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Değerli Meslektaşlarım,

TOTEK şüphesiz TOTBİD’in en önemli yönetim birimi, çünkü temel misyonu-
muz eğitim. Buradan da ulaşılması hedeflenen son nokta insan sağlığı.

2019 – 2021 döneminde  eğitim adına gerçekleşen çalışmalarımızı TOTEK Baş-
kanımız sizlere sunacaktır. Ben burada sadece birkaçına  kısaca değinmek isterim. En 
başta, Asistan Eğitimi Gelişim Seminerleri (AEGS) platformuna değinmeden geçe-
meyeceğim. Bu benzersiz platform tüm ortopedi ve travmatoloji müfredatını kapsa-
yan yüzün üzerinde ders içeriyor; eğitim adına, yaşadığımız zor pandemi döneminin  
en önemli  başarısı kuşkusuz.

Mart 2020’den itibaren tüm eğitim toplantılarımızı sanal olarak yapmak zorun-
da kaldık; buna en büyük eğitim etkinliğimiz Ulusal Kongre de dahil. Hazırlıksız 
yakalandığımız bu süreçte eğitim misyonumuzu başarıyla sürdürdüğümüze yürekten 
inanıyorum. Özellikle 1. Sanal TOTBİD Kongresine katılım ve olumlu geri dönüşler 
bizleri mutlu etmiştir. 

TOTEK, asistan eğitiminin aksadığı şeklinde sahadan aldığı geri bildirimlere 
kayıtsız kalmayarak,   haftalık asistan eğitim seminerleri de hazırladı. Gerek bu se-
minerler, gerekse diğer sanal toplantılara katılımın düşük olması bizleri üzmüştür. 
Bu konunun irdelenmesi, üzerinde durulması ve olası nedenlerinin tartışılarak genç 
meslektaşlarımızın motivasyonlarının yükseltilmesi sağlanmalıdır.

Eğitim etkinliklerimiz bizleri ne kadar mutlu etmişse, bu dönemdeki iki Uzmanlık 
Eğitimi Gelişim Sınavı’nda yaşanan sorunlar da o kadar üzmüştür. Bir konu üzerin-
de ne kadar titiz davranırsanız o kadar olumsuzluk yaşama riskiniz olacağı yönünde 
kanıtlanmamış bir kural vardır ya, bu iki sınav da  öyle oldu. Genç meslektaşlarımıza 
göstermiş oldukları anlayış ve olgunluk için teşekkür ederiz.

Eğitimde geliştirilmesi gereken yönlerimiz, üzerinde önemle durduğumuz bir başka 
konuydu. TOTBİD’in 50. Yaş günü olan 19 Kasım 2020’de bu konuda yarım günlük 
özgün bir toplantı düzenlemek istemiştik ama malum şartlar buna izin vermedi.

Eğitim  toplantılarımızda etik, sosyoloji, felsefe, mantık, davranış ve iletişim 
bilimleri gibi dallara da yer vermeliyiz. Böylece analitik ve eleştirel düşünme, sor-
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gulama, akıl yürütme, problem çözme, bilgiye ulaşma ve kullanma, ekip çalışması 
gibi kavramları güçlendirerek daha donanımlı  ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının  
yetişmesine katkı sağlayabiliriz...

Her fırsatta dile getiririm; TOTBİD aynı zamanda önemli bir Sivil Toplum Ku-
ruluşudur. Yüz yüze görüşme ve toplantıların yapılamadığı 2019 – 2021 döneminde 
TOTBİD’in Sivil Toplum Kuruluşu olarak da önemli başarılara imza attığını rahatlıkla 
söyleyebilirim. Bu bağlamda, çalışma dönemimizde  üyelerimize her konuda   yanla-
rında  olduğumuzu hissettirmeye gayret ettik. Yorum elbette siz değerli üyelerimizin.

TOTBİD Yönetim Kurulu olarak TOTEK Başkanı Sayın Dr. Önder Kalenderer’e, 
Yönetim Kurulu üyelerine ve ofis çalışanlarımıza  başarılı çalışmaları için çok teşek-
kür ederiz. Konseyde görev yapmaya başlayacak arkadaşlarımıza da şimdiden başa-
rılar dileriz.

Saygılarımla,

Dr. Halit Pınar
TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanı
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Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) ülkemizde tüm orto-
pedi ve travmatoloji derneklerin ve şubelerin çatı derneğidir. TOTBİD’in en önemli 
konseylerinden biri Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)’dir. 
TOTEK’in en önemli görevi ülkemizde ortopedi ve travmatoloji bilim alanında eğitim-
de standardizasyonu sağlamak, hem araştırma görevlisi hem de uzmanlık sonrası eğiti-
min seviyesini yükseltmek ve bu seviyenin korunması için gerekli önlemleri almaktır. 

TOTEK yıllardır eğitim alanında yaptığı faaliyetler ile ülkemizde diğer tıp bi-
lim dallarına örnek olmuştur. Asistan karnesini ilk oluşturan, çekirdek asistan eğitim 
müfredatını ilk şekillendiren, ilk yeterlik sınavını devreye sokan ve aynı zamanda ül-
kemizdeki tüm asistanlara uzmanlık eğitimi gelişim sınavını yapan dernek ve eğitim 
konseyidir. Bu çalışmalar ile TTB nezdinde takdir toplamıştır.

Elbette uzmanlık eğitiminde ve uzmanlık sonrası eğitimde hala pek çok sorun 
bulunmaktadır. Ülkemizde 91 eğitim kurumunda ortopedi ve travmatoloji eğitimi ve-
rilmektedir. Doğal olarak her kurumun bazı eksikleri vardır ve ülke genelinde eşgüdü-
mü oluşturabilmek oldukça zordur. Bu dönemde kurumlarda aynı eğitim programının 
uygulanması amacıyla beş yıllık asistan eğitim seminerleri konu başlıkları oluşturu-
larak tüm eğitim kliniklerine öneri olarak gönderilmiştir. Bunun dışında gönüllülük 
esasına dayanarak kurum ziyaretleri ve akreditasyon başlığı altında eğitim kurumla-
rına ziyaretler gerçekleştirilerek eğitim içerikleri ve işleyişleri değerlendirilmektedir. 
Bu dönemde 5 yeni kliniğimiz akredite ve bir kliniğimiz de reakredite edilmiştir.  

Dünya ve ülke olarak farklı bir dönemden geçtik. COVİD-19 pandemisi bütün 
rutin işleyişimizi değiştirdi ve farklı uygulamalara gitmek zorunda kaldık. Her şeyden 
önce birbirimize hasret kaldık. Yüz yüze toplantıları unuttuk. Bir anda kendimizi çev-
rim içi toplantıların içerisinde bulduk. Başlangıçta sevmedik, sonrasında alıştık; ama 
en sonunda usandık. O kadar çok toplantı yapıldı ki artık bu toplantılar izlenmez hale 
geldi. Değişen süreçle birlikte TBAO ve ÇEP kurslarını çevrim dışı olarak gerçek-
leştirdik. Ama çevrim içi veya çevrim dışı toplantıların yapılabiliyor olması bizlere 
toplantılar için hibrid modeller oluşturma hakkında cesaret verdi. Acaba TBAO ve 
ÇEP gibi çok önem verdiğimiz TOTEK kursları hibrid modelleme üzerine kurgula-
nabilir mi?  

COVİD-19 pandemisi öncesi 2019 Kasım ayında TOTEK yönetim kurulunda or-
topedi ve travmatoloji müfredatında yer alan tüm konu başlıklarının görüntülü ve sesli 
bir sunum haline getirilmesi gerektiği kararına varıldı ve uygulamaya geçildi. Müfre-
datımızda yer alan tüm konular deneyimli hocalarımız tarafından anlatılarak Asistan 
Eğitimi Gelişim Seminerleri (AEGS) oluşturuldu. Bu eğitim platformu derneğimize 
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üye olan ve üyelik aidatı borcu olmayan tüm asistan ve uzman hekimlerin izlemine 
açıldı. Abdi İbrahim firması bu programa sponsorluk yapmıştır. Bence bugüne ka-
dar yapılmış en önemli eğitim projelerinden biridir ve bildiğim kadarıyla dünyada bu 
kadar geniş kapsamda ve ücretsiz başka bir platform bulunmamaktadır. Bu program 
TTB tarafından diğer branş derneklerine de örnek proje olarak tanıtılmıştır.

2020 yılında pandemi sebebiyle yeterlik sınavı yapılamadı. Bu nedenle, 2021 yı-
lında iki adet yeterlik sınavı yapıldı. Böylece 157 ortopedi ve travmatoloji uzmanı 
daha yeterlik belgesine sahip olmuşlardır. 

Bu dönemde Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavının ilki teknik aksaklıklar sebe-
biyle yapılamamıştır. Tekrar edilen ikinci sınav bir önceki sınavda sorulan sorular 
ile yapılmıştır. Bazı eleştirileri beraberinde getirse bile; bu sınav, kapsam geçerliliği, 
güvenilirlik, amaca uygun soru oranı, soruların zorluk dengesi açısından en doğru 
sınav olmuştur. Temel-Genel ortopedi asistanların en başarılı olduğu bölüm olurken 
en başarısız olunan alan Ayak-ayak bileği bölümü olmuştur. 

AGUH ile ortak projeler yürütülmüştür. Ortopedi ve Travmatoloji asistanlığına 
başlayan tüm hekimlere, TOTBİD rozeti, makas, TOTBİD Dergisi arşivini içeren 
flash bellek, Çocuk ve Erişkin Ortopedik Muayene kitabı ve Hoşgeldin sertifikasın-
dan oluşan Hoşgeldin paketi gönderilmiştir. Ayrıca yine AGUH ekibiyle beraber her 
kurumda bir AGUH kurum temsilcisi oluşturulmuştur. Böylece asistan hekimlerin 
dernek ve AGUH ile ilgili bilgilendirmeleri bu kanaldan da yürütülmüştür.

YÖK Başkan vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu’nun da katıldığı Ortopedi ve Trav-
matoloji’ de yüksek lisans programları çalıştayı gerçekleştirildi. Lisansüstü prog-
ramlarda karşılaşılan sorunlar tartışıldı ve çözüm önerileri oluşturularak yayınlandı.  

Pandemi süreci oldukça zor ve sıkıntılı bir dönemdi. TOTEK yönetim kurulu ola-
rak bu dönemi olabildiğince az zararla atlatmaya çalıştık. En azından AEGS eğitim 
platformunu oluşturduk. Bu portalın sonraki aşamaları olan muayene modülü ve gö-
rüntüleme kısımlarının temelleri atıldı. Bir sonraki dönemde bu bölümlerin de aktif 
hale geleceğine inancım tamdır. 

Bu dönemde tüm TOTEK yönetim kurulu olarak büyük bir uyum içerisinde ça-
lışıldı. Tüm yönetim kurulunda görev yapan meslektaşlarıma, TOTBİD yönetim ku-
ruluna, AGUH yönetim kuruluna ve TOTBİD merkezinde çalışan başta Selin Sümer 
olmak üzere tüm ekibe sonsuz teşekkürler.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Önder Kalenderer
TOTEK Yönetim Kurulu Başkanı



11TOTEK 2019 - 2021 Onuncu Dönem Yönetim Kurulu

TOTEK 2019 – 2021 ONUNCU DÖNEM YÖNETİM KURULU

Dr. Önder Kalenderer
(Başkan)

Dr. Nevres H. Aydoğan
(Önceki Başkan)

Dr. Kubilay Beng
(Üye)

Dr. Gazi Huri
(Üye)

Dr. Yusuf Yıldız 
(Sekreter)

Dr. Gökhan Çakmak
(Üye)

Dr. Kaan Irgıt
(Üye)

Dr. Tolga Atay
(Üye)

Dr. Güzelali Özdemir
(Üye)

Dr. Ali Turgut
(Üye)



12 Organizasyon Şeması

ORGANİZASYON ŞEMASI
TO

T
B

İD

TO
T

E
K

Eğ
iti

m
 P

ro
gr

am
la

rı

A
EG

S 
Ye

te
rli

k 
Sı

na
vı

A
ta

m
a 

Y
ük

se
ltm

e
Ye

ni
de

n 
B

el
ge

le
nd

irm
e

R
ea

kr
ed

ita
sy

on
TB

A
O

Ç
EP

Ö
lç

m
e-

D
eğ

er
le

nd
irm

e
A

kr
ed

ita
sy

on

U
EG

S
K

ur
um

 
Zi

ya
re

t

Ö
nc

ek
i B

aş
ka

n

A
G

U
H

 T
em

si
lc

is
i

EB
O

T 
Te

m
si

lc
is

i

Y
ön

et
im

 K
ur

ul
u

M
üf

re
da

t 
G

el
iş

tir
m

e



13Eğitim Takvimi

EĞİTİM TAKVİMİ

Ölçme Değerlendirme

Eğitim

Uzmanlık Eğitimi 
Gelişim Sınavı 

Kayıtı

Ocak

TBAO
Kayıt

TBAO
İlanıEğitim Çalıştayı (2 yılda bir) ÇEP Kursu 

İlanı

ÇEP
Kursu Kayıt

(* Yeterlik sınavına Kayıt 
yaptıranlara öncelik verilir.)

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Yeterlik 
Sınavı
OSCE

EBOT Sınavı*

(* Yeterlik sınavında başarılı 
olanlar başvurabilir.)

Doçentlik Sınavı Başvuruları

Uzmanlık Eğitimi 
Gelişim Sınavı 

İlanı
Yeterlik 
Sınavı 
YazılıYeterlik Sınavı 

Kayıt

Yeterlik Sınavı 
İlanı

Uzmanlık Eğitimi 
Gelişim Sınavı

Eğitim yılı Önerilen Kurs

1 Travma 

2
TBAO
Travma 
GKD-PEV

3

TBAO
GKD-PEV
T El Cer
T-Artroskopi
Deformite-E.T.
TOAK Deneysel A.E.K.

4

T-Artroskopi
T-Artroplasti
T Omurga
O-D. ÇEP
A-Ayak Bileği Cerrahisi
Deformite-E.T.
TOAK Deneysel A.E.K.

5
T- Artroplasti
T Omurga
T Onkoloji
Klinik Bilgi ÇEP
A-Ayak Bileği Cerrahisi

Kısaltmalar
TBAO: Temel Bilimler Araştırma Okulu
Klinik Bilgi ÇEP: Çekirdek Eğitim Programı, Klinik Bilgi 
Yenileme Kursu
Travma: Temel Ortopedik Travma Kursu
GKD-PEV: Gelişimsel Kalça Displazisi ve Pes Ekinovarus Kursu
T- Artroskopi: Temel Artroskopi Kursu
T- Artroplasti: Temel Artroplasti Kursu

A-Ayak Bileği Cerrahisi: Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu
T Omurga: Temel Omurga Kursu
T El Cer: Temel El Cerrahisi Kursu
O-D ÇEP: Omuz Dirsek Cerrahisi Çekirdek Müfredat Eğitim 
Kursu
T Onkoloji: Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Temel Kursu
Deformite E.T.: Deformite Eğitim Toplantısı
TOAK Deneysel A.E.K.: Deneysel Araştırma Eğitimi Kursu
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KURUM ZİYARETLERİ VE 
AKREDİTASYON KOMİSYONU RAPORU

Dr. Güzelali Özdemir

Akreditasyon ile; eğitim, öğretim ve araştırma programlarında evrensel ölçütler-
deki gelişmeleri takip ederek Türkiye’deki eğitim, öğretim ve araştırma standartların-
da sürekli gelişme ve iyileştirme yaparak daha iyi eğitilmiş, niteliği yükseltilmiş Or-
topedi ve Travmatoloji uzmanlarının yetişmesini sağlamak ve yönlendirici rol oyna-
mak hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra; Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi 
veren kurumların ziyaretlerini yaparak verilen eğitimin belirlenmiş olan standartlara 
ve ulusal çekirdek eğitim programına uyumlu olup olmadığını değerlendirilmektedir.

Onuncu dönem TOTEK YK görev süresinin başlarında, COVID-19 pandemisi 
nedeniyle uygulanan kapanma ve yasaklar nedeniyle akreditasyon faaliyetleri uygu-
lanamamıştır. Ancak pandemi ile mücadeledeki gelişmeler üzerine akreditasyon ziya-
retleri gerçekleştirilebilmiştir. 

Onuncu dönem TOTEK YK görev süresi içerisinde akreditasyon komisyonu ta-
rafından 6 eğitim kliniği akredite edilmiştir. Bu kurumlardan 5’i ilk kez akredite edi-
lirken, 1’i reakredite edilmiştir. (Tablo-1). 

Görev süremiz tamamlandığı tarih itibari ile toplam 20 kliniğimiz TOTEK tara-
fından akredite duruma gelmiştir. Bir önceki dönem ile kıyaslandığında COVİD-19 
pandemisinin de etkisi ile gerçekleştirilen kurum ziyareti sayısında düşüş olduğu göze 
çarpmaktadır.

Tablo - 1: Akredite ve Reakredite Edilen Kurumlar

Klinik Adı Ziyaret Tarihi Ziyaret Sebebi

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 06 Mart 2020 Reakreditasyon

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 28 Mayıs 2021 Akreditasyon

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 30 Eylül 2021 Akreditasyon

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 01 Ekim 2021 Akreditasyon

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 15 Ekim 2021 Akreditasyon

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 05 Kasım 2021 Akreditasyon
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YENİDEN BELGELENDİRME KOMİSYON RAPORU 
2019-2021

Dr. Gökhan Çakmak, Dr. Gazi Huri

Onuncu dönem TOTEK YK görev süresi içerisinde TOTEK üyeliğine daha önce 
hak kazanmış ve 10 yıllık TOTEK sertifikasyon süresi dolan meslektaşlarımızın   re-
sertifikasyon işlemleri yapılmıştır. Başvuruda bulunan toplam 34 meslektaşımızın 
dosyaları   resertifikasyon kurulu tarafından incelenmiş ve resertifiye edilmiştir.
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TOTBİD-TOTEK 

UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS)- 2021 
DEĞERLENDİRME RAPORU  

Dr. Güzelali Özdemir, Dr. Melih Elçin

1. SINAV

2021 yılı Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavına 1031 uzmanlık öğrencisi katıl-
mıştır. Katılımcıların kıdem yıllarına göre dağılımı Grafik 1.1’de gösterilmiştir.

Grafik 1.1: 2021 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre dağılımı.
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Grafik 1.1: 2021 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre dağılımı.  
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Son beş yılda (2016-2019 ve 2021) UEGS’na katılan uzmanlık öğrencilerinin 
kıdem yıllarına göre dağılımı Tablo 1.1’de verilmiştir.
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Tablo 1.1: 2016-2019 ve 2021 yıllarında UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına 
göre dağılımı.

Kıdem 
Yılı 

2016
   n        (%)

2017
   n        (%) 

2018 
   n        (%) 

2019 
n        (%) 

2021 
n        (%) 

1 116 (15,6) 76 (10,1) 99 (11,7) 45 (5.1) 158 (15.3)

2 112 (15,1) 200 (26,5) 176 (20,8) 248 (28.1) 179 (17.4)

3 136 (18,3) 109 (14,4) 214 (25,3) 165 (18.7) 172 (16.7)

4 146 (19,7) 139 (18,4) 110 (13,0) 211 (23.9) 238 (23.1)

5 142 (19,1) 151 (20,0) 139 (16,4) 104 (11.8) 168 (16.3)

6 90 (12,1) 80 (10,6) 108 (12,8) 111 (12.6) 116 (11.2)

Toplam 742 755 846 884 1031

2. SONUÇLAR

2021 UEGS katılımcılarının genel sınav net puan ortalaması 30,4 olarak ger-
çekleşmiştir. Doğru yanıtların ortalaması 106,9 iken yanlış yanıtların ortalaması 
46,0 olmuştur. Boş bırakılan ya da “bilmiyorum” olarak işaretlenen soruların orta-
laması ise 47,1 olmuştur. Son beş yılda tüm sınav katılımcıları üzerinden bakıldı-
ğında doğru ve yanlış işaretlenen ile boş bırakılan soruların ortalamaları, yüzdeleri 
ve yüzde net puanlar Tablo 2.1’de verilmiştir.
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Tablo 2.1: 2016-2019 ve 2021 yıllarında UEGS katılımcılarının yanıtlarının ve 
yüzde net puanlarının dağılımı.

Yıllar Soru 
Sayısı Doğru D% Yanlış Y% Boş B% Puan %

2016 200 95,7 47,9 51,5 25,7 52,8 26,4 22,1

2017 200 104 52 45,1 22,4 50,9 25,5 29,5

2018 200 98,7 49,4 43.4 22,5 56,2 28,1 26,9
2019 200 97,3 48,7 44,5 22,2 58,1 29,1 26,4

2021 200 106,9 53,4 46,0 23,0 47,1 23,6 30,4

2021 UEGS katılımcılarının kıdem yılları göz önünde bulundurulduğunda sı-
navdaki yüzde puan ortalamaları Grafik 2.1’de verilmiştir.

Grafik 2.1: 2021 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre başarılarının 
(yüzde puanlarının) değişimi. Grafik 2.1: 2021 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre başarılarının (yüzde puanlarının) değişimi.  

 

 
 

2021 UEGS soruları 9 konu alanında tanımlanmıştır. Sınava katılan tüm uzmanlık öğrencilerinin her 

konu alanındaki sorulara verdikleri doğru ve yanlış yanıtlar ile boş bıraktıkları ve “bilmiyorum” olarak 

işaretledikleri soruların ortalamaları ve her konu alanında ortalama net puanların ilgili alan açısından 

yüzde performansları Tablo 2.2’de sunulmuştur.   

Konu Alanları Soru sayısı D Y B N % P 

Temel-Genel Ortopedi  30 19.2 7.2 3.7 6.0 20 

Travma  25 15.5 5.4 4.2 5.0 20 

Pediatrik Ortopedi  20 11.4 3.7 4.9 3.9 19.5 

Omurga Cerrahisi  20 8.6 4.2 7.2 2.2 11 

El, El Bileği ve Üst Ekstremite 
Cerrahisi  20 11.9 4.1 3.9 3.9 19.5 

Ayak, Ayak Bileği Cerrahisi  20 8.9 5.7 5.3 1.6 8 

Spor Travmatolojisi,   
Artroskopi ve Diz Cerrahisi  25 11.4 6.2 7.4 2.6 10.4 

Ortopedik Onkoloji  20 9.8 5.7 4.5 2.1 10.5 

Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi  20 10.2 3.9 5.9 3.1 15.5 

Toplam  200 106.9 46.0 47.1 30.4 15.2 

D: Doğru, Y: Yanlış, B: Boş/Bilmiyorum, N: Net puan, %P: İlgili alandaki % performans oranı  

Tablo 2.2: 2021 UEGS katılımcılarının konu alanlarına göre yanıtlarının ve yüzde performanslarının dağılımı.  
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2021 UEGS soruları 9 konu alanında tanımlanmıştır. Sınava katılan tüm uz-
manlık öğrencilerinin her konu alanındaki sorulara verdikleri doğru ve yanlış ya-
nıtlar ile boş bıraktıkları ve “bilmiyorum” olarak işaretledikleri soruların ortala-
maları ve her konu alanında ortalama net puanların ilgili alan açısından yüzde 
performansları Tablo 2.2’de sunulmuştur.

Tablo 2.2: 2021 UEGS katılımcılarının konu alanlarına göre yanıtlarının ve 
yüzde performanslarının dağılımı.

Konu Alanları Soru 
sayısı D Y B N % P

Temel-Genel Ortopedi 30 19.2 7.2 3.7 6.0 20

Travma 25 15.5 5.4 4.2 5.0 20

Pediatrik Ortopedi 20 11.4 3.7 4.9 3.9 19.5

Omurga Cerrahisi 20 8.6 4.2 7.2 2.2 11

El, El Bileği ve Üst Ekstremite
Cerrahisi 20 11.9 4.1 3.9 3.9 19.5

Ayak, Ayak Bileği Cerrahisi 20 8.9 5.7 5.3 1.6 8

Spor Travmatolojisi, Artroskopi ve 
Diz Cerrahisi 25 11.4 6.2 7.4 2.6 10.4

Ortopedik Onkoloji 20 9.8 5.7 4.5 2.1 10.5

Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi 20 10.2 3.9 5.9 3.1 15.5

Toplam 200 106.9 46.0 47.1 30.4 15.2

D: Doğru, Y: Yanlış, B: Boş/Bilmiyorum, N: Net puan, %P: İlgili alandaki % performans 
oranı



20

2021 UEGS katılımcılarının sınavı oluşturan 9 konu alanındaki başarılarının yüzdelik ola-
rak ifade edilişine göre dağılımı Grafik 2.2’de gösterilmiştir. En yüksek performans ‘Temel-
Genel Ortopedi’ ve ‘Travma’ konu alanlarında gerçekleşirken (%20) en düşük performans 
‘Ayak, Ayak Bileği Cerrahisi’ konu alanında gerçekleşmiştir (%8).

Grafik 2.2: 2021 UEGS katılımcılarının konu alanlarındaki yüzde 
başarılarının dağılımı.

2021 UEGS katılımcılarının sınavı oluşturan 9 konu alanındaki başarılarının yüzdelik olarak ifade 
edilişine göre dağılımı Grafik 2.2’de gösterilmiştir. En yüksek performans ‘Temel-Genel Ortopedi’  ve 
‘Travma’ konu alanlarında gerçekleşirken (%20) en düşük performans ‘Ayak, Ayak Bileği Cerrahisi’ konu 
alanında gerçekleşmiştir (%8).  

Grafik 2.2: 2021 UEGS katılımcılarının konu alanlarındaki yüzde başarılarının dağılımı.  

 
 

2021 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre her bir konu alanındaki net yüzde puanların dağılımı 
Tablo 2.3 ve Grafik 2.3’de verilmiştir. 
  

Alan/Kıdem Yılı 1 2 3 4 5 6 

Temel-Genel Ortopedi 17,3 16,7 19 21,7 22,3 23,7 

Travma 11,2 14 18 23,6 26,8 28 

Pediatrik Ortopedi 13 14,5 18,5 22 24 25 

Omurga Cerrahisi 7 7,5 10 13 13,5 16,5 

El, El Bileği ve Üst Ekstremite Cerrahisi 12 13 17,5 23,5 25 27 

Ayak, Ayak Bileği Cerrahisi 2,5 3,5 6 9,5 12,5 16,5 

Spor Travmatolojisi,  Artroskopi ve Diz Cerrahisi 5,6 6,4 8,4 12 14 19,2 

Ortopedik Onkoloji 5 6 8,5 11,5 15,5 17 

Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi 7,5 7 13 19,5 22,5 24,5 

Tablo 2.3: 2021 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre konu alanlarındaki net puanlarının dağılımı. 
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2021 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre her bir konu alanındaki net yüzde puanla-
rın dağılımı Tablo 2.3 ve Grafik 2.3’de verilmiştir.
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Tablo 2.3: 2021 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre konu 
alanlarındaki net puanlarının dağılımı.

Alan/Kıdem Yılı 1 2 3 4 5 6
Temel-Genel Ortopedi 17,3 16,7 19 21,7 22,3 23,7
Travma 11,2 14 18 23,6 26,8 28
Pediatrik Ortopedi 13 14,5 18,5 22 24 25
Omurga Cerrahisi 7 7,5 10 13 13,5 16,5
El, El Bileği ve Üst Ekstremite Cerrahisi 12 13 17,5 23,5 25 27
Ayak, Ayak Bileği Cerrahisi 2,5 3,5 6 9,5 12,5 16,5
Spor Travmatolojisi,  Artroskopi ve Diz 
Cerrahisi 5,6 6,4 8,4 12 14 19,2

Ortopedik Onkoloji 5 6 8,5 11,5 15,5 17
Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi 7,5 7 13 19,5 22,5 24,5

Grafik 2.3: 2021 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre konu 
alanlarındaki net puanlarının dağılımı.Grafik 2.3: 2021 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre konu alanlarındaki net puanlarının dağılımı.  

 
  
2021 UEGS hazırlıkları kapsamında öncelikle 9 konu alanı belirlenmiş ve konu alanlarının ortopedi ve 

travmatoloji bilim alanın içerisindeki yaklaşık ağırlıkları, uzmanlık eğitimi içinde yer alışları göz önünde 

tutularak sınav için soru dağılımları belirlenmiştir. Bu süreç alan uzmanları tarafından yürütülmüştür.  

Sonrasında sorular hazırlanmış, karar verilen sorular üzerinden bu dağılım yeniden kontrol edilmiştir.  

Sınavın güvenirliğinin değerlendirilmesi amacıyla bir iç tutarlılık göstergesi olan Kuder-Richardson 20 

formülü ile katsayı hesaplanmasına gidilmiştir. Güvenirlik için daha alt değerler bile kabul görürken 

beklenen, değerin 0,80 ve üzeri olmasıdır. 2021 UEGS sonrasında yapılan hesaplamada KR-20 katsayısı 

0,968 olarak bulunmuştur.  

Bir sınavdaki soruların niteliğine yönelik yapılan çalışmalarda iki kriterle ilgili hesaplamaların birlikte 

yorumlanması önerilmektedir: Zorluk ve ayırdedicilik dereceleri. Zorluk derecesi o soruyu doğu 

yanıtlayanların oranını verirken, ayırdedicilik katsayısı sınavda başarılı olan üst grupla başarısız olan alt 

grubun soruyu doğru yanıtlayabilme ilişkisine bakar, bir başka deyişle bilenle bilmeyeni ayırdedebilme 

derecesini ortaya koyar. Sınav sorularının hem belli düzeyde ayırdedicilik göstermesi hem de sınavda 

yer alan soruların belirli bir zorluk düzeyi çeşitliliğine sahip olması beklenir. 2021 UEGS sonrası yapılan 

değerlendirmelerde sınav sorularının zorluk ve ayırdedicilik derecelerine göre dağılımları aşağıdaki 

Tablo 2.4, Tablo 2.5, Tablo 2.6 ve Grafik 2.4, Grafik 2.5’de verilmiştir. 2019 UEGS sınavı ile ilgili yapılan 

değerlendirmelerde ayırdedicilik ve zorluk derecelerinin birlikte verildiği tablo karşılaştırma için bu 

raporda yinelenmiştir (Tablo 2.7). 
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2021 UEGS hazırlıkları kapsamında öncelikle 9 konu alanı belirlenmiş ve konu alanla-
rının ortopedi ve travmatoloji bilim alanı içerisindeki yaklaşık ağırlıkları, uzmanlık eğitimi 
içinde yer alışları göz önünde tutularak sınav için soru dağılımları belirlenmiştir. Bu süreç 
alan uzmanları tarafından yürütülmüştür. Sonrasında sorular hazırlanmış, karar verilen so-
rular üzerinden bu dağılım yeniden kontrol edilmiştir.

Sınavın güvenirliğinin değerlendirilmesi amacıyla bir iç tutarlılık göstergesi olan Ku-
der-Richardson 20 formülü ile katsayı hesaplanmasına gidilmiştir. Güvenirlik için daha alt 
değerler bile kabul görürken beklenen, değerin 0,80 ve üzeri olmasıdır. 2021 UEGS sonra-
sında yapılan hesaplamada KR-20 katsayısı 0,968 olarak bulunmuştur.

Bir sınavdaki soruların niteliğine yönelik yapılan çalışmalarda iki kriterle ilgili hesap-
lamaların birlikte yorumlanması önerilmektedir: Zorluk ve ayırdedicilik dereceleri. Zorluk 
derecesi o soruyu doğu yanıtlayanların oranını verirken, ayırdedicilik katsayısı sınavda ba-
şarılı olan üst grupla başarısız olan alt grubun soruyu doğru yanıtlayabilme ilişkisine bakar, 
bir başka deyişle bilenle bilmeyeni ayırdedebilme derecesini ortaya koyar. Sınav soruları-
nın hem belli düzeyde ayırdedicilik göstermesi hem de sınavda yer alan soruların belirli bir 
zorluk düzeyi çeşitliliğine sahip olması beklenir. 2021 UEGS sonrası yapılan değerlendir-
melerde sınav sorularının zorluk ve ayırdedicilik derecelerine göre dağılımları aşağıdaki 
Tablo 2.4, Tablo 2.5, Tablo 2.6 ve Grafik 2.4, Grafik 2.5’de verilmiştir. 2019 UEGS sınavı 
ile ilgili yapılan değerlendirmelerde ayırdedicilik ve zorluk derecelerinin birlikte verildiği 
tablo karşılaştırma için bu raporda yinelenmiştir (Tablo 2.7).

Tablo 2.4: 2021 UEGS sorularının zorluk derecelerine göre dağılımı.

Zorluk Frekans Yüzde
Çok zor 9 4,5
Zor 41 20,5
Orta 74 37

Kolay 56 28
Çok kolay 20 10
Toplam 200 100
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Grafik 2.4: 2021 UEGS sorularının zorluk derecelerine göre dağılımı.

Zorluk Frekans Yüzde 

Çok zor 9 4,5 
Zor 41 20,5 
Orta 74 37 
Kolay 56 28 
Çok kolay 20 10 
Toplam 200 100 

Tablo 2.4: 2021 UEGS sorularının zorluk derecelerine göre dağılımı.   

 

Grafik 2.4: 2021 UEGS sorularının zorluk derecelerine göre dağılımı.   

 
 

Ayırdedicilik Frekans Yüzde 
Kullanılmamalı 20 10 
Dikkat edilmeli 28 14 
Düzeltilmeli 40 20 
Ayırdedici 112 56 
Toplam 200 100 

Tablo 2.5: 2021 UEGS sorularının ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı.   

 

Grafik 2.5: 2021 UEGS sorularının ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı.   
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Tablo 2.5: 2021 UEGS sorularının ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı.

Ayırdedicilik Frekans Yüzde
Kullanılmamalı 20 10
Dikkat edilmeli 28 14
Düzeltilmeli 40 20

Ayırdedici 112 56
Toplam 200 100
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Grafik 2.5: 2021 UEGS sorularının ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı.

Zorluk Frekans Yüzde 

Çok zor 9 4,5 
Zor 41 20,5 
Orta 74 37 
Kolay 56 28 
Çok kolay 20 10 
Toplam 200 100 

Tablo 2.4: 2021 UEGS sorularının zorluk derecelerine göre dağılımı.   

 

Grafik 2.4: 2021 UEGS sorularının zorluk derecelerine göre dağılımı.   

 
 

Ayırdedicilik Frekans Yüzde 
Kullanılmamalı 20 10 
Dikkat edilmeli 28 14 
Düzeltilmeli 40 20 
Ayırdedici 112 56 
Toplam 200 100 

Tablo 2.5: 2021 UEGS sorularının ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı.   

 

Grafik 2.5: 2021 UEGS sorularının ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı.   
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Tablo 2.6: 2021 UEGS sorularının zorluk ve ayırdedicilik derecelerine göre 
dağılımı.

 
 AYIRDEDİCİLİK 

Toplam 
Kullanılmamalı Dikkat edilmeli Düzeltilmeli Ayırdedici 

ZO
R

LU
K

 

Çok zor 0 2 5 2 9 

Zor 0 3 8 30 41 

Orta 1 7 7 59 74 

Kolay 8 11 16 21 56 

Çok kolay 11 5 4 0 20 

Toplam 20 28 40 112 200 
 
Tablo 2.6: 2021 UEGS sorularının zorluk ve ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı.  
 
 
 
 

 
 
Tablo 2.7: 2019 UEGS sorularının zorluk ve ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı.  
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Tablo 2.7: 2019 UEGS sorularının zorluk ve ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı.

 
 AYIRDEDİCİLİK 

Toplam 
Kullanılmamalı Dikkat edilmeli Düzeltilmeli Ayırdedici 

ZO
R

LU
K

 

Çok zor 0 2 5 2 9 

Zor 0 3 8 30 41 

Orta 1 7 7 59 74 

Kolay 8 11 16 21 56 

Çok kolay 11 5 4 0 20 

Toplam 20 28 40 112 200 
 
Tablo 2.6: 2021 UEGS sorularının zorluk ve ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı.  
 
 
 
 

 
 
Tablo 2.7: 2019 UEGS sorularının zorluk ve ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı.  
 
 3. TARTIŞMA VE ÇIKARIMLAR

2021 Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda;

• Hazırlanan sorular uzman görüşüne sunularak tüm alanları temsil ettiği sonucuna 
ulaşılmıştır.

 Sınavın kapsam geçerliği vardır.

• Sınavın güvenirliğine yönelik olarak KR-20: 0,968 hesaplanmıştır. Bu değer ge-
çen yılın sınavında hesaplanan değerden daha yüksek bir değer olmuştur.

• 2021 UEGS değerlendirmelerine bakıldığında sınavda kullanılan soruların %90’ının 
amaca uygun sorulardan (kabul edilebilir ayırdedicilik düzeyine (≥ 0,20) sahip) 
oluştuğu görülmektedir ve elde edilen değer geçmiş yılların çok çok üzerindedir. Bu 
yıl kullanılan soruların niteliğinde ciddi bir iyileşme olduğu görülmektedir.

• Sınavdaki soruların zorluk düzeylerine bakıldığında 2021 sınavında çok zor ve çok 
kolay soruların dengelendiği, eğrinin biraz daha normale yaklaştığı gözlenmiştir.

• Sınavın geneline bakıldığında kıdem yılları arttıkça doğru sayılarının artması ve 
boş bırakılan ya da “bilmiyorum” olarak işaretlenen soru sayılarının azalması; ba-
şarı puanlarının artış göstermesi gelişim sınavlarında oluşması beklenen bir du-
rumdur.

• Sınavın geneline bakıldığında en yüksek performans ‘Temel-Genel Ortopedi’ ve 
‘Travma’ konu alanlarında gerçekleşirken (%20) en düşük performans ‘Ayak, 
Ayak Bileği Cerrahisi’ konu alanında gerçekleşmiştir (%8).
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TOTEK YETERLİK SINAVI

Dr. Güzelali Özdemir

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonunun gerçekleştirdiği TOTEK Yeterlik sınavı 
her yıl iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada çoktan seçmeli 100 soru 
sorulmaktadır. Sorular Ortopedi ve Travmatoloji eğitim müfredatının tüm alanlarını 
kapsayacak şekilde seçilmektedir. Birinci basamak sınavda geçme puanı belirlenme-
sinde Nedelsky Yöntemi kullanılmaktadır. Bu sınav; Ankara, İstanbul ve İzmir’de 
aynı anda gerçekleştirilmektedir. TOTBİD eğitim takvimi içerisinde sınav tarihi ola-
rak genellikle Eylül ayının üçüncü haftası tercih edilmektedir. Bu tarih aynı zamanda 
Çekirdek Eğitim Programı Kursu’ndan bir hafta sonrasına denk düşmektedir.

TOTEK Yeterlik ikinci basamak sınavı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana-
bilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirilmektedir. İkinci basamak sınavda; Anatomi, 
Kısa Soru Cevap, Klinik Patoloji, Klinik Radyoloji, CORE, TQV, Ameliyat Notu/
Onam, Muayene, Cerrahi Planlama ve Cerrahi Beceri olmak üzere 10 aşama bulun-
maktadır. Adayın başarılı sayılmak için en az 8 oturumdan başarılı olması veya 7 otu-
rumda başarılı olup 500 üzeri puan alması gerekmektedir. Bu sınav, birinci basamak 
sınavdan ortalama üç hafta sonrasında gerçekleştirilmektedir.

2020 TOTEK Yeterlik Sınavı 

Bilindiği üzere tüm dünyada birçok eğitim ve öğretim faaliyeti COVİD-19 pan-
demisinden etkilenmiştir. Pandemi tedbirleri çerçevesinde ülkemizde uygulanan kısıt-
lamalar nedeniyle 2020 yılında birinci basamak sınav TOTEK tarafından planlandığı 
gibi 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilirken, ikinci basamak sınavı ise ancak 05 
Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilebilmiştir. Birinci basamak sınav için Nedelsky 
Yöntemi ile hesaplanan geçme notu 55 olarak hesaplanmıştır. Birinci basamak sınava 
162 aday başvurmuş, 153 aday katılmış, ve 71 aday 55 ve üzeri puan alarak başarı-
lı olmuştur. Bu sınavdaki başarı oranı %46.4 olarak belirlenmiştir. (Tablo-1). Sınav 
sonrası sorular ve cevapları internet aracılığı ile TOTBİD sayfasından yayınlanmıştır. 
Sınav sonrası itiraz süresinde toplam 14 soruya 13 adaydan itiraz gelmiştir. Değerlen-
dirme sonucu 6 ve 100 numaralı sorular iptal edilmiş, 67 ve 97 numaralı soruların ise 
cevap anahtarında doğru cevabı değiştirilmiştir.
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Tablo-1: 2020 TOTEK Yeterlik 1. Basmak Sınav Başarı Durumu

0
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Başarılı Başarısız Tüm Sınav

62
46 54

Ortalama Puan 
23-78

Başarı notu: 55

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ev sahipliğinde 05 Ha-
ziran 2021 tarihinde TOTEK Yeterlik ikinci basamak sınavı 83 katılımcı ile gerçek-
leştirilmiş ve 81 aday başarılı olmuştur. 
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 2021 TOTEK Yeterlik Sınavı

COVİD-19 pandemisinin ülkemiz genelinde yaygınlığının azalması ve yasakların 
kalkması üzerine 2021 yılında birinci basamak sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde gerçek-
leştirilmiştir. Birinci sınava 162 aday başvurmuş ve 152 aday girmiştir. Bu yıl Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile yaptığımız soru değerlendir-
me toplantısı sonrasında sınav için Nedelsky Yöntemi ile hesaplanan geçme notu 60 
olarak belirlenmiştir. Sınav sonrası sorular ve cevapları internet aracılığı ile TOTBİD 
sayfasından yayınlanmıştır. Sınav sonrası itiraz süresinde 17 soruya 19 adaydan itiraz 
gelmiştir. Değerlendirme sonucu 43 nolu sorunun cevap anahtarında doğru cevabı 
değiştirilmiştir. Ayrıca 98 nolu soru iptal edilmiştir. Sınava giren 152 adaydan 84’ü 
başarılı olmuştur. Bu sınavdaki başarı oranı %55.3 olarak belirlenmiştir. 

Tablo-2: 2021 TOTEK Yeterlik 1. Basmak Sınav Başarı Durumu
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Sınavın 2. aşaması 24 Ekim 2021 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Anatomi Anabilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Sınava katılan 79 mes-
lektaşımızdan 76’sı sınavda başarılı olarak TOTEK üyesi olmaya hak kazanmıştır.    
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TEMEL BİLİMLER VE ARAŞTIRMA OKULU

Dr. Önder Kalenderer

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) tarafından 2004 
yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Temel Bilimler ve Araştırma 
Okulu’nun amacı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitiminin düzeyini mümkün 
olan en yüksek seviyeye çıkarmak, uzmanlık öğrencilerinin temel bilimler ve araştırma 
konularında alt yapılarının geliştirmek ve eğitmektir. Her yıl farklı bir kurumun 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen TBAO pandemi sebebiyle 2021 yılında çevrimdışı 
olarak gerçekleştirilmiştir. 

TBAO Eğiticileri TOTEK Belgesi’ne sahip TOTBİD üyesi ortopedi ve 
travmatoloji uzmanları arasından seçilir. Bu özellikleri içermeyen, konusunda derin 
bilgiye sahip bilim insanları istisna oluşturabilir. TBAO’ nun yapıldığı il ve eğitim 
kurumlarında temel bilimler konusunda eğitici desteği alınır.

Temel Bilimler ve Araştırma Okulu’nun altı temel modülü vardır (Hücre-Doku-
Hastalıklar ve Patoloji-Farmakoloji-Temel Araştırma İlkeleri, Radyoloji ve Anatomi). 
Türk Ortopedik Araştırma Konseyi (TOAK)’ın  düzenlediği “Deneysel Araştırma 
Kursu” nun 2014 yılında başlaması ile TBAO’daki “temel araştırma” modülünde 
kısmi değişiklikler yapılmıştır.

Bu okul, TOTBİD ve TOTEK tarafından her yılın Şubat ayının sonu, Mart ayının 
başında yurdumuzun değişik şehirlerinde düzenlenmektedir (Şekil 1.) Tüm ülkede 
eğitim faaliyetini yaymak amacıyla farklı bölge ve illerde olmak üzere yapılır. Bugüne 
kadar ülkemizin 19 ayrı ilinde TBAO düzenlenmiştir. Yer seçimi, aday olan il eğitim 
kurumlarının başvurusu, TOTEK’in önerisi ve TOTBİD Yönetim Kurulunun kararı 
ile yapılmaktadır. İki yıl sonraki ilin seçimi, o yılki TBAO sırasında yapılan TOTBİD-
TOTEK ortak yönetim kurulu toplantısı sırasında başvuran adaylar arasından yapılır.

Okulun hedef kitlesi eğitiminin ilk yıllarındaki asistanlardır. Eğitim programı, 
TOTEK yeterlilik sınavı referans kitaplarından olan “Orthopaedic Basic Science” 
kitabının içeriği ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Ancak her kurs dönemi sonunda 
yapılan anket sonuçlarına ve asistanlardan alınan geri dönüşlere göre, TOTEK 
“Eğitim ve Araştırma Komisyonu” tarafından uygun olan konu ve konuşmacı 
değişiklikleri yapılmaktadır. TBAO müfredatı temel bilimler ve araştırma konularını 
içerir. Amaç uzmanlık öğrencilerinin temel bilimler açısından eğitimini sağlamak ve 
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varolan bilgilerini gözden geçirmektir. Bu amaçla yeniliklere göre güncellenen yerli 
ve yabancı kaynaklar başvuru kitabı olarak belirlenir. 

Onuncu dönemde 28 – 29 Şubat 2020 yılında İzmir’de yapılan TBAO’na 144 
uzmanlık öğrencisi katılmış ve 39 eğitici görev almıştır.

27 – 28 Şubat 2021 tarihlerinde çevrimdışı olarak gerçekleştirilen Temel Bilimler 
ve Araştırma Okulu’nda toplam 37 eğitici görev almıştır. Sisteme giriş yapan toplam 
149 kişiden 68’i toplam 44 videodan 39’unu tamamlayarak sertifika almaya hak 
kazanmıştır.

Böylece şimdiye kadar gerçekleştirilen 20 Temel Bilimler Araştırma Okulu’nda 
eğitimini almış olan meslektaşlarımızın sayısı 2155’e ulaşmıştır.

Çevrimdışı TBAO kursunda yer alan tüm videolar “TBAO Modülü” başlığı 
altında Asistan Eğitimi Gelişim Seminerleri (AEGS) sistemine yüklenmiştir.

Şekil 1: TBAO Haritası
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ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI KLİNİK BİLGİ 
YENİLEME KURSU

Dr. Tolga Atay

Çekirdek Egitim Programı klinik bilgi yenileme kursları, TOTEK Yeterlik Sı-
navına hazırlanmak isteyen uzman ve asistanlar ile doçentlik sınavına hazırlanmak 
isteyen adayların ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan hızlandırılmış bir eğitim or-
ganizasyonudur. 

TOTEK’in geleneksel hale gelen en önemli eğitim faaliyetlerinden birisi olan 
Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Kurslarının on birincisi tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizi de etkileyen pandemi sebebiyle yüzyüze düzenlenememiştir. Bu sebepten 
dolayı 2020 yılında düzenlenmesi planlanan kurs yerine 13 - 15 Eylül 2019 tarihle-
rinde Ankara’da düzenlenen onuncu Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Kursun video 
kayıtları online olarak tekrarlanmıştır. 

2021 yılında pandeminin devam etmesi sebebiyle Çekirdek Eğitim Programı 
Kursu’nu yine yüzyüze düzenlememe kararı alınmıştır. Video kayıtlarının iki yıl üst 
üste tekrar edilmemesi amacıyla yeni kursun yeni eğiticilerle tekrardan çekilip çev-
rimdışı  yayınlamasına karar verildi.  Bu amaçla 11-12 Eylül 2021 tarihlerinde Çekir-
dek Eğitim Programı Klinik Bilgi Yenileme Kursu çevrimdışı olarak gerçekleştirildi. 
Toplam 186 kursiyer kayıt yaptırmış ancak bunlardan 77 kişi sertifika almaya hak 
kazanmıştır. Kursun ardından tüm videoların “ÇEP Modülü” başlığı altında AEGS 
sistemine yüklenmesine karar verilmiştir.

Tablo 1. Yıllara göre egitici ve katılımcı sayısı

Yıl Egitici Katılımcı

2021 52 77

Amacı TOTEK board sınavlarına hazırlık olan bu kursların etkinliğini artırmak  
ve son yıllardaki ekonomik koşullar göz önüne alınarak kursun maliyetini azaltmak 
amacıyla 2018 yılı ÇEP Kursu sonrasında bir çalışma başlatıldı.
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1- Bu çalışmalar sonucunda Nisan 2019’da ÇEP Kursu Yönergesini hazırlandı (EK-1).

2- Bu tüzükle aynı zamanda ÇEP Kurslarının, eğiticilerin, sunumların standardizas-
yonunu amaçladık. Eğitici sayısı azaltıldı.

3- Aynı zamanda kursun bir yıl İstanbul’da, bir yıl Ankara’da düzenlenmesine ve 
eğiticilerin kursun yapıldığı bölgeden seçilmesi kararlaştırıldı.

4- Bu şekilde eğiticilerin yol ve otel masraflarından tasarrruf edilmesi sağlandı.

5- Sunumların standardizasyonu için eğiticilere gönderilmek üzere mektup hazırlan-
dı ve sunum hazırlanırken dikkat edilmesi gereken kurallar ayrıntıları ile sıralan-
dı.

6- Bir çekirdek slayt hazırlanarak eğiticilere gönderildi ve bu slayt formatını kullan-
maları zorunlu tutuldu.

7- Yönerge ile birlikte eğiticilerin soru hazırlamaları bir zorunluluk haline getirile-
rek, TOTEK Yeterlik Sınavı hazırlıklarına da aktif katılımları sağlandı. Bu şekil-
de soru bankasındaki soru sayısının da zenginleşmesi amaçlandı.

İletişim: Selin Sümer / TOTBİD I Bayraktar Mahallesi, İkizdere Sokak, No: 21/12, Gaziosmanpaşa, 06670 Ankara  I  Tel: (312) 436 11 40  I  Faks: (312) 436 27 16  I  E-posta: selin@totbid.org.tr

11 – 12 EYLÜL 2021

TOTBİD – TOTEK
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (ÇEP)
KLİNİK BİLGİ YENİLEME KURSU
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EK-1

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI KLİNİK BİLGİ YENİLEME KURSU 
YÖNERGESİ

I. GENEL ESASLAR Konu

Madde 1. Bu Yönerge, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Tüzüğü’nün

15. Maddesi uyarınca, Türkiye’de “Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi 
ve Hekimliğinin” kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi aralarında-
ki standardizasyonunun sağlanması amacıyla Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği 
Derneği’nin bir alt çalışma grubu olarak oluşturulan “Türk Ortopedi ve Travmatoloji 
Eğitim Konseyi  (TOTEK)”  adlı  kurulun  görev  ve  yetkisinde  olan  Çekirdek 
Eğitim Programı Klinik Bilgi Yenileme Kursu’nun amaç, oluşma şekli ve çalışma 
ilkelerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 2. İşbu yönergede geçen;

a) TOTBİD; Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ni,

b) TOTEK; Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi’ni,

c) YK; Yönetim Kurulu’nu

d) ÇEP; Çekirdek Eğitim Programı

e) Başkan; Çekirdek Eğitim Programı Klinik Bilgi Yenileme Kursu’nun 
Başkanı’nı

f) Eğitici; Çekirdek Eğitim Programı Klinik Bilgi Yenileme Kursu’nda ders 
vermek üzere davet edilmiş uzman kişiyi tanımlar.
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II. KURULUŞ AMAÇ, ÇALIŞMA BİÇİM VE İLKELERİ Amaçlar

Madde 3. ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu’nun amacı:

3.1. “Ortopedi ve Travmatoloji Yeterlilik Sınavı” öncesinde, Ortopedi ve Trav-
matoloji uzmanlarının ve son sene Ortopedi ve Travmatoloji araştırma görevlilerinin, 
sınav öncesi gerekli bilgi alt yapısını sağlamayı ve ortopedik ufuklarını genişletmeyi 
amaçlar.

Çalışma Biçim ve İlkeleri

Madde 4. ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu’nun kuruluş amaçlarını gerçekleş-
tirmek için;

4.1. ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu; Ortopedi ve Travmatoloji Yeterlilik Sına-
vından önceki bir ay içinde olmak üzere yılda bir kez yapılır. Gerektiği durumlarda 
TOTEK önerisiyle TOTBİD tarafından ikinci bir kurs yapılabilir.

4.2. Tüm ülkede eğitim faaliyetini yaymak amacıyla farklı illerde düzenlenebilir.

 Düzenlenecek il bir önceki yıl TOTEK tarafından belirlenir ve TOTBİD’in gö-
rüşüne sunulur.

4.3. ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu’na katılacak Ortopedi ve Travmatoloji 
uzmanlarının konaklamaları ve kurs ücretleri, Ortopedi ve Travmatoloji araştırma gö-
revlilerinin yol masrafları, konaklamaları ve kurs ücretleri TOTBİD tarafından karşı-
lanır.

III. ÇEP KLİNİK BİLGİ YENİLEME KURSU BAŞKANI ve EĞİTİCİLERİ

ÇEP KLİNİK BİLGİ YENİLEME KURSU BAŞKANI

Madde 5. ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu’nun Başkanlığı görev süresi dört 
yıldır. Başkan, TOTEK Yönetim Kurulu tarafından seçilerek TOTBİD Yönetim Ku-
rulunun onayına sunulur. Yeni başkanın seçimi, hâlihazır başkanın düzenlediği 3. ÇEP 
Klinik Bilgi Yenileme Kursu sırasında yapılan TOTBİD-TOTEK ortak yönetim ku-
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rulu sırasında yapılır. Yeni seçilen başkan, hâlihazır başkanın düzenlediği dördüncü 
ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu sırasında organizasyona eşlik eder.

ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu’nun Müfredatı

Madde 6.1. ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu’nun müfredatı; travma, çocuk 
ortopedisi, onkolojik, spor travmatolojisi, el cerrahisi, omurga, ayak cerrahisi   
ve erişkin rekonstrüktif (diz ve kalça) cerrahisi bölümlerinden oluşur. Amaç Ortopedi 
ve Travmatoloji uzmanlarının ve son sene Ortopedi ve Travmatoloji araştırma görev-
lilerinin klinik bilgilerini gözden geçirmektir. Bu amaçla yeniliklere göre güncellenen 
yerli ve yabancı kaynaklar başvuru kitabı olarak belirlenir. Başvurulacak kitabın seçi-
minde TOTEK Yönetim Kurulu yetkilidir.

6.2. TOTEK YK her bölüm için bir bölüm koordinatörü belirler

6.3. Her bölüm en fazla 3 eğitici tarafından anlatılır. Konu paylaşımı bölüm ko-
ordinatörü tarafından yapılır.

 6.4. ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu’nda yapılan konuşmalar video olarak kay-
dedilir. TOTEK eğitim materyali olarak arşivlenir ve TOTBİD YK’nın uygun görme-
siyle TOTBİD ve TOTEK’in tüm sosyal medya hesaplarında yayınlanır.

ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu Eğiticileri;

Madde 7.1. ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu Eğiticileri TOTEK Belgesi’ne sa-
hip ve Etik Kurul Cezası almamış TOTBİD üyesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları 
arasından seçilir. Eğiticilerin Bu özellikleri içermeyen, konusunda derin bilgiye sahip 
bilim insanları TOTEK YK’nın kararıyla konuşmacı olabilirler

7.2. Eğitici kendisinden anlatılması istenen konu ile ilgili, TOTEK soru banka-
sına eklenmek üzere, bölüm koordinatörünün belirlediği sayıda soruyu hazırlamak 
ve ÇEP Klinik Bilgi Yenileme  Kursu düzenlenme tarihinden 1 ay önce, anlatacağı 
sunumu   ise 15 gün önce bölüm koordinatörüne teslim etmekle yükümlüdür. Zaman-
lamaya uyulmaması durumunda bölüm koordinatörünün TOTEK YK’ya bildirmesi 
ve TOTEK YK’nın desteğiyle eğiticiyi değiştirme hakkı mevcuttur.

7.3. TOTEK soru bankasına eklenen sorular, yeterlik sınavı ve uzmanlık eğitimi 
gelişim sınavında kullanılır.
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7.4. Eğitici sunumunun birinci slaytında öğrenim hedeflerini belirtmelidir.

7.5. Eğiticiler, sunumlarında kişisel deneyimlerini değil TOTEK tarafından belir-
lenmiş kaynak kitaplardaki kesinleşmiş, sorulduğunda tartışmaya açık olmayan bilgi-
leri kurs katılımcılarına aktarmakla yükümlüdür.

7.6. Eğiticilerin kurs süresi boyunca eğitim salonunda bulunmaları ve tüm 
soru-cevap bölümlerine aktif olarak katılmaları ve kursiyerlerin ufuklarının ge-
lişimine katkıda bulunmaları zorunludur.

IV. SERTİFİKASYONLAR

Madde 8. Kursa kayıt yaptıran katılımcıların derslere katılımı zorunludur. Dersle-
re katılımı belirlemek üzere TOTEK tarafından adaylara dağıtılan key-pedler aracılığı 
ile yoklama yapacaktır. TOTEK tarafından belirlenecek oranlarda (%10) derslere ka-
tılımda eksikliği olan ve programa uymayan katılımcılara sertifikaları verilmez.

 

Yürürlük Tarihi

Madde 9. İşbu yönerge 21 Temmuz 2019 tarihli TOTBİD Yönetim Kurulu top-
lantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
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TOTEK KLİNİK İÇİ ASİSTAN SEMİNERİ EĞİTİM 
PROGRAMI

Dr. Önder Kalenderer

Tüm Ortopedi ve Travmatoloji eğitim kliniklerinde her yıl klinik içi seminer 
programları düzenlenmektedir. Fakat her yıl yeni bir program oluşturmak, hazırla-
yan kişiler için zorluklar yaratmakta ve bazen de konu tekrarlarına düşülmektedir. 
Bu amaçla TOTEK olarak hem kliniklerimizde standart bir seminer eğitim programı 
oluşturmak hem de işleyişi kolaylaştırmak amacıyla Ortopedi ve Travmatoloji çekir-
dek eğitim müfredatından yararlanılarak bir seminer modülü oluşturulmuş ve 28 Şu-
bat 2020 tarihinde gerçekleştirilen TOTBİD-TOTEK-TOAK ve AGUH ortak yönetim 
kurulları toplantısında kabul edilmiştir.

 Bir asistan hekim arkadaşımızın eğitime başladığı günden itibaren 5 yıllık eğitim 
sürecinde ekte gönderilen 231 eğitim seminer konusundan mümkünse hepsini, müm-
kün değilse en az %70’ini dinlemesini veya seminerin hazırlanmasına katkısı olması 
gerektiğini düşünüyoruz. Elbette eğitim ve üniversite kliniklerinde haftada bir yapı-
lan seminer programlarıyla tüm konu başlıklarının anlatılabilmesi beş yıllık eğitim 
sürecinde mümkün gibi görünmemektedir. Bu amaçla mümkün oldukça haftada iki 
klinik içi seminer planlanırsa, asistan arkadaşlarımız tüm konu başlıklarını dinleyerek 
uzman hekim olma şansını elde etmiş olacaklardır.  Diğer bir seçenek olarak, kliniğin 
iç işleyişini göz önünde bulundurarak bazı konu başlıkları birleştirilerek işlenebilir.

TOTBİD - TOTEK olarak temel amacımız, klinikler arasında olabildiğince eş-
güdümü sağlamak ve asistan eğitiminde standardizasyonu yakalamaktır. Aşağıda be-
lirtilen seminer konu başlıkları ve haftalık klinik içi eğitim programları da bu amaçla 
oluşturulmuştur. Gönüllülük esasına dayalı olarak oluşturulan bu programa TOTBİD 
web sayfasından ulaşılabilir.

TOTEK TARAFINDAN ÖNERİLEN BEŞ YILLIK KLİNİK İÇİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

ASİSTAN SEMİNERİ EĞİTİM PROGRAMI

 

TEMEL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ MODÜLÜ

1. Makale nasıl yazılır

2. Proje nasıl yazılır
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3. Dergilerin ve kişilerin değerlendirme kriterleri (h faktörü, impakt faktörü vs)

4. Bir dergide yayınlanmış makalenin “değerli” olduğu nasıl anlaşılır

5. Ameliyathanede radyasyon güvenliği

6. Turnike kullanımı ve dikkat edilmesi gereken prensipler

7. Osteoporoz tanı ve tedavisi  

8. Ortopedi ve Travmatoloji hastalarının ameliyata hazırlığı

9. Ameliyathanede hasta güvenliği ve cerrahi pozisyonlama

10. Ameliyat sonrası hasta bakımı ve rehabilitasyon

11. Ortopedi ve Travmatoloji ‘de konvansiyonel radyografi ve özellikli çekimler

12. Osteoartrit etiyopatogenezi, sınıflandırma ve tedavi seçenekleri

13. Romatolojik hastalıklarda ortopedik sorunlar

14. Omuz artroplastisi tasarımları, biyomekaniği ve endikasyonları

15. Amputasyon sebepleri, genel prensipler ve amputasyon sonrası komplikas-
yonlar

16. Alt ekstremite amputasyon tipleri

17. Üst ekstremite amputasyon tipleri

18. Ortopedi ve Travmatoloji’de enfeksiyon nedir, nedenleri, korunma yolları 
nelerdir.

19. Osteomyelit ve tedavisi

20. Osteokondrozlar

21. Kompartman sendromu

22. Yumuşak doku yaralanmaları, sınıflandırmaları ve tedavi yaklaşımları

23. El ve ayakta tendon transferleri prensipleri

24. Septik artrit

25. Açık kırıklar; tanım, sınıflandırma ve tedavi şekilleri

26. Spor cerrahisinde ameliyat öncesi planlama

27. Artroplasti cerrahisinde ameliyat öncesi planlama
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28. Travma cerrahisinde ameliyat öncesi planlama

29. Yeni doğanda ortopedik muayene

30. Deprem yaralanmaları, ezilme sendromu tanı ve tedavisi

 

DİZ MODÜLÜ

1.	 Dizin anatomisi ve biyomekanik özellikleri

2.	 Diz muayenesi

3.	 Diz hastalıklarında standart ve özellikli grafilerde tanı koymaya yardımcı kri-
terler

4.	 Diz eklemine cerrahi yaklaşımlar

5.	 Gonartrozda cerrahi dışı tedaviler (enjeksiyonlar dâhil)

6.	 Gonartrozda yüksek tibial osteotomi

7.	 Total diz artroplastisi endikasyonları ve cerrahisi

8.	 Unikondiler diz protezi

9.	 Total diz artroplastisi komplikasyonları

10.	 Revizyon total diz artroplastisi

11.	 Dizde menisküs yaralanmaları ve tedavisi

12.	 Dizde ön çapraz bağ yaralanması ve tedavisi

13.	 Dizde arka çapraz bağ yaralanması ve tedavisi

14.	 Travmatik diz çıkığı ve çoklu bağ yaralanmaları

15.	 Posterolateral köşe yaralanmaları ve tedavisi

16.	 Kondromalazi patella

17.	 Diz artroskopisi ve komplikasyonları
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KALÇA MODÜLÜ

1. Kalça anatomisi ve biyomekanik özellikler

2. Kalça muayenesi

3. Kalça hastalıklarında standart ve özellikli grafilerde tanı koymaya yardımcı 
kriterler

4. Kalça eklemine cerrahi yaklaşımlar

5. Kalça eklemi artroskopisi ve komplikasyonları

6. Total kalça protezi tasarım, endikasyonları ve uygulama prensipleri

7. Total kalça artroplastisi komplikasyonları ve tedavi seçenekleri

8. Revizyon total kalça artroplastisi

9. Femora-asetabüler sıkışma (FAS)

 

TÜMÖR MODÜLÜ

1. Kas-iskelet sistemi tümörleri etiyopatogenez ve sınıflandırma

2. Kitlelere genel yaklaşım, tanı prensipleri, biyopsi teknikleri ve genel tedavi 
prensipleri

3. Kemik ve yumuşak doku tümörlerinde görüntüleme ve tümörlere özgü rad-
yolojik bulgular

4. Benign kemik tümörleri ve tümör benzeri durumlar

5. Benign agresif kemik tümörleri

6. Osteosarkom

7. Ewing sarkomu

8. Kondrosarkom

9. Metastatik kemik tümörleri

10. Metastatik hastaya yaklaşım

11. Multiple myelom

12. Benign yumuşak doku tümörleri

13. Malign yumuşak doku tümörleri
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 ÇOCUK ORTOPEDİ MODÜLÜ

1. Serebral palside hasta muayenesi

2. Pes ekinovarus

3. Sindaktili, polidaktili ve diğer parmak anomalileri

4. Vertikal ve oblik talus

5. Tibia, fibula ve proksimal femur yetmezliği

6. Versiyon, torsiyon kavramları ve alt ekstremite rotasyonel deformiteleri

7. Yürüme anomalileri ve yürüme analizi

8. GKD tanısı, fizyopatolojisi, tipleri

9. Kalça ultrasonografisi

10. GKD tedavisi

11. Tortikollis

12. Perthes hastalığı tanı, evreleme, sınıflama ve radyolojisi

13. Perthes hastalığında tedavi

14. Femur başı epifiz kayması

15. Çocuklarda osteokondrit tanı ve tedavisi

16. Serebral palsi; tanı, tipleri, sınıflamalar ve deformiteler

17. Serebral palside alt ekstremite tedavileri

18. Serebral palside üst ekstremite tedavileri

19. Miyelomeningosel

20. Artrogripozis Multipleks Kongenita

21. Obsetrikal brakiyal pleksus paralizisi, sınıflandırma ve tedavi algoritması

22. Musküler distrofi tanısı, tipleri ve tedavisi

23. Doğumsal diz çıkığı

24. Akandroplazi

25. Spondiloepifizeal displazi

26. Down sendromu
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27. Marfan sendromu

28. Nörofibromatozis

29. Rikets

30. Hemofili

 

ÇOCUK TRAVMA MODÜLÜ

1. Çocuk kırıklarının özellikleri ve yeniden şekillenme

2. Çocuklarda suprakondiler humerus kırıkları

3. Çocuklarda suprakondiler kırıklar hariç dirsek çevresi kırık ve çıkıkları

4. Çocuklarda önkol ve el bileği kırıkları

5. Çocuklarda kalça çevresi kırık ve çıkıkları

6. Çocuklarda femur kırıkları

7. Çocuklarda diz çevresi kırıkları

8. Çocuk kırıkları sonrası olası komplikasyonlar

9. Çocuk omurga kırıkları tanısı, fizyopatolojisi ve sınıflamaları ve tedavi se-
çenekleri

 

ERİŞKİN TRAVMA MODÜLÜ

1. Kırık iyileşmesi

2. Kırık tespitinde kullanılan materyaller ve özellikleri

3. Uzun kemik cisim kırıklarında tedavi prensipleri      

4. Eklem içi kırıklarda tedavi prensipleri

5. Çoklu travma ve hasar kontrollü ortopedik yaklaşım

6. Talus kırıkları

7. Kalkaneus kırıkları

8. Lisfrank kırıklı çıkıkları
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9. Ayak bileği kırıkları

10. Posterior malleol kırıklarına yaklaşım

11. Sindesmoz yaralanması, tanı ve tedavisi

12. Tibia pilon kırıkları

13. Tibia cisim kırıkları

14. Tibia plato kırıkları

15. Femur distal uç kırıkları

16. Femur cisim kırıkları

17. Trokanterik ve Subtrokanterik femur kırıkları

18. Kollum femoris kırıkları

19. Kalçanın travmatik çıkığı ve femur başı kırıkları

20. Asetabulum kırıkları

21. Pelvis yaralanmaları

22. Torakolomber vertebra kırıkları

23. Servikal vertebra kırıkları

24. Klavikula kırıkları

25. Humerus proksimal kırıkları

26. Humerus cisim kırıkları

27. Humerus distal uç kırıkları

28. Dirsek çıkıkları

29. Radius başı ve olekranon kırıkları

30. Önkol kırıkları

31. Radius distal uç kırıkları

32. El bileği kırıklı çıkıkları

33. Skafoid kırıkları

34. El ve falanks kırıkları

35. ACE (akromio-klaviküler eklem) kırıklı çıkıkları
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36. Akut patella ve diz çıkığına yaklaşım

37. Akut omuz çıkığına yaklaşım

38. Kaynamama ve tedavi prensipleri

 

OMURGA MODÜLÜ

1. Omurga anatomisi ve biyomekanik özellikleri

2. Omurga muayenesi

3. Omurga cerrahisinde yaklaşımlar

4. Spinal kord yaralanmaları ve genel tedavi prensipleri

5. Lomber ve sakral pleksus anatomisi

6. Skolyoza genel bakış, tanı, sınıflamalar, tipleri, radyolojik değerlendirmeler

7. İdiyopatik skolyoz ve tedavisi

8. Konjenital skolyoz ve tedavisi

9. Dejeneratif skolyoz ve tedavisi

10. Schuermann kifozu

11. Skolyoz tedavisi sonrası komplikasyonlar

12. Spondilolizis ve spondiloliztezis

13. Omurga tümörleri ve tedavileri

14. Lomber diskopati; tanı, bulgular, görüntüleme ve tedavisi

15. Omurga enfeksiyonlarına yaklaşım

16. Spinal stenoz tanı ve tedavisi

17. Omurga kırıkları tanısı, fizyopatolojisi ve sınıflamaları

18. Omurga kırıklarında tedavi seçenekleri
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 EL MODÜLÜ

1. El, el bileği anatomisi ve biyomekanik özellikleri

2. Brakiyal pleksus anatomisi

3. El bileği ve el muayenesi

4. Üst ekstremite sinir muayeneleri

5. El ve el bileği eklemine cerrahi yaklaşımlar

6. Üst ekstremite tuzak nöropatileri

7. Periferik sinir yaralanmaları ve genel tedavi prensipleri

8. Replantasyon prensipleri

9. Akut el yaralanmalarına yaklaşım

10. Elde fleksör tendon yaralanmalarına yaklaşım

11. Elde ekstansör tendon yaralanmalarına yaklaşım

12. El tendon yaralanması tedavisi sonrası görülen komplikasyonlar

13. Kienböck hastalığı

14. Karpal instabilite ve tedavisi

15. Paralitik ele genel yaklaşım

16. Artritik ele yaklaşım

17. Dupuytren kontraktürü

18. Karpal tünel ve ulnar tünel sendromu

19. El enfeksiyonlarına genel yaklaşım

20. Doğumsal üst ekstremite anomalileri

21. El bileği artroskopisi ve komplikasyonları
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AYAK MODÜLÜ

1. Ayak ve ayak bileği anatomisi ve biyomekanik özellikleri

2. Ayak bileği ve ayak muayenesi

3. Alt ekstremite sinir muayeneleri

4. Ayak ve ayak bileği eklemine cerrahi yaklaşımlar

5. Alt ekstremite tuzak nöropatileri

6. Halluks valgusda tedavi algoritması

7. Halluks valgus tedavisi

8. Halluks rigidus

9. Pediatrik pes planus

10. Posterior tibial tendon yetmezliği

11. Peroneal tendon sorunları

12. Tarsal koalisyon

13. Plantar fasiitis yaklaşımı

14. Erişkin ayak parmak anomalileri ve tedavisi

15. Orta ayak artrozları

16. Talus osteokondral lezyonlarına yaklaşım prensipleri

17. Ayak bileği osteoartrozunda tedavi seçenekleri

18. Morton nöroma

19. Diyabetik ayağa yaklaşım

20. Charcot artropatisi

21. Ayakta periferik sinir sıkışmaları

22. Pes cavusa yaklaşım

23. Ayak tırnak sorunlarına genel yaklaşım

24. Ayak bileğinin akut bağ yaralanmaları ve burkulmaya yaklaşım

25. Ard ayak ağrısına yaklaşım

26. Metatars kırıkları
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27. Metatarsalji

28. Aşil tendon rüptürü ve tedavisi

29. Ayak bileği artroskopisi ve komplikasyonları

 

OMUZ MODÜLÜ

1. Omuz anatomisi ve biyomekanik özellikleri

2. Omuz muayenesi

3. Omuz eklemine cerrahi yaklaşımlar

4. Dirsek anatomisi ve biyomekanik özellikleri

5. Dirsek muayenesi

6. Dirsek eklemine cerrahi yaklaşımlar

7. Omuz hastalıklarında standart ve özellikli grafilerde tanı koymaya yardımcı 
kriterler

8. Dirsek hastalıklarında standart ve özellikli grafilerde tanı koymaya yardımcı 
kriterler

9. Omuz artroskopisi

10. Omuz artroskopisi komplikasyonları

11. Donuk omuz

12. Subakromiyal bölge patolojileri

13. Rotator manşet yırtık tipleri ve tedavi seçenekleri

14. Dirsekte lateral ve medial epikondilit

15. Patello femoral instabiliteye yaklaşım

16. Tekrarlayan öne omuz çıkığı ve tedavisi

17. Omuz instabiliteleri ve tedavileri 
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ASİSTAN EĞİTİMİ GELİŞİM SEMİNERLERİ (AEGS)

Dr. Önder Kalenderer

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) ülkemizde Ortopedi 
ve Travmatoloji alanındaki tüm şube, konsey ve dernekleri bünyesinde barındıran çatı 
dernektir. TOTBİD’in eğitsel faaliyetlerini kurgulayan ve sürdüren konseyi ise, Türk 
Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi’dir (TOTEK). TOTEK’in en temel görevi, 
ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji alanında eğitim alan araştırma görevlilerinin eği-
tim standardizasyonunu sağlamak ve yine uzman hekimlerin bilgi güncellemelerine 
katkı sağlamaktır. 

Bu amaçla, TOTEK tarafından 2019 yılı kasım ayında “Asistan Eğitimi Gelişim 
Seminerleri” (AEGS) planlanmıştır. Bu çevrim dışı (offline) eğitim portalı için önce 
bir AEGS logosu oluşturuldu. Ardından Ortopedi ve Travmatolojide referans olarak 
kabul edilen kitaplardan bir araştırma görevlisinin eğitimi esnasında mutlaka alma-
sı gereken konu başlıkları belirlendi. AEGS modülü 12 alt modülden oluşmaktadır. 
Bunlar; Temel Bilimler, Genel Ortopedi ve Travmatoloji, Muayene, Çocuk Ortopedi 
ve Travmatolojisi, Temel Artroskopi, Omurga, Onkoloji, Ayak-Ayak bileği, Omuz-
Dirsek-El bileği-El, Spor cerrahisi ve Artroplasti’ dir. Bu modüllerde 153 konu alan-
larında deneyimli 94 eğitmen tarafından anlatılmıştır. 

Her konuşmada eğitmenlerin uyması gereken öğrenim hedefleri ayrı ayrı belirlen-
miş ve örnek bir power point sunum hazırlanarak bu sunuma göre planlama yapmaları 
istenmiştir. Tüm eğitmenler video çekimlerini zoom programı üzerinden görüntülü 
ve sesli olarak hazırlanmıştır. Eğitmenlerden konuları anlatırken kişisel deneyimler-
den çok kaynak kitaplara ve öğrenim hedeflerine göre sunumları hazırlamaları rica 
edilmiştir. Tüm eğitmenlerden hazırlayacakları sunumları için kişisel verileri koruma 
kanunu gereği etik ihlal olmadığına dair yazılı onam alınmıştır. Sunumların süresi 30-
60 dakikalık konuşmalar şeklinde belirlenmiştir. Ancak sürenin 60 dakikayı geçeceği 
düşünülen konuşmalar iki bölüme ayrılarak işlenmiştir.

Eğitmenlerden konu başlıklarına uygun olarak çoktan seçmeli on adet soru ha-
zırlamaları ve soruların cevaplarının mutlaka konuşma içinde bulunması gerektiği 
vurgulanmıştır. Bu sorular “ön test” ve “son test” olarak sunum önüne ve sonuna 
eklenmiştir. Ön test ile eğitime katılan hekimlerin bilgi seviyeleri ölçülmeye çalışıl-
mıştır. Bu amaçla ön test verileri kayıt altına alınmıştır. Ön testi yapmayan hekim-
lerin sunumu izleyebilmeleri teknik olarak engellenmiştir. Son testte de yine ön test 
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bölümündeki sorular kullanılmıştır. Son testte başarı puanı 70 olarak belirlenmiştir. 
Son testi geçemeyen hekimler başarısız sayılarak tekrar sunumun başına yönlendiril-
mişlerdir. Eğitime katılanların sunumları dinlediklerinden emin olmak amacıyla bazı 
caydırıcılar sunumların içerisine eklenmiştir. Örneğin; sunumlarda 3-5 dakika aralık-
larla rastgele bir tuşa basmaları istenmiştir. Sunum videolarını ileriye sarma özelliği 
ortadan kaldırılmış ve sunumun iki defadan fazla durdurulması durumunda sistem 
otomatik olarak başa döndürülmüştür. Bu yaptırımlarla sunumların bir şekilde izlen-
diğinden emin olunmuştur.

Son testleri başarı ile tamamlayan hekimin bilgisi Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) 
oluşturulan bağlantı sayesinde iletilmiştir. AEGS eğitim modülü TTB tarafından 
kredilendirilmiştir. Tüm sistemi bitiren hekim 110 TTB kredisi kazanmaktadır. Sis-
tem içine hekimlerden öneri ve şikayetleri bildirmeleri için “Geri Bildirim Formu” 
eklenmiştir. Bildiğim kadarıyla AEGS TTB tarafından kredilendirilen ilk offline ve en 
geniş kapsamlı eğitim modülü olmuştur.

AEGS ülkemizde ve dünyada bir araştırma görevlisinin eğitimi esnasında alması 
gereken eğitimi işleyen ve tüm müfredatı içeren en geniş kapsamlı eğitim platformu-
dur. Bu eğitim sistemi yurt dışı tüm Ortopedi ve Travmatoloji derneklerine bilgilen-
dirme amacıyla gönderilmiştir. Bunun dışında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve TTB’ye yazı 
gönderilerek sistem hakkında bilgi verilmiştir. 

AEGS eğitim modülü, TOTBİD -AGUH (Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kon-
seyi)üyesi ve TOTBİD Asil üyesi olan Ortopedi ve Travmatoloji hekimlerine ücretsiz 
bir eğitim gerecidir. TOTBİD aidatını ödeyen tüm Ortopedi ve Travmatoloji uzman 
hekimleri de sistemi izleme şansına sahiptir. http://www.totbid.org.tr/totbid/aegs üze-
rinden sisteme kaydolmak yeterlidir. Bu kayıt sayesinde ülkemizdeki tüm Ortopedi 
ve Travmatoloji asistan ve uzman hekimlerin bilgi güncellemesi de yapılabilmektedir. 

AEGS eğitim modülü hem bilgisayarlar hem de cep telefonları üzerinden izle-
nebilmektedir. Bugüne kadar 972 hekim sisteme kaydolmuştur. İzmir Tepecik Eği-
tim ve Araştırma Hastanesinden ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden iki 
araştırma görevlisi tüm eğitim modüllerini bitirdiklerini iletmişlerdir. AEGS eğitim 
modülünü bitiren tüm hekimlere “AEGS Başarı Belgesi” verilecektir.

İleriye dönük olarak AEGS eğitim modülüne, Ortopedi ve Travmatolojide uygu-
lanan tüm muayene videolarının eklenmesine başlanmıştır. Bu videolara İngilizce alt 
yazıda eklenecektir. Üçüncü aşama görüntüleme ve dördüncü aşama ameliyat video-
ları şeklinde olacaktır.
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TOTBİD-TOTEK olarak, çevrim dışı, ücretsiz ve olabildiğince tüm müfredatı 
içine alan AEGS eğitim modülü, ülkemizde gerçekleştirilen kapsamlı ve en öncü pro-
jelerden biridir.  
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ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ’DE YÜKSEK LİSANS 
PROGRAMLARI ÇALIŞTAY RAPORU

Dr. Önder Kalenderer

Çalıştay TOTEK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Önder Kalenderer’ in açılış ko-
nuşması ile başladı. Türkiye ‘de Ortopedi ve Travmatoloji alanında “Yüksek Lisans 
Programları” nın fikir liderliğini yapan, destekleyen ve süreci yakından takip eden 
YÖK Başkan Vekili Prof. Dr Safa Kapıcıoğlu ‘na söz verildi.

Dr. Safa Kapıcıoğlu, Ortopedi ve Travmatoloji’de Lisansüstü Eğitim başlıklı ko-
nuşmasını yaptı. Uzmanlık eğitimi sonrası diğer ülkelerde ki doktora ve yüksek lisans 
programları hakkında bilgi verdi. Ortopedi ve Travmatoloji biliminde; Omurga cer-
rahisi, Çocuk ortopedisi, Tümör, Kalça ve diz artroplastisi alanlarında yüksek lisans 
programlarının açılması gerektiğini bildirdi. Ortopedi hekimleri arasında doktoralı 
uzman sayısının oldukça az olduğunu ve artırmaya yönelik çalışmalar olduğunu söy-
ledi. Lisansüstü çalışmaların ARGE faaliyetleri ve mesleki gelişim açısından önem 
arz ettiğin ve YÖK ‘ün bu çalışmaları çok desteklediğini belirtti.

YÖK ‘ün belirlediği kriterlere göre; Lisansüstü program açabilmek için en az iki-
si doçent olacak şekilde 3 öğretim üyesinin olması gerektiğini belirtti. Doktora prog-
ramı açabilmek içinse en az ikisinin profesör 6 öğretim üyesi veya en az 1 profesör, 
2 doçent toplam 6 öğretim üyesinin gerekli olduğunu söyledi. Ülkemizde ilk olarak 
Hacettepe üniversitesi Çocuk ortopedi ve omurga hastalıkları alanında tezsiz yüksek 
lisansüstü programı başlattı. Ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Baltalimanı 
Kemik Hastalıkları SUAM ‘i tezsiz programlarını başlattılar.  

YÖK olarak Yüksek lisans programlarını çok önemsediklerini ve destekledikleri-
ni ve sürdürülmesi gerektiğini bildirdiler.

Dr. Muharrem Yazıcı, Hacettepe deneyimlerini aktardı. Yurt dışında fellowship 
denilince akademiye eleman yetiştirmenin akıllara geldiğini belirtti. Daha yetkin hale 
gelebilmek için bu programların önemli olduğunu, doktoralı kişi sayısını artırmanın 
bir devlet politikası olduğunu ve genelde Amerika’yı örnek aldığımızı söyledi. Ço-
cuk ortopedisi özelinde, daha yetkin, daha donanımlı, belirli bir alanın öncülüğünü 
yapabilecek ve kendinden sonra bu alanda onu da geçecek elemanların yetişmesine 
katkıda bulunmak bu programların temel amacıdır dedi. 2020 yılı içinde ABD ‘de 45 
çocuk ortopedi fellowship programı bulunduğunu, POSNA ’nın bu programlardan 21 
ini akredite ettiğini bildirdi. Akredite edilen klinikler fellowship adayları tarafından 
daha çok tercih edilmeye başladı. Yüksek lisans programlarının dernekler tarafından 
akredite edilmesi gerektiğini bildirdi.
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Üniversitelerin Tıp fakülteleri üzerinden değil de Sağlık Bilimleri Enstitüsü üze-

rinden yüksek lisans programı uygulamanın daha doğru olduğunu belirtti.

Yüksek Lisans programlarının bir üst ihtisas olmadığını ve olmaması gerektiğini 
söyledi. Program sonrası mecburi hizmet olmamalıdır, dedi. Gerekirse bu kişilerin 
yüksek lisans programı eğitimi aldıkları alanda eğitim görevlisi olabilmeleri gerekti-
ğini söyledi. Uzmanlık eğitimi sonrası mecburi hizmet görevinin aday yüksek lisans 
programını kazandıysa sonrasına ertelenmesi gerektiğini, bu anlamda çaba gösterildi-
ğini, fakat sonuç alınamadığını bildirdi.

Dr. Safa Kapıcıoğlu, Tezsiz yüksek lisans programlarına akademik kadro verme-
nin mümkün olmadığını ve sorununda burada yaşandığını belirtti.

Dr. Cemalettin Aksoy, Hacettepe Üniversitesinde tezsiz Yüksek lisans programı-
na araştırma görevlisi kadrosu açılamadığını ve öğretim görevlisi kadrosu açılmasının 
mümkün olduğunu, bu durumunda üniversite tarafından kabul görmediğini söyledi. 
O yüzden Tezli Yüksek Lisans programına dönüştürmek istediklerini belirtti. Kadro 
açılması ve üniversiteye görevlendirme en önemli sorunlar, dedi. Ellerindeki taslak 
programı tezli yüksek lisans programına dönüştüreceklerini, belirti. 

Dr. Safa Kapıcıoğlu, Yüksek lisans programlarının tezli olmasının işleyiş açı-
sından daha uygun olduğunu ve bu durumda talep edilirse YÖK tarafından kadro ve-
rilebileceğini söyledi. Ana bilim dalları altlarında bir bilim dalı da kurabilirler, bu 
duruma da bir engel olmadığını (Hacettepe Üniversitesi Ortopedi AD altında Çocuk 
Ortopedisi Bilim Dalı) bildirdi.  

Dr. Güney Yılmaz, Hacettepe üniversitesi deneyimlerinden ve yaşanan aksak-
lıklardan bahsetti.

Dr. Yusuf Yıldız, iki soru yöneltti.

1. Yüksek lisans programını tamamlayanların akademik hiyerarşide yerleri ne 
olacaktır?

2. Tezli yüksek lisans için “öğretim görevlisi” kadrosu verildiğinde tezi bitirin-
ce kadrodan nasıl çıkartılacaklar?

Dr. Safa Kapıcıoğlu, Öğretim görevlisi kadrosunda olup aynı zamanda yüksek 
lisans programında eğitim alan kişilerin tezi bitince öğretim görevlisi kadrosundan 
düşmeyeceklerini söyledi. 

Akademik hiyerarşide yerleri ne olacaktır? Hiyerarşide farklı bir yeri söz konusu 
değildir. Sadece bu eğitimi aldığına dair belgesi olacaktır.  Kişi zaten uzman olduğu 
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için ilaveten kendi yüksek lisans derecesine sahip olacaktır. Bu yetkinliğinin arttığını 
gösteren resmi bir belgedir. Bir üniversite öğretim elemanı alırken yüksek lisans bel-
gesi olan kişiyi tercih edebilir. O alanda kişinin yetkinliğinin arttığına dair çalışmala-
rının belgelenmesi anlamına gelmektedir. 

Dr. Mehmet Atıf Erol Aksekili, Yüksek lisans programları kurmadan önce ortak 
çalıştaylar oluşturarak programın hem oluşturma hem devamı aşamasında ortak bir 
adım atmak gerekir, dedi. Bu programların sadece devlet kurumları tarafından akredi-
te edilmesini doğru bulmadığını, asistan eğitimi bittikten sonra uzman olacak kişinin 
2 yıl çalışacağı için ücret kısmının oldukça sorunlu olduğunu belirtti. Görevlendirme 
usulü programı yürütmenin sorunu çözmek için en mantıklı seçenek olduğunu, söyle-
di. Birden fazla kliniğin ortak çalışma yürüttüğü modellerde sıkıntıların daha büyük 
olduğunu ve ortak çalışma kültürüne sahip olmadığımızı ve program öncesi sorunla-
rın çözülüp ardından programa geçilmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Ercan Bal, programları oluşturmadan önce ortak çalıştaylar yapılması ge-
rektiğini söyledi. Programların sadece devlet tarafından akredite edilmesini doğru 
bulmadıklarını, programı yürütürken en temel sorunlardan birinin ücret olduğunu, 
görevlendirme usulü çalışmanın en mentıklı seçenek olduğunu, belirtti.

Dr. Hakan Ömeroğlu, EPOS ‘un “European pediatric orthopedic fellowship” 
programıyla uğraştığını, çekirdek müfredatın oluşturulması sonrası, eğitim verilecek 
kurumların EPOS tarafından akreditasyonları sonrası sistemin aktif hale geleceğini 
söyledi.

Dr. M. Akif Kaygusuz, hastanelerinde TUEK i topladıklarını, YÖK ’den onay 
aldıklarını, kadro ilanı aşamasına geçtiklerini, Beklenenden daha fazla müracaat oldu-
ğunu, sınavı başarıyla yaptıklarını, ancak yüksek lisans programını kazanan kişilerin 
kadroya alınmaları ile ilgili sorunlar yaşadıklarını ve bunun için yoğun çaba harca-
dıklarını belirtti.

Dr. Nuri Aydın, yüksek lisans programının bir eğitim pozisyonu olduğunu, kişi 
çalıştırmak için birinin alınmayacağını ya da bölümün geleceğini düşünerek kadro 
oluşturmak için birini almak gerektiğini düşünmemek gerektiğini belirtti. İlk hedef 
olarak yurt dışından yüksek lisans öğrencisi almanın daha uygun olduğunu, söyledi. 

Dr. Feza Korkusuz, yüksek lisans ve doktora programlarında tezli veya tezsiz 
sonucu etkileyecek öğrencinin kalitesidir. Yüksek lisans yapmayı isteyecek mi yoksa 
sahayı mı tercih edecek, programın başarısını belirleyecek aslında budur dedi. 
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Dr. Haluk Berk, kendilerinin de programı açmak istediklerini ancak büyük sı-
kıntılar olduğunu bildirdi. 

Dr. Safa Kapıcıoğlu, eğitim müfredatla ilgili çalışmaları yapmak esas olarak 
akademik kurulların işidir, dedi. Saha da konuyla ilgilenen eğitim ve öğretim görev-
lilerinin tespit yapmalarını, YÖK ‘e ulaşarak öneriler sunmalarını ve YÖK ‘ün bu 
önerileri dikkate alacağını ve sistemin gelişeceğini vurguladı. Gerekirse YÖK olarak 
Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunabileceklerini söyledi. Üniversitelerin 
yüksek lisans programlarını hem tezli hem tezsiz önermeleri gerektiğini, her iki prog-
ramda kabul edilirse tezli programa T.C. vatandaşları, tezsiz programa ise yurt dışı 
kaynaklı fellowlar alınabileceğini belirtti. 

Çalıştay Dr. Önder Kalenderer ‘in çalıştay raporu okunarak sonlandırıldı. Ça-
lıştay raporu hakkında katılmayan olup olmadığı teyit edildi ve çalıştaya katılanlar 
tarafından onaylandı.

Çalıştay Raporu:

1. Yüksek Lisans programları gerekli, geliştirilmeli ve özendirilmeli

2. YÖK tarafından yüksek lisans programlarına alınacak kliniklerle ilgili kriter-
ler YÖK sayfasında mevcuttur. 

3. Mevzuat konusunda eksikliklerimiz var, ortopedistler de tam olarak mevzua-
ta hâkim değil (Tezsiz yüksek lisans programlarına kadro alınamıyor) 

4. Yüksek lisans programına başvuran kişinin kadro ve maaş sorunu oldukça 
önemlidir. Sağlık bakanlığı ile iletişime geçilerek ortak bir düzenleme yapı-
labilir. Görevlendirme sanki sorunu çözecek gibi görünmektedir.

5. Yüksek lisans programlarının müfredatı, ilgili dernekler ve TOTEK tarafın-
dan belirlenmeli, YÖK ve Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Bölümü-
ne tavsiye olarak göndermelidir. 

6. Müfredat oluşturulduktan sonra bu müfredata uyan klinikler TOTEK ve 
TOTBİD tarafından akredite edilmeli ve Hem YÖK kriterlerini sağlayan hem 
de akredite olan klinikler yüksek lisans programlarına başvurabilmelidir.

7. Ortopedi ve Travmatoloji grubu bu deneyimlerini diğer branş dernekleri ile 
paylaşmalıdır. 
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TOTEK EĞİTİM SEMİNERLERİ

Dr. Önder Kalenderer

Pandemi süreci ülkemizde özellikle asistan eğitimlerinde hem teorik hem pratik 
alanda ciddi aksamalara sebep olmuş ve pek çok bilimsel etkinlik sanal ortamda yapıl-
maya başlanmıştır. TOTEK tarafından hazırlanan müfredata uygun olarak hazırlanan 
klinik içi asistan seminer eğitim programı temel alınarak “TOTBİD-TOTEK Eğitim 
Seminerleri” oluşturulmuştur. 2021 Ocak ayından itibaren 6 ay süre ile her hafta Salı 
günü Türkiye genelinde tüm ortopedi hekimleri ücretsiz olarak katılabilmişlerdir. 
Seminerlerin gerçekleştirilmesinde büyük emek sarf eden konuşmacı hocalarımıza 
verdikleri destek için ayrıca teşekkür ederiz. Düzenlenen tüm seminerlerin video ka-
yıtları web sayfasında yer almaktadır.

Tarih Konuşmacı Konu
Katılımcı 

Sayısı

26 Ocak 2021 Dr. Önder Kalenderer 
Çocuk kırıkları ve Yeniden Şekillenme 
Potansiyeli

338

02 Şubat 2021 Dr. Ali Turgut Uzun kemik cisim kırıkları 92
09 Şubat 2021 Dr.  Kubilay Beng Yürüme anomalileri ve yürüme analizi 114

16 Şubat 2021 Dr. Yusuf Yıldız 
Kitlelere genel yaklaşım, tanı ve 
tedavi prensipleri

95

23 Şubat 2021 Dr. Gökhan Çakmak Açık kırıklar 142

02 Mart 2021 Dr. Güzelali Özdemir
Amputasyon sebepleri, genel 
prensipler ve amputasyon sonrası 
komplikasyonlar

126

09 Mart 2021 

Moderatör: 
Dr. Önder Kalenderer
Dr. Tayfun Bacaksız 
Dr. Serkan Erkuş 
Dr. Ünal Kuzgun
Dr. Serdar Şirazi 

AGUH-Eğitim paneli
a. Periferde genç uzmanların sorunları 

ve çözüm önerileri
b. Periferde genç uzmanların sınırları
c. Genç uzmanlar için sağlık hukuku 

önerileri

94

16 Mart 2021 Dr. Tolga Atay 
Artroplasti cerrahisinde ameliyat 
öncesi planlama

86

23 Mart 2021 Dr. Nevres Aydoğan Omurga muayenesi 98
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30 Mart 2021 Dr. Gazi Huri Omuz muayenesi 184

06 Nisan 2021 Dr. Kaan Irgıt  Ayak-Ayak bileği muayenesi  145

13 Nisan 2021 Dr. Özgür Yıldırım Pelvis yaralanmaları 96

20.04.2021 Erdinç Acar El Yaralanmaları 75

27.04.2021 Gürsel Leblebicioğlu
Doğum Felci, sınıflandırma ve tedavi 
algoritması

62

04.05.2021 Umut Yavuz Kalkaneus Kırıkları 92

11.05.2021 Namık Şahin
Total Kalça Artroplastisinde Başarıya 
Giden Yol

73

18.05.2021 Ulunay Kanatlı
Omuz Artroskopisinde Temel 
Prensipler

78

25.05.2021 Feza Korkusuz Bilimsel Makale Nasıl Yazılmaz 55

01.06.2021 Vecihi Kırdemir Biyomateryaller 34

08.06.2021 Taner Bekmezci
Proksimal Humerus Kırık 
Cerrahisinde Püf Noktalar

80

15.06.2021 Merter Yalçınkaya Selim Yumuşak Doku Tümörleri 46

22.06.2021 Yunus Demirtaş Tibia Plato Kırıkları 45

29.06.2021 Cem Nuri Aktekin Diz Eklemi Muayenesi 22

06.07.2021 Recep Dinçer
Omurga Kırıklarında Tedavi 
Seçenekleri

34
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TOTBİD-TOTEK DEPREM KILAVUZU

Yardım ekiplerinin deprem alanına 
kolay ulaşabilmesi için, araçlarınızı 
kullanmayın ve trafiği kilitlemeyin.

Göçük altında kalanlara ulaşabilmek 
için zorunlu haller dışında cep 
telefonunu kullanmayın.

TOTEK Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Önder Kalenderer, yönetim kurulu üyeleri 
Dr. Güzelali Özdemir, Dr. Kubilay Beng ’in katkılarıyla hazırlanan “Deprem Kılavu-
zu” ve halkı bilinçlendirme amacıyla hazırlanan “Deprem Sonrası Uymamız Gereken 
Kurallar” konu başlıklı broşür TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından da onaylanarak 
TOTBİD web sayfasına eklenmiştir. Ayrıca İç hastalıkları - Nefroloji uzmanı Prof. Dr. 
Mehmet Şükrü Sever’in öncülüğünde yayımlanmış olan iki adet afet rehberi de web 
sayfamıza eklenmiştir.

DEPREM SONRASI UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR
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Enkaz sahasından uzak durun 
ve kurtarma ekiplerinin işlerini 
kolaylaştırın

Güvenli toplanma alanlarına 
gidin
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COVİD-19 KARŞISINDA ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 
ASİSTAN VE UZMANLARI

The Journal of Bone & Joint Surgery ‘de yayımlanma sürecinde olan “The Ort-
hopaedic Forum Survey of COVID-19 Disease Among Orthopaedic Surgeons in 
Wuhan, People’s Republic of China” isimli makalede -anket çalışması sonrasında- 
ortopedistlerin dikkat etmesi gereken noktalar 6 ana başlıkda vurgulanmıştır:

1. Ortopedistler her zamandan daha dikkatli olmalı, yüksek düzeyde klinik şüp-
he duymalı ve COVID-19 enfeksiyonunu önlemek için daha fazla önlem al-
malıdır.

2. Tıp ve ortopedi dernekleri erkenden hazırlıklı olmalı, enfeksiyon önleme ve 
kontrol prosedürlerinin belirsizliğinin farkında olmalı, gerektiğinde eğitim 
sağlamalı ve -varsa- kişisel koruyucu ekipman yetersizliğini dile getirmelidir.

3. Elektif ameliyatların minimale indirilmesi, ertelenmesi veya iptali akıllıca 
olacaktır. Tıbbi olanaklar yeterliyse ameliyat edilecek hastalara COVID-19 
testi yapılmalı ve hastaların maskeli olmaları sağlanmalıdır.

4. Halen hastane ortamında çalışan ortopedik cerrahlar için ABD Enfeksiyon 
Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) önerilerine uymalı ve pandemi sıra-
sında gerekli olan her an N95 maskesi takmalıdırlar.

5. Onaylanmış veya şüphelenilen COVID-19 hastaları tarafından kontamine 
olmuş ortamlara maruz kalan ortopedistler, aile üyeleri ile yakın temastan 
kaçınmalıdır. Ev ve diğer ortamlarda sosyal mesafeyi korumalıdırlar.

6. Ortopedik cerrahlar uzun süreli aşırı çalışma ve yorgunluktan kaçınmaya ça-
lışmalıdır; bu COVID-19’a karşı bağışıklığı tehlikeye atar.

TOTEK Yönetim Kurulu
TOTBİD Yönetim Kurulu
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TOTEK TARAFINDAN KATKI VERİLEN 
WEBİNARLAR

COVİD 19 TOTBİD-TOTEK-AGUH WEBİNAR PROGRAMI

14 Nisan 2020 
Saat: 20.00-21.00 AGUH Dr. Asım Kayaalp

Femora-asetabüler sıkışma 
sendromu

22 Nisan 2020 
Saat: 20.00-21.00 Travma Dr. Hakan Özdemir

Covid-19 Pandemisinde 
Ortopedik Travma – 2

29 Nisan 2020
Saat: 20.00-21.00 AGUH Dr. Kaan Irgıt

Ayak, ayak bileği akut 
yaralanmalarına yaklaşım

06 Mayıs 2020 
Saat: 20.00-21.00 Travma Dr. Hüseyin Demirörs Femur üst uç kırıkları

13 Mayıs 2020 
Saat: 20.00-21.00 AGUH Dr. İrfan Öztürk

Total kalça artroplastisinde 
püf noktalar

19 Mayıs 2020 
Saat: 20.00-21.00 Travma Dr. Bülent Dağlar Humerus üst uç kırıkları

27 Mayıs 2020 
Saat: 20.00-21.00 AGUH Dr. Volkan Öztuna

Deneysel çalışma nasıl 
yapılır?

03 Haziran 2020 
Saat: 20.00-21.00 Travma Dr. Bahadır Alemdaroğlu Radius alt uç kırıkları



62

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AÇISINDAN DEPREM: 

TANI - TEDAVİ - HAZIRLIK

2 Aralık 2020 tarihinde “Ortopedi ve Travmatoloji Açısından DEPREM:                          
Tanı – Tedavi – Hazırlık” isimli internet toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bu webinarda konularında uzman önemli konuşmacılar görüşlerini bilimsel ya-
yınlar ve deneyimleri ışığında aktarmış ve sonunda tartışma bölümünde ortak bir al-
goritma çıkarılmıştır. 


