimi veren 81 birim (47 Tıp Fakültesine bağlı anabilim dalı ve 
34 SB’na bağlı eğitim kliniği) arasında fiziksel alt yapı, insan gücü ve uy-
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gulanan eğitim programı açısından bir standardizasyon olmadığı ortadadır. 
Örneğin SB Eğitim Hastaneleri’nde bir eğitim kliniği en az 20 yatak ve bir 
şef ile açılabilirken üniversite eğitim hastanelerinde herhangibir asgari yatak 
sayısı olmaksızın uzmanlığını yeni almış bir yardımcı doçent ile bile anabilim 
dalı kurulabilmekte ve tıpta uzmanlık eğitimine başlanabilmektedir. Kurulan 
her yeni anabilim dalı ya da eğitim kliniğinin hemen tıpta uzmanlık eğiti-
mine başlama gibi bir istemi olmamalıdır. Bir başka açıdan fiziksel alt yapı, 
insan gücü ve eğitim programı açısından oldukça yetersiz olduğu saptanan 
eğitim birimlerinin durumu tıpta uzmanlık eğitiminde söz sahibi olan ulusal 
otorite tarafından değerlendirilmelidir. Ülkemizde Ortopedi ve Travmatolo-
ji alanında tıpta uzmanlık eğitiminde TOTEK tarafından oluşturulan ulusal 
çekirdek müfredat programı ve asistan karnesinin tüm eğitim birimlerinde 
eksiksiz olarak uygulanmaya başlaması en azından standart bir eğitim prog-
ramına ulaşmada ilk ve en önemli adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıpta 
uzmanlık eğitiminde öğrenilmesi ve öğretilmesi gereken olmazsa olmazları 
içeren çekirdek müfredatın ve bu uygulamanın bir ölçüde denetlendiğinin 
göstergesi olan asistan karnesinin eğitici ve eğitilen arasındaki en önemli yazılı 
anlaşma olduğu, bu anlaşmanın bir ölçüde tarafları karşılıklı bağladığı akıldan 
çıkarılmamalıdır.

Eğitim kurumlarında sorunlar daha çok eğitilenlerin çevresinde yoğunlaşmakta-
dır. Tıpta uzmanlık eğitiminde görev alan eğiticilere yönelik etkin bir değer-
lendirme ve geri dönüş sistemi olmadığı için eğitim konusunda ortaya çıkan 
aksaklıkların eğiticiler tarafından zamanında ve etkin bir biçimde ele alınması 
her zaman gerçekleşememektedir. Eğiticilerin eğitim sorunlarını yalnızca bu 
tip kurultaylarda dinlemeleri ve ele almaları yetmemekte, bunun yanında ken-
di eğitim birimlerinde sık sık eğitilenlerle karşılıklı görüşmeler yaparak eğitim 
sorunlarını yerinde saptamaları ve ivedi çözüm üretmeleri gerekmektedir.

Eğitilenlerin yani asistanların en önemli sorunu haftalık çalışma saatlerinin ol-
dukça yüksek olmasıdır. Bu durum fiziksel ve moral olarak yıpranmalara yol 
açarak asistanın kendi eğitimine ayırdığı sürenin azalmasına neden olmakta-
dır. Bu açıdan ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji asistanlarının bu yoğun 
çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesinde TOTBİD’e, Üniversite ve SB’na 
bağlı eğitim birimlerinin eğiticilerine önemli görevler düşmektedir. Asistan-
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ların diğer önemli bir sorunu ise tıpta uzmanlık eğitimlerine katkısı olmayan 
özellikle bürokratik işlerin fazlalığı ve günlük yoğun iş temposu içinde özellik-
le teorik eğitimlerine yeterli süre ayrılmamasıdır. Gerek Üniversiteler gerekse 
SB Eğitim Hastanelerinde eğiticilerin eğitilenlerin gerek teorik gerekse pratik 
eğitimlerine doğrudan ayırdıkları sürelerin yeterli olmadığı açıkça gözlenmek-
tedir. En basiti eğitim piramidinin en üstünde bulunan Profesör ve Şeflerin 
büyük bir bölümü yarı zamanlı çalışmaktadırlar. En yoğun teorik eğitim ve-
rilen kurumlarda bile asistanlarla eğiticilerin bir araya geldiği teorik eğitim 
toplantılarının toplam saati haftada 5-6 saati geçememektedir ve ilginç olarak 
bu toplantılarda da ağırlıklı olarak uygulamaların yükü çoğunlukla eğiticilerin 
değil eğitilenlerin üzerindedir. Asistanlara Profesör, Doçent, Şef ve Şef Yar-
dımcısı tarafından doğrudan yaptırılan pratik uygulamaların da genellikle çok 
fazla olmadığı gözlenmektedir. Eğiticiler eğitilenlere bir günde en az “bugün 
şu hastanın şu işini bitirdin mi?” sorusu kadar “bugün teorik ve pratik olarak 
hem kendiliğinden hem de benden ne öğrendin?” sorusunu da sorarsa eğitici-
lerin eğitilenlerin eğitimine olan ilgi azlığının tümüyle ortadan kaldırılmasına 
yönelik önemli bir adım atılacaktır. Tıpta uzmanlık eğitimi eğitilenin kendi 
isteği ve/veya çabasıyla birşeyler öğrenmesi şeklinde değil, eğiticinin doğrudan 
katkısı ve teşvikiyle birşeyler öğrenmesi şeklinde olmalıdır. 

Ortopedi ve Travmatoloji alanında gerek asistanlar gerekse uzmanlar için Türkçe 
klasik kaynak kitapların sayısındaki azlık önemli bir sorun olarak görülmek-
tedir. Son yıllarda peşpeşe yapılan klasik kitap çevirileri bu alandaki eksikliği 
gidermede önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Ancak Türk yazarlar tara-
fından kaleme alınan kaynak kitapların da sayısı artırılmalıdır.

Gerek Devlet gerekse Özel Hastanelerde uzmanlık sonrası eğitim sorunları ol-
makla birlikte bu hastanelerde çalışan uzmanların eğitim sorunlarına olan ilgi 
ve duyarlılıklarının ilk kurultaya olan katılımları gözönüne alındığında ol-
dukça az düzeylerde olduğu görülmektedir. Her ne kadar gerek Devlet gerekse 
Özel Hastanelerde hizmet kavramı öncelikli sırada yer alıyorsa da, nitelikli 
bir hizmetin en önemli kaynağı iyi bir uzmanlık öncesi ve sonrası eğitimdir, 
çünkü asistanlık sırasında alınan bilgi ve elde edilen becerilerin önemli bir 
bölümü kısa sürede yitirilebilmektedir. Özel Hastanelerde  %90’ın üzerinde 
hizmet içi eğitim programlarının olduğu, eğitim programlarına katılımda belli 
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ölçülerde kurum desteği sağlandığı, %50’nin üzerinde bir oranda çalışanlara 
süreli yayınlara ücretsiz ulaşma olanağı sağlandığı ve bu kurumlarda çalışan 
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarının yıllık katıldıkları bilimsel toplantı sa-
yısının ortalama 3 civarında olduğu görülmektedir. Devlet Hastanelerinde ça-
lışan uzmanların sorunları ise literatüre ulaşmaktaki sorunlar, uzmanlık sonra-
sı eğitim için teşvik ve yaptırım olmaması, yeni cerrahi tekniklerle ilgili kurs ve 
sertifikasyon programlarının bir kısmının medikal firmalarca düzenlenmesi ve 
günlük rutin içinde kendini geliştirmek için zaman ayrılma konusunda istek-
sizlik olarak özetlenmektedir. TOTBİD, alt dal branş ve derneklerince ve yerel 
eğitim kurumlarınca yurdun değişik yörelerinde düzenlenen değişik bilim-
sel etkinliklerin ve yine TOTBİD internet sayfasında üyelere verilen ücretsiz 
kaynakça hizmetinin özellikle Devlet ve Özel Hastanelerde çalışan uzmanlara 
etkin olarak duyurulmasında da bazı sorunlar olduğu gözlenmektedir.

TOTEK yönetim kurulu gerek eğiticilerin gerekse eğitilenlerin eğitimine büyük 
önem vermektedir. Bu amaçla bilimsel etkinlikler ve kurslar düzenleme ve 
destekleme işlevini bundan sonraki yıllarda da sürdürme kararlılığındadır.

Çalışmaların %50 ve daha fazlasının ayrıldığı dala “yandal” adı verilmektedir. 
Yandal eğitiminde amaç ilgili alanda bilgi birikimini arttırarak o alanda daha 
kaliteli hizmet verilmesini sağlamaktır. Oldukça tartışmalı bir konu olan yan-
dal ayrılması konusunda TOTEK yönetim kurulu Ortopedi ve Travmatoloji 
alanında yandal ayrımının hem olumlu hem de olumsuz yönleri olduğu ka-
nısındadır. Yandal ayrımının büyük merkezlerde ve çok sayıda cerrah içeren 
kurumlarda bilim dalları kurulumu şeklinde değil, fellowship programı olarak 
yürütülmesinden yanadır.

Eğitim Kurumlarının ve Programlarının Akreditasyonu

Akreditasyon sözcük anlamı olarak bir eğitim kurumunun belli standartları koru-
duğunu tanımlamak ve benzer kurumlar arasında yer alabilmesini sağlayacak 
özelliklere sahip olduğunu belirlemek, mezunlarının belli bir nitelikte oldu-
ğunu onaylamaktır. Akreditasyon gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan bir 
uygulama olup oluşturulan rehber bilgiler ve standartlar ışığında eğitim ku-
rumları ve programları değerlendirilmektedir. Eğer eksiklik saptanırsa bunla-
rın giderilmesi için önerilerde bulunulmakta ve değerlendirme sonucu uygun 
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bulunan birimler ödüllendirme amacıyla belgelendirilmektedirler. Bu amaçla 
yapılan eğitim birimleri ziyaretlerinin amacı eğitim etkinliğini değerlendirme, 
standardizasyon ve iyileştirmedir.

UEMS bünyesindeki bazı alt bölümlerde akreditasyon çalışmaları hızla sürmek-
tedir. Nöroşirürji, Üroloji gibi dallarda ülkemizden UEMS’in ilgili alt bölüm-
leri tarafından akredite edilen üniversite eğitim klinikleri mevcuttur. UEMS 
Ortopedi ve Travmatoloji bölümü 2008 yılından itibaren akreditasyon uygu-
lamalarına başlayacaktır. Bu programa ülkemizdeki eğitim birimlerinin baş-
vuruları teşvik edilmelidir. TOTEK yönetim kurulu da EBOT akreditasyon 
ölçütleri belli olduktan sonra bunun ülkemiz koşullarına adapte edilerek en 
azından bir “TOTBİD kurum ve eğitim akreditasyon programı” başlatılma-
sını savunmakta ve bu amaçla eğitim birimlerinin gönüllülük esasına dayalı 
üniversite ve SB eğitim hastaneleri öğretim üyesi temsilcilerinin eşit katılımıy-
la TOTBİD bünyesinde oluşturulacak bir komisyon tarafından düzenli ziya-
retlerini desteklemektedir. Bu akreditasyon ölçütleri belirlenirken önceki yıl-
larda yapılan “TOTEK eğitim kurumları ve asistan anketlerindeki” veriler de 
gözönünde bulundurulmalıdır. Gerek ulusal gerekse uluslararası akreditasyon 
programına kapısını açan ve sonrasında akredite edilen eğitim birimlerinin 
TOTBİD tarafından duyurulması, en azından TUS sınavı öncesi adayların 
tercihlerini kolaylaştırıcı bir etken olarak da karşımıza çıkabilecektir. Unutul-
mamalıdır ki akreditasyon tümüyle gönüllülük esasına dayanan bir etkinliktir 
ve şu anda aynı yeterlilik sınavında olduğu gibi yasal olarak bir getirisi ya da 
götürüsü olmamakla birlikte bir klinik için manevi getirisinin oldukça yüksek 
olduğu akılda tutulmalıdır. 

Yeniden Belgelendirme

Halen yürürlükte olan TOTEK yönergesine göre “yeniden belgelendirme (reser-
tifikasyon)” 10 yılda yapılması gereken bir etkinliktir. 2002 yılında TOTEK 
sertifikaları bir kereye özgü sınavsız olarak verilen TOTEK genel kurul üye-
lerinin 2012 yılında TOTEK sertifikaları geçerliliğini yitirecektir. Bilindiği 
üzere TOTEK sertifikası 2003 yılından beri yalnızca sınavla verilmektedir ve 
bu üyelerin de sertifikaları 2013 yılından itibaren geçerliliklerini yitirmeye 
başlayacaktır. Yeniden belgelendirme gönüllülük ilkesine göre olup dileyen-
lerin sınav ile dileyenlerin ise belli kredi toplayarak gerçekleştirebilecekleri 
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bir etkinliktir. Yeniden belgelendirme konusundaki ölçütleri belirlemek üzere 
TOTEK bünyesinde bir “sürekli tıp eğitimi çalışma grubu” kurulmuştur. Bu 
kurulun çalışmalarını tamamlaması sonrası şekillenecek olan ölçütlerin uygu-
lamaya geçirilmesi planlanmaktadır. 

Kurultay Sonunda Çıkarımlar

 1. En küçüğünden en büyüğüne dek kim olursa olsun ve hangi kurumda 
çalışırsa çalışsın tüm Ortopedi ve Travmatoloji ailesini ilgilendiren eğitim 
sorunlarının tartışıldığı bu ilk kurultaya katılım, yoğun duyuru uğraşlarına 
karşın yeterli düzeyde olmamıştır. Somut olarak ülkemizdeki tüm Ortopedi 
ve Travmatoloji ailesinin yalnızca yaklaşık %4’ü bu toplantıda yer almıştır. 
Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji Tıpta Uzmanlık Eğitimi veren gerek 
Üniversite Tıp Fakültesi Anabilim Dalı ve gerekse SB Eğitim Klinikleri-
nin yaklaşık yarısı bu kurultayda hiçbir düzeyde temsil edilmemiştir. Devlet 
Hastaneleri ve Özel Hastanelerde çalışan uzmanlar ise bu eğitim kurultayı-
na neredeyse hiç ilgi göstermemişlerdir. 

 2. Ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji Tıpta Uzmanlık Eğitim piramidi-
nin en üstünde yer alan Üniversitede kadrolu çalışan Profesörlerin yaklaşık 
%85’i, Klinik Şeflerinin ise yaklaşık %75’i bu ilk eğitim kurultayına katıl-
mamıştır. Piramidin en altında yer alan, piramidin temelini oluşturan ve bu 
kurultayda belki de en fazla konuşması gereken asistanların ise %90’ından 
fazlası bu kurultaya ilgi göstermemişlerdir.

 3. Eğitim sorunlarının son derece düzeyli tartışıldığı eğitim kurultayının en 
azından 2 yılda bir düzenlenmesi yerinde olacaktır. Her eğitim biriminde 
kurultay temsilciliği oluşturulmalı ve teşvik edilmelidir. Bu kurultaya her 
eğitim biriminden her düzeyde katılımcı sayısının artırılması için kurulta-
yın iki yılda bir yapılan ulusal kongrenin başlangıcından 1 gün önce ulusal 
kongrenin düzenlendiği kongre merkezinde yapılması ve kongrenin açılış 
günü TOTEK genel kurulu ile bu kurultayın tamamlanması daha uygun 
olacaktır. Bunun yanında doğrudan tıpta uzmanlık eğitiminin içinde yer 
alan SB, TTB ve YÖK’ün de bu kurultayda daha etkin rol almaları sağlan-
malıdır. 
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 4. Yarım ya da bir tam günlük eğiticilerin eğitimi kursunun belki içeriği 
daha da genişletilerek yılda en az 1 kez düzenlenmesi gerekmektedir. An-
cak bu kursa olan ilginin de aynı kurultayda olduğu gibi yeterli düzeylere 
çıkarılması için önlemler almak gerekmektedir. TOTEK yönetim kurulu 
ülkemizdeki 81 eğitim biriminin her birindeki  öğretim üyelerinin en az 
yarısının bu kursa katılımış olmasının önemli olduğuna inanmaktadır.

 5. Üniversite Tıp Fakülteleri ve SB Eğitim Hastaneleri arasında tıpta uz-
manlık eğitiminde ortak bir dil ve yapı oturtulmalıdır. Özellikle ülkemizin 
içinde yer aldığı AB üyeliği görüşme süreci de dikkate alındığında işbirliğine 
yönelik ortak asistan eğitim programları oluşturulmalıdır ve bu konuda şu 
anda SB Eğitim ve Hizmet Hastanelerinin Üniversite Hastaneleri ile ilişki-
lendirilerek (afiliye edilerek) oluşturulacak yeni bir asistan eğitim progra-
mının özenli bir planlama sonrası eğiticilerin eşit sorumluluklarıyla yaşama 
geçirilmesi gerçekçi bir öneri olarak değerlendirilmelidir. 

 6. Asistanların haftalık çalışma saatleri oldukça yüksektir. Asistanlar yoğun iş 
tempoları içinde eğitimlerine hem kendileri yeterince zaman ayıramamakta 
hem de eğitici konumunda olanlar asistanların teorik ve pratik eğitimlerine 
arzulanan düzeyde ilgi gösterememektedirler. Bu açıdan asistanların haftalık 
çalışma saatleri klinik işlerinde aksamaya yol açmayacak şekilde yeniden dü-
zenlenmeli ve kliniklerin iş yoğunluğu ne olursa olsun, adı “eğitim, uygula-
ma ve araştırma hastanesi” olan üniversite ve bakanlık eğitim kurumlarında 
“eğitim” kavramı en az “hizmet” kavramı kadar öncelikli olmalıdır. 

 7. Tıpta uzmanlık eğitimi verecek tüm eğitim birimleri için asgari fiziksel alt 
yapı, insan gücü saptanmalı ve bu birimlerde standart eğitim programı uy-
gulanmalıdır. Eğitim programı açısından TOTEK tarafından oluşturulan ve 
81 eğitim birimine dağıtılan çekirdek müfredat ve asistan karnesi bu eğitim 
birimlerinin tümünde eksiksiz olarak uygulanmaya konulmalıdır. 

 8. Eğitim birimleri ve uyguladıkları eğitim programları TOTBİD tarafın-
dan denetlenmelidir. Eğitim kurumlarının ve programlarının akreditasyonu 
için UEMS Ortopedi ve Travmatoloji bölümü tarafından yaklaşık bir yıl 
içinde belirlenecek olan ölçütlere benzerlik gösteren ve önceki yıllarda ya-
pılan TOTEK eğitim kurumları ve asistan anketlerinin yol göstericiliğinde  
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“TOTBİD akreditasyon ölçütleri” belirlenmeli ve gönüllülük esasına uygun 
olarak kurum ve programların ziyareti yapılarak uygun bulunanlar TOT-
BİD tarafından akredite edilmelidir.  Bunun yanında eğitim birimlerinin 
UEMS Ortopedi ve Travmatoloji bölümü tarafından 2008 yılında başlama-
sı planlanan akreditasyon programına katılmaları da teşvik edilmelidir.

 9. Tıpta uzmanlık eğitim konusunda standart fiziksel alt yapısında ve insan 
gücünde eksiklikler saptanan, standartların altında bir eğitim programı uy-
gulayan ve zamanında saptanan önemli eksikliklerini uygun bir sürede gi-
deremeyen eğitim birimlerinin eğitim verme yetkilerinin ilgili ve yetkili ku-
rumlarca gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda 8.maddede belirtilen 
kurum ve program ziyaretleri önemli bir yol gösterici olarak algılanmalıdır. 

 10. Gerek Devlet gerekse Özel Hastanelerde hizmet kavramı öncelikli sırada 
yer almaktadır. Ancak nitelikli bir hizmet için de iyi bir uzmanlık öncesi 
ve sonrası eğitimin son derece önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu 
bağlamda bu kurumlarda hizmetiçi eğitim programlarına önem verilmesi 
ve bu programlara uzmanların etkin olarak katılımının teşvik edilmesi en 
başta gelen gerekliliktir. Bunun yanında bu kurumlarda çalışan uzmanların 
uzmanlık sonrası bilimsel toplantı, kongre, kurs gibi sürekli mesleki gelişim 
etkinliklerine katılımlarının en az eğitim kurumlarında çalışanlar kadar  ku-
rumlarınca desteklenmesi ve buna yönelik kolaylaştırıcı önlemlerin alınması 
gereklidir.

 11. Tüm kurslar, eğitim ve sertifikasyon programları TOTBİD’in bilimsel 
denetiminde gerçekleştirilmelidir. İmplant, ilaç vs.. gibi tanıtım programla-
rının organizasyonu tek başına ticari kuruluşlarca bilimsel denetimden uzak 
gerçekleştirilmemelidir. 

 12. Türkçe kaynakların sayısı artırılmalıdır. Bu amaçla klasik yabancı kitap-
ların dilimize çevrilmesi TOTEK yönetim kurulu tarafında desteklenmekle 
birlikte, tümüyle yerli yazarlar tarafından yazılacak kaynak kitapların sayısı 
da artırılmalıdır.

 13. UEMS bünyesinde temsil edilen derneklerce ulusal bir politika oluş-
turulmalıdır. TOTEK yönetim kurulu bu yönde yapılan ve yapılacak olan 
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tüm etkinlikleri desteklemektedir. UEMS ile olan ilişkilerde SB, YÖK, TTB 
ve ulusal tıpta uzmanlık dernekleri birlikte hareket etmelidirler.

 14. Yeniden belgelendirme TOTEK yönergesine göre bir zorunluluktur ve 
kısa sürede saptanması planlanan ölçütler doğrultusunda STE kredilendir-
me sistemi yaşama geçirilmelidir.

 15. İlk kurultaydan elde edilen çıkarımlar yalnızca kağıt üzerinde bir rapor 
olarak kalmamalı, burada saptanan noktaların uygulanması ya da düzeltil-
mesi ve bunların denetlenmesi konusunda TOTBİD ve TOTEK üzerlerine 
düşen sorumlulukları yerine getirmelidirler. Bunun yanında ülkemizde Or-
topedi ve Travmatoloji Tıpta Uzmanlık öncesi ve sonrası eğitiminin stan-
dardının yükseltilmesinde tüm Ortopedi ve Travmatoloji ailesi bireylerinin 
en küçüğünden en büyüğüne dek tek tek sorumlulukları ve görevleri olduğu 
unutulmamalıdır.

Raporu Hazırlayan

TOTEK 2005-2007 Dönemi Yönetim Kurulu; Dr.Hakan Ömeroğlu (Baş-
kan), Dr.Haluk Berk (Bir Önceki Başkan), Dr.A.Yalçın Tabak (Sekreter), 
Dr.İ.Teoman Benli (Sayman), Dr.Şenol Akman (Üye), Dr.Ahmet Turan Ay-
dın (Üye), Dr.Önder Aydıngöz (Üye), Dr.Semih Aydoğdu (Üye), Dr.Mahir 
Gülşen (Üye), Dr.Şükrü Solak (Üye).  
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Temel Bilimler ve araştırma
1.0  Genel 
A. Organ sistemleri
Kardiyovasküler
 • Hemorajik şok ve kanama fizyopatolojisi ve tedavi prensipleri hakkında bilgi 

sahibi olmalıdır
Solunum
 • Normal solunum fonksiyonunu tanımlayabilmeli, solunum yetmezliğini ta-

nıyıp, tedavi ilkelerini tartışabilmelidir.
Gastrointestinal
 • Kas iskelet sistemine ilişkili GİS bozukluklarını tanıyabilmelidir.
Genitouriner
 • Normal genitouriner fonksiyonu tanımlayabilmeli, böbrek yetmezliği tanı-

sını koyabilmeli, akut ve kronik böbrek yetmezliğinin kas-iskelet sistemi etki-
lerini tartışabilmelidir.

Hematolojik
 • Kan pıhtılaşma mekanizmaları ve bozuklukları hakkında bilgi sahibi olmalı-

dır
 • Kan ve kan ürünlerinin doğru kullanımını bilir
Endokrin
 • Kas iskelet sistemini ilgilendiren endokrin sistemin normal ve anormal fonk-

siyonunu tanımlayabilmelidir
B. Fizyopatoloji
Yara iyileşmesi ve onarımı (cilt greftleme dahil)
 • Kemik iyileşmesi
 • Tendon-bağ iyileşmesi
 • Yara iyileşmesi
İnflamasyon
 • İnflamatuar sürecin fizyopatolojisini ve doğal seyrini bilmelidir.
İnfeksiyon
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 • İnfeksiyon ajanlarının hücresel özellikleri, infeksiyon oluşturma yolları, özel-
likleri bilinmelidir

Neoplazi
 • Tümör oluşum süreci, hücresel büyümenin normal kontrol mekanizmaları, 

tümör yayılımı, evrelemeyi bilmelidir. Radyoterapi, kemoterapi ve immüno-
terapi prensiplerini bilmelidir.

İmmünoloji
 • Kas-iskelet sistemine özgü normal ve anormal immün süreçleri tanımlaya-

bilmelidir.
Genetik
 • Kas-iskelet hastalıklarında kalıtımsal geçişi tanımlayabilmelidir.
Travma
 • Travmaya metabolik yanıt hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Farmakoloji
 • Antibiyotikler, anti inflamatuar ilaçlar, analajezikler, anestetik ilaçlar, antiro-

matizmaller ve etki yollarını bilmelidir.
2.0 Araştırma
 • Araştırma projesini tasarlayabilmeli, bilimsel metodoloji hakkında bilgi sa-

hibi olmalıdır.
 • Bilimsel makaleye kritik eleştirel yaklaşabilmelidir.
 • Literatür taraması yapabilmelidir.
 • Seminer hazırlayabilmelidir.
 • Bilimsel araştırma ekipleri içinde yeralmalıdır.
 • Tıbbi etik konusunda temel bilgilere sahip olmalıdır.
3.0 Kas-iskelet ve nöral sistem
Uzmanlık öğrencisi, kas iskelet sisteminde kemik, kıkırdak, tendon, kas, merke-

zi ve periferik sinir sistemi temel bilgilerinde bilgi sahibi olmalıdır
 Hücre biyolojisi
 Kas-iskelet dokularının oluşum (embriyoloji ) ve büyümeleri
 Anatomi
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 Ortopedik hastalıklarda genetik
 Temel biyomekanik
 Biomateryaller, implantlara biyolojik cevap
 Ortopedik farmakoloji
 Ortopedide infeksiyon
 Greftler ve greft biyolojisi 
 Kemik ve kırık iyileşmesi
 Eklem kıkırdağı ve kıkırdak iyileşmesi
 Menisküs ve iyileşmesi
 Bağ ve tendonlar, iyileşmesi
 Kas ve iyileşmesi
 Periferik sinirler ve iyileşmesi
 Enfeksiyonlar
 Osteonekroz
 Osteoartrit
 Osteoporoz ve osteomalazi
 Tümörler
 4.0 Kas-iskelet ve medulla spinalis görüntülemesi 
 • Direkt radyografi
 • Ultrasonografi, 
 • Bilgisyarlı Tomografi, 
 • Sintigrafi, 
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme temel prensiplerini bilir, bölgelere göre 

kullanım avantajlarını kavrar. 

İLETİŞİM BECERİLERİ, TUTUM VE DAVRANIŞ
1 ve 2. YIL
İletişim becerileri
 • Hasta hekim ilişkisinde karşılıklı güven, saygı, gizlilik esaslarına uyar ve em-
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pati  yapmasını bilir.
 • Hastanın psikososyal sorunları ile ilgilenmesini bilir.
 • Sağlık mevzuatı ve hasta haklarını bilir.
İşbirliği ve ekip çalışması 
 • Sağlık hizmeti veren ekibin üyelerinin görevlerini ve sınırlarını bilir.
 • Hastası ile ilgili diğer branşlarla işbirliğinin önemini kavrar 
Yönetici 
 • Sağlık sistemi kaynaklarına ulaşabilme ve kullanabilme becerisini sergiler.
 • Değişik sosyal güvenceleri olan hastaların  gereksinmelerinin temininde  uz-

manın denetiminde  bağlantı ve yazışmalara yardımcı olur.
 • Hekimin ve hastanın  hukuki sorumluluklarını bilir.
Uygulayıcı
 • Hasta sağlığının fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerini kavrayarak uygulama ya-

par.
Bilimsel (akademik)
 • Kendi kendine öğrenme ve bilgiye ulaşabilme becerisini sergiler.
 • Literatür taraması yapabilir, seminer hazırlayabilir
 • Bilimsel araştırma ekipleri içinde yer alır
 • Eleştirel düşünceye sahiptir.
Mesleki
 • Düzenli dosya tutar, notlar alır, yeni bulguları işler.
 • Hasta sevkinde sorumluklarını bilir.
 • Bilgisayar kullanım becerisine  sahiptir.
3 ve 4 YIL
İletişim becerileri
 • Hasta ile iletişim kurar, hastalık ve uygulanacak girişim hakkında hastayı 

bilgilendirir. 
 • Hastası ile ilgili diğer sağlık personeli ile uygun iletişim kurar.
İşbirliği ve ekip çalışması
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 • Hasta tedavisi endikasyon tartışmalarına aktif olarak katılır 
 • Takım anlayışı içinde kesintisiz hizmet verir 
 • Diğer branşlarla birlikte hasta tedavi planı hazırlar.
Yönetici
 • Sağlık ile ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir
 • Toplam kalite  çalışmalarına katılır.
 • Ülke ekonomisinin korunmasını ön planda tutar ve gereksiz teknolojik kul-

lanımlara yer vermez.
Uygulayıcı
 • Hasta için psikososyal yardım olanaklarını kullanır
Bilimsel
 • Düzenli olarak literatürü izleyebilir
 • Bilimsel araştırma planlaması yapabilir
 • Bilimsel araştırma ekipleri içinde yeralır
Mesleki
 • Tam ve eksiksiz taburcu özetleri hazırlar
 • Adli rapor yazabilir
 • Hasta hakları hakkında yeterli bilgiye sahiptir
5. YIL
İletişim becerileri
 • Tedavi planı aktarırken hastayı gerektiği gibi aydınlatmayı bilir, aydınlatıl-

mış onam alır.
 • Ekipteki diğer sağlık personeline tedavi planını anlatabilir
İşbirliği ve ekip çalışması
 • Hasta tedavisi hakkında endikasyon koyabilir
 • Multidisipliner yaklaşım sergiler
İdareci 
 • Sağlık sistemlerini bilir
 • Sağlık ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibidir
 • Ülke ekonomisinin korunmasını ön planda tutar ve gereksiz teknolojik kul-
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lanımlara yer vermez.
Bilimsel 
 • Kendi başına araştırma raporu ya da makale yazabilir
 • Diğer meslekdaşları ile güncel bilimsel tartışmalar yapabilir
Mesleki 
 • Sınırlarını bilir
 • Bilgi, beceri ve tutumunu sürekli kontrol eder
 • Uyulması gereken yasal ve etik konuları bilir 
1. VE 2. YIL

Bilgi

 • Çocuğun normal büyüme ve gelişimini bilir 
 • Çocuk ve erişkin hastaya genel yaklaşımı bilir
 • Çocuk ve erişkinlerde çoğul yaralanmalı hastaya genel yaklaşımı bilir
 • Çocuk ve erişkin kırık ve çıkılarının genel özelliklerini ve genel tedavi pren-

sipleri ile komplikasyonlarını bilir
 • Politravma hastasında Temel  Yaşam Desteği ve resusitasyon tekniklerinin 

nasıl uygulanacağını bilir
 • Fizis kırıklarına genel yaklaşımı ve değerlendirmesini bilir
 • Çocuk ve erişkin omurga ve pelvis kırıklarına genel yaklaşım ve tedavi pren-

siplerini bilir
 • Septik artrit ve osteomyelite genel yaklaşım ve tedavi prensiplerini, kompli-

kasyonlarını bilir
 • Metabolik kemik hastalıklarına genel yaklaşım ve tedavi prensiplerini bilir
 • Serebral Palsi hakkında genel bilgiye sahiptir ve tedavi prensiplerini bilir
 • Üst ekstremite doğuştan anomalileri hakkında teorik bilgiye sahiptir
 • Tortikollise genel yaklaşımı bilir 
 • Skolyoz, kifoz ve spondilolistezis hakkında genel bilgiye sahiptir
 • Gelişimsel Kalça Displazisi hakkında teorik bilgiye sahiptir, tanısını ve genel 

yaklaşımı bilir
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 • Legg Calve Perthes hastalığı  hakkında teorik bilgiye sahiptir, tanısını ve 
genel yaklaşımı bilir

 • Diğer osteokondrozlar hakkında genel bilgiye sahiptir
 • Ekstremite eşitsizlikleri hakkında genel bilgiye sahiptir
 • Alt ekstremite doğuştan anomalileri hakkında teorik bilgiye sahiptir
 • Alt ekstremite torsiyonel problemlerine yaklaşımı bilir 
 • Talipes equino varus (Doğuştan çarpık ayak)  hakkında teorik bilgiye sahip-

tir, tanısını ve genel yaklaşımı bilir
 • Diğer ayak sorunları hakkında genel bilgiye sahiptir
 • Amputasyon prensiplerini bilir
 • Erişkin hastada diz ve kalça primer ve sekonder osteoartriti etiopatogenez, 

tetkik ve tedavi seçeneklerini bilir
 • Osteoporoz tanısı, riskleri ve tedavi prensiplerini bilir
 • Eklem hastalıklarında ve artroplastilerinde radyolojik görüntüleme teknikle-

ri, direkt grafiler, artrografi, BT ve MRG endikasyonlarını bilir.
 • WHO  kemik ve yumuşak doku tümörleri sınıflandırması  ile ISOLS  evre-

lendirme  sistemini  bilir.
 • Tümör cerrahisindeki ana cerrahi girişim kavramlarını, evrelendirme ile 

uyumlu olarak endikasyonları öğrenir.
 • Neoadjuvant RT ve KT, Ekstremite Kurtarıcı Cerrahi Girişim, Adjuvant 

Tedavi kavramlarını öğrenir.
 • Kompartmanlar, tümör kontaminasyonunun önemi, sonraki insizyona  ba-

ğımlı olarak biopsi yer  ve tipinin seçimi konusunda  detaylı bilgi sahibi olur.
 • Patolojik kırık riski olan hastaların  korunma, mobilizasyon  ve  tetkiklere 

hazırlanmasını öğrenir.
 • Spor yaralanmaları (akut-kronik-aşırı kullanım) nedenlerini, patolojisini ve 

iyileşme sürecini bilir. 
 • Travmatik hemartrozun ayırıcı tanısını ve ÖÇB bağ yırtığı ve kilitli diz tanı-

sını koyar, 
 • Spor yaralanmaları ve diz cerrahisinde kullanılan preoperatif güncel değer-



TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı -194

lendirme ve izlem  yöntemlerini bilir.
 • Omurganın  infeksiyonları, dejeneratif hastalıkları , deformiteleri, disk fıtığı 

ve spinal stenozun doğal seyrini ve tedavi seçeneklerini bilir
 • Omuz ve dirsek instabiliteleri hakkında teorik bilgiye sahiptir, tanısını ve 

genel yaklaşımı bilir.
 • Subakromiyal sıkışma  sendromu ve rotator manşet sorunları hakkında genel 

bilgiye sahiptir, ve tedavi prensiplerini bilir.
 • Omuz ve dirsek çevresi enfeksiyonları hakkında genel bilgiye sahiptir.
 • Donmuş omuz hastalığı hakkında genel bilgiye sahiptir ve tedavi prensiple-

rini bilir.
 • Dirsek ekleminde sertliğe yol açan patolojileri bilir.
 • Ulnar nöropati ve tenisçi dirseği hakkında teorik bilgiye sahiptir, tanısını ve 

genel yaklaşımı bilir.
 •  Biceps tendonu rahatsızlıklarına genel yaklaşımı ve değerlendirmesini bilir. 
 • Proksimal humerus, skapula, klavikula, humerus cisim, humerus distal uç, 

olekranon, ve radius başı kırıklarının sınıflandırmasını, genel yaklaşımını ve 
konservatif tedavisini bilir.

 • Akromioklaviküler, Sternoklaviküler, glenohumeral, ve dirsek eklemi dislo-
kasyonlarına genel yaklaşımı ve konservatif tedavi prensiplerini bilir.

 • El yaralanmaları ve amputasyonlarının ilk tedavisini bilir
 • El terapisinin önemini bilir
Beceri

 • Çocuk ve erişkin hastadan ortopedik öykü alır.
 • Çocuk ve erişkin hastanın travmatik ve travmatik olmayan hastalık ve rahat-

sızlıklarında ortopedik muayene yapar.
 • Çocuk ve erişkin hastanın izlemini, yara ve alçı ve eksternal fiksatör bakımı-

nı yapar, alçı ve atel yapmasını bilir.
 • Fizis kırıklarının konservatif tedavisini yapar.
 • Çocuk ve erişkin üst ve alt ekstremite kırık-çıkıklarının konservatif tedavisi-

ni yapar.
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 • Cilt ve iskelet traksiyonu uygulayabilir.
 • Tortikollisin konservatif tedavisini yapar.
 • Alt ekstremite torsiyonel problemlerinin konservatif tedavisini yapar
 • Omurgadan yansıyan ağrıyı ayırdetmesini bilir
 • Yüzeyel  ince iğne, Tru-cut  ve Jam-Shidi  iğne  biopsilerini yapabilir.
 • Eklem  aspirasyonunu (hidrartroz veya hemartroz nedeniyle) yapar.
 • Ayak bileği bağ yaralanmalarını (I ve II derece) tedavi eder.
 • Açık yara eksplorasyonu ve debridmanını yapabilir
 • Omurga görüntüleme raporları, nörodiagnostik testlerin raporlarını anlaya-

bilir, kan kimyasını yorumlar.
 • Pediatrik yaş grubunda omuz ve dirsek çevresi fizis kırıklarının, konservatif 

tedavisini yapar.
 • Omuz ve dirsek eklemleri çevresi kırıkların ve/veya çıkıkların konservatif 

tedavisini yapar.
 • Lokal anestezi uygulama yöntemlerini bilir
 • Ameliyathanede steril çalışmayı bilir, tüm cerrahi girişimleri asiste eder, Cilt 

dikmeyi, dren tespit etmeyi bilir.
 • Ameliyat sonrası gelişen cerrahi, medikal komplikasyonları tanır
 • Cerrahi, medikal acilleri saptayabilir 
3. VE 4. YIL
Bilgi 
 • Standart Cerrahi yaklaşımlar konusunda bilgi sahibidir: Omuz, Dirsek, Ön-

kol, Kalça, Diz, Ayak bileği, omurga cerrahi yaklaşımları bilir. 
 • Omuz-el bileği-dirsek-diz-ayak bileği temel artroskopi (endikasyon, teknik 

ve portaller) bilgisine  sahiptir.
 • Çimentolu ve çimentosuz protez fiksasyonunun klinik ve temel bilgi dona-

nımı vardır ve değişik protez seçenekleri ile ilgili fikir yürütebilir
 • Kalça ve diz osteotomi biyomekaniğini bilir ve sonuçları hakkında bilgi sa-

hibidir.
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 • Kalça, diz, omuz ve dirsek eklemi biyomekaniği, artroplasti implantları var-
lığında biyomekanik değişimler ve klinik anlamını bilir.

 • Kalça avasküler nekrozu temel ve klinik bilgilerine sahiptir ve tedavi seçe-
neklerini tartışır.

 • Artroplastide kullanılan implant materyallerini bilir, tartışır. Kemiğe uyum, 
biyomekanik ve biyouyum özelliklerini tartışabilir. Farklı tiplerde omuz ve 
dirsek protezleri hakkında (tasarım, aşınma ve gevşeme etkenleri) hakkında 
bilgi sahibi olur.

 • Artroplastide hasta izlem formları, sonuç değerlendirme araçları (outcome 
analiz) ve tekniklerini bilir.

 • Artroplastide rehabilitasyon teknikleri, klinik uygulamalarını bilir.
 • Artroplastisi ile ilgili komplikasyonları bilir (Dislokasyon, Osteoliz, infeksi-

yon dahil)
 • Ayakbileği ve ayağın artritik ve post travmatik durumları hakkında bilgi 

sahibidir.
 • Diz ve kalça osteoartritinde hastanın yaşı ve fonksiyonel kapasitesini de göz 

önüne alarak artroskopi, osteotomi, unikompartmantal ve total protez seçe-
neklerini tartışır ve tedavi planı çıkartabilir.

 • Revizyon cerrahisinde allogreftların önemini ve kullanım şeklini bilir. Ke-
mik yetersizliklerinde tedavi seçeneklerini tartışır.

 • Ekstremite kurtarma prensiplerini bilir ve tumor protezi, rotasyonplasti, al-
lograftların iyi ve kötü yanlarını tartışır.

 • Radyolojik ve sintigrafik  incelemelerde   tanısal açıdan  fikir yürütebilir.
 • Cerrahi endikasyonlar, neoadjuvant uygulama, ekstremite kurtarıcı cerrahi 

girişim veya amputasyon gerekliliği konusunda  fikir yürütebilir.
 • Diz ve ayak bileğindeki bağ, menisküs, eklem kıkırdağı patolojileri ile bun-

ların tedavilerine güncel yaklaşımlar ile ilgili temel bilgilere sahiptir.
 • Kapsül, bağ, tendon onarımlarında kullanılan teknik (Bunnel, Kessler, Kra-

kow gibi) sütür ve yardımcı implant (staple, internal fiksatörler) hakkında 
temel bilgilere sahiptir. 

 • Ayak bileğinde ATFL’ nin primer onarımı ve rekonstrüksiyonunu bilir.
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 • Omuz ve dirsek hastalıklarının teşhisinde kullanılan özel testleri bilir (ör: 
korkutma testi, sıkışma işareti ve testi, dirsek instabilite testleri v.s)

 • Omuz ve dirsekte yansıyan şikayetlere yol açan durumları bilir ve ayırt eder 
(ör: servikal omurga hastalıkları, tuzak nöropatileri, torasik outlet sendromu 
v.s)

 • Ayakbileği ve ayağın artritik ve post travmatik durumları hakkında bilgi 
sahibidir.

 • Diyabetik ayak tedavisini bilir.
 • Disk herniasyonu fizyopatolojisini ve kliniğini bilir.
 • Omurga degeneratif hastalıkları, Spinal stenoz, omurga kırık ve infeksiyon-

ları, dejeneratif hastalıklar ve spinal deformitelerin tedavisini tartışır.
 • Kompleks el yaralanmaları, brakial pleksus yaralanmaları değerlendirilmesi 

ve ilk tedavi yaklaşımlarını bilir.
 • Artritik durumlar, Dupuytren kontraktürü, tendinit, klinik ve temel bilgile-

rini ve ele alınmasını bilir.
 • El tumor ve infeksiyonlarının değerlendirilmesini bilir
 • Tümör rekonstrüksiyonlarında allogreftlerin önemini ve kullanım şeklini bi-

lir, kemik yetersizliklerinde tedavi seçeneklerini tartışır.
 • Spor yaralanmaları ve diz cerrahisinde kullanılan greft ve biyomateryalleri-

nin kullanım endikasyonları ve özellikleri hakkındaki bilgiye sahiptir.
 • Omuz, el bileği, dirsek, diz ve ayak bileğinde ileri artroskopik tekniklerini 

bilir.
 • Derin ven trombozu (DVT) profilaksisi ve tedavisini bilir.
 • Patellofemoral eklem hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanılarını bilir ve tedavi 

planı yapar. 
 • Kompleks kırık ve çıkıkların, iyileşmesi, tedavi prensipleri ve komplikasyon-

larını bilir.
 • Damar, sinir lezyonu ve kompartman da dahil olmak üzere travma kompli-

kasyonlarını tedavi etmesini bilir.
 • Osteomyelit, nonunion, malunuion tedavisini bilir.
 • Diz ekleminde akut bağ yaralanmaları ile menisküs-kıkırdak, patellofemoral 
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eklem patolojilerinin tanı ve ayırıcı tanılarını yapabilmelidir. 
 • El bileği parsiyel füzyonlarını bilir.
 • Romatoid el bileği ve el tedavi prensiplerini bilir.
 • Periferik sinir tamiri bilir.
Beceri
 • Açık kırıkların konservatif ve cerrahi tedavisini yapar.
 • Fizis kırıklarının cerrahi tedavisini yapar.
 • Çocuk ve erişkin çoklu yaralanmalı hastaların konservatif ve cerrahi tedavi-

sini yapar.
 • Çocuk ve erişkin üst ve alt ekstremite kırık ve çıkıklarının cerrahi tedavisini 

yapar.
 • Çocuk ve erişkin pelvis ve vertebra kırıklarının konservatif tedavisini yapar.
 • Akut ve kronik osteomyelit ve septik artritin cerrahi tedavisini yapar.
 • Metabolik kemik hastalıklarının konservatif ve cerrahi tedavisini yapar.
 • Serebral Palsi ‘nin konservatif tedavisini yapar.
 • Üst ve alt ekstremite doğuştan anomalilerinin konservatif tedavisini yapar.
 • Tortikollisin cerrahi tedavisini yapar.
 • Skolyoz, kifoz ve spondilolistezisin konservatif tedavisini yapar.
 • Gelişimsel Kalça Dispalzisi’nin konservatif tedavisini, kapalı ve açık redük-

siyonunu yapar, infantil kalça USG değerlendirir.
 • LCP konservatif ve cerrahi tedavisini yapar.
 • Alt ekstremite torsiyonel problemlerinin cerrahi tedavisini yapar.
 • Doğuştan çarpık Ayak ve vertikal talusun konservatif tedavisini yapar.
 • Amputasyon cerrahisi yapar.
 • Parsiyel kalça protezi yapar.
 • Primer kalça artroplastisi ve diz artroplastisi yapabilir
 • Metastatik ve primer sarkoma hastalarını ameliyata hazırlar ve  yüzeyel  açık 

biopsi  uygulayabilir.
 • Diz eklemi osteoartritinin değerlendirilmesini ve erken evre tedavisini bilir. 
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Eklem içi enjeksiyon yapar.
 • Diz artroskopisi, bölgesel sinoviyal debridman, “loose body” çıkarılması, 

basit yırtıklarda parsiyel menisektomi gibi teknikleri bilir ve uygular.
 • Spor yaralanmalarında uyluk-bacak/diz-ayak bileğinde bandajlama değişik 

tespit yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Aşil tendonu yırtığının primer ve gecikmiş onarımlarını yapar.
 • Omuz ve dirsek çevresi enjeksiyon tekniklerini bilir ve yapar.
 • Rotator manşet yırtıklarının açık tamirinde 1. asistan olarak eşlik eder. 
 • Omuz anterior instabilite cerrahi tedavisinde açık Bankart tamirine 1. asis-

tan olarak eşlik eder.
 • Ulnar nöropati, tenisçi dirseği gibi rahatsızlıkların cerrahi tedavisini yapar.
 • Ağrılı ayak bileği ve ayak hazırlamasını bilir.
 • Ayak başparmak osteotomileri yapabilir ve çekiç parmak tedavi edebilir.
 • Omurgada anterior veya posterior cerrahi için hastayı hazırlar, tıbbi ve cer-

rahi komplikasyonları tanır ve tedavi edebilir.
 • Posterior lomber diskektomi, laminektomi yapabilir.
 • Servikal, torakal, lomber posterior yaklaşım yapar.
 • Yaralı üst ekstremite, brakial pleksus yaralanması, karpal instabilite muaye-

nesini yapar.
 • Tendon grefti kullanımı dahil eski yeni tendon yaralanmalarının cerrahi te-

davisini yapar.
 • Dupuytren kontraktürü eksize edebilir.
 • İleri travma yaşam desteği  protokolunu uygular.
 • Kemik grefti alır, fasyotomi yapar.
 • Fleksor tendon laserasyonlarını tamir eder.
 • Karpal tünel, ve tetik parmak operasyonları yapar.
 • Benign ve yüzeyel yumuşak doku tümörlerinde marginal eksizyon yapabi-

lir.
 • Benign, eklemden uzak ve fazla büyük olmayan  kistik kemik lezyonlarında 

küretaj ve greftleme uygulayabilir.
 • Yüksek Tibial Osteotomi yapar,  
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5. YIL
Bilgi 
 • Fizis kırıklarının komplikasyonlarının tedavi prensiplerini bilir.
 • Çocuk ve erişkin omurga ve pelvis kırıklarının cerrahi tedavi prensiplerini 

bilir
 • Çocuk ve erişkin üst ve alt ekstremite kırıklarının komplikasyonlarının cerrahi 

tedavi prensiplerini bilir.
 • Üst ve alt ekstremite doğuştan anomalilerinin cerrahi tedavi prensiplerini bi-

lir.
 • Serebral Palsi cerrahi tedavi prensiplerini bilir.
 • Skolyoz, kifoz ve spondilolistezisin cerrahi tedavi prensiplerini bilir.
 • Gelişimsel Kalça Displazisi komplikasyonlarının tedavi ilkelerini bilir.
 • Elektif primer ve revizyon rekonstrüktif cerrahisinin beklenen sonuçlarını ve 

komplikasyonlarını bilir.
 • Primer ve metastatik kas iskelet sistemi tümörlerinde artroplasti implantlarıyla 

rekonstrüksiyonu bilir.
 • Omuz ve dirsek artroskopisi indikasyonları ve yararlarını bilir (Artroskopik 

instabilite, akromiyoplasti, rotator manşet onarımı).
 • Donmuş omuz hastalığının cerrahi tedavi prensiplerini bilir.
 • Biceps tendonu ve labrum lezyonlarının cerrahi tedavi prensiplerini bilir.
 • Rotator kılıf lezyonlarının artroskopik tamir prensiplerini bilir.
 • Lokal flepler, cilt grefti ve doku kapama prensiplerini bilir.
Beceri
 • Fizis kırıklarının komplikasyonlarının cerrahi tedavisini yapar.
 • Çocuk ve erişkin omurga ve pelvis kırıklarının cerrahi tedavisini yapar.
 • Çocuk ve erişkin üst ve alt ekstremite kırıklarının komplikasyonlarının (non-

union, malunion vs) cerrahi tedavisini yapar.
 • Serebral palsi cerrahi tedavisini yapar. 
 • Skolyoz, kifoz ve spondilolistezisin cerrahi tedavisini yapar. 
 • Omurgaya anterior yaklaşım yapar. 
 • Çocukluk dönemi Gelişimsel Kalça Displazisi kemik ameliyatlarını yapar.
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 • 5 cm altındaki ekstremite eşitsizliğini giderici ameliyatları yapar.
 • Doğuştan çarpık ayak yumuşak doku cerrahisini yapar.
 • Primer rekonstrüktif cerrahi uygular.
 • Kas iskelet sistemi primer ve metastatik tümörlerinde tedavi planı yapabilir ve 

uygular.
 • Ekleme açılmayan benign tümörlerde küretaj, greftleme veya sementleme ya-

pabilir.
 • Yüzeyel ve 5 cm. den küçük malign yumuşak doku tümörlerine geniş eksizyon 

uygulayabilir.
 • Metastatik tümörlerde kısmi rezeksiyon, plak, eklem protezi uygulamaları ya-

pabilir.
 • Cilt defektlerinde kaydırma ve split thickness deri greftleri uygulayabilir.
 • Artroskopik ÖÇB rekonstrüksiyonu yapar.
 • Açık Bankart tamiri yapar,
 • Omuzun tanısal artroskopisini yapar.
 • Omuzda açık akromioplasti yapar.
 • Omuzda açık Rotator kılıf tamiri yapar .
 • Akut-kronik Akromioklavikular eklem tamiri yapar. 
 • Proksimal humerus kırıklarında hemiartroplasti yapar.
 • Omuz 2 parçalı kırıklarında  perkutan çivileme yapar.
 • Biceps tendonu patolojilerinde açık  tenodez yapar.
 • Tendon, sinir, tamirleri ve sıkışma sendromları cerrahi tedavisini yapar
 • Kompleks kırıkların internal ve eksternal fiksasyonunu yapabilir.
Diğer
 • Kendi başına araştırma raporu ya da makale yazabilir
 • Hasta tedavisi endikasyon tartışmalarında endikasyon koyabilir
 • Diğer meslekdaşları ile güncel bilimsel tartışmalar yapabilir
 • Sağlık ile ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir
 • Bir tıpta uzmanlık öğrencisinin 5 yıllık eğitim süresince çekirdek müfredata 

yönelik TOTEK tarafından düzenlenen ya da desteklenen temel kursların tü-
müne katılması önerilir.
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Ortopedik Travma

 TOTBİD Travma şubesince hazırlanan çekirdek müfredat:
 (Ax:  A=asistan, X=yılı)

  Hasta değerlendirme  Hasta  Takibi           

   Konservatif Cerrahi Uzun dönem Komplikas Rehab

Politravma değerlendirmesi A2 A2 A4 A4 A4 A4     

Önceliklerin tesbiti                                                                                                                                               

Ateşli silah yaralanması A2 A2 A4 A4 A4 A2      

Kırıkların int fix genel prensipler A2  A4 A4  A2      

Kırıkların ex fix genel prensipleri A2  A4 A4  A2      

Basit kırıkların konservatif tedavisi A2 A2  A2  A2     

Alçı v.b. kons metodlarla hasta tedavisi A2 A4  A2  A2     

Kırık biomekaniği A2              

Açık kırıklar A2 A2 A4 A4  A2    

Damar yaralanması A2  Uzman Uzman  A2    

Kompartman sendromu A2 A2 A4 A4  A2    

Travmatik amputasyon A2  A4 A4  A4    

Sinir yaralanması (basit) A2 A2 A4 A4  A4    

Komplike sinir yaralanması A2 A2 Uzman Uzman  A4    

Kaynama gecikmesi A2 A3 A4 A4  A2    

Kaynamama A2 A3 A4 A4  A2    

Kemik kaybı 

 Basit A2  A4 A4 A4  A2    

 Komplike A4 A4 Uzman Uzman  A4    

Kırıkta enfeksiyon

 Basit A2 A3  A4 A3  A2    

 Komplike A3 A4 Uzman Uzman  A3    

Malunion

 Basit A2   A4 A4  A2    

 Komplike A4  Uzman Uzman  A3    

Eklem kontraktürü A2 A4 A4 A4  A4    

Heteretopik ossifikasyon A2 A2 A4 A3  A3    

Refleks sempatik distrofi A2 A3  A3  A3    

Posttravmatik osteomyelit A2 A3 A4 A4  A3    

Kullanmama osteoporozu A2 A2    A2    

Patolojik kırık

 Basit A2  A2  A4  A4   A2    

 Komplike A3 A4 Uzman Uzman  A4    
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  Hasta değerlendirme  Hasta  Takibi           

   Konservatif Cerrahi Uzun dönem Komplikas Rehab

Travmatik yumuşak doku kaybı 

 Basit A2 A2 A4 A4  A2     

 Komplike A3  Uzman Uzman  A3     

Üst ekstremite               

Sternoklavikular               

Post çıkık A2 A3 A4 A2 A3 A3     

Kırıklı çıkık A2 A2 A2 A2 A3 A2     

Klavikula kırığı A2 A2 A2 A2 A3 A2     

Akromioklavikular çıkık A2 A2 A3 A2 A4 A2     

Skaplula gövde glenoid kırığı A2 A4 Uzman A4 A4 A3     

Glenohumeral

Çıkık   A2 A2 A4 A3 A4 A3     

Gecikmiş çıkık A2 A3 Uzman A3 A4 A3     

Kırıklı çıkık A2 A4 Uzman A4 A4 A3     

Humerus

Prox kırık A2 A2 A4 A2 A4 A2     

Cisim kırığı A2 A3 A4 A2 A3 A2     

Distal kırık A2 A4 A4 A3 A4 A3     

Monteggia A2 A2 A4 A3 A4 A2     

Kırıklı çıkık A2 A3 A4 A3 A4 A3     

Olekranon kırığı A2 A3 A3 A3 A3 A2     

Radial baş boyun kırığı A2 A3 A4 A4 A3 A2     

Radius ve/veya ulna kırığı               

 Proksimalde A2 A2 A4 A2 A4 A2     

 Cisim A2 A2 A3 A2 A4 A2     

 Distal A2 A2 A4 A3 A4 A2     

Alt ekstremite               

Pelvis                                          

 Sakroiliak çıkık A2 A2 A5  A3 A2     

 Symfizis çıkık A2 A2 A5  A3 A2     

Kırık (Pelvis)               

 Basit A2 A2 A3  A3 A2     

 Komplike A2 A2 A4  A4 A2     

 Açık A2 A3 A5  A4 A3     

 Kaynamama A3 A4 A5  A4 A3     
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  Hasta değerlendirme  Hasta  Takibi           

   Konservatif Cerrahi Uzun dönem Komplikas Rehab

Kalça                

 Çıkık  A2 A2 A4  A4 A2     

 Kırıklı çıkık A2 A4 A5  A4 A3     

 İntrakapsüler kıırık A2 A2 A4  A4 A2     

 Ekstrakapsüler kırık A2 A2 A3  A4 A2     

 Subtrokanterik kırık A2 A2 A4  A4 A2     

 Kaynamama A2  A4  A4 A4     

Femur                

 Kırık Cisimde

 Basit  A1 A2 A3  A3 A2     

 Komplike A2 A3 A4  A4 A2     

 Açık A2  A5  A4 A2     

 Malunion A2 A2 A4  A4 A2     

 Nonunion A2 A2 A4  A4 A2     

 Enfeksiyon A2 A2 A4  A4 A4     

Distal kırık

 Suprakondiler A2 A2 A3  A4 A2     

 Transkondiler A2 A3 A4  A4 A3     

 Eklem içi A2 A4 A5  A5 A4     

Diz çıkığı A2 A3 A4  A4 A3     

Patella çıkığı A2 A2 A4  A4 A2     

Kırık A2 A2 A3   A4 A2     

Kaynamama A2 A2 A4  A4 A4     

Tibia kapalı kırık

 Plato A2 A3 A5  A4 A2     

 Cisim A2 A4 A4  A4 A2     

 Distal 1/3 A2 A4 A4  A4 A2     

 Pilon A2 A4 A5  A4 A3     

 Kompleks/açık A2 A4 A5  A5 A4     

Ayak bileği

 Kırık kapalı                

 Basit unimalleolar A2 A2 A2  A2 A2     

 Basit bimalleolar A2  A2  A2 A2     

 Basit trimalleolar A2  Â3  A3 A2     

 Sindezmoz rüptürü A2  A4  A4 A2     

 Kırıklı çıkık (açık veya kapalı)  A2   A5  A4 A4     
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Ortopedi ve Travmatoloji Eğitiminin Asgari Gereklilikleri

Uzmanlık Alanının Tanımı:

Ortopedi ve Travmatoloji; tüm eklem, kemik ve ilgili yumuşak dokuların hasta-
lıkları ve yaralanmalarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Tanı ve tedavi dışında, 
hem kişi bazında hem de genel olarak koruyucu hizmetlerin sağlanması da 
Ortopedi ve Travmatoloji’nin görev alanı içerisindedir.

Ortopedi ve Travmatoloji akut hem de akut olmayan hastalıklar ve yaralanmalar 
ile, onların akut ve elektif, konservatif ve cerrahi tedavisi ile ilgilenir. Tanı; has-
tanın hikâyesi ve detaylı fizik muayenesinin, görüntüleme tetkikleri, endos-
kopi ve laboratuar tetkikleri sonuçlarıyla ortaklaşa yorumlanması sonucunda 
ortaya çıkar. Tedavi; konservatif ve cerrahi prosedürleri, farmakolojik tedaviyi, 
fizik tedavi ve rehabilitasyonu, ortez ve protez kullanılmasını, sosyal önlemleri 
ve sağlık eğitimini içerir.

Ortopedi ve Travmatoloji, hastalarının tedavisinde, diğer cerrahi branşlarla, özel-
likle anestezi ve yoğun bakım, radyoloji, romatoloji, fiziksel tıp ve rehabilitas-
yon, nöroloji, çocuk hastalıkları, iç hastalıkları ve geriatri (yaşlı hekimliği) ile 
işbirliği yapar.

Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi; kas iskelet sistemi hastalık ve yaralanmaları-
nın epidemiyolojisi, tanı konması, tedavi ve takiplerine ilişkin geniş bilgi ile; 
tanısal ve cerrahi tekniklerin uygulanmasına olanak sağlayacak yeterli pratik 
beceriyi kazandırmalıdır. Akut olaylar ile tek başına başa çıkabilme yetene-
ğinin gelişmesine özel önem verilmelidir. Tanısal ve tedavi edici yöntemler 
konusunda yapılandırılmış bir eğitim, özellikle önemlidir.

Ortopedi ve Travmatoloji asistanı, meslektaşları ve hastaları ile olan ilişkileri de 
dahil olmak üzere yüksek nitelikli bir cerrah olabilmek için gayret gösterme-
lidir.

Temel Cerrahi Eğitimi:

Cerrahi branşlar ortak bir bilgi temeline otururlar. Her cerrahın edinmesi gereken 
temel cerrahi beceriler, anestezi bilgisi ve diğer cerrahi alanlardaki gelişmeler 
hakkında bilgiye sahip olması gerekir. Temel cerrahi eğitimi; cerrahi teknik, 
akut hayat kurtarma tedbirleri, travma hastasına resüsitasyon, sık karşılaşılan 
komplikasyonların önlenmesi, anestezi ve ağrı kontrolünün farklı yöntemle-
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rinin bilinmesini içerir. 

Her uzman, kas ve iskelet sisteminin tüm bölgelerinde yapılabilecek cerrahi yak-
laşımlara aşina olmalıdır. 

Bölgesel koşullar dikkate alınarak, anatomi, beyin ve sinir cerrahisi, plastik ve 
rekonstrüktif cerrahi, genel cerrahi ve göğüs kalp damar cerrahisinde rotas-
yonlar yapılması gerekebilir. 

Üç temel bilgi ve beceri seviyesi vardır ( A, B ve C). Bunlar şu şekilde tanımla-
nabilir;

 A: Çok iyi bilinmesi veya tek başına yapılabilmesi gereken beceriler,

 B: İyi derecede bilgiye sahip olunması veya biraz deneyim kazanılması ge-
reken beceriler,

 C: Bir miktar teorik bilgi sahibi olunması gereken veya birkaç kez izlemiş 
olunması gereken beceriler. 

TEORİK EĞİTİM:

Teorik eğitim pratik beceriler kadar önem taşır ve düzenli olarak yapılan konfe-
ranslar, vaka tartışmaları, makale saatleri gibi bölüm içi faaliyetler ile Ortopedi 
ve Travmatolojideki gelişmelerin takip edilebileceği literatür çalışmaları, kurs-
lar, ulusal ve uluslararası toplantılara katılımlar ile kazanılmalıdır. Bunun için 
bir tıp kütüphanesine serbest ve ücretsiz erişim ile internet üzerinden yapılan 
literatür taramaları gereklidir.

A: Ortopedi ve Travmatoloji uzmanının tek başına yapabilmesi gerekenler:

 • Burkulma, çıkık ve kırıkların tedavisi,

 • Ekstremitelerin dolaşıma ilişkin ve nörolojik problemleri,

 • Temel sıvı ve elektrolit dengesi problemleri ve şok tedavisi,

 • Kas iskelet sisteminin enflamatuar ve mikrobik hastalıkların tedavisi,

 • Kas iskelet sisteminin akut ve kronik ağrılarının tedavisi,

 • Kas ve iskelet sisteminin dejeneratif ve sistemik hastalıklarının tedavisi, 

 • Ameliyat öncesi ve sonrası bakım, komplikasyonlar ile başa çıkma ve rehabi-
litasyon.
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Ortopedi ve Travmatolojik sorunlara ilişkin yerel adli tıp ve sağlık sigortası konu-
larında temel bilgiler. 

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanın iyi derecede bilgi sahibi olması gereken 
alanlar;

 • Kas iskelet sisteminin anatomisi, fizyolojisi, biyomekaniği, biyomühendisli-
ği, ve dokularının patolojisi hakkında temel tıp bilgisi,

 • Çoklu travmalı hastanın patofizyolojisi, tanısı ve tedavisi, 

 • Temel epidemiyoloji, veri analizi ve istatistik, klinik çalışma, dizayn edebil-
me ve çalışmayı yürütebilme yeteneği,

 • Travma bakımı ve büyük kazaların organizasyonunu yapabilme,

 • Kas iskelet sistemi tümörlerinin tanısı, 

 • Sık kullanılan ortez ve protezlerin temel prensipleri ve kullanımı,

 • Sık kullanılan radyolojik ve elektrofizyolojik tetkiklerin temel prensipleri, 
kullanım şekilleri ve yan etkilerinin bilinmesi,

 • Tıp etiği.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanının fikir sahibi olması gereken alanlar;

 • Daha az karşılaşılan Ortopedi ve Travmatolojik hastalıklar

 • İleri düzey Ortopedi ve Travmatolojik ameliyatlar.

TANIMLANMIŞ BECERİLER: 

Temel Cerrahi Eğitimi:

 • Temel dokuya yaklaşım bilgisi ve cerrahi teknikler,

 • Akut cerrahi olaylara ve kafa travmasına ilk müdahale,

 • Enfeksiyon ve tromboz gibi komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi,

 • Anestezinin farklı yöntemleri ve ağrı tedavisi,

 • Endotrakeal entubasyon ve trakeostomi yoluyla hava yolunun açılması,

 • Pnömotoraks ve hemotoraks tedavisi için göğüs tüpü takılması,

 • Sıvı/ elektrolit ve şok tedavisi yapabilecek seviyede temel yoğun bakım bilgisi.
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Ortopedi ve Travmatoloji: 

A: Tek başına halledebilmesi gereken durumlar: 

Akut;

 • Her yaş grubundaki burkulma, çıkık ve kırıkların kapalı tedavisi,

 • Femur başı akut epifiz kayması tedavisi,

 • Osteosentezde sık kullanılan teknikler,

 • Ekstremitelerin damar- sinir problemleri,

 • Akut kompartman sendromu,

 • İskelet, eklem, tendon ve yumuşak dokuların enfeksiyonları,

 • İskelet sistemi, eklem, tendon ve yumuşak dokuların enflamatuar hastalıkla-
rı,

 • Tortikolis, kalsifiye tendinit, siyatalji, ve sinir sıkışmaları gibi ağrılı durum-
ların tedavisi,

 • Akut kauda eqiuna sendromu tedavisi,

 • Tümörlerin parapleji, patolojik kırıkları gibi akut komplikasyonlarının teda-
visi,

 • Sık karşılaşılan spor yaralanmaları ve ağrılı durumlarının tedavisi,

Elektif;

 • Kas iskelet sisteminin dejeneratif hastalıkları ve enfeksiyonları,

 • Sık iskelet ve eklem deformiteleri,

 • Bel ağrısı,

 • Osteoporozun Ortopedi ve Travmatolojik komplikasyonları,

 • Diyabetin kas iskelet sistemini ilgilendiren komplikasyonları,

 • Ortopedi ve Travmatolojik problemlerin, ameliyat öncesi ve sonrası bakımı 
ve komplikasyonları,

 • Ortopedi ve Travmatolojik sorunlarda koruyucu hekimlik.

Yapabilmesi gereken temel ve sık ameliyatlar; 
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Omurga: 

 • Disk hernisi

Omuz ve üst ekstremite problemleri; 

 • Humerusun tüm kısımlarının kırıkları,

 • Çocuklarda humerus suprakondiler bölge kırıkları,

 • Olekranon kırıkları,

 • Önkol çift kırıkları,

 • El bileği kırıkları,

 • Akut kompartman sendromu,

 • Metakarp ve parmak kırıkları,

 • Septik tenosinovit,

 • Ekstansör tendon kopmaları,

 • Başparmağın ulnar kollateral ligament kopmaları,

 • Alçı gerektiren ekstremite kırıkları,

 • Omuz sıkışma sendromu,

 • Omuz instabiliteleri,

 • Akromioklaviküler eklemin dejeneratif hastalıkları ve disloksyonu,

 • Dirsek epikondiliti,

 • Ulnar sinir sıkışma sendromu,

 • Karpal tünel sendromu,

 • Tetik parmak,

 • Yarı-kat cilt grefti.

Pelvis ve alt ekstremite problemleri:

 • Pelvis kırıklarının başlangıç geçici tespiti,

 • Femur boyun ve trokanter kırıkları,

 • Femur ve tibianın diafiz kırıkları,
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 • Distal femur kırıkları,
 • Patella kırıkları,
 • Tibia üst uç kırıkları,
 • Ayak bileği kırıkları,
 • Akut kompartman sendromu,
 • Çocuklarda femoral traksiyon,
 • Uyluk, diz ve bacak seviyesinden amputasyonlar,
 • Diz ve kalçanın dejeneratif hastalıkları,
 • Patellanın tekrarlayan çıkıkları,
 • Menisküs yaralanmalarının artroskopik ve açık cerrahi tedavisi,
 • Çekiç parmak, halluks valgus, ve halluks rijitus tedavisi
B: İyi seviyede bilgi sahibi ve biraz tecrübesi olması gereken alanlar;

Akut:

 • Çoklu travmalı hastalar
 • Omurga yaralanmaları ve periferik sinir problemleri,
 • Omurga kırıkları,
 • Major pelvis kırıkları,
 • Ciddi yumuşak doku problemleri ile birlikte kırıklar,
 • Eklem içi kırıklarının açık ve kapalı tedavisi,
 • Bağ ve kıkırdak yaralanmaları.
Elektif;

 • Doğuştan kalça çıkığı ve pes ekinovarus tedavisi,
 • Problemli olmayan kalça ve diz revizyon artroplasti cerrahisi, 
 • Romatoid artrit cerrahisi,
 • Omurga cerrahisi,
 • Kronik osteomiyelit,



TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı -2 111

 • Psödoartroz tedavisi,
 • Artroskopik ön çapraz bağ tamiri,
 • Büyük eklem artrodezi,
 • Bacak uzatma ve kısaltma ameliyatları,
 • Dupuytren hastalığı fasiyektomisi.
C: İzlediği yada teorik bilgisi olması gerekenler:

 • Daha az görülen konjenital ve herediter hastalıklar, kas-iskelet sistemi bulgu-
ları,

 • Kalça ve diz ekleminin ileri seviye revizyon artroplatisi,
 • Omuz, dirsek, ayak bileği artroplastisi,
 • Üst ekstremite ve pelvik amputasyonlar,
 • Kalça ve pelvik osteotomiler,
 • Nörolojik hastalıkların kas iskelet sistemi sorunlarının Ortopedi ve Travma-

tolojik tedavisi,
 • Elde fleksör tendon problemleri.
Yukarıda belirtilen bilgi ve beceri düzeyinin kazanılabilmesi için, Ortopedi ve 

Travmatoloji eğitiminin ulusal Ortopedi ve Travmatoloji derneğince kabul 
edilmiş bir eğitim merkezinde yapılması gerekmektedir. 

Asistanın, eğitim süresinin 2.yılı sonuna kadar belirlenmesi gereken bir tez yöne-
ticisi olmalıdır. 

Asistan kendi eğitimine ilişkin faaliyetlerini içeren bir çalışma kitabı tutmalı, tek 
başına yaptığı, asiste ettiği, veya gözlemlediği vakaları not etmelidir.

Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi en az 5 yıl sürmeli; yasa veya yönetmeliklerce 
belirlenen bir sınav ile sonuçlanmalıdır. 
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Ortopedi ve Travmatoloji 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Asistan Eğitim Karnesi

Kullanıcı Adı :                 

Kullanıcı Soyadı :                

Diploma No :                

Kliniği :                

Hastanesi :                
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Bölüm I: 

Demografik ve temel eğitim bilgiler:

Ad: 

Soyad: 

Baba adı: 

Doğum Yeri: 

Doğum Tarihi: 

Askerlik Durumu: 

Eğitim Süreci: (Okul adı başlama ve bitiş tarihi) 

İlkokul: 

Ortaokul: 

Lise: 

Üniversite: 

Tıp Fakültesi: 

Başlangıç ve mezuniyet Tarihi: 

Mezuniyet Ortalaması: 

Aldığı ödül, Burs: 

Katıldığı proje ve yayınlar: 

Katıldığı ek eğitim programları: 

Katıldığı ek stajlar: 
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Mezuniyet sonrası dönem:

Çalıştığı yerler ve görevi: (başlama ve bitiş tarihi)
  
 
 
Katıldığı eğitim faaliyeti ve kurslar: (başlama ve bitiş tarihi)
 
 
 
Uzmnalık eğitim programına girdiği TUS dönemi ve TUS puanı:
 
 
Kazandığı uzmanlık eğitim programı kaçıncı tercihi idi?
 
 
 
Bildiği yabancı diller ve dil düzeyini gösterir sınav sonuçları (TOEFL, KPDS, 
Diğer sınavlar).
 
 
 
Daha önce bir eğitim prog başladı ise belirtmesi:
 
 
 
Hobileri:
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Asistan karnesi nedir?

Asistan karnesi tıpta uzmanlık sınavını kazanarak uzmanlık eğitimi yapmaya hak 
kazanmış uzmanlık öğrencisinin eğitimi boyunca gerçekleştirdiği tüm faali-
yetleri içeren bir belgedir. Asistan karnesi Tıpta uzmanlık tüzüğünün ilgili 24. 
maddesi gereğince her asistana verilir. Bu karneye asistanın yaptığı teorik ve 
pratik tüm etkinlikler yazılarak eğitim sorumlusu ve kurum amiri tarafından 
onanır. Asistanlar bu karneleri uzmanlık giriş sınavından önce uzmanlık sınav 
jürisine verirler. Karne sınavdan sonra asistana iade edilir.

Asistan karnesini kim ve ne zaman doldurur?

Uzmanlık eğitimine hak kazanan tüm uzmanlık adayları bu karneyi doldurmak-
la mükelleftir. Karne asistan tarafından, her aşamasında program sorumlusu 
onayı alınarak doldururulur.

Tüm aktivitelerin mümkün olduğunca günü gününe kayd edilmesine özen gös-
terilir. Program sorumlusu tarafından yılda en az 3 kez bu kayıtlar kontrol 
edilir. 

Asistan karnesi uygulamasının amacı nedir? Böyle bir uygulamaya neden ih-
tiyaç duyulmuştur?

Karnenin birincil amacı tıp eğitiminin standardizasyonudur. Karnenin yakından 
izlenmesi suretiyle moniterizasyon mümkün olabilecek, gerekli hallerde gecik-
me olmaksızın müdahale etme fırsatı doğacaktır. Bu sayede standart bir eğitim 
alma şansı artaya çıkacaktır. Eğitim sorumlusu tarafından her zaman asistanın 
yapması gereken ve yaptığı girişmlerle ilgili olarak yakın takip olanağı sağlaya-
cak ve gerektiğinde müdahele etme olanağı verecektir.

Asistan karnesinin usulüne uygun doldurulmaması durumunda yaptırım ne 
olacak?

Tıpta uzmanlık tüzüğü gereğince uzmanlık imtihanına girebilmek için asistan kar-
nesi tam olarak doldurulup onaylanmış şekilde sınav jürisine teslim edilecektir.
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Tanımlar ve kısaltmalar
Uzmanlık: Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlığı
GC: Genel Cerrahi
PC: Plastik Cerrahi
ORT: Ortopedi ve Travmatoloji
TOTEK: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi
TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavı
ES: Emekli Sandığı
SSK: Sosyal Sigortalar Kurumu
STE: Sürekli Tıp Eğitimi

Uzmanlığın tanımı

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlığı, kemik eklem ve ilgili yumuşak dokulara ait 
tüm doğumsal ve edinsel hastalık ve yaralanmaların tanı ve tedavisini kapsar. 
Akut ve kronik kas iskelet sisteminin tüm hastalık ve yaralanmalarının acil 
ve elektif  tedavilerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi uzmanlık alanının 
işlevleri arasındadır. Hastanın öyküsü, fizik muayene bulguları ve laboratuar 
bulguları birlikte değerlendirilerek tedavi planlaması yapılır ve uygulamaya 
geçilir. .Uzmanlık eğitimi boyunca sadece cerrahi değil, aynı zamanda cerrahi 
dışı tedavi (konservatif tedavi, farmakoloji tedavi, fizik tedavi, ortez ve protez 
uygulamaları, rehabilitasyon) eğitimi de verilir.

ORT uzmanlık dalı diğer uzmanlık alanları ile ilişki halindedir. Genel cerrahi, 
Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi, Anestezi ve Reanimasyon, Radyoloji, Fiziksel 
Tıp ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Nöroşirurji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç 
Hastalıkları, romatoloji, geriatri, Spor hekimliği, Deniz ve su altı hekimliği ve 
diğer ilgili dallar ile hastaların tedavisi sırasında işbirliği içindedir.

Ortopedi ve Travmatoloji eğitiminin amacı:

Bu dalda yetişmekte olan asistanın ortopedik hastalıklar ve kas-iskelet sistem trav-
matolojisi alanında tanı ve tedavisi açısından yetkin kılmak ve tıp ahlakı açı-
sından iyi birer uygulayıcı haline getirmektir. ORT asistanı mesleki yaşamın-
da gerekli olacak bilgi, beceri ve tutumları edinmeye ve geliştirmeye hevesli ve 
istekli olmalıdır. 
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Bu amaca ulaşmak için:
 A- ORT tüm alanlarında cerrahi veya cerrahi dışı tedavi eğitimine olanak sağ-

lanmalı,
 B- Teknik, bilişsel, iletişim öğretme ve araştırma becerilerinin eğitim süreci 

içinde geliştirilmesine olanak sağlanmalı,
 C- Yeni bilgi üretebilme ve bilginin eleştirel değerlendirilebilmesi yeteneği ka-

zandırılmalı,
 D- Etik ve deontolojik davranışlar geliştirilmelidir.

İşleyiş:

 Süre:

Asistanlık dönemi 5 yıl (60 ay) dır.

 Kıdem

3 evrede incelenebilir. 

 A1, 1. yıl asistanı ,rotasyonlara başlayabilir 

 A2 dönemi 2.-3. yıllardır. Bu dönemde rotasyonların çoğu tamamlanır, tez 
konusu seçilmiştir. 

 A3 dönemi 4.-5. yılları kapsar. Bu dönemde asistan temel ortopedi alanların-
da (Travma, Pediatrik ortopedi, Yetişkin ortopedisi ) kıdemli olarak çalışır. 
Her bir dönem arasında kıdem geçişleri tıpta uzmanlık tüzüğünün 24. mad-
desinde belirtildiği gibi asistanın başarısına gore değerlendirilir. 

 Rotasyonlar

 Cerrahi eğitimi 6 ay (Genel Cerrahi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, 
Damar Cerrahi, Beyin ve Sinir cerrahisi, Göğüs cerrahisi)

 Seçmeli 4 ay (üç tanesinde birer ay: Radyoloji, Romatoloji, Dahiliye/Koroner 
yoğun bakım, Nöroloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon , Anatomi, Deneysel 
tıp ve benzeri)

 Anestezi ve Reanimasyon eğitimi 2 ay

ORT eğitimi süresince en az
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Yetişkin ortopedisi  12 ay

Travma    12 ay

Pediatrik ortopedi  12 ay 

Diğer ortopedik dallar  6 ay çalışmak zorunludur.

 

İçerik:

Anatomik bölgeler:  Üst ekstremite, alt ekstremite, omurga (intervertebral disk 
dahil), pelvise ait kemik, eklem, ve yumuşak doku hastalıklarının tanısı ve 
tedavisinin tüm yönlerini,

Akut ve kronik tedavi: Akut travma, infeksiyon hastalıkları, nörovasküler yaralan-
ma, ve nöromüsküler hastalıklar, metabolik kemik hastalıkları, doğumsal ano-
malileri, iyi ve kötü huylu kemik /yumuşak doku tümörlerin tanısı ve cerrahi, 
cerrahi dışı tedavisini,

İlgili klinik konular: Kas iskelet sistemi görüntülenmesi, laboratuar testlerinin yo-
rumlanması, ortez, protez bilgisi, nörolojik ve romatolojik hastalıklar hakkın-
da bilgi, tıbbi etik ve adli tıp uygulamaları,

Araştırma: klinik, deneysel ve /veya laboratuar araştırmaları,

Temel bilimler: Anatomi, biyokimya, biyomateryaller, biyomekanik, mikrobiyoloji, 
patoloji, fizyoloji ve ortopedi ile ilişkili diğer temel bilimlerde eğitim içermelidir. 
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ROTASYONLAR:

Hiçbir tıp dalı diğerlerinden izole olarak çalışamaz. Bu amaçla ORT ile yakın 
diğer branşların ORT açısından gereken ve eğitime katkısı olacak konularda 
eğitim alma amacı ile rotasyon yapılmaktadır. Bu rotasyonla asistanın gittiği 
kliniklerde verilmesi gereken teorik bilgiler ve pratik uygulamalarda temel alın-
mak üzere hazırlanmıştır. Daha detaylı ve kapsamlı eğitim hedeflenmelidir.

 • Genel Cerrahi
  — Bilgi
	 ▪ Politravmanın triajı
	 ▪ Genel cerrahi prensipleri
	 ▪ Major kan kaybı
	 ▪ Akut böbrek yetmezliği
	 ▪ İleusun cerrahi dışı tedavisi
	 ▪ Akut cerrahi abdomen tanısı
	 ▪ Hemoperitoneum tanısı
  — Beceri
	 ▪ Periferik venöz cut-down
	 ▪ CVP ve Swan-Ganz kateter uygulamaları
	 ▪ Peritoneal lavaj
	 ▪ Laparotomi
	 ▪ Açık inguinal herni tamirine yaklaşım

ORT asistanı  ………….. tarafından yukarıdaki teorik bilgileri içeren sınavdan  
…………….. puan almış olup söz konusu girişimleri tek başına yapacak şe-
kilde eğitim verilmiştir .

Genel Cerrahi rotasyon sorumlusu imza:…………………..



TOTEK Üçüncü Dönem   2005-2007

Asistan Karnesi 121

 • Plastik rekonstriktif ve Estetik Cerrahi

  — Bilgi

	 ▪ İnsizyonların tasarlanmasının genel prensipleri

	 ▪ Cilt dikiş teknikleri

	 ▪ Cilt greftleme

	 ▪ Yara iyileşmesi

	 ▪ Yanık tedavisi

  — Beceri

	 ▪ Cilt greftleri

	 ▪ Kompozit greftler

	 ▪ Lokal flepler

ORT asistanı …………….. tarafından yukarıdaki teorik bilgileri içeren sınavdan  
…………….. puan almış olup söz konusu girişimleri tek başına yapacak şe-
kilde eğitim verilmiştir .

Plastik Cerrahi rotasyon sorumlusu imza:…………………..
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 • Göğüs Cerrahisi

  — Bilgi

	 ▪ Solunum anatomi ve fizyolojisi

	 ▪ Pulmoner emboli

	 ▪ Hemotoraks ve pnömotoraks tanı ve tedavisi

	 ▪ Toraks travması

	 ▪ Toraks deformiteleri

Beceri

 • Toraks tüpü ve su altı drenajı uygulaması

 • Torakotomi 

 • İğne tüp torakostomi

ORT asistanı  ………….. tarafından yukarıdaki teorik bilgileri içeren sınavdan  
…………….. puan almış olup söz konusu girişimleri tek başına yapacak şe-
kilde eğitim verilmiştir .

Göğüs Cerrahi rotasyon sorumlusu imza:…………………..
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 • Damar Cerrahisi

  — Bilgi

	 ▪ Periferik dolaşım anatomi ve fizyolojisi

	 ▪ Şok fizyopatolojisi

	 ▪ Vasküler yetmezliğin bulguları

	 ▪ Akut arter embolisi

	 ▪ Damar tamiri endikasyonları

	 ▪ Derin ven trombozu, pulmoner emboli

	 ▪ Kronik venöz yetmezlik ve komplikasyonları

Beceri

  — Orta ve büyük damarların onarımı

ORT asistanı …………….   tarafından yukarıdaki teorik bilgileri içeren sınav-
dan  …………….. puan almış olup söz konusu girişimleri tek başına yapacak 
şekilde eğitim verilmiştir .

Damar Cerrahisi rotasyon sorumlusu imza:…………………..
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 • Beyin ve Sinir cerrahisi

  — Merkezi ve periferik sinir sistemi anatomi ve fizyolojisi

  — Nörolojik muayene esasları

  — Kafa travmasının değerlendirilmesi ve tedavi yaklaşımları

  — Spinal kord yaralanması fizyopatolojisi

ORT asistanı  ………….tarafından yukarıdaki teorik bilgileri içeren sınavdan  
…………….. puan almış olup söz konusu girişimleri tek başına yapacak şe-
kilde eğitim verilmiştir .

Beyin ve Sinir cerrahisi rotasyon sorumlusu imza:…………………..
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 • Anestezioloji ve Reanimasyon

  — Bilgi

	 ▪Kalp hastalığı, infartüs, kalp yetmezliği aritmiler, EKG yorumu

	 ▪ Kardiyopulmoner resusitasyon

	 ▪ Akut , kronik solunum yetmezliği, kan gazları yorumu

	 ▪ Sık görülen akut metabolik hastalıklar, parenteral nutrisyon 

	 ▪ Sıvı elektrolit dengesi ve bozukluklarının tedavisi

	 ▪ Kanama bozuklukları ve pıhtılaşma

	 ▪	Kan ve kan ürünleri transfüzyonu

	 ▪ Sistemik inflamatuar sendrom, Çoklu organ yetmezliği

	 ▪ Monitorizasyon teknikleri

	 ▪ Ağrı tedavisi hakkında genel bilgi

  — Beceri

	 ▪	Endotrakeal entubasyon

	 ▪	Subclavian, internal juguler kateter

	 ▪	Bölgesel anestezi uygulamaları (Axiller blok v.b.)

ORT asistanı …………..  tarafından yukarıdaki teorik bilgileri içeren sınavdan  
…………….. puan almış olup söz konusu girişimleri tek başına yapacak şe-
kilde eğitim verilmiştir .

Anestezi ve reanimasyon rotasyon sorumlusu      
imza:…………………..
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Elektif rotasyon I:

Bölüm:

ORT asistanı         …………. . tarafından 

……………………………………………………

 teorik bilgileri içeren sınavdan  …………….. puan almış olup, klinik uygulama-
larımıza katılmış ve yeterli bulunmuştur.

Elektif rotasyon sorumlusu

Diğer hususlar:
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Elektif rotasyon II:

Bölüm:

ORT asistanı         …………. tarafından 

……………………………………………………

 teorik bilgileri içeren sınavdan  …………….. puan almış olup, klinik uygulama-
larımıza katılmış ve yeterli bulunmuştur.

Elektif rotasyon sorumlusu

Diğer hususlar:
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Girişim kodları:

GA1 Asistan girişimi kendi başına öğretim üyesinin gözetimi altında 
yapmıştır.

GA2 Asistan girişimi bir öğretim üyesi olduğu halde gözetim altında 
yapmıştır. Öğretim üyesi girişime en az düzeyde katılmıştır.

GA3 Asistan girişimi karşısında bir öğretim üyesinin gözetim altında 
yapmıştır. Öğretim üyesi girişime önemli ölçüde katılmıştır.

A1 Asistan ameliyat sırasında karşısındaki kıdemli cerraha 1. derece-
de yardım etmiş ve kısmen katılmıştır.

A2 Asistan ameliyat sırasında karşısındaki kıdemli cerraha 2. derece-
de yardım etmiştir. Ameliyattaki konumu daha çok gözlemcidir.

Girişimler
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Cerrahi Girişim

Tarih          Hasta İsmi          Dosya no        Girişim adı ve kodu        Kod     Öğ.Üy
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Tarih          Hasta İsmi          Dosya no        Girişim adı ve kodu        Kod     Öğ.Üy

Cerrahi Dışı Uygulamalar:

(Bu uygulamalar ameliyathane dışında yapılan girişimler olup Kodu cerrahi kod 
ile aynıdır)
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  Tarih          Konu        Öğ. Üy.

Bölüm içi Seminerler

Anlatılan
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  Tarih          Konu        Öğ. Üy.

Bölüm içi Seminerler

Katılınan
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Katılınan Toplantılar

  Tarih          Konu        TTB-STE
puanı
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Katılınan Kurslar

  Tarih          Konu        TTB-STE
puanı
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İsmi olan yayın ve bildiriler

  Yayını İsmi           Yazarlar               Yayın yeri, şekli ve tarihi    
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Seviye Değerlendirme Sınavı

  Sınav   Tarihi Sınav Türü               Sınav Puanı
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Tez:

Tez Konusu:

Veriliş Tarihi:

Danışman:
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İhtisas boyunca yaptığı ek etkinlikler:

Aldığı Burs:

Katıldığı projeler:

Aldığı ödül:

Katıldığı ek program:
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I. KURULUŞUN TANIMI

 Madde 1: Tanım

 1.1. “Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (Board) (TOTEK)” 
adı altında kurulan bu kurul Türkiye’de “Ortopedi ve Travmatoloji Uz-
manlık Eğitiminin” kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi 
aralarındaki standardizasyonunun sağlanması, Ortopedi ve Travmatoloji 
hekimliğinde kalitenin yükseltilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

 1.2. Ana faaliyetleri: TOTEK, Türkiye’de ortopedi ve Travmatoloji eğitim 
standartlarının yükseltilmesi amacıyla, üç temel alanda faaliyet gösterir:

 1.2.1 Uzmanlık eğitimi standartlarını belirlemek ve ideal Ortopedi ve 
Travmatoloji eğitimi için gerekli fiziki, teknik ve eğitsel gereklilikleri 
tanımlamak; eğitim kurumlarının bu gerekleri yerine getirip getirme-
diğini denetlemek (eğitim kurumlarının akreditasyonu)

 1.2.2 Uzmanlık sonrası eğitimi teşvik etmek ve bilimsel düzeyi denetle-
mek amacıyla sınavlar düzenlemek ve belirli özelliklere sahip uzmanlar 
arasından bu sınavı başaranları belgelendirmek(sertifikasyon).

 1.2.3 Ortopedi ve travmatoloji alanında eğitim kadrosundaki yükselt-
meler için gerekli önkoşulları tanımlamak amacıyla çalışmalar yap-
mak.

 1.3. TOTEK, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’nin (TOT-
BİD) bir organıdır. Tüzel kişiliğini bu dernek ve bu derneği yazışmaların-
da öncelikli muhatap olarak TTB ve UDKK’yı gören daha sonra Avrupa 
Birliği’nin (AB) (European Union, Strazburg) konuyla ilgili organlarından 
“Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” (Union Européen des Médecins Spécialite,
UEMS,Bruxelles) ve “Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Birliği” 
(European Federation of National Associations of Orthopaedics and Trau-
matology, EFORT) ile olan ilişkileri üzerinden kazanır.

 1.4 TOTBİD` in bir alt kuruluşudur. İşlemlerinde kendi yönergesi içerisin-
de kalmak  kaydıyla bağımsız çalışır.
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II. AMAÇLAR

 Madde 2. TOTEK’nin amaçları:

 2.1. Ortopedi ve Travmatoloji’de Uzmanlık eğitiminin düzeyini mümkün 
olan en yüksek seviyeye çıkarmak, korumak ve güvence altına almak;

 2.2.Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi veren kuruluşların stan-
dardizasyonunu sağlamak, yine bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek 
suretiyle yüksek standartların oluşmasına yönelik planlama ve istatistik ça-
lışmaları yapmak;

 2.3.Belirli niteliklere sahip olan ve Konsey tarafından yapılan sınavları ge-
çen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarının Konsey adına sertifikasyonu-
nu sağlamak;

 2.4.Ulusal ve uluslararası düzeyde “Türk Ortopedi ve Travmatoloji Uzma-
nı” ünvanını, bu ünvana sahip kişilerin profesyonel statüsünü savunmak ve 
güçlendirmek üzere çalışmalarda bulunmak;

 2.5.TOTEK sertifikasyonunun öncelikle, “Avrupa Tıp Uzmanları Birliği 
ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Birliğinin” kendi bünye-
lerinde oluşturdukları “Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Board’u (AOTB) 
sertifikasyonuna nitelik olarak paralellik göstermesi; nihai olarak da TO-
TEK Sertifikasının AOTB Sertifikasıyla eşdeğer olarak işlem görebilmesi 
için çalışmalarını sürdürmektir.

 2.6.TOTEK’nin amacı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarının ve eğitim 
kurumlarının aktivitelerini kısıtlamak değildir. TOTEK sertifikası ve akre-
ditasyonu herhangi bir şekilde, yasal bir yeterlilik derecesine veya Ortopedi 
ve Travmatoloji pratiği lisansına karşılık gelmez. Bu anlamda TOTEK ser-
tifikası ve akreditasyonu bir lisanstan çok bir ödül belgesi niteliğindedir. Bu 
nedenle TOTEK sınavlarına girerek sertifikasına sahip olmak veya akredi-
tasyon için talepte bulunmak tamamen gönüllü bir çabadır.
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III. KURULUŞUN ADRESİ

 Madde 3. Genel Merkez TOTBİD Genel Merkezi’dir.

IV. KURULUŞ İŞLEMİ VE KURUMUN SÜREKLİLİĞİ

 Madde 4.Kuruluş işlemleri ve kurumun sürekliliği

 4.1. Genel Kurul: TOTEK seçimleri ile ilgili ilk toplantı tercihen, bir TOTBİD 
yıllık kongresinde yapılır. Başlangıçta Eğitim Konseyi Belgesine sahip kimse ol-
madığı için, ilk seçim Doçent, Profesör, Şef ve Şef yardımcıları ve ÖSYM’nin 
Şef ve Şef Yardımcılığı için yaptığı mesleki bilgi sınavında başarılı olan uzmanlar 
Konseyin doğal üyesi sayılır ve seçici kurulu oluşturur. Konsey yönetim kurulu 
oluştuktan sonra bu ilk seçici kurulu bir defaya mahsus olmak üzere TOTEK 
Belgesi ile belgelendirir. Belge sahipleri, Konsey Genel Kurulunu oluştururlar. 
Sonraki işlemler başlangıçtaki doğal üyeler ve sınavı geçerek belge almaya hak 
kazanmış uzmanlar tarafından oluşturulan Genel kurul tarafından sürdürülür.
TOTEK Genel kuruluna üye olmak için TOTBİD üyesi olma şartı aranır.

 4.2 Konsey yönetim kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından belirlenecek 9 üye-
den ve TOTBİD Başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesinden 
oluşur. Bu üyelerden Üniversiteleri temsil eden 3 asil ve yedek, SSYB Eğitim 
hastanelerini temsil eden 3 asil ve yedek Genel Kurul’un oylarıyla seçilir. 3 asil 
ve yedek kişi ise Genel Kurul üyeleri arasından TOTBİD yönetim Kurulu tara-
fından belirlenir. Seçim gizli oy açık tasnif usulü yapılır. Yönetim kuruluna seçi-
lebilmek için en az 10 yıllık uzman ve aktif eğitici olma koşulu aranır. TOTEK 
başkanının görev süresi dolmuş ve yönetim kurulundan ayrılmak zorunda ise 
bir sonraki yönetim kuruluna eski başkan sıfatı ile oy hakkı olmaksızın doğal 
üye olarak bir dönem daha katılır.

 4.2. maddesi değişiklik önergesi (23.10.2007): “SSYB” yerine “T.C.Sağlık 
Bakanlığı” yazılması 

  4.3. Denetleme kurulu Genel Kurul tarafından üyeleri arasından seçimle be-
lirlenen 3 kişiden oluşur. Denetleme kuruluna seçilebilmek için en az 10 yıllık 
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uzman olma koşulu aranır.

 4.4. Yönetim kurulundan boşalacak üye sayıları ve kurumları TOTEK tarafın-
dan genel kurul üyelerine duyurulur ve adaylık başvuru süresi genel kuruldan 
45 gün önce başlar ve 7 gün kala sonlanır. Adayların başvurularını belirtilen süre 
içinde yazılı olarak TOTBİD sekreterliğine yapmaları gerekir. Seçimlerde aday-
lar seçim mahallinde bulunmalıdır. Yapılacak  oylamada eşitlik halinde kura çe-
kilir. 

 4.5. TOTEK kurulduktan sonra, işleyişinde bağımsız olmakla birlikte, üyelerin 
seçimi, kurulun işleyişi veya toplantılarının sürekliliği ile ilgili bir sorun çıktığı 
ve kurul bu sorunu kendi imkanlarıyla çözemediği taktirde TOTBİD’nin ha-
kemliğine başvurur. Bu madde çerçevesinde TOTBİD, TOTEK’in çalışmaları-
nı destekleyerek uyum içinde hareket etmesini sağlar.

 4.6. TOTEK kurulduktan sonra, tabi olduğu kuruluş kurallarını ihtiyaçlara ve 
yeni koşullara göre değiştirmek gerekirse, TOTEK değişiklik gereken maddeleri 
genel kurulunda oylanmak üzere sunar;genel kurul üyelerinin 2/3 çoğunluk ile 
değişiklikler kabul edilir. Değişiklikler TOTBİD Yönetim Kurulunun onayıyla 
gerçekleşir.

 4.7. Kuruluş sonrasındaki toplantıların düzenlenmesi, kuruluş kurallarına uyma 
kaydıyla karar alma, yürütme ve yeni seçimleriyle ilgili tüm organizasyonlar 
TOTEK’in yetki ve sorumluluğundadır. Ancak TOTEK çalışmaları ile ilgili 
tüm bilgileri düzenli biçimde TOTBİD’e bildirmekle yükümlüdür.

V. EĞİTİM KONSEYİ’NİN (BOARD’UN) YAPISI

 Madde 5. Eğitim konseyi yapısı

 5.1. TOTEK, (1) Genel Kurul, (2) Yönetim Kurulu (3) Denetleme Kurulu 
olmak üzere üç ana organdan oluşur.

 5.2. TOTEK, Madde 1.2’de tanımlanan amaçlar doğrultusunda çalışma grup-
ları oluşturur. Bu grupların üyeleri Genel kurul üyeleri arasından belirlenir. Yö-
netim ve Denetleme Kurulları üyeleri bu çalışma gruplarında görev alabilirler.
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 5.2.1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi Standartlarının 
Belirlenmesi ve Denetlenmesi Grubu: Çağdaş Ortopedi ve travmato-
loji uzmanlık eğitimi için gerekli fiziki, teknik ve eğitsel altyapı gerekle-
rini ülke gerçeklerini gözetmek koşuluya belirlemek,; uzmanlık eğitimi 
çekirdek müfredatının tanımlanması için çalışmak; kurumların bu ge-
reklilikleri yerine getirmede karşılaştıkları zorlukları yenmek amacıyla 
ülke çapında ve TOTBİD şemsiyesi altında organizasyonlar yapmak; 
gönüllülük esasına dayalı olarak eğitim kurumlarının akreditasyonu 
için çalışmak; bu grubun faaliyet alanı içindedir.

 5.2.2 Uzmanlık sonrası eğitim standartlarının belirlenmesi ve de-
netlenmesi ile ilgili çalışma grubu (Sınav Eğitim Komisyonu): Sü-
rekli Tıp Eğitimi aktivitelerini teşvik etmek; bu etkinliklerin kalitesinin 
arttırılması yönünde girişimlerde bulunmak; uzmanların etkinliklere 
katılımını teşvik etmek ve denetlemek; eğitim düzeyinin belirlenmesi 
amacıyla sınavlar düzenlemek(board sınavı); bu sınavı organize edecek 
komisyonlar oluşturmak, bu grubun faaliyet alanları arasındadır.

 5.2.3 Ortopedi ve Travmatoloji alanında eğitim kurumlarındaki 
yükseltmelerde aranacak şartların belirlenmesi ile ilgili çalışma 
grubu: Yardımcı doçent, Doçent ve Profesör adaylarında aranacak 
asgari şartları tanımlamak; eğitim hastanelerinde şef yardımcısı ve şef 
atamalarında gözetilecek özellikleri tesbit etmek amacıyla çalışmak bu 
grubun temel faaliyet alanıdır.

 5.2.4 Ortopedi ve Travmatoloji Araştırma  ve Mezuniyet sonrası  
Eğitim ve komisyonu: Bilimsel araştırmaların desteklenmesi,  Orto-
pedi ve Travmatoloji de TEMEL ve KLİNİK bilimleri içeren yaz kur-
su düzenlenmesi, “E-Learning” uzaktan öğrenme konularında çalışır. 
Çalışmalarını TOTEK kurulunun diğer alt komisyonları ve yönetim 
kurulu ile koordinasyon içerisinde ve iç yönergeleriyle yürütür.

 5.3 Günün değişen koşullarının ortaya çıkardığı yeni zorunluluklar doğ-
rultusunda, Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla, TOTEK temel 
amaçlarını daha iyi bir şekilde gerçekleştirmek için yeni hedefler, yeni çalış-
ma alanları ve yeni alt kurullar oluşturabilir.
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VI. GENEL KURUL

 Madde 6. Genel kurul

 6.1 Genel Kurul TOTEK Belgesine sahip Ortopedi ve Travmatoloji uz-
manlarından oluşur.

 6.2. Genel Kurul 2 yılda bir Milli Kongrenin yapıldığı yer ve zamanda ya-
pılır.

 6.3 TOTEK Genel Kurulunun görevleri, TOTEK’nin kuruluş amaçlarının 
öngördüğü temel hedeflere ulaşılmasında her türlü genel çalışmayı sürdür-
mek; TOTEK’nin faaliyetlerinin arzu edilen doğrultuda gidip gitmediğini 
genel olarak kontrolünü yapmak; TOTEK işleyişiyle ilgili olarak yetkileri 
çerçevesinde temel kararları almak: diğer TOTEK alt kurullarının çalışma 
raporlarını ve önerilerini değerlendirmek; TOTEK’nin sürekliliğini sağla-
mak için kendi bünyesindeki ve alt kurullardaki üyelerin seçimlerini düzen-
lemektir.

VII. YÖNETİM KURULU

 Madde 7. Yönetim Kurulu:

 7.1. TOTEK Yönetim Kurulu, seçim esasları madde 4.2’de belirtilmiş esas-
lara göre belirlenmiş 10 üyeden oluşur.

 7.1.1. Yönetim Kurulu her olağan Genel Kurul seçimi sonrasında (2 
yılda bir) aynı gün yeniden oluşturulur.

 7.1.2. Yönetim Kurulu oluşunca, aynı toplantıda yönetim kurulu içi 
oylamayla, TOTEK başkan, genel sekreter ve TOTEK’nin mali işlerin-
den sorumlu üye seçilir.TOTBİD başkanı TOTEK başkanı olamaz.

 7.2. TOTEK Yönetim Kurulunun ana görevi, TOTEK genel kurulunca alı-
nan kararların ve TOTEK’nin temel işlevlerinin icrasını sağlamaktır.

 7.2.1. Alt çalışma gruplarının üyelerini belirler. Bu grupların çalışma-
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larını  açar. Sonuçları bir rapor halinde TOTBİD Yönetim kurulu’na 
sunar. Uygulamaların takipçisi olur.

 7.2.2. Gerekli yasal ve idari koşulların sağlandığı bir ortamda, daha 
önce gözden geçirilmiş eğitim programlarındaki gelişmeleri ve değişik-
likleri takip eder, bu kurumlarla yazışır.

 7.2.3. Yönetim kurulu, TOTEK’nin yönergesini ve yıllık çalışma ra-
porlarını, eğitim programı yöneticilerine ve ilişkili resmi makamların 
ana merkezlerine ücretsiz olarak dağıtır; ayrıca isteyen kişilere basılı 
yayınlarını ücreti karşılığında TOTBİD adına satışını sağlar. Bu yönet-
meliğe ek olarak, çalışma raporları, TOTEK sertifikasyonuna ait listeler 
ve haberler, TOTEK sertifikasını alan kişilerin isimleri, görevlilerin lis-
teleri, sınav tarih ve ücretleri, sınav ve eğitim komisyonunun hazırladığı 
standardizasyon raporları ve genel istatistik değerlendirmeler dağıtıma 
sunulabilir.

 7.3. TOTEK Yönetim Kurulu yılda en az altı kez toplanır.Toplantının yapı-
labilmesi için en az başkan veya genel sekretere ek olarak 5 yönetim kurulu 
üyesinin daha bulunması gereklidir.

 7.3.1. Toplantılara mazeretsiz üç kez üstüste devamsızlık gösteren üye-
nin yerine seçildikleri grubun yedekleri sırayla girer.

 7.4.Yönetim Kurulunun Yenilenmesi

 Her seçimde seçilmiş üyelerin 1/2’ü ( bir dönem 4, sonraki dönem 5 
olmak üzere) yedekleriyle birlikte yenilenir. Yenilenecek üyeler kura ile 
belirlenir. Her bir kurumdan bir üyenin bir sonraki dönemde göreve 
devamı sağlanır. Bir üye birbirini takip eden 2 dönemden fazla TO-
TEK yönetim kurulunda görev alamaz.
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VIII. DENETLEME KURULU

 Madde 8. Denetleme Kurulu:

 8.1.Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen madde 4.3 belirti-
len esaslara göre 3 üyeden oluşur; Her genel kurulda yeniden seçim yapı-
lır.

 8.2.Denetleme Kurulunun görevi TOTEK yönelgelerine uygun olup olma-
dığını kontrol eder ve gözlemlerini bir rapor ile Genel Kurula sunar.

 8.3. Denetleme kurulu üyeleri yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler 
ancak oy kullanamazlar

IX. KURUL ÇALIŞMALARININ BÜTÇE VE FİNANSMANI

 Madde 9.: Bütçe ve Finansman

 9.1. TOTEK’in çalışmalarının finansmanı TOTBİD tarafından yapılır.

 9.2 TOTEK’in çalışmaları düzenli bir şekilde işlemeye başladıktan sonra, 
sınav ve sertifikasyon.... vb işlemleri için ilişkide bulunduğu kişi ve kurum-
lardan, TOTBİD adına ve bu derneğin makbuzlarını kullanarak, miktarları 
6 ayda bir kurul tarafından belirlenmek üzere masrafları karşılığında para 
alınır; bu gelirlerin tamamı TOTBİD’ne aittir. Aday sınava girmemeye ka-
rar verdiği taktirde bu sınavla ilgili yaptığı ödemeler iade edilmez.

 9.2.1. TOTEK sertifikalı kişiler, profesyonel yaşantılarını sürdürdükleri 
sürece, TOTBİD derneğinde aktif üye olmak ve dernek üye aidatlarını 
düzenli olarak ödemek zorundadırlar.
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X. TOTEK SERTİFİKASI İÇİN SINAVLAR

 Madde 10. TOTEK sertifikası

 10.1.TOTEK Sertifikası için yapılan sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki 
aşamalıdır.

 10.2.SSYB tarafından onaylanmış uzmanlık belgesine sahip TOTBİD üye-
si olanlar açılacak sınavlara girmeye hak kazanırlar.

 10.2. maddesi değişiklik önergesi (23.10.2007): Sınavın yazılı ilk aşama-
sına Türkiye’deki eğitim kurumlarında Ortopedi ve Travmatoloji alanında 
tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış ve/veya T.C. Sağlık Bakanlığı tara-
fından onaylanmış uzmanlık belgesine sahip TOTBİD üyeleriyle, anabilim 
dalı başkanları ya da klinik şefleri tarafından yazılı olarak belgelendirilmek 
kaydıyla ilk aşama yazılı sınav tarihi itibarıyla tıpta uzmanlık eğitiminin 
tamamlamasına 6 ay ve daha az süre kalan Türkiye’deki eğitim kurumla-
rında Ortopedi ve Travmatoloji alanında tıpta uzmanlık eğitimi yapan asis-
tanlar başvurabilirler. İkinci aşama olan sözlü sınava ise yalnızca son 5 yıl 
içinde yazılı sınavın ilk aşamasında başarılı olmuş ve Türkiye’deki eğitim 
kurumlarında Ortopedi ve Travmatoloji alanında tıpta uzmanlık eğitimini 
tamamlamış ve/veya T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış uzmanlık 
belgesine sahip TOTBİD üyeleri başvurabilirler.

 10.3.Sınav dili Türkçedir.

 10.4.Ortopedi ve Travmatoloji alanında çalışan ve eğitimleri süren herkesin 
TOTEK’nin genel kurallarından, sınavlardan ve yapılan son değişiklikler-
den haberdar olması kendi sorumluluğundadır. Bu konularda bilgi isteyen 
herkese TOTEK tarafından basılı kitapçıklar ücret karşılığında sağlanır.

 10.5.Başvuru belgelerinde yetersiz veya tutarsız bilgi içerdiği saptanan 
adaylar sınava alınmazlar.

 10.6.Yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili kurallar TOTEK Sınav ve Eğitim ko-
misyonu tarafından hazırlanacak Sınav Yönetmeliğinin TOTEK yönetim 
kurulu tarafından kabul edilmesi ile yürürlüğe girer.
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XI. SERTİFİKANIN VERİLMESİ

 Madde 11. TOTEK Sertifikası verilmesi

 11.1 TOTBİD yönetim kurulunun bu yönergeyi kabul ettiği tarihde mad-
de 4.1 de belirtilen koşullara sahip kişilere talebi üzerine sınav yapılmaksı-
zın bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir .

 11.2. Sınavda başarılı olan kişiler TOTEK sertifikasını almaya hak kazanır-
lar.

 11.3. Amerikan Ortopedi ve Travmatoloji Board’u veya Avrupa Ortopedi 
ve Travmatoloji Board’u sertifikasını alan kişilere TOTEK sertifikası sınav-
sız olarak verilir. Adayın TOTEK sertifikası alabilmesi için aslı talepte bu-
lunması yeterlidir.

XII. SERTİFİKANIN İPTALİ

 Madde 12. TOTEK Sertifikasının iptali

 12.1. TOTEK Yönetım Kurulu aşağıda tanımlanan durumlarda, sertifikayı 
iptal etme yetkisine sahiptir.

 12.1.1.Sertifika ve sınavlar öncesinde adayın yanlış beyanda bulundu-
ğu, sahte ve uygunsuz belge düzenlediğinin ortaya çıkması,

 12.1.2.Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı veya bu kuruluşlara denk 
kurumlar tarafından, herhangi bir sebepden dolayı hekimlik veya orto-
pedi ve travmatoloji uygulama yetkilerinin kişinin elinden alınması,

 12.1.3 Tıbbi veya sosyal açıdan, ciddi ölçüde olumsuz etkilerin ortaya 
çıkmasına yol açan çalışma bozukluğunun saptanması,

 12.1.4.TOTEK sertifikasının hekimlik yaşamında etik kurallara aykırı 
amaclarla kullanılması.

 12.2. Yukarıda tanımlanan durumlarda TOTEK Yönetim Kurulu ge-
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rekli kanıtları elde ettikten sonra TOTEK sertifikalı hekimi savunmada 
bulunmak üzere davet eder. Sertifikanın iptali ya da iptal edilmemesi 
yönündeki gerekçeli kararında TOTEK Yönetim Kurulu tümüyle ba-
ğımsızdır. TOTEK, iptal sonrası sertifikanın TOTEK’na geri verilme-
sini sağlar.

XIII. ADAYLARIN VE SERTİFİKALI KİŞLERİN DOSYALARI

 Madde 13. Eski ve yeni adayların ve TOTEK sertifikalı kişilerin dosyaları 
gizli tutulur ve TOTEK Başkanı, Yönetim Kurul Üyeleri ve TOTEK’de o 
sırada görevli olanlar dışındaki kişiler tarafından yasal bir zorunluluk ortaya 
çıkmadıkça açılamazlar. Bu dosyaların korunduğu yer TOTBİD’dir.

XIV. YENİDEN BELGELENDİRME (RE-SERTİFİKASYON)

 Madde 14. TOTEK sertifikasına sahip olanlar 10 yıl sonra yeniden belge-
lendirmek için değerlendirilirler. Değerlendirmede TTB-STE Kredilendir-
me esas olarak alınır, ayrıca TOTEK sınav ve eğitim komisyonunca belir-
lenen ve TOTEK yönetim kurulunca onaylanan değerlendirme kriterleri 
dikkate alınarak uygulanır.
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