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Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu
Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı
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Ulusal Yeterlik Kurulu
Yüksek Öğretim Kurulu
Yönetim Kurulu
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Değerli Meslektaşlarım,
TOTBİD’in en önemli görevlerinden biri, belkide en önemlisi meslektaşlarımızın uzmanlık egitimi ve uzmanlık sonrası eğitimine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla
kurulan TOTEK, gelişmiş ülkeler standartlarında mesleki eğitim koordinasyonunun
sağlanmasında, asistan kardeşlerimize TBAO, genç uzmanlara ve son yıl asistanlarına
ÇEP Kursu düzenlenmesinde, UEGS sınavı ve TOTEK yeterlik sınavları ile eğitimin ölçme ve değerlendirmesinde çok başarılı olarak TOTBİD’in her zaman gururu
olmuştur. Özellikle UEGS sınavının bu kadar geniş kapsamda ve büyük katılımla
yapılması EFORT ve EBOT tarafından büyük ilgi görmüştür. Prag’da yapılan EFORT
2015 Kongresinde UEGS sınavı ile ilgili ülkemizde Dr. Emel Gönen tarafından sınav
hakkında bir konferans verilmiş ve büyük ilgi görmüştür. TOTEK çalışmaları ulusal
uzmanlık dernekleri ve TTB – UDEK tarafından da her zaman takdir edilmiştir. Ancak Sağlık Bakanlığı ve YÖK ile çok daha iyi birliktelikler ve projeler yapılabileceği
halde bu konuda yeterli ilgi görmediğimizi belirtmek isterim. Sivil toplum örgütlerinin, devlet sisteminin her zaman daha önünde olması ve fikirlerinin alınıp projelerinin
destek görmesi, katımlı demokrasi olması gereken bir unsurdur. Umarım bundan sonraki dönemde TOTEK çalışmaları ÇEP, yeterlik belgelerinin geçerliliği gibi konularda üst sağlık otoritelerimiz ile daha iyi ilişkiler geliştirebiliriz.
2013 - 2015 döneminde geçmiş dönemlerdeki tüm faliyetler başarılı şekilde
devam etmiştir. Dönem kitabında bu faaliyetlerin detayını bulabilirsiniz. TOTBİD
olarak TOTEK’e tüm gayretimiz ve olanaklarımızla destek verdiğimize inanıyoruz.
Başta TOTEK Başkanı Prof. Dr. İrfan Esenkaya olmak üzere tüm yönetim kuruluna
yaptıkları çalışmalar için çok teşekkür ederiz. TOTEK yönetim kurulunda kalan ve
yeni seçilen meslektaşlarımızla aynı uyum içinde TOTEK’i dolayısıyla Türk ortopedi
ve travmatoloji egitimini daha ileriye götüreceğinden eminiz.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Sait Ada
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Sayın Meslektaşlarım,
TOTEK, Eylül 2001 tarihinde, “Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık
Eğitiminin ve yetişen hekimlerin kalitesinin yükseltilmesi ile eğitim birimlerinin kendi aralarında standartlaşmasını sağlamak” amacıyla kurulmuş olup amaç ve sorumlulukları TOTEK yönergesinde detaylarıyla bildirilmiştir. Yedinci Dönem TOTEK
Yönetim Kurulu olarak, göreve geldiğimiz 29 Ekim 2013 tarihinden itibaren, başta
bizden önceki altı dönem TOTEK yönetim kurulları ile TOTBİD olmak üzere siz
meslektaşlarımızın destek ve katkılarıyla bu günlere getirilen TOTEK faaliyetleriyle
yönergede esasları belirtilen kalite ve standartların devamlılığını sağlamak amacı ve
sorumluluğu içinde çalıştık.
TOTEK, birinci (2001-2003) çalışma döneminde; “(1) Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimi standartlarının belirlenmesi ve denetlenmesi grubu, (2) Sınav
eğitim komisyonu ve (3) Ortopedi ve travmatoloji alanındaki eğitim kurumlarında
yükseltmelerde aranacak şartların belirlenmesi çalışma grubu” oluşturarak görev dağılımı yapmıştır. Birinci dönemde, TOTEK yeterlik sınavının yazılı aşaması 7 Eylül
2003 tarihinde ve sözlü aşaması 27 Eylül 2003 tarihinde yapılmıştır. İlerleyen yıllarda
TOTEK’in faaliyetlerine; 21-24 Ağustos 2004 tarihlerinde Temel Bilimler Araştırma
“1. Yaz” Kursu, 3-6 Şubat 2005 tarihlerinde Temel Bilimler Araştırma “1. Kış” Kursu,
29 Mayıs 2010 tarihinde 1. Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS) ve 30 Eylül-2
Ekim 2010 tarihlerinde 1. Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) - Klinik Bilgi Yenileme
Kursu eklenmiştir. Kurum ziyaretleri ve akreditasyon programı içerisinde 18 Temmuz
2012 tarihinde ilk kurum ziyareti gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı sonu itibarı ile, 2002
yılında TOTEK yeterlik belgesi almış olan 269 meslektaşımızın yeniden belgelendirme faaliyetine başlanmıştır.
2013-2015, yedinci TOTEK dönemi içerisinde dördü TOTBİD yönetim kurulu
ile birlikte olmak üzere toplam 23 yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantılarda,
yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerle ile ilgili değerlendirmeler yapıldı ve kararlar
alındı.
Dönemimiz içerisinde yaptığımız faaliyetleri özetleyecek olursak:
2013 yılı TOTEK Yeterlik Sınavı’nın 2. aşaması 24 Kasım 2013 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında yapıldı. Sınava 67 kişi
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katıldı. 61 kişi ikinci aşama sınavını da geçerek TOTEK yeterlik belgesi almaya hak
kazandılar. Sınav başarı oranı %91 olarak belirlendi.
TOTEK Yönetim Kurullarının seçildiği tekli yıllarda 1. ve 2. aşama sınavları iki
ayrı dönemin yönetim kurulları tarafından yapılmakta idi. 1. ve 2. aşama sınavlarının
tarihlerini öne almak suretiyle, 2014 yılından itibaren her iki aşama sınavının aynı
yönetim kurulu tarafından yapılmasını sağlandı.
2014 yılı TOTEK Yeterlik Sınavı’nın 1. aşaması 14 Eylül 2014 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç farklı merkezde yapıldı. Sınava 170 kişi başvurdu. Başvuruda bulunanlar içerisinden 160 kişi birinci aşama sınavına girdi ve 75 kişi
bu aşamayı geçti. 2. aşama sınavı 26 Ekim 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında yapıldı. Sınava 67 kişi başvurdu. 62 kişi 2. aşama sınavını da geçerek TOTEK yeterlik belgesi almaya hak kazandılar. Sınav başarı
oranı %93 olarak belirlendi.
2015 yılı TOTEK Yeterlik Sınavı’nın 1. aşaması 20 Eylül 2015 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç farklı merkezde yapıldı. Başvuru yapan 187
kişinin 178’i sınava girdi. Sınavda 92 kişi başarılı oldu. 2. aşama sınavının 18 Ekim
2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında yapıldı.
Sınava 98 kişi başvurdu, 83 kişi ikinci aşama sınavını da geçerek TOTEK yeterlik
belgesi almaya hak kazandılar. Sınav başarı oranı %85 olarak belirlendi.
TOTEK Yeterlik Sınavı’nın 1. aşaması için, Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile protokol imzalanarak elektronik soru bankası oluşturuldu. Bu uygulama
ile, TOTEK yeterlik belgesi olan meslektaşlarımızın kendilerine verilen şifre ile ilgili
sayfaya giriş yaptıktan sonra belirlenen kaynaklardan soru hazırlamaları suretiyle ile,
1. aşama yeterlik sınavı için oluşturulan soru bankasının zenginleştirilmesi planlandı.
XII. Temel Bilimler ve Araştırma Okulu, 28 Şubat-02 Mart 2014 tarihlerinde
Diyarbakır, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapıldı. 29 eğitici ve 123 kursiyer
katıldı.
XIII. Temel Bilimler ve Araştırma Okulu, 27-28 Şubat-01 Mart 2015 tarihlerinde Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi’nde yapıldı. 34 eğitici ve 123 kursiyer katıldı.
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Bu vesile ile, son dört yıldır Temel Bilimler ve Araştırma Okulu müdürlüğü (başkanlığı) görevini büyük bir özveri ve başarıyla yürüten sayın Dr. Volkan ÖZTUNA’ya
TOTEK YK adına teşekkür ederim. Önümüzdeki dört yıl süresince (2016-2019) Temel Bilimler ve Araştırma Okulu müdürlüğü (başkanlığı) görevini, TOTEK Yönetim
Kurulu üyelerimizden Dr. Emre ÇULLU’nun yürütmesine karar verildi. TOTEK Yönetim Kurulu adına kendisini şimdiden kutlar ve başarılar dilerim. Yönetim Kurulu
olarak, 2016 yılında yapılacak olan XIV. Temel Bilimler ve Araştırma Okulunun Denizli, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının ve 2017 yılında yapılacak olan XV. Temel Bilimler ve Araştırma Okulunun Sivas,
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının ev
sahipliğinde gerçekleştirilmesine karar verildi.
5. Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS), 31 Mayıs 2014 tarihinde, 58’i
Tıp Fakültesi Anabilim Dalı ile 27’si Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kliniği olmak üzere toplam 85 merkezde ve 725 uzmanlık öğrencisinin katılımı
ile eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Soru sayısı, önceki yıllardan farklı olarak 200’e
çıkartıldı ve zaman 90 dakika olarak belirlendi. Sınava katılma oranı %89 (725/813)
olarak gerçekleşti.
6. Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS), 30 Mayıs 2015 tarihinde, 76 merkezde gerçekleştirildi. Sınavın yapıldığı tarihte, eğitim veren 92 kurumdan 87’sinde
uzmanlık öğrencisi bulunuyordu. Bu sınava, 60’ı Tıp Fakültesi Anabilim Dalı ve 27’si
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kliniği olmak üzere toplam 87 kurumdan 718 uzmanlık öğrencisi katıldı. Soru sayısı, bir önceki yıl olduğu gibi 200 ve
cevaplama süresi 90 dakika olarak belirlendi. Sınava katılma oranı %88 (718/816)
olarak gerçekleşti.
V. Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) - Klinik Bilgi Yenileme Kursu, 05 – 07 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul’da Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Konferans Salonunda
yapıldı. Kursa 52 eğitici ve 118 kursiyer katıldı.
VI. Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) - Klinik Bilgi Yenileme Kursu, 04 – 06
Eylül 2015 tarihlerinde İstanbul’da Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Konferans Salonunda yapıldı. Kursa 53 eğitici ve 55’i asistan olmak toplam 96 kursiyer katıldı.
Resertifikasyon: 2002 yılı ve sonrası TOTEK Yeterlik Belgesi almaya hak kazanan meslektaşlarımızın süreleri 10 yılı doldurdukça resertifikasyon için tekrardan
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başvurmaları gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde de, 2005 ve sonrası için TOTEK
belgesi olan meslektaşlarımızı, hazırlaması kolay olan dosyalarını TOTEK sekreteryasına göndermelerini ve sonraki 10 yıl için yeniden TOTEK belgesi almaları için
başvurmalarını bekliyoruz. 2003 yılında 19 meslektaşımız TOTEK sertifikası almış
olup bu kişiler içinden 6 meslektaşımız yeniden başvurarak 10 yıl süreyle yeniden
resertifiye olmuştur. 2004 yılında 40 meslektaşımız TOTEK sertifikası almış olup bu
kişiler içinden 22 meslektaşımız yeniden başvurarak 10 yıl süreyle yeniden resertifiye
olmuştur. 2002-2004 yılları için 2013-2015 yılları arasında toplam 93 kişi yeniden
TOTEK yeterlik belgesi alarak resertifiye olmuştur. 2005 yılında TOTEK sertifikası
alan meslektaşlarımız, önümüzdeki ay yapılacak duyurudan sonra resertifikasyon için
başvuru yapabileceklerdir.
TOTBİD çatısı altında kurulan Asistan ve Genç Uzman Hekimler Konseyi ile
birlikte, her iki UEGS sonrası anket çalışması yapıldı. AGUH üyeleri yönetim kurulu
toplantılarına ve XIII. Temel Bilimler ve Araştırma Okuluna davet edildiler.
23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi esnasında TOTEK tarafından ödüllü deneme sınavı yapıldı. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
esnasında ödüllü deneme sınavının tekrarı planlandı.
EBOT Interim deneme sınavlarına dönemimizde de devam edildi. 2014 ve 2015
yıllarında farklı merkezlerde yapılan EBOT Interim Sınavına toplam 53 kişi katılmıştır.
TOTEK’i temsilen TOTBİD Eşgüdüm Kurulu Toplantılarına katıldık.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile ilişkiler devam etmiştir. TTB-UDEK tarafından
7 Aralık 2013 tarihinde İstanbul’da yapılan XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’na
Dr. İrfan ESENKAYA ve Dr. Volkan ÖZTUNA temsilci olarak katıldılar. 19 Nisan
2014 tarihinde yönetim kurulu üyelerimizden Dr. İlhami KURU, TTB-UDEK-UYEK
Kurum Ziyaretleri, Yeterlik Belgesi Düzenlenmesi Konulu Çalıştayına temsilci olarak
katıldı. Dr. Hüsamettin ÇAKICI, 13 Aralık 2014 tarihinde Ankara Tabip Odası ev
sahipliğinde düzenlenen XX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’na (TUEK), TTBUDEK üyesi derneklerin İyi Uygulama Örnekleri olarak TOTBİD-TOTEK adına
UEGS sınavı ile ilgili sunuyla katıldı.
İnternet sayfamız yenilenerek kurslar esnasında anlatılan derslerin kayıt edilmesi ve yayınlanması uygulamasına devam edildi. Üye girişi yapıldıktan sonra önceki
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yıllarda düzenlenen kurslara ait ve kayıt altına alınmış sunuları görüntülü-sesli olarak
izlemek (WebCast) mümkündür.
İlk paragrafta da belirtmiş olduğum gibi, “TOTEK’in kuruluş amacı, Türkiye’de
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitiminin ve yetişen hekimlerin kalitesinin yükseltilmesi ile eğitim birimlerinin kendi aralarında standartlaşmasını sağlamaktır.”
Eğitimin standartlaşması için de, tüm eğitim veren kurumlarda ortak bir eğitim müfredatının oluşturulması ve uygulanması gerekmektedir. http://www.tuk.saglik.gov.tr/
muf2.1/index.html sayfasına girildiğinde ve “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık
Dallarının Çekirdek Müfredat ve Standartları” incelendiğinde; 45 ana ve yan dalın
müfredatlarının v.2.1 versiyonu ile son şekillerini aldıkları ve Tıpta Uzmanlık Kurulunca müfredatlarının kabul edildiği, ortopedi ve travmatolojinin de içinde bulunduğu
51 ana ve yan dalın ise v.2.0 versiyonu ile taslak müfredat halinde olduğu görülecektir. Bulunduğumuz konumlar nedeniyle en önemli görevimizin ortopedi ve travmatoloji alanında tıpta uzmanlık öğrencisi yetiştirmek olan biz eğitim görevlilerinin
bu müfredat oluşturma programına katkıda bulunması gerekmektedir. Aynı şekilde
standardı yakalamanın bir basamağı da çalıştığımız kurumların akredite edilmesidir.
Bu nedenle, çalıştığımız kurumların akredite edilmesi için, belirlenen asgari koşulları
sağladıktan sonra kurum ziyareti talebinde bulunulması gerekmektedir. Dönemimizde
iki kurum, kurum ziyareti talebinde bulunmuştur. İlki tamamlanan kurum ziyaretlerinin ikincisi 9 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı beş yıl süreyle geçerli olmak üzere akredite
edildi. Dileğimiz, önümüzdeki dönemde bu taleplerin artmasıdır.
Dönemimizde, Çekirdek Müfredat ve Standartları doğrultusunda taslak müfredat programından da yararlanarak Uzmanlık Eğitimi Karnesi güncellendi. Eğitim
kurumları TOTBİD genel merkezinden talep ettiklerinde, karneler ilgili kurumlara
ulaştırılacaktır.
Dr. Gürsel LEBLEBİCİOĞLU koordinatörlüğünde TOTBİD Genel Merkezinde 25 Ekim 2014 tarihinde Soru Hazırlama, Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı ve 17
Ekim 2015 tarihinde TOTEK Eğitim Çalıştayı yapıldı.
Türk Ortopedik Araştırma Konseyi’nin (TOAK) 11 Mayıs 2013 tarihinde kurulmasıyla, daha önceleri TOTEK’in bünyesinde olan Araştırma Projelerini Değerlendirme ve Destek komisyonu TOAK’a devredilmiştir.
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İki yıllık görev süremizin bittiği bu günlerde, Yedinci Dönem TOTEK Yönetim
Kurulu’nun bir üyesi olarak görev yapmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. İki yıllık sürecin sonunda: öncelikle var oluş nedenimiz olan sizlere; düzenlediğimiz kurs, sınav, okul ve diğer eğitim faaliyetlerini bizden önce başlatan ve devamlılığını sağlayan önceki TOTEK Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine; dönemimiz
itibarı ile bu faaliyetlere katılımı sağlayan anabilim dalı başkanlarına, eğitim ve hizmet sorumlularına, katılımcı asistan ve uzman meslektaşlarıma; her türlü fedakarlıkla
bu faaliyetlere eğitimci ve/veya gözetmen olarak katılan meslektaşlarıma ayrı ayrı
teşekkür ederim.
TOTEK 2013-2015 Yedinci Dönem çalışmalarının planlama, uygulama ve raporlama aşamalarının her safhasında maddi ve manevi destek ve katkılarını esirgemeyen TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof.Dr. Sait ADA’ya ve TOTBİD
Yönetim Kurulu Üyelerine, özverili ve fedakar çalışmaları nedeniyle TOTEK Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, her zaman yanımızda hissettiğimiz, gizli gücümüz
TOTBİD ve TOTEK sekreteryalarına ve çalışanlarına teşekkür ederim.
Görevi devredeceğimiz, Sekizinci Dönem (2015-2017) TOTEK YK çalışmalarını gerçekleştirecek olan yeni TOTEK Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerini azim
ve sorumlulukla yerine getireceklerine içtenlikle inanıyor ve kendilerine şimdiden
başarılar diliyorum.
Saygılarımla,
Prof. Dr. İrfan ESENKAYA
Yedinci Dönem (2013-2015) TOTEK YK Başkanı
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TOTEK 2013 – 2015 YEDİNCİ DÖNEM YÖNETİM KURULU

Dr. İrfan Esenkaya
(Başkan)

Dr. Volkan Öztuna
(Önceki Başkan)

Dr. Esat Kıter
(Genel Sekreter)

Dr. Gürsel Leblebicioğlu
(Üye)

Dr. Alpaslan Şenköylü
(Üye)

Dr. Emre Çullu
(Üye)

Dr. İlhami Kuru
(Üye)

Dr. Ufuk Özkaya
(Üye)

Dr. M. Fırat Yağmurlu
(Üye)

Dr. Hüsamettin Çakıcı
(Üye)

Müfredat
Geliştirme ve
İzleme

Ortopedi Bilgi Ağı
(OBA)

Temel Bilimler ve
Araştırma Okulları

Eğitim Programları
Geliştirme Komisyonu

AGUH Temsilcisi

Önceki Başkan

Yeterlik
Sınavı

Çekirdek Eğitim Programı
(ÇEP) Klinik Bilgi
Yenileme Kursu

Uzmanlık
Eğitimi Gelişim
Sınavı

Ölçme-Değerlendirme
Komisyonu

Yönetim Kurulu

TOTEK MECLİSİ

TOTBİD Yönetim Kurulu

Yeniden
Belgelendirme

Atama
Yükseltme
Ölçütleri

Kurum
Ziyaretleri

Akreditasyonu
Komisyonu
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EĞİTİM TAKVİMİ
Ölçme Değerlendirme
Doçentlik Sınavı Başvuruları
Uzmanlık Eğitimi
Gelişim Sınavı
Kayıtı

Uzmanlık Eğitimi
Gelişim Sınavı
İlanı

EBOT Sınavı*
(* Yeterlik sınavında başarılı
olanlar başvurabilir.)

Yeterlik Sınavı
İlanı
Yeterlik Sınavı
Kayıt

Uzmanlık Eğitimi
Gelişim Sınavı Sınavı

Ocak

TBAO
Kayıt

Şubat

Mart

Nisan

Eğitim Çalıştayı (2 Yılda bir)

Mayıs

Haziran

Temmuz

ÇEP Kursu
İlanı

Ağustos

Eylül

1
2
3

Önerilen Kurs
Temel Ortopedik Travma Kursu
TBAO
Temel Ortopedik Travma Kursu
GKD-PEV
TBAO
GKD-PEV
Temel El Cerrahisi Kursu
Temel Artroskopi Kursu

4

Temel Artroskopi Kursu
Temel Artroplasti Kursu
Temel Omurga Kursu
Omuz Dirsek Cerrahisi Eğitim Kursu
Deformite Eğitim Toplantısı
Temel Ayak Ayak Bileği Kursu

5

Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)
Temel Artroplasti Kursu
Temel Omurga Kursu
Temel Onkoloji Kursu
Deformite Eğitim Toplantısı
Temel Ayak Ayak Bileği Kursu

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

Ekim

ÇEP
Kursu Kayıt
(* Yeterlik sınavına Kayıt
yaptıranlara öncelik verilir.)

Eğitim
Eğitim yılı

Yeterlik
Sınavı
Yazılı

Yeterlik
Sınavı
OSCE

Kasım

TBAO
İlanı

Aralık
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YEDİNCİ DÖNEM TOTEK YK RAPORU
Ortopedi ve Travmatoloji Ailesinin Saygıdeğer Üyeleri,
Yedinci Dönem TOTEK Yönetim Kurulu olarak göreve başladığımız 29 Ekim
2013 tarihinde yaptığımız ilk Yönetim Kurulu toplantısında TOTEK Eğitim ve Faaliyet Takvimi’nin uygulanması için gerekli olan iş bölümü aşağıdaki gibi yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Başkanı: Dr. İrfan ESENKAYA
Önceki Başkan: Dr. Volkan ÖZTUNA
Genel Sekreter: Dr. Esat KITER
Yeterlik Sınav Komisyonu (Başkanı): Dr. İlhami KURU
Temel Bilimler ve Araştırma Okulu Müdürü (Başkanı): Dr. Volkan ÖZTUNA
Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınav Komisyonu: Dr. Gürsel LEBLEBİCİOĞLU
(Başkan) ve Dr. Hüsamettin ÇAKICI
Çekirdek Eğitim Programı - Klinik Bilgi Yenileme Kursu: Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ (Başkan) ve Dr. Ufuk ÖZKAYA
Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Komisyonu: Dr. Esat KITER (Başkan) ve Dr. Emre ÇULLU
Yeniden Belgelendirme Komisyonu: Dr. İrfan ESENKAYA ve Dr. Fırat YAĞMURLU
Uzmanlık Eğitimi (Asistan) Karnesi Güncelleme Komisyonu: Dr. Esat KITER ve
Dr. Hüsamettin ÇAKICI
2013-2015, yedinci TOTEK dönemi içerisinde dördü TOTBİD yönetim kurulu
ile birlikte olmak üzere toplam 23 yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantılarda,
yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerle ile ilgili değerlendirmeler yapıldı ve kararlar
alındı.
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Dönemimiz içerisinde yaptığımız faaliyetleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkünTOTEK Yeterlik Sınavı:

2013 yılı TOTEK Yeterlik Sınavı’nın 1. aşaması, 29 Eylül 2013 tarihinde (Altıncı
TOTEK Yönetim Kurulu Dönemi’nde) Ankara (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi),
İstanbul (İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) ve İzmir (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi) olmak üzere üç farklı merkezde yapılmıştır. Sınava 148 kişi başvurmuş ve bunlardan
22’si asistan, 120’si uzman olmak üzere 142 kişi sınava katılmıştır. Yeterlik sınavının
2. aşaması, 24 Kasım 2013 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda yapıldı. Toplam 9 istasyonda sınav gerçekleştirildi. Sabah oturumunda
anatomi sınavı yapıldı. Anatomi sınav istasyonunda Anatomi Anabilim Dalı öğretim
üyeleri tarafından hazırlanan 20 soru soruldu. 2. oturumda toplam 23 bilgisayar üzerinde 3 oturum şeklinde (iki soru ile) CORE (clinically objective related examination), radyoloji ve klinik patoloji sınavları yapıldı. Öğleden sonra 4 grup halinde toplam 16 adet istasyonda onam, muayene, cerrahi planlama ve cerrahi beceri sınavları
(OSCE) (objective structured clinical examination) (YOKS, yapılandırılmış objektif
klinik sınav/lar) yapıldı. Sınavda başarılılık, her bir istasyon puanının 50 ve üzerinde
olması ile en çok iki istasyondan başarısız olma şeklinde benimsendi. İkinci aşama
sınavına 67 kişi katıldı ve 61 kişi başarılı oldu. Sınav başarı oranı %91’dir.
2014 yılı TOTEK Yeterlik Sınavı’nın 1. aşaması 14 Eylül 2014 tarihinde üç ayrı
ilde (İstanbul, Ankara, İzmir), 2. aşama sınavı ise 26 Ekim 2014 tarihinde Ankara’da
yapıldı. Birinci aşama sınavında, soru havuzumuzdan ve gelen sorulardan konu ağırlıklarına göre değişik sayılarda seçilen 100 soru belirlenerek Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’na gönderilerek soru kitapçıkları hazırlandı.
Sorular zorluk derecelerine göre eşit olacak şekilde kolay (%30), orta (%40) ve zor
(%30) olarak değerlendirildi. Sınav sorularının cevaplanma ortalamasının %60 olması öngörüldü. Bir deneme sınavı yapılarak sınava giren bir adayın gözüyle aksayan
yönler saptanmaya çalışıldı. 2014 yılı için kaynak kitaplar güncellenerek TOTEK tarafından basılan kitaplar da kaynak kitap kapsamına alındı. 14 Eylül 2014 tarihinde üç
ayrı ilde yapılan 1. aşama sınavına Ankara’da (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi) 61,
İstanbul’da (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) 79 ve İzmir’de (EMOT) 20 olmak üzere
toplam 160 aday sınava katıldı. Adayların 124’ü uzman ve 36’sı son sene asistanıdır.
Katılan asistan sayısının geçen yıla oranla yaklaşık %40 arttığı saptandı. Sınav sonrası sorular ve cevaplar internet aracılığı ile TOTBİD sayfasından yayınlandı. Sınav
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sonrası bir haftalık itiraz süresinde toplam 20 soruya 33 itiraz geldi. Sorular ve kaynak kitaplar tekrar bu itirazlar doğrultusunda değerlendirildi ve bunların sonucunda 5
soru da çapraz kaynak sorgulamasında itirazların haklı olduğu görülerek bu soruların
%100 bilindiği kabul edildi. Sınava katılan 160 adayın 75’i (%47) 60 ve üzeri not
alarak başarılı oldular. 2. aşama sınavına 67 uzman başvurdu. 26 Ekim 2014 tarihinde
son iki yıl olduğu gibi 2. aşama sınavı AÜTF Anatomi Anabilim Dalı’nda toplam 9
istasyonda gerçekleştirildi. Sabah oturumunda anatomi sınavı yapıldı. Anatomi sınav
istasyonunda 20 soru soruldu ve sorular Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından hazırlandı. 2. oturumda toplam 23 bilgisayar üzerinde 3 oturum şeklinde iki
soru ile CORE (clinically objective related examination), radyoloji ve klinik patoloji sınavları yapıldı. Öğleden sonra 4 grup halinde toplam 16 adet istasyonda onam,
muayene, cerrahi planlama ve cerrahi beceri sınavları (OSCE) (objective structured
clinical examination) (YOKS, yapılandırılmış objektif klinik sınav/lar) yapıldı. Toplam 9 istasyonda ilgili alanlarda sorulan sorular her yıl farklı konularda olmak üzere
değiştirilmektedir. Sınavda başarılılık en çok iki istasyondan başarısız olma ve her
bir istasyon puanının 50 ve üzerinde olması şeklinde benimsendi. Sınava 67 uzman
katılmış ve 5 aday 3 istasyondan 50 altında puan alarak başarısız olmuşlardır. Sınav
başarı oranı %93 olarak belirlendi.
2015 yılı TOTEK Yeterlik Sınavı’nın 1. aşaması 20 Eylül 2015 tarihinde İstanbul,
Ankara ve İzmir olmak üzere üç farklı merkezde yapıldı. Başvuru yapan 187 kişinin
178’i sınava girdi. Sınavda 92 kişi başarılı oldu. 2. aşama sınavının 18 Ekim 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında yapıldı. Sınava
98 kişi başvurdu, 83 kişi ikinci aşama sınavını da geçerek TOTEK yeterlik belgesi
almaya hak kazandılar. Sınav başarı oranı %85 olarak belirlendi.
Dr. İlhami KURU’nun başkanlığında yürütülen TOTEK Yeterlik Sınavı’nın 1.
aşaması için, Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile protokol imzalanarak
elektronik soru bankası oluşturuldu. TOTEK yeterlik belgesi olan meslektaşlarımızın,
kendilerine verilen şifre ile ilgili sayfaya giriş yaptıktan sonra belirlenen kaynaklardan soru hazırlamaları suretiyle, 1. aşama yeterlik sınavı için oluşturulan soru bankasının zenginleştirilmesi planlandı.
Temel Bilimler ve Araştırma Okulu (TBAO):
TOTBİD ve TOTEK tarafından her yılın Şubat ayında yurdumuzun değişik şehirlerinde düzenlenen ve hedef kitlesi kıdemli asistanlar, temel bilimler konusunda bil-
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gilerini yenilemek isteyen uzmanlar ve doçentlik sınavı adayları olan Temel Bilimler
ve Araştırma Okulu’nun (TBAO) altı temel modülü vardır; hücre, doku, hastalıklar ve
patoloji, farmakoloji, temel araştırma ilkeleri, radyoloji ve anatomi modülleri. Eğitim
programı, TOTEK yeterlik sınavı, “Orthopaedic Basic Science” kitabının içeriği ile
uyumlu olarak hazırlanmıştır. Ancak her kurs dönemi sonunda yapılan anket sonuçlarına ve asistanlardan alınan geri bildirimlere göre, TOTEK YK tarafından uygun olan
konu ve konuşmacı değişiklikleri yapılmaktadır.
XII. Temel Bilimler ve Araştırma Okulu, 28 Şubat – 02 Mart 2014 tarihlerinde
Diyarbakır, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapıldı. 29 eğitici ve 123 kursiyer
katıldı.
XIII. Temel Bilimler ve Araştırma Okulu, 27-28 Şubat – 01 Mart 2015 tarihlerinde Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi’nde
yapıldı. 34 eğitici ve 123 kursiyer katıldı.
Böylece TBAO eğitimini almış olan meslektaşlarımızın sayısı 1317’ ye ulaştı.
Bu okullardaki sunumların sesli ve görüntülü kayıtları (webcast) TOTEK’in internet
sitesine kondu.
Dönemimizde, son dört yıldır Temel Bilimler ve Araştırma Okulu müdürlüğü (başkanlığı) görevini büyük bir özveri ve başarıyla yürüten sayın Dr. Volkan
ÖZTUNA’nın görev süresi sona erdi. Önümüzdeki dört yıl süresince (2016-2019) Temel Bilimler ve Araştırma Okulu müdürlüğü (başkanlığı) görevini, TOTEK Yönetim
Kurulu üyelerimizden Dr. Emre ÇULLU’nun yürütmesine karar verildi. Yönetim Kurulu olarak, 2016 yılında yapılacak olan XIV. Temel Bilimler ve Araştırma Okulunun
Denizli, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dalının ve 2017 yılında yapılacak olan XV. Temel Bilimler ve Araştırma Okulunun
Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine karar verildi.
Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS):
Dr. Gürsel LEBLEBİCİOĞLU ve Dr. Hüsamettin ÇAKICI sorumluluğunda yürütülen UEGS, tüm ülke çapında kabul görmüş bir sınavdır. UEGS’nın amacı, ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimi alan uzmanlık öğrencilerinde ortopedi ve travmatoloji bilgisinin zaman içindeki değişimini belirlemek ve buna dayalı olarak kişisel
ve kurumsal eğitim programlarına yön vermektir. Bu sınavda bir geçme-kalma eşiği
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yoktur. Seçme veya sıralama amacını taşımaz. Sınavdan elde edilen sonuçlar sadece
adaylar ve anabilim dalı başkanları veya eğitim sorumluları ile paylaşılmaktadır. Verilerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilmektedir. Hem her yıl ülkemiz genelinde
yapıldığı için o yıla ait genel verileri elde etme şansını, hem de ardışık olarak her yıl
tekrarlandığı için belirli bir adaya veya kuruma ait gelişim sürecini değerlendirme
olanağını sunmaktadır. Sınavda ortopedi ve travmatolojinin üst uzmanlık konuları da
ayrı ayrı değerlendirildiği için eğitimin içeriğini, ülke gereksinimlerine göre geliştirebilme olanağı da belirmektedir. Uzmanlık eğitimi sırasında yapılan sınavlarda elde
edilen sonuçlar, daha ileride girilebilecek başka sınavların sonuçları ile de uyumluluk
gösterebilmektedir. Altıncısı uygulanmış olan UEGS kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Kişisel ve kurumsal gelişimi yansıtmaktadır. Ülkemizde ortopedi ve travmatoloji
alanında eğitimin yönlendirilmesi konusunda önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu sınav
sonuçları TOTBİD-TOTEK için kurumsal hafıza özelliği taşımaktadır. İleride ortopedi ve travmatoloji eğitimi alanında yapılacak bilimsel çalışmalar için önemli bir veri
kaynağı olma yolundadır. Sorular, TOTEK Yönetim Kurulu üyeleri tarafından hazırlandı. Soru hazırlanması sırasında kaynak olarak TOTBİD’in ilgili internet sayfasında
da belirtilen yayınlara başvuruldu. Bilginin her düzeyini ölçmek hedeflenerek, değişik zorluk düzeyinde sorular seçildi. Bu sorular Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı tarafından değerlendirildi ve teknik analizleri
yapıldı. Soru yazım ilkeleri göz önünde tutularak, gerekli görülen değişiklik ve düzeltmeler yapıldı. Doğru/Yanlış yanıt oranları istenilen düzeye getirildi. 9 konu alanı
belirlenerek: temel ve genel ortopedi; pediyatrik ortopedi; travmatoloji; omurga cerrahisi; el ve üst ekstremite cerrahisi; ayak ve ayak bileği cerrahisi; spor yaralanmaları,
artroskopi ve diz cerrahisi; artroplasti ve erişkin rekonstrüktif cerrahi ile ortopedik
onkoloji konularında sorular hazırlandı.
Beşinci Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS), 31 Mayıs 2014 tarihinde, 58’i
Tıp Fakültesi Anabilim Dalı ile 27’si Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kliniği olmak üzere toplam 85 merkezde ve 725 uzmanlık öğrencisinin katılımı ile
eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Soru sayısı, önceki yıllardan farklı olarak 200’e çıkartıldı ve zaman 90 dakika olarak belirlendi. 2014 yılında önceki yıllardan farklı olarak optik formda TC kimlik numarasına da yer verildi. Gözetmenler, sınavın yapıldığı
kurumda görev yapmamaları ilkesine dayanarak, kurum dışı ve TOTEK sertifikasına
sahip olan meslektaşlarımızdan seçildi. Sınava katılma oranı %89 (725/813) olarak
gerçekleşti.
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Altıncı Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS), 30 Mayıs 2015 tarihinde, 76
merkezde gerçekleştirildi. Sınavın yapıldığı tarihte, eğitim veren 92 kurumdan 87’sinde uzmanlık öğrencisi bulunuyordu. Bu sınava, 60’ı Tıp Fakültesi Anabilim Dalı ve
27’si Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kliniği olmak üzere toplam 87
kurumdan 718 uzmanlık öğrencisi katıldı. Soru sayısı, bir önceki yıl olduğu gibi 200
ve cevaplama süresi 90 dakika olarak belirlendi. Sınava katılma oranı %88 (718/816)
olarak gerçekleşti.
Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) - Klinik Bilgi Yenileme Kursu:
Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) - Klinik Bilgi Yenileme Kurslarının amacı, öncelikle TOTEK yeterlik (BOARD) sınavına hazırlanmak isteyen uzmanlarının, bunun yanında bilgi yenilemek isteyen uzman ve asistanlar ile doçentlik sınavına hazırlanmak isteyen uzmanların ihtiyaçlarına yanıt vermektir. Önceki yıllardan farklı
olarak; (1) Programda her modül sonunda geçmiş TOTEK yeterlik (BOARD) sınavı
soruları gözden geçirilerek katılımcıların motivasyonunun arttırılması sağlanmıştır.
(2) Eğiticiler hem düzenleme kurulu hem de katılımcılar tarafından puanlanmış ve
geri bildirimler gözönüne alınarak eğitici listesi güncellenmiştir. (3) Program üç güne
çıkartılmıştır.				
V. Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) - Klinik Bilgi Yenileme Kursu, 05 – 07 Eylül
2014 tarihlerinde İstanbul’da Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Konferans Salonunda
yapıldı. Kursa 52 eğitici ve 118 kursiyer katıldı.
VI. Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) - Klinik Bilgi Yenileme Kursu, 04 – 06 Eylül 2015 tarihlerinde İstanbul’da Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Konferans Salonunda
yapıldı. Kursa 53 eğitici ve 55’i asistan olmak toplam 96 kursiyer katıldı.
Dr. Alparslan ŞENKÖYLÜ ile Dr. Ufuk ÖZKAYA sorumluluğunda yürütülen
Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) - Klinik Bilgi Yenileme Kurslarının önümüzdeki
yıllarda etkinliğini ve kalitesini arttırmak için; (1) Her ders için öğrenim hedeflerinin
belirlenmesi, (2) Her ders için core slayt oluşturulması, (3) Genç eğitici sayısının ve
kalitesinin arttırılması için eğiticilerin eğitimi kurslarının yapılması planlandı.
Resertifikasyon:
2002 yılı ve sonrası TOTEK Yeterlik Belgesi almaya hak kazanan meslektaşlarımızın süreleri 10 yılı doldurdukça resertifikasyon için tekrardan başvurmaları ge-
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rekmektedir. Önümüzdeki dönemde de, 2005 ve sonrası için TOTEK belgesi olan
meslektaşlarımızı, hazırlaması kolay olan dosyalarını TOTEK sekreteryasına göndermelerini ve sonraki 10 yıl için yeniden TOTEK belgesi almaları için başvurmalarını
bekliyoruz. 2003 yılında 19 meslektaşımız TOTEK sertifikası almış olup bu kişiler
içinden 6 meslektaşımız yeniden başvurarak 10 yıl süreyle yeniden resertifiye olmuştur. 2004 yılında 40 meslektaşımız TOTEK sertifikası almış olup bu kişiler içinden 22
meslektaşımız yeniden başvurarak 10 yıl süreyle yeniden resertifiye olmuştur. 20022004 yılları için 2013-2015 yılları arasında toplam 93 kişi yeniden TOTEK yeterlik
belgesi alarak resertifiye olmuştur. 2005 yılında TOTEK sertifikası alan meslektaşlarımız resertifikasyonu için başvurularını önümüzdeki ay yapılacak duyurudan sonra
yapabileceklerdir.
Kurum ziyaretleri:
“TOTEK’in kuruluş amacı, Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitiminin ve yetişen hekimlerin kalitesinin yükseltilmesi ile eğitim birimlerinin kendi
aralarında standartlaşmasını sağlamaktır.” Eğitimin standartlaşması için de, tüm eğitim veren kurumlarda ortak bir eğitim müfredatının oluşturulması ve uygulanması
gerekmektedir. Bu nedenle, çalıştığımız kurumların akredite edilmesi için, belirlenen
asgari koşulları sağladıktan sonra kurum ziyareti talebinde bulunulması gerekmektedir. Dr. Esat KITER ve Dr. Emre ÇULLU sorumluluğundaki Kurum Ziyaretleri ve
Akreditasyon Programı dahilinde dönemimizde iki kurum, kurum ziyareti talebinde
bulunmuştur. İlki tamamlanan kurum ziyaretlerinin ikincisi 9 Ekim 2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı beş yıl süreyle geçerli olmak üzere akredite edildi. Dileğimiz, önümüzdeki
dönemde bu taleplerin artmasıdır.
Diğer faaliyetlerimiz:
TOTBİD çatısı altında kurulan Asistan ve Genç Uzman Hekimler Konseyi ile
birlikte, her iki UEGS sonrası anket çalışması yapıldı. AGUH üyeleri yönetim kurulu
toplantılarına ve XIII. Temel Bilimler ve Araştırma Okuluna davet edildiler.
23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi esnasında TOTEK tarafından
ödüllü deneme sınavı yapıldı. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
esnasında ödüllü deneme sınavı tekrarı planlandı.
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EBOT Interim deneme sınavlarına dönemimizde de devam edildi. 2014 ve 2015
yıllarında farklı merkezlerde yapılan EBOT Interim sınavına toplam 53 kişi katıldı.
TOTEK’i temsilen TOTBİD Eşgüdüm Kurulu Toplantılarına katıldık.
İnternet sayfamız yenilenerek kurslar esnasında anlatılan derslerin kayıt edilmesi ve yayınlanması uygulamasına devam edildi. Üye girişi yapıldıktan sonra önceki
yıllarda düzenlenen kurslara ait ve kayıt altına alınmış sunuları görüntülü-sesli olarak
izlemek (WebCast) mümkündür.
Dönemimizde, Çekirdek Müfredat ve Standartları doğrultusunda taslak müfredat
programından da yararlanarak Dr. Esat KITER ve Dr. Hüsamettin ÇAKICI sorumluluğunda Uzmanlık Eğitimi Karnesi güncellendi. Eğitim kurumları TOTBİD genel
merkezinden talep ettiklerinde, karneler ilgili kurumlara ulaştırılacaktır.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile ilişkiler devam etmiştir. Türk Tabipleri Birliği
Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) bünyesinde 100 civarında asil
ve gözlemci dernek mevcut olup Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK), bu derneklerin
içinde yeterlik kurullarını kurmuş olan 40 civarında derneğin eşgüdümlü çalışmasını ve deneyim paylaşımını sağlar. TTB-UDEK tarafından 7 Aralık 2013 tarihinde
İstanbul’da yapılan XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayına Dr. İrfan ESENKAYA
ve Dr. Volkan ÖZTUNA temsilci olarak katıldılar. 19 Nisan 2014 tarihinde yönetim
kurulu üyelerimizden Dr. İlhami KURU, TTB-UDEK-UYEK Kurum Ziyaretleri, Yeterlik Belgesi Düzenlenmesi Konulu Çalıştayına temsilci olarak katıldı. Dr. Hüsamettin ÇAKICI, 13 Aralık 2014 tarihinde Ankara Tabip Odası ev sahipliğinde düzenlenen
XX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayına (TUEK), TTB-UDEK üyesi derneklerin İyi
Uygulama Örnekleri olarak TOTBİD-TOTEK adına UEGS sınavı ile ilgili sunuyla
katıldı. Yönetim kurulu üyelerimizden ve 6. Dönem TOTEK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmış olan Dr. Volkan ÖZTUNA, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kuruluna (UDEK) bağlı olarak çalışan Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) başkanlığını 2012-2014 yılları arasında yapmış olup 2014-2016 dönemi için tekrar başkan
seçilmiştir.
Dr. Gürsel LEBLEBİCİOĞLU koordinatörlüğünde TOTBİD Genel Merkezinde
25 Ekim 2014 tarihinde Soru Hazırlama, Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı ve 17
Ekim 2015 tarihinde TOTEK Eğitim Çalıştayı yapıldı.
Türk Ortopedik Araştırma Konseyi’nin (TOAK) 11 Mayıs 2013 tarihinde kurulmasıyla, daha önceleri TOTEK’in bünyesinde olan Araştırma Projelerini Değerlendirme ve Destek komisyonu TOAK’a devredilmiştir.
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Yedinci Dönem TOTEK Yönetim Kurulu olarak, TOTEK eğitim takvimine bağlı kalınarak belirtilen faaliyetlerin zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesine
çalışılmıştır. Faaliyetlerimize ait ayrıntılı raporlar dönem kitabının içerisinde ilgili
başlıklar altında yer almaktadır.
İki yıllık dönemimiz süresince özverili çalışmaları nedeniyle TOTEK yönetim
kurulu ve Komisyonlarımızın tüm başkan ve üyelerine, maddi ve manevi desteklerini
esirgemeyen TOTBİD Başkanı Prof. Dr. Sait Ada’ya ve Yönetim Kurulu Üyelerine,
ayrıca varlıklarını her an yanımızda hissettiğimiz TOTBİD ve TOTEK sekreteryası ile
çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederiz.
Yedinci Dönem (2013-2015) TOTEK YK adına
Prof. Dr. İrfan ESENKAYA
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KURUM ZİYARETLERİ VE AKREDİTASYON KOMİSYONU
RAPORU
Dr. Esat Kıter, Dr. Emre Çullu
Eğitim kurumlarının ziyareti, temel olarak eğitimin standardize edilmesini amaçlayan bir saha çalışmasıdır. Hakkında en yetkin metodun halen bilinemediği tıpta
mezuniyet sonrası eğitim, cerrahi branşlarda el becerisinin ve buna bağlı usta-çırak
ilişkisinin de devreye girmesiyle değerlendirmesi daha zor bir hal alır. Bu zorluğu
aşmadaki en önemli faktör ise “ziyaret” adı altında yüz yüze yapılan görüşmelerle
eğiten ve eğitilen unsurları eğitimin alındığı merkezde izlemektir. Kurum ziyaretleri
bir yargı ya da eleştiri mekanizmasına sahip değildir. Ziyaret esnasında üzerinde durduğumuz ana konunun eğitim olduğu düşünülürse, önerilerle, ziyaret edilen kurumların standartlara yaklaşabilmesi için eğitimi veren ve eğitimi alanlar motive edilmeye
çalışılır. Bu konu ile ilgili tanımları ve sürecin tarihsel evrimini içeren kapsamlı metin
de ilginize sunulmuştur. (EK 1)
TOTEK Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Yönergesi 29.09.2012
tarihli TOTEK-TOTBİD ortak toplantısında ve 11.11.2012 tarihli TOTBİD toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. Takibinde TTB-UDEK’in de desteği ile kurum
ziyaretlerinin (akreditasyon sürecinin) esasları ve eğitimi değerlendirme standartları
belirlenmiştir. Bu standart değerler belirlenirken, konuyla ilgili geniş birikimi olan
ABD’ndeki ACGME’nın (Accreditation Council for Graduate Medical Education) ilkeleri, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm komisyonu (TTB-UDEK) tarafından 2011
yılında yayınlanan “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları” kitapçığı ve TOTEK
ulusal çekirdek eğitim programı kılavuz alınmıştır. UEMS’in (Union Européenne des
Médecins Spécialistes) konu ile ilgili uzmanlık ve yetkinlik tanımlamaları da gözden
geçirilmiştir. Standartların ülkemize özgü olması gereken eşik değerleri ise kayıtlı
91 eğitim kurumu üzerine yapılan ankete (geri dönüş yapan 59 kurumun verileri ile)
dayandırılarak belirlenmiştir.
TOTEK misyon olarak “Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki kişi
ve kurumların eğitim ve araştırma ile ilgili gereksinim ve sorunlarını saptamak, çözümler geliştirmek, eğitim ve araştırma kalitesini artırmak üzere hedefler belirleyerek
planlama yapmak ve standart eğitim ile özgün araştırma etkinlikleri sunarak verilen
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sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeyde olmasını sağlaması” ilkesini benimsemiştir. Bu
doğrultuda, ortopedi eğitimi veren merkezler tarafından kurum ziyaretlerinin içselleştirilmesi ve bu kavramın geleneksel hale gelmesi yukarıda belirtilen hedefe ulaşmadaki en önemli basamaklardan birisidir. TOTEK tarafından bu konuda yürütülen
çalışmalar sonucunda 23 Kasım 2012 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalı, 27.04.2014 tarihinde Ankara GATA Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 07.09.2013 tarihinde İstanbul Metin Sabancı
Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ve 28.10.2013
tarihinde İzmir Tepecik EAH Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği uzmanlık eğitim programı TOTBİD Yönetim Kurulu’nca da onaylanarak akredite edilmiştir.
Yedinci dönemde kurum akreditasyonu için iki kliniğin başvurusu olmuştur. Ön
değerlendirmeler sonrasında bu iki kurum TOTEK’in ilgili komisyon üyeleri ve TTB
temsilcisi ile oluşturulan bir kurul tarafından ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretler sonucunda akreditasyon süreci bir kurum için tamamlanmıştır. Diğer kurumun süreci hala
devam etmektedir. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 9 Ekim 2015 tarihinde ziyaret edilmiştir. Bu ziyaret sonucunda hazırlanan
rapor 16 Ekim 2015 tarihli TOTEK yönetim kuruluna sunulmuş ve başvuru sahibi
kurumun değerlendirmesi olumlu bulunarak akredite edilme önerisi ile TOTBİD yönetim kuruluna yönlendirilmiştir.
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ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ
Dr. Volkan Öztuna
Eğitim ve araştırma etkinlikleri evrensel boyutta somut ölçütlerle değerlendirilir.
Bu ölçütler, akademik atama ve yükseltme süreçlerinde asgari koşulları belirleyen temel
unsurlardır. Ülkemizde, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın 65. Maddesi (Öğretim
Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği) ve Sağlık Bakanlığının Atama ve Nakil
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri adayları değerlendirecek ön koşulları belirlemektedir.
Yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere yardımcı olmak ve akademik kadronun niteliğini yükseltmek amacıyla TOTEK tarafından ülkemiz gerçekleri göz önüne alınarak “Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri” aralıklarla güncellenmektedir.
Bu ölçütler oluşturulurken basit ve uygulanabilir olmalarına, haksız rekabete ve ara
yollara olanak tanınmamasına, üretkenliği ve özgünlüğü ortaya koyabilmesine özen
gösterilmektedir.
TOTEK’in akademik atama ve yükseltme ölçütlerindeki hedefleri:
Profesör, doçent ve eğitim görevlisi yayınlarını gönderirken etki değeri yüksek
olan uluslararası seçkin dergileri hedeflemeleri beklenmektedir. Science Citation Index-Expanded (SCI-E) ve Social Science Citation Index (SSCI) veri tabanları kapsamında toplam 7621 dergi bulunmaktadır. Bu dergilerde yayımlanan makalelerin aldığı
atıf sayıları farklılıklar gösterir ve 300 adet dergide (toplam dergi sayısının %4’ü)
yayımlanan makaleler atıfların %51’in alır (James Testa, 2008 verileri, Thomson
Reuters). Bu 300 dergi, SCI dar listede yer almakta ve daha özgün çalışmaları yayımlamaktadır. Ortopedi ve Travmatoloji disiplini ile ilgili olarak SCI dar listede 20 dergi
bulunmaktadır. Adayların bu dergilerde yayın yapması özendirilmelidir.
Bu bağlamda TOTEK Başkanı ve TOTBİD Başkanı imzası ile ülkemizdeki tüm
ortopedi ve travmatoloji profesörlerine bir mektup gönderilerek bu konudaki ilkeler
hatırlatılmıştır. Kurumsal olarak alınan bu karar Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün ilgili
komisyonlarına resmi olarak iletilmiştir.
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TOTEK AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ
TOTEK
Yeterlik Belgesi

Yayın*

Baş asistan /
Yardımcı Doçent

+

3

Eğitim Görevlisi

+

7

Doçent

+

7

Profesör

+

8

Not

Adayın birinci isim olduğu
araştırma makalelerinden en az
birisinin SCI dar listedeki
dergilerde yayımlanmış olması
beklenmektedir.
Adayın doçentlik sonrası yaptığı
ve birinci isim olduğu araştırma
makalelerinden en az birisinin
SCI dar listedeki
dergilerde yayımlanmış olması
beklenmektedir.

* Indeks Medikus, SCI ve SCI-E kapsamındaki dergilerde orijinal araştırma makalesi veya olgu sunumu.

2013 Yılında SCI Dar Listedeki Ortopedi ve Travmatoloji Dergileri*
CORR, J Hand Surg, JBJS Am, Spine, JBJS Br, Acta Orthop, J Orthop and
Sports Physc Therapy, Physical Therapy, Am J Sports Med, J Orthop Res, Arthroscopy, JOT, Clin Biomechanics, J Shoulder Elbow Surg, Clin J Sports Med, Knee
Surg Sports Trauma Arth. Connec Tissue Res, Orthop Clin North Am, Osteoarth and
Cartilage, Gait and Posture

*SCI Dar Listede bulunan ancak ortopedi ve travmatoloji alt başlığı altında yer
almayan dergilerde yayımlanmış, içeriği ortopedi ve travmatoloji ile ilintili olan makaleler de bu kapsamda değerlendirilebilir.
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YENİDEN BELGELENDİRME KOMİSYON RAPORU
2013-2014
Dr. Fırat Yağmurlu
Pek çok gelişmiş ülke mesleki yeterlik belgelerini, mesleki standartların kanıtı
olarak kullanmakta ve yasal olarak meslek icrası için gerekli saymaktadır. Ülkemizde
henüz yasal alt yapısı olmamakla beraber pek çok tıpta uzmanlık derneği yeterlik
belgelendirmesine başlamıştır. TOTEK 2002 yılından beri vermekte olduğu yeterlik
sertifikaları ile bu alanda ülkemizde liderlik eden mesleki kuruluşların başında gelmektedir.
Yeterlik belgelerinin belirli aralıklarla yenilenmesi tüm dünyada yaygın bir uygulamadır. TOTEK yeterlik belgelerinin süresi de 10 yıl olarak belirlenmiştir. İnsan
sağlığı gibi önemli bir konuda, bilgi ve teknolojinin sürekli gelişimi de göz önüne
alındığında yeniden belgelendirmenin zorunluluğu anlaşılacaktır. TOTEK’in yeniden
belgelendirme yapmaktaki amacı üyelerimizin “eğitim etkinliklerini bireysel olarak
sürdürdüğünü” belgelerle doğrulamasıdır.
TOTEK yeniden belgelendirme süreci 2013 tarihinde başlatılmış ve yeterlik sertifikası sahiplerine yenileme için başvurmaları için çağrıda bulunulmuştur. Ekim 2014
tarihinde yeterlik sertifikasının süresi dolan üyelerimiz için e-posta yoluyla çağrı yinelenmiştir. 2015 ve önümüzdeki yıllar için de bu çağrılar yapılmaya devam edecektir.
Yönetmelik gereği yeniden belgelndirme 3 yolla olabilmektedir.
1. TOTEK yeniden belgelendirme ölçütleri (EK 2) uyarınca son 5 yılda 50 puan
değerinde etkinlikte bulunmak,
2. Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim (TTB
STE/SMG) yönergesine (EK 3) göre son 5 yılda 250 STE/SMG kredisi elde
etmiş olmak
3. Yeniden TOTEK yeterlik sınavına girerek başarılı olmak
i.

Ayrıca tüzüğün 14.2 maddesine dayanarak alınan 29.09.2012/5 tarih/sayılı TOTEK –TOTBID ortak yönetim kurulları kararı gereği, TOTEK
Belgesi sahibi olduktan sonra Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Yeterlik
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(European Board of Orthopedics and Traumatology - EBOT) sınavlarına
girerek başarılı olan üyelerimizin yeniden belgelendirme süreci, EBOT
sertifikasının hakedildiği tarihten başlamak üzere yeni bir 10 yıl olacak
şekilde düzenlenmiştir.

Yeniden belgelendirme sürecinin başladığı 2013’ten bu yana 2002’de yeterliğe
hak kazanan 65, 2003 yılında 6 ve 2004’te yeterlik belgesi alan 22, toplam 93 meslektaşımız yeniden belgelendirmeye hak kazanmışlardır. Yıllara göre değerlendirildiğinde 2002 yılı için %24, 2003 yılı için %31 ve 2004 yılı için %55 oranında yeniden
belgelendirme yapılmıştır. Başvurular açısından sevindirici olan hemen tamamının
olumlu sonuçlanabilmiş olmasıdır.
Yeniden belgelendirme başvuruları incelendiğinde tamamının TOTEK yeniden
belgelendirme ölçütleri ile yapıldığı ve diğer 2 seçeneğin kullanılmadığı görülmektedir.
Yeniden belgelendirme için başvuruların artması ilerideki dönem için en büyük
dileğimizdir. Yeterlik belgesi ve bunun yeniden belgelendirmesinin yasal bir zorunluluk olmaması bu konudaki en önemli engeldir. Modern dünyada tüm konularda
standardizasyon ve belgelendirmenin giderek yaygınlaşmakta olduğu göz önüne alındığında bir süre sonra yeterlik konusunun yasal altyapı kazanabileceği göz önünde tutulmalıdır. TOTEK olarak yeniden belgelendirme çalışmalarına artan bir hızla devam
etmek amacımızdır. Bu itibarla yeterlik belgelerinin süresi dolan ve dolmakta olan
meslektaşlarımıza yeniden belgelendirme için başvurmaları konusunda bir kez daha
çağrıda bulunmak isteriz.
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2014 UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS)
Dr. Gürsel Leblebicioğlu
Beşinci Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS) 31 Mayıs 2014 tarihinde, saat
11.00 ile 12.30 arasında, 58’i Tıp Fakültesi Anabilim Dalı ve 27’si Sağlık Bakanlığı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kliniği olmak üzere toplam 85 merkezde ve 725 uzmanlık öğrencimizin katılımı ile eşzamanlı olarak gerçekleşti.

A. SORULAR
Bu sınav, bir bilgi, düşünce veya tercih belirten tümce veya tümcelerin doğru
veya yanlış olduğunu sorgulayan 200 sorudan oluşturuldu. Yanıt seçenekleri “doğru”,
“yanlış” veya “bilmiyorum” şeklinde idi. Adaylardan kararsız oldukları yanıtlarda
“bilmiyorum” seçeneğini seçmeleri istendi. Doğru olmayan her yanıt, bir doğru yanıtın silinmesine neden oldu. Bu yöntemin temel nedeni, tüm sorulara yalnızca doğru
veya yanlış yanıtının verilmesi durumunda soruların %50 kadarının zaten doğru olarak yanıtlanmasının ortadan kaldırılmasıdır. 200 soruluk bu sınav için 90 dakikalık
bir süre verildi.
Sorular, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Yönetim Kurulu üyeleri tarafından hazırlandı. Soru hazırlanması sırasında kaynak olarak TOTBİD’in
ilgili internet sayfasında da (http://totek.totbid.org.tr/Content.aspx?p=2119) belirtilen
yayınlara başvuruldu. Bu yayınlar şunlardır:
•

Review of Orthopaedics: Expert Consult - Online and Print, 6. Basım (25 Mayıs 2012). Mark D. Miller MD, Stephen R. Thompson MBBS MEd FRCSC,
Jennifer Hart MPAS.

•

Orthopaedic Basic Science: Foundations of Clinical Practice, Fourth Edition
by Regis O’Keefe, Joshua J Jacobs, Constance R. Chu and Thomas A. Einhorn (15 Ocak 2013)

•

Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics. 4. Basım, 2007. John Herring.

•

Campbell’s Operative Orthopaedics. 12. Basım, 2012. S. Terry Canale, James
H. Beaty,
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•

Rockwood and Green’s Fractures in Adults. 7. Basım, 2009. Robert W.
Bucholz, James D. Heckman MD, Charles M. Court-Brown MD FRCS Ed
(Orth), Paul Tornetta III MD.

•

Rockwood and Wilkins’ Fractures in Children. 7. Basım 2010. James H. Beaty MD, James R. Kasser MD.

•

Çocuk Ortopedisi. 2012. Emre Çullu. Bayçınar Tıbbi Yayıncılık.

•

TOTEK Yeterlik Sınavına Hazırlık, 2013 İlhami Kuru, Bayt Tıbbi Yayıncılık.

•

TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Temel Bilimler ve Araştırma Kitabı, 2013,
Feza Korkusuz, Bayt Tıbbi Yayıncılık.

•

Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Kitabı, 2013, Nevzat Dabak, Bayt Tıbbi
Yayıncılık.

TOTEK Yönetim Kurulu 2013-2014 dönemi toplantılarında hazırlanan tüm sorular tek tek ele alındı, gerekiyor ise düzeltildi, yalınlaştırıldı ve 2014 sınavında kullanılacak sorular belirlendi. Bilginin her düzeyini ölçmek hedeflenerek, değişik zorluk
düzeyinde sorular seçildi. Bu sorular Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi
ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doç Dr Melih Elçin tarafından değerlendirildi ve teknik analizleri yapıldı. Soru yazım ilkeleri göz önünde tutularak,
gerekli görülen değişiklik ve düzeltmeler yapıldı. Doğru/Yanlış yanıt oranları istenilen düzeye getirildi. Konu kapsamına göre Tablo A’da belirtilen oranlarda dağılımları
yapıldı. Her soru sadece bir konu kapsamına atandı.
Kapsam
Temel ve Genel Ortopedi
Pediyatrik Ortopedi
Travmatoloji
Omurga Cerrahisi
El ve Üst Ekstremite Cerrahisi
Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi
Spor Yaralanmaları, Artroskopi, Diz Cerrahisi
Artroplasti, Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi
Ortopedik Onkoloji

Soru sayısı
30
21
26
19
20
20
23
20
21

Soru Yüzdesi
%15
%10.5
%13
%9.5
%10
%10
%11.5
%10
%10.5

Tablo A. 2014 yılı UEGS sorularının konu kapsamına göre dağılımları görülmektedir.
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B. SINAVIN ORGANİZASYONU
Sınav ile ilgili olarak Aralık 2013, Şubat 2014 ve Nisan 2014 de üç kez bilgilendirme-hatırlatma duyurusu yapıldı.
Soru kitapçıkları sınavdan iki hafta önce TOTBİD merkezinde basıldı. Cevap
kağıdı olarak kullanılan optik formlar Akbim Koç Bilgisayar İşletmesi, İzmir’de basıldı. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak optik formda TC kimlik numarasına da yer
verildi.
Sınavdan 10 gün önce gözetmenlere sınav ile ilgili bilgilendirme mektuplarını,
soru kitapçıklarını, cevap formlarını, geri kargolama için gereken zarfları, kurşun kalem-silgi-kalemtraş gibi kırtasiye malzemelerini ve TOTBİD anket formunu içeren
kutular kargolandı. Bu kargoların alıcılara ulaşıp ulaşmadığı teyid edildi.
Sınav oturumları büyük ölçüde uzmanlık eğitimi öğrencilerinin çalışmakta olduğu kurumlarda yapıldı. Gözetmenler, sınavın yapıldığı kurumda görev yapmamaları
ilkesine dayanarak, kurum dışı ve TOTEK Sertifikasına sahip olan meslektaşlarımızdan seçildi. Gözetmenlerin sınav yerlerine ulaşımlarının sağlanması için gerekli hazırlıklar TOTBİD sekreterliği tarafından yapıldı.
Sınava girebilecek uzmanlık öğrencilerinin listeleri, eğitim aldıkları kurum yetkilileri ile görüşülerek oluşturuldu. 92 eğitim veren merkezden 85 inde uzmanlık
öğrencisi mevcuttu. Bu 85 kurumda sınava girme koşullarına sahip olan 813 aday
belirlendi. Bu 813 adaydan ikisi sınav sırasında yurt dışında bulunacaklardı. 28 aday
sınava katılamayacakları ile ilgili gerekçe bildirdiler. 58 aday gerekçe bildirmeksizin
sınava katılmadı. Sınava toplam 725 kişi katıldı ve katılma oranı %89 olarak gerçekleşti. İstanbul-Trakya Bölgesinde 264, İç Anadolu Bölgesinde 193, Ege Bölgesinde
115, Mersin-Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 59, Doğu Anadolu Bölgesinde 52 ve
Karadeniz Bölgesinde 42 aday sınava girdi.

C. SINAV SONRASI
Sınav sonrasında, sınav soru ve yanıtları TOTBİD internet sayfasında (http://
www.totbid.org.tr/upload/files/2014%20SORU%20ve%20CEVAPLAR%283%29.
pdf) yayınlandı. Soru itirazları için tanınan süre içinde 8 soruya 9 itiraz geldi. Bu
itirazlar değerlendirildi ve gerekli kaynaklar eklenerek itiraz sahipleri bilgilendirildi.
Bu itirazlar nedeni ile soru iptali gerekmedi.
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Cevap formları tüm merkezlerden kargo ile toplanarak, Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı sekreterliğine ulaştırıldı. Yine aynı şekilde,
2010-2013 yılları arasındaki dört sınava ait basılı ve elektronik belgeler, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’ndan teslim alınarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı sekreterliğine ulaştırıldı. Burada sınavın analizleri yapıldı. Kişisel ve kurumsal sonuçlar ile gelişim belgeleri hazırlandı.
Temmuz 2014 ayının üçüncü haftasında sonuç ve gelişim belgeleri ilgili anabilim dalı
başkanlarına ve eğitim sorumlularına kargo ile yollandı.
Sınav ile ilgili optik cevap formları da dahil olmak üzere tüm basılı ve elektronik
belgeler sınav ile ilgili değerlendirmeler tamamlandıktan sonra TOTBİD idari merkezine teslim alındı.

D. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. GENEL DEĞERLENDİRME
31 Mayıs 2014 tarihinde yapılan UEGS’na 725 uzmanlık öğrencisi katılmıştır.
Katılımcıların kıdem yıllarına göre dağılımı Grafik 1.1’de gösterilmiştir.

Grafik 1.1: 2014 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre dağılımı.
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Son beş yılda (2010-2014) UEGS’na katılan uzmanlık öğrencilerinin kıdem yıllarına göre dağılımı Tablo 1.1’de verilmiştir.
Tablo 1.1: 2010-2014 yılları arasında UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre
dağılımı.
Kıdem Yılı

2010 n (%)

2011 n (%)

2012 n (%)

2013 n (%)

2014 n (%)

1

130

(21,1)

152

(21,8)

161

(22,6)

129

(17,8)

48

(6,6)

2

130

(21,1)

147

(21,1)

155

(21,7)

152

(21,0)

160

(22,1)

3

106

(17,2)

154

(22,1)

146

(20,5)

154

(21,2)

145

(20,0)

4

107

(17,4)

120

(17,2)

148

(20,8)

144

(19,9)

161

(22,2)

5

134

(21,8)

111

(15,9)

99

(13,9)

133

(18,3)

92

(12,7)

6

8

(1,3)

12

(1,7)

4

(0,6)

13

(1,8)

119

(16,4)

Toplam

615

696

713

725

725

2014 UEGS katılımcılarının genel net sınav ortalaması 38,4 (min:-10 – max:106)
olarak gerçekleşmiştir. Doğru yanıtların ortalaması 90,1 (15 - 148) iken yanlış yanıtların ortalaması 51,6 (11 - 94) olmuştur. Boş bırakılan ya da “bilmiyorum” olarak
işaretlenen soruların ortalaması ise 58,3 (0 - 169) olmuştur. Son beş yılda tüm sınav
katılımcıları üzerinden bakıldığında doğru ve yanlış işaretlenen ile boş bırakılan soruların ortalamaları ve yüzde net puanlar Tablo 1.2’de verilmiştir.
Tablo 1.2: 2010-2014 yılları arasında UEGS katılımcılarının yanıtlarının ve
yüzde net puanlarının dağılımı.
Yıllar

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Boş

Yüzde Puan

2010

100

51,9

30,0

18,2

21,9

2011

100

50,1

31,7

18,2

18,4

2012

100

46,8

27,2

25,9

19,6

2013

100

49,1

24,3

26,6

24,8

2014

200

90,1

51,6

58,3

19,2
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2014 Yılı Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavını genel olarak değerlendirdiğimizde
doğru yanıtlanan soru sayısında hafif bir azalma olmakla birlikte yanlış işaretlenen
sorular geçmiş yıllardakine benzer bir sayıdadır. Boş bırakılan ya da “bilmiyorum”
olarak işaretlenen soru sayısında hafif bir artış gözlenmiştir. 2014 yılında sınavda kullanılan soru sayısının 200 olması bir anlamda ölçmenin niteliğini yükseltmiş olacağından bu sonuçlar elde edilmiş olabilir. Daha önceki raporlarda boş bırakılan ya da
“bilmiyorum” olarak işaretlenen sorularla ilgili yapılan değerlenme bu yıl ki sonuçlar
için de geçerli olabilir: Katılımcılar, “bilmiyorum” seçeneğinin de yer aldığı “doğru/
yanlış testi”ne her geçen yıl daha çok uyum sağlamaktadır.

2. KIDEM YILLARINA GÖRE TÜM SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
2014 UEGS katılımcılarının kıdem yılları göz önünde bulundurulduğunda sınavdaki soruları doğru ve yanlış yanıtlama ortalamaları ile boş bırakma ya da “bilmiyorum” olarak işaretleme ortalamaları Grafik 2.1 ve yüzde puan ortalamaları Grafik
2.2’de verilmiştir. Kıdem yılları arttıkça doğru sayılarının artması ve boş bırakılan ya
da “bilmiyorum” olarak işaretlenen soru sayılarının azalması; başarı puanlarının artış
göstermesi gelişim sınavlarında oluşması beklenen bir durumdur.

Grafik 2.1: 2014 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre doğru ve yanlış
yanıt ortalamaları ile boş bıraktıkları/bilmiyorum olarak işaretledikleri soruların
ortalamalarının dağılımı.
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Grafik 2.2: 2014 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre başarılarının
(yüzde puanlarının) değişimi.
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3. SINAVIN KONU ALANLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
2014 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
3.1’de sunulmuştur.
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Tablo 3.1: 2014 UEGS katılımcılarının konu alanlarına göre yanıtlarının ve
yüzde performanslarının dağılımı.
Konu Alanları
Soru sayısı
Temel-Genel Ortopedi
30
Travma
25
Pediatrik Ortopedi
21
Omurga Cerrahisi
20
El, El Bileği ve Üst
17
Ekstremite Cerrahisi
Ayak, Ayak Bileği Cerrahisi
23
Spor Travmatolojisi,
23
Artroskopi ve Diz Cerrahisi
Ortopedik Onkoloji
21
Erişkin Rekonstrüktif
20
Cerrahi
Toplam
200

D
13,4
15,9
9
7,6

Y
8,8
4,5
6,2
4,6

B
7,8
4,6
6,1
7,8

N
4,6
11,4
2,8
3

%P
15,3
45,6
13,3
15,0

6,3

4,8

5,9

1,5

8,8

8,3

5,8

8,9

2,4

10,4

8,9

8,5

5,5

0,4

1,7

10,7

4,4

5,9

6,2

29,5

10,1

3,9

6

6,2

31,0

90,2

51,5

58,5

38,5

19,3

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

2014 UEGS katılımcılarının sınavı oluşturan 9 konu alanındaki başarılarının yüzdelik olarak ifade edilişine göre dağılımı Grafik 3.1’de gösterilmiştir. En yüksek performans ‘travma’ konu alanında gerçekleşirken (%45,6) en düşük performans ‘spor
travmaları, artroskopi ve diz cerrahisi’ konu alanında gerçekleşmiştir (%1,7).
Grafik 3.1: 2014 UEGS katılımcılarının konu alanlarındaki yüzde başarılarının
dağılımı.
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4. SINAVIN KONU ALANI VE KIDEM YILINA GÖRE
DEĞERLENDİRİLMESİ
2014 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre her bir konu alanındaki yüzde
performansları Grafik 4.1’de verilmiştir.

Grafik 4.1: 2014 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre konu
alanlarındaki yüzde performanslarının dağılımı.
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Grafik 4.1’de görüldüğü gibi sınavın ‘temel ve genel ortopedi” alanı dışında kalan
konu alanlarının tümünde kıdem yılı arttıkça yüzde performans da artmaktadır. ‘Temel ve genel ortopedi’ alanı daha kuramsal bir alan olup yıllar içinde aynı düzeylerde
seyreden bir performans eğrisine sahiptir.
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5. SINAV ANALİZLERİ

2014 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.
2014 yılından itibaren soru sayısının 200’e çıkarılması alan konularının kapsanmasını
arttırmıştır. Tüm bu çalışmalar sınav geçerliğinin bir göstergesi olan kapsam geçerliğinin sağlandığını göstermektedir.
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 değer 0,80 ve üzeri olmasıdır. 2014
UEGS sonrasında yapılan hesaplamada KR-20 katsayısı 0,89 olarak bulunmuştur.
Daha önceki yıllarda güvenirlik hesaplamaları Crohnbach α katsayısı ile yapılmış olmakla birlikte değerler 0,83-0;88 aralığında değişmektedir.
Bu sonuçlarla 2014 UEGS’nin geçerliği ve güvenirliği gösterilmiş bir sınav olduğu ortaya konmuştur.

6. SORU ANALİZLERİ
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.
2014 UEGS sonrası yapılan değerlendirmelerde sınav sorularının zorluk ve ayırdedicilik derecelerine göre dağılımları Grafik 6.1, Grafik 6.2 ve Tablo 6.1’de verilmiştir.
Bu değerlendirmelere bakıldığında sınavda kullanılan soruların %71’inin amaca
uygun sorulardan oluştuğu görülmektedir ve elde edilen değer geçmiş yılın değerinden (%63) yüksektir.
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Grafik 6.1: 2014 UEGS sorularıın zorluk derecelerine göre dağılımı.
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Grafik 6.2: 2014 UEGS sorularının ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı.
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Tablo 6.1: 2014 UEGS soruların zorluk ve ayırdedicilik derecelerine göre
dağılımı.
2014 UEGS
ZORLUK

Çok zor
Zor
Orta
Kolay
Çok kolay
TOPLAM

Ayırdedici
0
11
21
15
0
47

AYIRDEDİCİLİK
Dikkat
edilmeli
1
6
23
11
16
10
17
6
0
5
57
38

Düzeltilmeli

Kullanılmamalı
27
10
6
7
8
58

TOPLAM
34
55
53
45
13
200

7. SONUÇ
2014 Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda;
•

Sınavın kapsam geçerliği vardır (alan dağılımı ve her alana yönelik sorulan
soru sayısının arttırılmış olmasının sonucu).

•

Sınavın güvenirliği yüksektir (KR-20: 0,89).

•

Sınavda sorulan soruların %71’i kabul edilebilir ayırdedicilik düzeyine (≥
0,20) sahiptir.

•

Sınavdaki soruların zorluk düzeyi dağılımı zor sorulardan yana kaymıştır
(dengeli dağılım tercih edilir).

•

Sınavın geneline bakıldığında kıdem yılı arttıkça elde edilen başarı puanları
da artmıştır (beklenen ve istenen durum).

•

Sınavın geneline bakıldığında en yüksek performans ‘travma’ konu alanında
gerçekleşirken (%45,6) en düşük performans ‘spor travmaları, artroskopi ve
diz cerrahisi’ konu alanında gerçekleşmiştir (%1,7).

•

Sınavın ‘temel ve genel ortopedi” alanı dışında kalan konu alanlarının tümünde kıdem yılı arttıkça yüzde performans da artmaktadır. ‘Temel ve genel
ortopedi’ alanı yıllar içinde aynı düzeylerde seyreden bir performans eğrisine
sahiptir.
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Konu alanı, performans ve soru özellikleri ilişkisinde anlamlı yorumlar yapılabilmesi için Tablo 7.1 hazırlanmıştır.
Tablo 7.1: Soruların konu alanlarına göre ayırdedicilik ve zorluk
derecelerinin dağılımı ile konu alanlarındaki performanslar.
Ayırdedici
Zor

Orta

Kolay

Ayırdedici
değil

15,3

8

4

2

16

13,3

8

7

1

6

45,6
15,0

2
5

5
3

15
4

3
7

17

8,8

7

4

2

4

23

10,4

10

4

2

7

23

1,7

5

5

4

9

21

31,0

4

7

6

3

20

29,5

2

8

7

4

Soru
sayısı
30

%Performans

Pediyatrik ortopedi

21

Travma
Omurga Cerrahisi
El, El Bileği ve Üst
Ekstremite Cerrahisi
Ayak, Ayak Bileği
Cerrahisi
Spor Yaralanmaları,
Artroskopi, Diz
Cerrahisi
Erişkin Rekonstrüktif
Cerrahi

25
20

Ortopedik Onkoloji

Temel-Genel Ortopedi

TARTIŞMA
Ortopedi ve travmatoloji alanında uzmanlık eğitimi, geleneksel ve doğru olarak
öğrencilerin bilgi ve deneyimi talep etmesine, deneyimli cerrahların ise bilgi ve birikimlerini arz etmesine; kısaca “usta-çırak ilişkisi” ne dayalıdır. Kıdemli cerrahlar,
olgu tartışmaları, klinik vizitler veya ameliyat öncesi tartışmalarda asistanlarının bilgi
düzeyini anlamaya ve onların eğitimine bu şekilde yön vermeye çalışırlar. Eğer bu
değerlendirmeler ülke genelinde tüm uzmanlık öğrencilerine yapılabilir ise, ortopedi
ve travmatoloji eğitiminin genel durumunu anlamak ve ihtisas eğitimi programlarını
ülke gereksinimlerini göz önünde tutarak oluşturmak olanağı ortaya çıkar. İlk kez bir
ülke genelinde ihtisas sırasında sınav yapma geleneği 50 yıldan uzun bir zaman önce
1963 yılında muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri ile başladı. Ülkemizde ise buna
benzer bir sınav “Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı” adı ile TOTBİD-TOTEK tarafın-
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dan ilk kez 29 Mayıs 2010 tarihinde Sayın Prof Dr Semih Aydoğdu önderliğinde Tıp
Fakülteleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı uzmanlık eğitimi veren kuruluşları kapsayacak şekilde gerçekleştirildi.
Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavının amacı, ortopedi ve travmatoloji uzmanlık
eğitimi alan öğrencilerde ortopedi ve travmatoloji bilgisinin zaman içindeki değişimini belirlemek ve buna dayalı olarak kişisel ve kurumsal eğitim programlarına yön
vermektir. Bu sınavda bir geçme-kalma eşiği yoktur. Seçme veya sıralama amacını
taşımaz. Sınavdan ede edilen sonuçlar sadece adaylar ve anabilim dalı başkanları veya
eğitim sorumluları ile paylaşılmaktadır. Verilerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilmektedir. Hem her yıl ülkemiz genelinde yapıldığı için o yıla ait genel verileri elde
etme şansını; ve hem de ardışık olarak her yıl tekrarlandığı için belirli bir adaya veya
kuruma ait gelişim sürecini değerlendirme olanağını sunmaktadır. Sınavda ortopedi
ve travmatolojinin üst uzmanlık konuları da ayrı ayrı değerlendirildiği için eğitimin
içeriğini, ülke gereksinimlerine göre geliştirebilme olanağı da belirmektedir. Uzmanlık eğitimi sırasında yapılan sınavlarda elde edilen sonuçlar, daha ileride girilebilecek
başka sınavların sonuçları ile de uyumluluk gösterebilmektedir.
Soru tipi seçimi
•

Ortopedi ve Travmatoloji, hem köklü bir kuramsal birikimi ve hem de ileri bir lokomotor beceri dağarcığını gerektiren çok geniş bir çalışma alanını
içermektedir. Test biçimindeki hiçbir sınavın, ortopedi ve travmatoloji ile ilgili ölçme ve değerlendirmede yeterli ve mutlak doğru olamayacağı muhakkaktır. Bu sınavın sonuçlarına bakarak bir uzmanlık öğrencisinin ihtisasını
tamamlayacak düzeye gelip gelmediğine karar vermek uygun olmaz. Soru
içeriklerinin zenginleştirilmesi ve metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video
kaydı ve animasyonlar gibi çoklu ortamların da kullanıldığı soruların üretilmesi, kuşkusuz sınav sonuçlarının güvenilirliğini artıracaktır. TOTBİD Yeterlik Sınavı ve TOTEK Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı kesintisiz şekilde
yeni soru üretimini zorunlu kılmaktadır. Soru üretimine katkıda bulunan kişi
sayısı son derece kısıtlıdır. Üretilen bu soruların bir bölümünün sınavlarda
kullanılabilmesi için de önemli ölçüde geliştirilmesi gerekmektedir. Nitelikli
soru üretimini artırmak için TOTEK in ölçme, değerlendirme ve soru hazırlamaya yönelik çalıştaylar düzenlemesi yararlı olabilir.
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2009 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletlerinde ihtisas sırasında yapılan gelişimi sınavı geleneksel test sınavından çıkılarak, bilgisayar ortamında
DVD ile yapılmaya başlanmıştır. Bu yöntemde adayların memnuniyeti yüksektir8. Bilgisayar ortamında yapılan sınav uygulama sorunlarını ve yüksek
maliyeti getirmekle birlikte; video kayıtları ve renkli fotoğraflar dahil olmak
üzere çoklu ortam içeren soruların sınav kapsamına alınmasını sağlayarak
sınav kalitesini yükseltibilir.

Soru sayısı ve süresi
•

Soru sayısı bu yıl 200 olarak belirlendi. Bunun artışın temel nedeni sınav
sonuçlarının özellikle ortopedi ve travmatolojiye ait üst uzmanlık konularındaki başarı puanlarının güvenilirliğini artırmaya yönelik idi. Sınav süresi
önceki yıllara ait deneyimlere dayanılarak 90 dakika olarak belirlendi ve gözetmenlerden ve sınava giren kişilerden bu süre ile ilgili olumsuz geri dönüş
alınmadı.

Gözetmenlerin belirlenmesi
•

Gözetmenlerin çoğu aynı ilden seçilmiş olmakla birlikte, bazı gözetmenlerin
şehirlerarası yolculuk yapmak zorunlulukları olmuştur.

Konu kapsamları ve soru dağılımları
•

Ortopedi ve Travmatolojinin konu kapsamında zaman içinde önemli değişiklikler olması ve ilerideki sınavlarda bu konu başlıklarının sayısının artması
olasıdır. Bu sınavın yapıldığı tarih itibari ile güncel olan dokuz ana kapsam
seçilmiştir. Bu konu başlıklarını seçilmesinde ortopedi ve travmatoloji alanında faaliyet gösteren dernek ve şubelerin tercih ettikleri isimlendirmeler
de göz önünde bulundurulmuştur. Her bir üst uzmanlık alanını ait sonuçların
detaylı analizleri, bu konularda eğitim faaliyetleri sürdüren kurum ve kişiler için yol gösterici olabilir. Bu sınav döneminde dahil edilmemiş olmakla
birlikte ortopedik araştırma, tıp hukuku ve rehabilitasyon alanları da ileride
sınav kapsamına dahil edilebilir.

Kaynak seçimi
•

Özellikle internet ve internet bağlantılı elektronik kaynakların kolay erişilebilir hale gelmesi ve yaygınlaşması ile, ortopedi ve travmatoloji alanında
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Türkçe ve yabancı dillerde kaynak bulma sorununu büyük ölçüde ortadan
kalkmıştır. Bunun yanısıra TOTBİD in sınavlarda kaynak olarak kullanılabilecek yayınlarının sayısı da giderek artmaktadır. Uzmanlık eğitimi alan kişiler kendi eğilim ve tercihlerine göre çok farklı biçimlerde pek çok kaynaktan
yararlanabilmektedirler. Bu nedenlerle kaynak tercihlerini daraltmamak amacı ile başvuru kaynaklarının sayı ve çeşidi bu yıl artırılmıştır. Bazı kaynakların diğerlerine göre farklı sonuçlar alınmasına yol açabileceği bilindiği için
önümüzdeki sınavlarda kaynak belirtmemek tercih edilebilir.
TC kimlik numarasının ve sınav yılının optik forma eklenmesi
•

Önceki yılllarda sınav öncesinde optik formların doldurulması sırasında
kurum kodu ve aday kodu’nun işaretlenmesinde çok sayıda yanlış yapıldığı gözlenmişti. Bu nedenle bu yıl optik forma TC kimlik numarası eklendi.
Eğer kurum veya aday kodunun girilmesi sırasında bir hata yapılır ya da bu
kodlar girilmez ise, bunları TC kimlik numarası üzerinden düzeltebilme olanağı oluştu. Sınava ait optik cevap formlarının başlık bölümüne sınav yılının
eklenmesi, arşivleme yönünden yararlı olacaktır.

Sınav organizasyonu
•

Gözetmenlerin, Anabilim Dalı Başkanlarının, Eğitim Sorumlularının ve uzmanlık öğrencilerinin sınava ilgileri üst düzeyde idi. Bir sivil toplum örgütü
faaliyetine, ilgili kişilerin bu denli içtenlikle sahip çıkmaları, üzerinde durulması gereken çok önemli bir husustur.

Sınava katılma oranı
•

Sınava katılabilme koşullarına sahip 813 kişiden 725 i sınava katıldı. Bu %89
luk bir oranı yansıtmaktadır. 2012 ve 2013 yıllarında bu oranlar %92 ve %89
olarak bulunmuştu. Yıllar içinde bu oranda belirgin bir farklılık oluşmadığı
düşünülebilir. Bu oranın artırılması amacı ile Mayıs ayı içinde yapılan bilimsel toplantı ve kurslar dahilinde UEGS için zaman ayrılması yararlı olabilir.

Sonuçların mahremiyeti
•

Bu sınavın sonuçları sadece sınava katılan uzmanlık öğrencileri ve ilgili anabilim dalı başkanları veya eğitim sorumluları ile paylaşılmaktadır. TOTEK
Yönetim Kurul üyeleri de dahil olmak üzere sınav organizasyonunda görev
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alan hiçbir kimse, adayların kişisel sonuçlarına veya kurumsal sonuçlara erişmemektedir. Sonuçlar kendilerine ulaşan uzmanlık öğrencilerinin ve kurumların da bu sonuçları üçüncü kişilerle veya kamusal alanda paylaşmamaları
önemle tavsiye olunur.

SONUÇ
•

UEGS tüm ülke çapında kabul görmüş bir sınavdır.

•

Sınav organizasyonu kurumsal bir nitelik kazanmıştır.

•

Kişisel gelişimi yansıtmaktadır.

•

Kurumsal gelişimi yansıtmaktadır.

•

Ülkemizde ortopedi ve travmatoloji alanında eğitimin yönlendirilmesi konusunda önemli bilgiler sağlamaktadır.

•

Bu sınav sonuçları TOTBİD-TOTEK için bir kurumsal hafıza özelliği taşımaktadır. İleride ortopedi ve travmatoloji eğitimi alanında yapılacak bilimsel
çalışmalar için önemli bir veri kaynağı olma yolundadır.
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2015 UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS)
Dr. Gürsel Leblebicioğlu
Altıncı Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS) 30 Mayıs 2015 tarihinde, saat
11. 00 ile 12. 30 arasında 76 merkezde gerçekleştirildi. Sınavın yapıldığı tarihte, 92
eğitim veren kurumdan 87 sinde uzmanlık öğrencisi bulunuyordu. Bu sınava, 60’ı Tıp
Fakültesi ve 27’si Sağlık Bakanlığı Eğitim Kliniği olmak üzere toplam 87 kurumdan
718 uzmanlık öğrencimiz katıldı. Bu raporda VI. UEGS ile ilgili deneyim, görüş ve
çıkarımlar aktarılacaktır.

Rapor kapsamı
I.

Materyal
a. Sorular
b. Sınav

c. Sınav sonrası
II. Sonuçlar
III. Tartışma
IV. Çıkarımlar
V. Teşekkürler

1. MATERYAL
SORULAR
Bu sınav, bir bilgi, düşünce veya tercih belirten tümce veya tümcelerin doğru
veya yanlış olduğunu sorgulayan 200 sorudan oluşturuldu. Yanıt seçenekleri “doğru”,
“yanlış” veya “bilmiyorum” şeklinde idi. Adaylardan kararsız oldukları yanıtlarda
“bilmiyorum” seçeneğini seçmeleri istendi. 200 soruluk bu sınav için 90 dakikalık
bir süre verildi.
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Sorular, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Yönetim
Kurulu üyeleri tarafından hazırlandı. Soru hazırlanması sırasında kaynak olarak
TOTBİD’in ilgili internet sayfasında da belirtilen yayınlara başvuruldu. Bu yayınlar
aşağıda sıralanmaktadır.
•

Review of Orthopaedics. Expert Consult - Online and Print, 6. Basım (25 Mayıs 2012). Mark D. Miller MD, Stephen R. Thompson MBBS MEd FRCSC,
Jennifer Hart MPAS.

•

Orthopaedic Basic Science: Foundation sofClinical Practice. Fourth Edition
by Regis O’Keefe, Joshua J Jacobs, Constance R. Chu and Thomas A. Einhorn (15 Ocak 2013)

•

Tachdjian ‘sPediatric Orthopaedics. 4. Basım, 2007. John Herring.

•

Campbell’s Operati ve Orthopaedics. 12. Basım, 2012. S. Terry Canale, James H. Beaty.

•

Rockwood and Green ‘sFractures in Adults. 7. Basım, 2009. Robert W.
Bucholz, James D. Heckman MD, Charles M. Court- Brown MD FRCS Ed
(Orth), Paul Tornetta III MD.

•

Rockwood and Wilkins ‘Fracturesin Children. 7. Basım 2010. James H. Beaty MD, James R. Kasser MD.

•

Çocuk Ortopedisi . 2012. Emre Çullu. Bayçınar Tıbbi Yayıncılık.

•

TOTEK Yeterlik Sınavına Hazırlık. 2013 İlhami Kuru, Bayt Tıbbi Yayıncılık.

•

TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Temel Bilimler ve Araştırma Kitabı. 2013,
Feza Korkusuz, Bayt Tıbbi Yayıncılık.

•

Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Kitabı. 2013, Nevzat Dabak, Bayt Tıbbi
Yayıncılık.

TOTEK Yönetim Kurulu 2014-2015 dönemi toplantılarında hazırlanan tüm sorular tek tek ele alındı. Gerekli düzeltmeler yapıldı. Yalınlaştırıldı. 2015 sınavında
kullanılacak sorular ortak kararlar ile belirlendi. Bilginin her düzeyini ölçmek hedeflenerek, değişik zorluk düzeyinde sorular seçildi. TOTEK Yönetim Kurulunun ona-
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yından geçen bu sorular Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doç Dr Melih Elçin tarafından değerlendirildi ve teknik
analizleri yapıldı. Soru yazım ilkeleri göz önünde tutularak, gerekli görülen değişiklikler yapıldı. Doğru/Yanlış yanıt oranları istenilen düzeye getirildi. Konu kapsamına
göre Tablo 1 de belirtilen oranlarda dağılımları yapıldı. Her soru sadece bir konu
kapsamına atandı1, 15.
Tablo 1. 2015 yılı UEGS sorularının konu kapsamına göre dağılımları
görülmektedir.
Kapsama alan ı
Temel ve Genel Ortopedi
Pediyatrik Ortopedi
Travmatoloji
Omurga Cerrahisi
El ve Üst Ekstremite Cerrahisi
Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi
Spor Yaralanmaları, Artroskopi, Diz Cerrahisi
Artroplasti, Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi
Ortopedik Onkoloji

Soru sayısı
30
20
25
20
20
20

Soru Yüzdesi
%15
%10
%12.5
%10
%10
%10

25
20
20

%12.5
%10
%10

SINAV
Sınav ile ilgili olarak Anabilim Dalı Başkanları, Eğitim Sorumluları ve Uzmanlık
Öğrencilerine Aralık 2014, Şubat 2015 ve Nisan 2015 de üç kez bilgilendirme-hatırlatma duyuruları yapıldı.
Soru kitapçıkları sınavdan iki hafta önce TOTBİD merkezinde basıldı. Cevap kağıdı olarak kullanılan optik formlar Akbim Koç Bilgisayar’da LTD de basıldı. Optik
formda TC kimlik numarasına da yer verildi.
Sınavdan 10 gün önce gözetmenlere sınav ile ilgili bilgilendirme mektuplarını,
soru kitapçıklarını, cevap formlarını, geri kargolama için gereken zarfları, kurşun kalem-silgi-kalemtraş gibi kırtasiye malzemelerini ve TOTBİD anket formunu içeren
kutular kargolandı. Bu kargoların alıcılara ulaşıp ulaşmadığı teyid edildi.
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Sınav oturumları büyük ölçüde uzmanlık eğitimi öğrencilerinin çalışmakta olduğu kurumlarda yapıldı. Gözetmenler, sınavın yapıldığı kurumda görev yapmamaları
ilkesine dayanarak, kurum dışı ve TOTEK Sertifikasına sahip olan meslektaşlarımızdan seçildi. 42 gözetmen bulundukları şehirde, 34 gözetmen farklı bir şehirde görev
aldı. Gözetmenlerin sınav yerlerine ulaşımlarının sağlanması için gerekli hazırlıklar
TOTBİD sekreterliği tarafından yapıldı.
Sınava girebilecek uzmanlık öğrencilerinin listeleri, eğitim aldıkları kurum yetkilileri ile görüşülerek oluşturuldu. 92 eğitim veren merkezden 87 inde uzmanlık öğrencisi mevcuttu. Bu 87 kurumda sınava girme koşullarına sahip olan 816 aday belirlendi. Bu 816 adaydan 28 aday sınava katılamayacakları ile ilgili gerekçe bildirdiler.
Ayrıca sınav listelerinin belirlenmesinden sonra aradan geçen kısa zaman içinde 8
yeni araştırma görevlisinin uzmanlık eğitimine başlayarak sınava katıldığı ve aynı sürede 7 araştırma görevlisini uzman olduğu ve sınava katılamayacağı belirlendi. Sonuç
olarak sınava katılabilecek toplam 816 kişiden 718 kişi sınava katıldı. Katılma oranı
%88 olarak gerçekleşti. İstanbul-Trakya Bölgesinde 260, İç Anadolu Bölgesinde 192,
Ege Bölgesinde 108, Mersin-Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 64, Doğu Anadolu Bölgesinde 54 ve Karadeniz Bölgesinde 40 aday sınava girdi.

SINAV SONRASI
Sınav sonrasında sınav soru ve yanıtları TOTBİD internet sayfasında yayınlandı. Soru itirazları için tanınan süre içinde 5 soruya 5 itiraz geldi. İtirazlardan birisi,
cevapların internet sayfasından yayınlanması sırasında doğru yerine yanlış cevabın
bildirilmesi ile ilişkiliydi. İnternet sayfasında yayınlanan cevap anahtarında gereken
düzeltme yapıldı. Sınav kağıtlarının okunmasında kullanılan anahtarda bu farkın olmaması nedeni ile sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde değişiklik oluşmadı. Diğer
itirazlar değerlendirildi ve gerekli kaynaklar eklenerek itiraz sahipleri bilgilendirildi.
Bu itirazlar nedeni ile soru iptali gerekmedi.
Cevap formları tüm merkezlerden kargo ile toplanarak, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Sekreterliğine ulaştırıldı. Optik formlar
okundu. Analizleri yapıldı. Kişisel ve kurumsal sonuçlar ile gelişim belgeleri hazırlandı. Temmuz 2015 ayının üçüncü haftasında sonuç ve gelişim belgeleri ilgili anabilim dalı başkanlarına ve eğitim sorumlularına kargo ile yollandı.
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Sınav ile ilgili optik cevap formları da dahil olmak üzere tüm basılı ve elektronik
belgeler sınav ile ilgili değerlendirmeler tamamlandıktan sonra TOTBİD idari merkezine teslim alındı.

II. SONUÇLAR
30 Mayıs 2015 tarihinde yapılan UEGS’na 718 uzmanlık öğrencisi katılmıştır.
Katılımcıların kıdem yıllarına göre dağılımı Grafik 1. 1’de gösterilmiştir.

Grafik 1. 1: 2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre dağılımı.
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Son altı yılda (2010-2015) UEGS’na katılan uzmanlık öğrencilerinin kıdem yıllarına göre dağılımı Tablo 1. 1’de verilmiştir. Uzmanlık eğitimine 2011 öncesi girişli
76 uzmanlık öğrencisi 6. yıl, 2011 girişli 149 uzmanlık öğrencisi 5. yıl kategorisinde
işlem gördüler.
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Tablo 1. 1: 2010-2015 yılları arasında UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına
göre dağılımı.
Kıdem Yılı
1
2
3
4
5
6
Toplam

2010 n/(%)
130
(21,1)
130
(21,1)
106
(17,2)
107
(17,4)
134
(21,8)
8
(1,3)
615

2011 n/(%)
152 (21,8)
147 (21,1)
154 (22,1)
120 (17,2)
111 (15,9)
12
(1,7)
696

2012 n/(%)
1 6 1 (22, 6)
1 5 5 (21, 7)
1 4 6 (20, 5)
148 (20,8)
99
(13,9)
4
(0, 6)
713

2013 n/(%)
1 2 9 (17, 8)
1 5 2 (21, 0)
1 5 4 (21, 2)
1 4 4 (19,9)
133 (18, 3)
1 3 (1, 8)
725

2014 n/(%)
4 8 (6,6)
1 6 0 (22,1)
1 4 5 (20,0)
161 (22,2)
9 2 (12, 7)
119 (16,4)
725

2015 n/(%)
60
(8,4)
150 (21,0)
143 (19,9)
140 (19,6)
1 4 9 (20,7)
76
(10,7)
718

2015 UEGS katılımcılarının genel sınav net puan ortalaması 21,2 (min: -2 , max:
51) olarak gerçekleşmiştir. Doğru yanıtların ortalaması 87,9 (2 - 140) iken yanlış yanıtların ortalaması 45,4 (2 - 102) olmuştur. Boş bırakılan ya da “bilmiyorum” olarak
işaretlenen soruların ortalaması ise 66,7 (0 - 196) olmuştur. Son altı yılda tüm sınav
katılımcıları üzerinden bakıldığında doğru ve yanlış işaretlenen ile boş bırakılan soruların ortalamaları, yüzdeleri ve yüzde net puanlar Tablo 2.1’de verilmiştir.
Tablo 2. 1: 2010-2015 yılları arasında UEGS katılımcılarının yanıtlarının ve yüzde
net puanlarının dağılımı.
Yıllar

Boş

B%

Puan %

2010

Soru Sayısı Doğru
100

51, 9

D%
51, 9

30

Yanlış
30

Y%

18, 2

18, 2

21, 9

2011

100

50, 1

50, 1

31, 7

31, 7

18, 2

18, 2

18, 4

2012

100

46, 8

46, 8

27, 2

27, 2

25, 9

25, 9

19, 6

2013

100

49, 1

49, 1

24, 3

24, 3

26, 6

26, 6

24, 8

2014

200

90,1

45,1

51,6

25,8

58,3

29,2

19,2

2015

200

87,9

44

45,4

22,7

66,7

33,3

21,2

2015 UEGS katılımcılarının kıdem yılları göz önünde bulundurulduğunda, sınavdaki soruları doğru ve yanlış yanıtlama ortalamaları ile boş bırakma ya da “bilmiyorum” olarak işaretleme ortalamaları Grafik 2. 1 ve yüzde puan ortalamaları Grafik 2.
2’de verilmiştir.
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Grafik 2. 1: 2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre doğru ve yanlış
yanıt ortalamaları ile boş bıraktıkları/bilmiyorum olarak işaretledikleri soruların
ortalamalarının dağılımı.
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Grafik 2. 2: 2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre başarılarının
(yüzde puanlarının) değişimi.
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Sınava katılan tüm uzmanlık öğrencilerinin sınav kapsamında tanımlanan 9 alandaki 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.
Tablo 2. 2: 2015 UEGS katılımcılarının konu alanlarına göre yanıtlarının ve
yüzde performanslarının dağılımı.
Konu Alanları

Soru Sayısı D

Y

B

N

%P

Temel-Genel Ortopedi

30

11,9

8,2

9,9

3,7

12, 3

Travma

25

12,3

5,6

7,0

6,7

26, 8

Pediatrik Ortopedi

20

9, 6

5,5

4,9

4,1

20, 5

Omurga Cerrahisi

20

10,2

3,0

6,8

7,2

36

El, El Bileği ve Üst Ekstremite Cerrahisi

20

7,2

5,5

7,3

1,7

8, 5

Ayak, Ayak Bileği Cerrahisi

20

8,4

3,6

7,9

4,8

24

Spor Travmatolojisi, Artroskopi ve Diz Cerrahisi 25

9,2

6,4

9,4

2,8

11, 2

Ortopedik Onkoloji

20

10,7

2,8

6,5

7,9

39, 5

Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi

20

8,4

4,8

6,8

3,6

18

Toplam

200

87,9

45,4 66,7 42,5 21, 2

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

2015 UEGS katılımcılarının sınavı oluşturan 9 konu alanındaki başarılarının
yüzdelik olarak ifade edilişine göre dağılımı Grafik 2. 3’de gösterilmiştir. En yüksek
performans “Ortopedik Onkoloji” konu alanında gerçekleşirken (%39.5) en düşük
performans “El, el bileği ve üst ekstremite cerrahisi’ konu alanında gerçekleşmiştir
(%8.5). Ortopedik onkoloji (%39,5), omurga cerrahisi %36), travma (%26.8) ve ayak
ayak bileği cerrahisi (%24) alanlarında alınan sonuçlar genel ortalamanın (%21.2)
üzerindedir. Bun karşın pediyatrik ortopedi (%20.5), erişkin rekonstrüktif cerrahi
(%18), temel ve genel ortopedi (%12.3), spor travmatolojisi artroskopi ve diz cerrahisi (%11.2) ve el, el bileği ve üst ekstremite cerrahisi (%8.5) alanları genel ortalamanın
altında kalmıştır.
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Grafik 2. 3: 2015 UEGS katılımcılarının konu alanlarındaki yüzde
başarılarının dağılımı.
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2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre her bir konu alanındaki net yüzde puanların dağılımı Tablo 2. 3 ve Grafik 2. 4’de verilmiştir.
Tablo 2. 3: 2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre konu
alanlarındaki net puanlarının dağılımı.
Alan/Kıdem Yılı

1

2

3

4

5

6

Ortopedik Onkoloji

29,0

32,0

38,0

45,0

44,0

49,0

39,5

Omurga Cerrahisi

27,0

29,0

33,0

39,0

41,0

42,0

36

Travma

18,4

20,8

25,6

31,2

31,2

32,0

26,8

Ayak, Ayak Bileği Cerrahisi

11,0

14,0

22,0

31,0

30,0

34,0

24

Genel Sınav Eğrisi

14,3

15,0

18,9

24,9

25,9

27,6

21,2

Pediatrik Ortopedi

12,0

14,0

16,0

22,0

28,0

31,0

20,5

Erişkin Rekonstrüktif Cerrahisi

6,0

5,0

14,0

25, 0

28,0

26,0

18

Temel-Genel Ortopedi

14,7

12,0

10,7

13,3

10,7

13,3

12,3

7,2

5,6

8,0

12,8

16,8

18,4

11,2

5,0

6,0

7,0

11,0

10,0

12,0

8,5

Spor Travmatolojisi, Antroskopi ve
Diz Cerrahisi
El, El Bileği ve Üst Ekstremite
Cerahisi

7
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Grafik 2. 4: 2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre konu
alanlarındaki net puanlarının dağılımı.
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2015 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. 2015
UEGS sonrasında yapılan hesaplamada KR - 20 katsayısı 0.939 olarak bulunmuştur.
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2015 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. 5, Grafik 2. 6’da verilmiştir.

Tablo 2. 4: 2015 UEGS sorularının zorluk derecelerine göre dağılımı.
Zorluk
Çok Zor
Zor
Orta
Kolay
Çok kolay
Toplam

Frekans
27
64
64
33
12
200

Yüzde
13, 5
32,0
32, 0
16,5
6, 0
100,0

Grafik 2. 5: 2015 UEGS sorularının zorluk derecelerine göre dağılımı.
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Tablo 2. 6: 2015 UEGS sorularının ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı.
Ayırdedicilik
Çok düşük
Düşük
Orta
İyi
Toplam

Frenkans
51
44
53
52
200

Yüzde
25, 5
22,0
26, 5
26,0
100, 0

Grafik 2. 6: 2015 UEGS sorularının ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı.
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Tablo 2. 6: 2015 UEGS soruların zorluk ve ayırdedicilik derecelerine göre
dağılımı.

Çok zor
Zor
Orta
Kolay
Çok kolay

TOPLAM

Ayırdedicilik
TOPLAM
Kullanılmamalı Dikkat edilmeli Düzeltilmeli Ayırdedici
17
7
3
0
27
11
20
19
14
64
6
8
20
30
64
7
8
10
8
33
10
1
1
0
12
51

44

53

52

200
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III. TARTIŞMA
Ortopedi ve travmatoloji alanında uzmanlık eğitimi, geleneksel ve doğru olarak
öğrencilerin bilgi ve deneyimi talep etmesine, deneyimli cerrahların ise bilgi ve birikimlerini arz etmesine; kısaca “usta-çırak ilişkisi” ne dayalıdır. Kıdemli cerrahlar,
olgu tartışmaları, klinik vizitler, ameliyat öncesi ve sonrası tartışmalarda uzmanlık
öğrencilerinin bilgi düzeyini anlamaya ve onların eğitimine bu şekilde yön vermeye
çalışırlar. Eğer bu değerlendirmeler ülke genelinde tüm uzmanlık öğrencilerine yapılabilir ise, ortopedi ve travmatoloji eğitiminin genel durumunu anlamak ve uzmanlık
eğitimi programlarını ülke gereksinimlerini göz önünde tutarak oluşturmak olanağı
ortaya çıkar. Muhtemelen ilk kez bir ülke genelinde uzmanlık eğitimi sırasında sınav
yapma geleneği 50 yıldan uzun bir zaman önce 1963 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile başladı2, 3. Ülkemiz bütününde ise buna benzer bir sınav “Uzmanlık Eğitimi
Gelişim Sınavı” adı ile TOTBİD-TOTEK tarafından ilk kez 29 Mayıs 2010 tarihinde
Sayın Prof Dr Semih Aydoğdu önderliğinde Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bakanlığına
bağlı uzmanlık eğitimi veren kuruluşları kapsayacak şekilde gerçekleştirildi4.
Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavının amacı, ortopedi ve travmatoloji uzmanlık
eğitimi alan bireylerde ortopedi ve travmatoloji bilgisinin zaman içindeki değişimini belirlemek ve buna dayalı olarak kişisel ve kurumsal eğitim programlarına yön
vermektir. Bu sınavda bir geçme-kalma eşiği yoktur. Seçme veya sıralama amacını
taşımaz. Sınavdan ede edilen sonuçlar sadece adaylar ve anabilim dalı başkanları veya
eğitim sorumluları ile paylaşılmaktadır. Verilerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilmektedir. Hem her yıl ülkemiz genelinde yapıldığı için o yıla ait genel verileri elde
etme şansını; ve hem de ardışık olarak her yıl tekrarlandığı için belirli bir adaya veya
kuruma ait gelişim sürecini değerlendirme olanağını sunmaktadır. Sınavda ortopedi
ve travmatolojinin üst uzmanlık konuları da ayrı ayrı değerlendirildiği için eğitimin
içeriğini, ülke gereksinimlerine göre geliştirebilme olanağı da belirmektedir. Uzmanlık eğitimi sırasında yapılan sınavlarda elde edilen sonuçlar, daha ileride girilebilecek
başka sınavların sonuçları ile de uyumluluk gösterebilmektedir5,6, 7.

Sorular
•

Ortopedi ve Travmatoloji, hem köklü bir kuramsal birikimi ve hem de ileri bir lokomotor beceri dağarcığını gerektiren çok geniş bir çalışma alanı-
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nı içermektedir. Test biçimindeki hiçbir sınavın, ortopedi ve travmatoloji
ile ilgili ölçme ve değerlendirmede yeterli ve mutlak doğru olamayacağına
kesin gözü ile bakılabilir. Bu sınavın sonuçlarına bakarak bir uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimini tamamlayacak düzeye gelip gelmediğine karar
vermek uygun olmaz. Ayrıca genel başarının yükseltilmesinde düzenli-sistematik okumaların ve düzenli bir sınav programının daha etkin olduğu görüşü
vardır8. Soru içeriklerinin zenginleştirilmesi ve metin, görüntü, grafik, çizim,
ses, video kaydı ve animasyonlar gibi çoklu ortamların da kullanıldığı soruların üretilmesi, kuşkusuz sınav sonuçlarının geçerliğini artıracaktır. 2009
yılından itibaren Amerika Birleşik Devletlerinde uzmanlık eğitimi sırasında
yapılan gelişim sınavı, bilgisayar ortamında DVD ile yapılmaya başlanmıştır.
Bu yöntemde adayların memnuniyeti yüksektir9. Bilgisayar ortamında yapılan sınav uygulama sorunlarını ve yüksek maliyeti getirmekle birlikte; video
kayıtları ve renkli fotoğraflar dahil olmak üzere çoklu ortam içeren soruların
sınav kapsamına alınmasını sağlayarak sınav kalitesini yükseltilebilir.
• TOTBİD-TOTEK Yeterlik Sınavı ve Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı kesintisiz şekilde yeni soru üretimini zorunlu kılmaktadır. Soru üretimine katkıda
bulunan kişi sayısı son derece kısıtlı kalmaktadır. Üretilen bu soruların bir
bölümünün sınavlarda kullanılabilmesi için de önemli ölçüde geliştirilmesi
gerekmektedir.
• Yanıt seçenekleri “doğru”, “yanlış” veya “bilmiyorum” şeklinde idi. Adaylardan kararsız oldukları yanıtlarda “bilmiyorum” seçeneğini seçmeleri istendi. Doğru olmayan her yanıt, bir doğru yanıtın silinmesine neden oldu. Bu
yöntemin temel nedeni, tüm sorulara yalnızca doğru veya yanlış yanıtının
verilmesi durumunda soruların %50 kadarının raslantısal olarak doğru olarak
yanıtlanmasının ortadan kaldırılmasıdır.
•		 Cevap seçenekleri “doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde olmasına rağmen çok sayıda adayın, çok sayıda soruyu boş bıraktığı gözlenmiştir. Bu eğilimin seneler içerisinde daha da arttığı gözlenmektedir. Boş bırakılan sorular
“bilmiyorum” seçeneği ile eşdeğer kabul edilerek değerlendirilmiştir. Sınav
tekniği açısından bu sakıncanın ortadan kaldırılması için sınava katılan kişilerin sınav öncesi bu konuda tekrar uyarılması veya cevap şıklarının “doğru”
veya “yanlış” şeklinde iki seçenekli olarak belirlenmesi ve boş bırakılan soruların “bilmiyorum” karşılığı kabul edilmesi yararlı olabilir.
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•		 Soru alan dağılımında standart sağlanmış, her alana yönelik sorulan soru sayısının arttırılmış ve hazırlanan sorular uzman görüşüne sunularak tüm alanları temsil ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Sınavın kapsam geçerliği vardır. Soru
sayısı 2014 de olduğu gibi bu yıl da 200 olarak belirlendi. Bu artışın temel nedeni sınav sonuçlarının özellikle ortopedi ve travmatolojiye ait üst uzmanlık
konularındaki başarı puanlarının kapsam geçerliğini artırmaktır. Sınav süresi
önceki yıllara ait deneyimlere dayanılarak 90 dakika olarak belirlendi ve gözetmenlerden ve sınava giren kişilerden bu süre ile ilgili olumsuz geri dönüş
alınmadı.
•		 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. 2015 UEGS
değerlendirmelerine bakıldığında sınavda kullanılan soruların %74.5’inin
amaca uygun sorulardan (kabul edilebilir ayırdedicilik düzeyine (≥ 0, 20)
sahip oluştuğu görülmektedir ve elde edilen değer geçmiş yılın değerinden
(%71) yüksektir. Sınavdaki soruların zorluk düzeylerine bakıldığında 2015
sınavında uç değerlere ait (çok kolay ve çok zor) soruların azalmış olması
olumlu bir gelişmedir. Sınav bir önceki yıla göre daha dengeli hale gelmiştir.
Bu sınavda bir önceki yıla oranla kolay sorular azalırken orta ve zor sorularda
bir artma olmuştur. Dağılımın normalleşmesi amacı ile zor soruların azaltılıp
kolay soruların artırılması yararlı olabilir. Kıdem yılları arttıkça doğru sayılarının artması ve boş bırakılan ya da “bilmiyorum” olarak işaretlenen soru
sayılarının azalması; başarı puanlarının artış göstermesi gelişim sınavlarında
oluşması beklenen bir durumdur.
•

Sınavın güvenirliğine yönelik olarak KR-20: 0.939 olarak hesaplanmıştır. Bu
değer çok yüksek bir değerdir. 2014 UEGS sınavının KR-20 değeri 0.89 düzeyinde olmuştur. 2015 sınavı bir önceki yıla göre daha güvenilir bir sınav
olmuştur. Daha önceki yıllarda 100 soruluk sınavlarda güvenirlik hesaplama-
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ları Crohnbach α katsayısı ile yapılmış olmakla birlikte değerler 0.83 - 0.88
aralığında değişmektedir. Bu değerler soru sayısının da artmasıyla daha yüksek güvenirlik değerlerine ulaşıldığının göstergesidir.

Konu kapsamlı ve soru dağılımları
•

Ortopedi ve Travmatolojinin konu kapsamında zaman içinde önemli değişiklikler olması ve ilerideki sınavlarda bu konu başlıklarının sayısının artması
olasıdır. Bu sınavın yapıldığı tarih itibari ile güncel olan dokuz ana kapsam
seçilmiştir. Bu konu başlıklarını seçilmesinde ortopedi ve travmatoloji alanında faaliyet gösteren dernek ve şubelerin tercih ettikleri isimlendirmeler
de göz önünde bulundurulmuştur. Her bir üst uzmanlık alanını ait sonuçların
detaylı analizleri, bu konularda eğitim faaliyetleri sürdüren kurum ve kişiler
için yol gösterici olabilir10,11,12,13,14,15,16,17,18. Bu sınav döneminde dahil edilmemiş olmakla birlikte ortopedik araştırma, tıp hukuku ve rehabilitasyon alanları da ileride sınav kapsamına dahil edilebilir.

•

Sınavın geneline bakıldığında en yüksek performans “Ortopedik Onkoloji”
konu alanında (%39, 5) ve en düşük performans “El, El Bileği ve Üst Ekstremite Cerrahisi” konu alanında gerçekleşmiştir (%8, 5). Ortopedik onkoloji
(%39.5), omurga cerrahisi %36), travma (%26.8), ayak ve ayak bileği cerrahisi (%24) alanlarında alınan sonuçlar genel ortalamanın (%21.2) üzerindedir. Bun karşın pediyatrik ortopedi (%20.5), erişkin rekonstrüktif cerrahi
(%18), temel ve genel ortopedi (%12.3), spor travmatolojisi artroskopi ve
diz cerrahisi (%11.2) ve el, el bileği ve üst ekstremite cerrahisi (%8.5) alanları genel ortalamanın altında kalmıştır. 2014 sınavında erişkin rekonstrüktif
cerrahi alanı (%31) genel ortalamanın (%19,3) üzerinde iken, 2015 sınavında
ortalamanın altına düşmüştür. Buna karşın 2014 sınavında genel ortalamanın
altında kalan ayak-ayak bileği cerrahisi (10.4) ve omurga cerrahisi (%15.0),
2015 sınavında ortalamanın üzerine çıkmıştır. Travma alanında ortalama
puan düşmekle birlikte ortalamanın üzerindedir. Diğer alanların puanlarında
dikkati çeken bir değişiklik olmamıştır.
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İkamet seçimi
•

Özellikle internet ve internet bağlantılı elektronik kaynakların kolay erişilebilir hale gelmesi ve yaygınlaşması ile, ortopedi ve travmatoloji alanında
Türkçe ve yabancı dillerde kaynak bulma sorununu büyük ölçüde ortadan
kalkmıştır. Bunun yanı sıra TOTBİD in sınavlarda kaynak olarak kullanılabilecek yayınlarının sayısı da giderek artmaktadır. Uzmanlık eğitimi alan kişiler kendi eğilim ve tercihlerine göre çok farklı biçimlerde pek çok kaynaktan
yararlanabilmektedirler12,19, 20. Bu nedenlerle kaynak tercihlerini daraltmamak
amacı ile başvuru kaynaklarının sayı ve çeşidi bu yıl artırılmıştır. Bazı saygın
dergilerin sınavlara hazırlık amacı ile kullanılabilecek yayınlara daha fazla
yer vermekte olduğu gözlenmektedir. Adayların temel ortopedi ve yan dal
dergilerini izlemeleri, UEGS başarısı yönünden yararlı olabilir21,22. Ayrıca
travma alanında temel dergilerin uzmanlık eğitimi sınavlarında önemli bir
kaynak haline geldiği düşünülmektedir23. Bazı kaynakların diğerlerine göre
farklı sonuçlar alınmasına yol açabileceği bilindiği için önümüzdeki sınavlarda daha çok sayı ve çeşitte kaynak belirtmek tercih edilebilir24, 25.

TC kimlik numarasının ve sınav yılının optik forma eklenmesi
•

Önceki yıllarda sınav öncesinde optik formların doldurulması sırasında kurum kodu ve aday kodunun işaretlenmesinde çok sayıda yanlış yapıldığı gözlenmişti. Bu nedenle 2014 sınavında olduğu gibi bu yıl da optik forma TC
kimlik numarası eklendi. Eğer kurum veya aday kodunun girilmesi sırasında
bir hata yapılır ya da bu kodlar girilmez ise, bunları TC kimlik numarası üzerinden düzeltebilme olanağı oluştu. Sınava ait optik cevap formlarının başlık
bölümüne sınav yılının eklenmesi, arşivleme yönünden yararlı olacaktır.

•

TC kimlik numarasının eklenmesi sınava giren bireylerin farklı sınavlardaki
başarıları ile UEGS ndaki başarılarını kıyaslama olanağı sunabilir. Benzeri
çalışmalara tıp eğitimi ile ilgili yayınlarda yer verilmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde ortopedi eğitimi sırasında yapılan sınav (OITE) başarısı ile
Amerikan Ortopedi Yeterlik Sınavı birinci bölümü (ABOS I) başarısı arasında ilişki olduğu düşünülmektedir26.
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Sınav organizasyonu
•

Gözetmenlerin, Anabilim Dalı Başkanlarının, Eğitim Sorumlularının ve uzmanlık öğrencilerinin sınava ilgileri bu yıl da üst düzeyde idi. İlgili kişilerin
bir sivil toplum örgütü faaliyetine bu denli içtenlikle sahip çıkmaları, üzerinde durulması gereken çok önemli bir husustur.

Gözlemlerin belirlenmesi ve yolculuk riskleri
•

Gözetmenlerin bir bölümü aynı ilden seçilmiş olmakla birlikte, önemli sayıda
gözetmenin şehirlerarası yolculuk yapmak zorunlulukları olmuştur. Bu yolculuktan doğan riskler için bir sigorta sisteminin oluşturulması gereklidir.

Sınava katılma planı
•

Sınava katılabilme koşullarına sahip 815 kişiden 718 i sınava katıldı. Bu %88
lik bir oranı yansıtmaktadır. Daha önceki yıllarla uyumluluk göstermektedir.

Sonuçların mahremiyeti
•

Bu sınavın sonuçları sadece sınava katılan uzmanlık öğrencileri ve ilgili anabilim dalı başkanları veya eğitim sorumluları ile paylaşılmaktadır. TOTEK
Yönetim Kurul üyeleri ve sınav koordinatörü de dahil olmak üzere sınav organizasyonunda görev alan hiçbir kimse, adayların kişisel sonuçlarına veya
kurumsal sonuçlara erişmemektedir. Sonuçlar kendilerine ulaşan uzmanlık
öğrencilerinin ve kurumların da bu sonuçları üçüncü kişilerle veya kamusal
alanda paylaşmamaları önemle tavsiye olunur.

ÇIKARIMLAR
•

UEGS nın tüm ülke çapında kabul görmüş bir sınav olduğu bir kez daha gözlenmiştir.
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•

Sınav organizasyonu kurumsal bir nitelik kazanmıştır.

•

Kişisel gelişimi yansıtmaktadır.

•

Kurumsal gelişimi yansıtmaktadır.

•

Ülkemizde ortopedi ve travmatoloji alanında eğitimin yönlendirilmesi konusunda önemli bilgiler sağlamaktadır.

•

Bu sınav sonuçları TOTBİD-TOTEK için bir kurumsal hafıza özelliği taşımaktadır. İleride ortopedi ve travmatoloji eğitimi alanında yapılacak bilimsel
çalışmalar için önemli bir veri kaynağı olma yolundadır.

•

Nitelikli soru üretimini artırmak için TOTEK in ölçme, değerlendirme ve
soru hazırlamaya yönelik çalıştaylar düzenlemesi yararlı olabilir.
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2014 YETERLİK SINAVI
Dr. İlhami Kuru
YETERLİK SINAVI 1. AŞAMA
1. Aşama sınavı 14 Eylül 2014 de üç ayrı ilde (İstanbul, Ankara, İzmir), 2. Aşama
sınavı ise 26 Ekim 2014 de Ankara’da yapılmıştır.
Birinci aşama sınavı sorularının hazırlanmasında ve temininde her yıl olduğu gibi
bu yılda sorunlar yaşanmış ve soru hazırlayan hoca sayısı TOTEK YK dışında önemli
bir sayıya ulaşamamıştır. Bu yıl yapılan ÇEP Kursunda görev alan hocalardan istenen
sorular da hem sayı hem de kalite açısından istenen düzeyde olamamıştır. Derneklerden istenen soru sayısı da oldukça yetersiz kalmıştır. Bu yıl sadece 24 farklı hocanın
100 sorusu seçilmiştir. Bu durum soru havuzumuzun büyüklüğü ile aşılabilir. Bu konuda Dr. Durak’ın önerdiği ve diğer birkaç branşda olduğu gibi (Radyasyon onkolojisi, KBB gibi) Ege Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AB Dalı ile soru bankası oluşturularak
çalışılabilir. Bu durumda soru havuzuna şifresi olan her TOTEK üyesi soru ekleyebilecek, soru havuzu sürekli büyüyecek, zorluk ve ayırıcılık konusunda eşit dağılımda
sorular kolaylıkla seçilebilecektir.
Soru havuzumuz ve gelen sorulardan, 24 ayrı hocanın konu ağırlıklarına göre değişik sayılarda seçilen 100 sorusu belirlenerek Ege Tıp Fakültesi Eğitim AB Dalı’na
gönderilmiş ve sadece 3 soruda çok ufak değişikliklerle soru kitapçıkları hazırlanmıştır. Yukarıda soru adetleri belirlenen alanlarda kendi içinde de konu başlıkları
belirlenip çekirdek müfredat programındaki her konudan soru sorulmaya çalışılmış
ve adaylara TOTBİD sayfasından ve Ortopedi elektronik posta grubundan duyurulmuştur. Sorular zorluk derecelerine göre eşit olacak şekilde kolay (%30), orta (%40)
ve zor (%30) olarak değerlendirilmiş ve sınav sorularının cevaplanma ortalamasının
%60 olması öngörülmüştür. Tüm sorular için zorluk dereceleri öncelikle soruyu hazırlayan TOTEK üyesi tarafından belirlenmiştir. Sınav komisyonu her bir soruyu tekrar
inceleyerek zorluk derecesini değerlendirmiştir. Sorular sınav komisyon başkanı ve
TOTEK yönetim kurulu üyeleri tarafından birkaç oturumda seçilmiştir. Geçmiş yıllardan havuzda olan sorular yeni kaynaklara göre yeniden gözden geçirilmiş ve soru
havuzuna aktarılarılmıştır. Ayrıca bir deneme sınavı yapılarak sınava giren bir adayın
gözüyle aksayan yönler saptanmaya çalışılmıştır.
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Bu yıl kaynak kitaplar güncellenerek TOTEK tarafından basılan kitaplarda kaynak kitap kapsamına alınmıştır.
Ayrıca ÇEP kursunda Yeterlik sınavı oturumları yapılarak bu yıl ilk kez olmak
üzere eski sınav soruları tartışılmış ve örnek sorular ilgili oturumlar sonrasında gözden geçirilmiştir. Sınav sonuçları değerlendirilirken ÇEP kursuna katılanların sonuçları diğerleri ile karşılaştırılarak kursun sınav sonucuna katkı sağlayıp sağlamadığı
anlaşılmaya çalışılmıştır. (EK 4)
Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi 3 ayrı ilde 1. Aşama sınavı gerçekleştirilmesinin
sınava katılımı arttırdığı gözlenmiştir. 14 Eylül 2014 de yapılan sınava Ankara da 61,
(Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi), İstanbul’da 79 (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) ve
İzmir’ de (EMOT) 20 olmak üzere toplam 160 aday sınava katılmıştır. Adayların 124
ü uzman, 36 sı son sene asistanıdır. Katılan asistan sayısı geçen yıla oranla yaklaşık
%40 artmıştır. Sınavda herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Sınav sonrası sorular ve
cevaplar internet aracılığı ile TOTBİD sayfasından yayınlanmıştır. Sınav sonrası bir
haftalık itiraz süresinde toplam 20 soruya 33 itiraz gelmiştir. Sorular ve kaynak kitaplar tekrar bu itirazlar doğrultusunda değerlendirilmiş ve bunların sonucunda 5 soru da
çapraz kaynak sorgulamasında itirazların haklı olduğu görülerek bu soruların %100
bilindiği kabul edilmiş ve ayırıcılık indeksleri sıfır olarak alınmıştır. Sınava katılan
160 adayın 75 i (%47) 60 ve üzeri not alarak başarılı olmuşlardır. Sınav not ortalaması
60 (72-49) olarak belirlenmiştir. Daha önceki yıllara göre sonuçlar benzerdir. (EK 5)
Son üç yılda 1. sınava katılan son sene asistan sayısı artış göstermekte ve geçen
yıl olduğu gibi bu yılda başarı düzeyi uzmanlara göre daha yüksektir. Henüz bir yorum yapmak için erken olmakla beraber, uzman olduktan sonra güncel bilgi düzeyinde artış sağlamak için çaba düzeyi uzmanlarda son sene asistanına göre daha az
zorunluluk içeriyor olabilir. (EK 6)
Sınav sorularının madde analizi yapılmış ve buna göre ortalama olarak zorluk
indeksi %55, ayırcılık ise 0,18 olarak belirlenmiştir. Sınav soruları içinde 43 sorunun
ayırılık indeksi zayıftır. Daha önceki yıllara göre benzerdir. (EK 7) Alanlara göre başarı ve ayırıcılık indeksi hesaplandığında en uygun soruların vertebra alanında olduğu
gözlenmiştir. En başarılı alanlar spor ve rekonstruktif cerrahi olurken en başarısız
olunan alan alt ekstremite cerrahisi olmuştur. 1. ve 16. soru en iyi ayırıcılık düzeyine
(0,49) sahiptir.
Sonuç olarak 1. sınav sorunsuz bir şekilde tamamlanmış ve 2. sınava 67 uzman
başvurmuştur.
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26. Ekim 2014 tarihinde son iki yıl olduğu gibi 2. aşama sınavı AÜTF Anatomi
AB Dalı’nda gerçekleştirilmiştir. Geçen yılda olduğu gibi Anatomi AB Dalı Başkanı
Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, Doç. Dr. Ayhan Cömert ve Doç. Dr. Halil İbrahim Acar’ın
olağanüstü katkı ve destekleriyle 2. Aşama sınavı sorunsuz başarılmıştır. HÜTF Tıp
Eğitimi ABD Dalı öğretim üyelerinden Dr. Melih Elçin ve Dr. Arif Onan sınava gözlemci olarak katılmış ve çok değerli katkılarda bulunmuşlardır. Tüm TOTEK üyeleri
ve TOTBİD yönetim Kurulundan Doç. Dr. Emel Gönen sınavda bizzat bulunmuştur.
TOTBİD yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Sait Ada ve TOTEK Başkanı Prof Dr İrfan Esenkaya sınavın her aşamasında aksaklık yaşanmaması için her türlü desteği
sağlamışlardır. Sınav yapıcı ve yönlendirici tüm öğretim üyeleri olağanüstü titizlikle
çalışmışlardır. Muayene istasyonlarında ve onam istasyonlarında 8 kişi model rolü
üstlenmişlerdir. Olağanüstü destek ve tecrübelerini göz önüne alarak gelecek yıllarda
da 2. Aşama sınavının gene bu bölümde yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum.
Toplam 9 istasyonda sınav gerçekleştirilmiştir. Sabah oturumunda anatomi sınavı yapılmıştır. Anatomi sınav istasyonunda 20 soru sorulmuş ve sorular anatomi
AB Dalı öğretim üyeleri tarafından titizlikle hazırlanmıştır. 2. oturumda toplam 23
bilgisayar üzerinde 3 oturum şeklinde 2 CORE sorusu, radyoloji ve klinik patoloji
sınavı yapılmıştır. Bilgisayar programlama ve sonuçların kaydedilmesi işlemi İRİS
interaktif şirketi tarafından düzenlenmiştir. Öğleden sonra 4 grup halinde toplam 16
adet istasyonda onam, muayene, cerrahi planlama ve cerrahi beceri OSKE sınavları
yapılmıştır. Toplam 9 istasyonda ilgili alanlarda sorulan sorular (EK 8 ve EK 9) her yıl
farklı konularda olmak üzere değişitirilmektedir. Sınav gözetmenleri, sınav soruları
ve hazırlayanlar ile sınav planı verilmiştir. Sınavda başarılılık en çok 2 istasyondan
başarısız olma ve her bir istasyon puanının 50 ve 50 den fazla olması şeklinde benimsenmiştir. Sınava 67 uzman katılmış ve 5 aday 3 istasyondan 50 altında puan alarak
başarısız olmuşlardır. Sınav başarı yüzdesi %93 olarak belirlenmiştir. Alanlara göre
başarı yüzdesi değerlendirildiğinde en düşük başarı gene CORE sorularında gözlenmiştir. Bunun nedeni olarak bilgisayar üzerindeki sorularda adayların yanlışlıkla bir
sonraki aşamaya geçmeleri ve geri dönememeleri düşünülmüştür. Bu nedenle HÜTF
Tıp Eğitimi AB Dalı öğretim üyelerinden Dr. Melih Elçin ve Arif Onan 2. sınav sonrası bir anket yapılmasını ve 2015 yılında 2. sınava başvuran adayların başvuru sırasında elektronik ortamda daha önceki yılların sorularını içeren bir sınavı yapabilmelerini
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içeren bir program önermişler ve bu konuda yardımcı olacaklarını iletmişlerdir. Bu
konuda 2. sınav için gelecek yıldan itibaren HÜTF Tıp Eğitimi ABD Dalı ile işbirliği
içinde olunacaktır.
Sonuç olarak, ikinci basamak sınavı oldukça başarılıdır ve diğer yıllarla benzer ve
daha yüksek katılım ve başarı ortalamalarına sahiptir. Hiçbir istasyon iptal edilmemiş,
bütün istasyonlar uygun düzeyde çalışmıştır. Anatomi ABD Dalı olağanüstü destek
sağlamıştır. Gelecek yıllarda da sınavın bu bölümde yapılması uygun olur görüşündeyim. Sınavda başarılı olan tüm adayları kutlarım. Ayrıca sınava giren tüm adaylara
da çabaları için gönülden teşekkür ederim. Geçen yıl ve bu yıl sınavda başarılı olarak
TOTEK üyesi olmaya hak kazanan meslektaşlarımızın sertifikaları ve sınavda görev
alan meslektaşlarımızın teşekkür belgeleri kendilerine iletilmiştir. TOTBİD ve TOTEK Yönetim Kuruluna ve personeline ve sınavlarda görev alan tüm meslektaşlarıma
teşekkür ederim.
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2015 YETERLİK SINAVI
2003 yılından itibaren TOTEK Yeterlik sınavı iki aşamalı olarak yapılmaktadır.
İki aşamalı bu sınavın ilk aşaması 100 sorulu çoktan seçmeli sınav olup başarı seviyesi 60 olarak belirlenmiştir. Sınav sonrası yapılan analizlerde 2003-2014 yılları
boyunca sınav ortalama puanları 60 civarında olmasına rağmen başarı düzeyi ciddi
dalgalanmalar göstermektedir (Şekil 1).
Şekil 1: 2014 yılına kadar not ortalaması (a) ve başarı düeyleri (b)
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Daha önceki yıllarda da tartışıldığı üzere bu konuda Ege Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD Başkanı Dr Halil İbrahim Durak ile işbirliği yapılarak sınav soru havuzunun
elektronik ortamda oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu açıdan tüm TOTEK üyelerine bilgi verilerek bu sisteme (Ege Tıp ÖDEM) soru girmeleri istenmiştir. Ayrıca
geçme skoru belirlenmesi açısından her sınav öncesi soruların değerlendirip ortalama
bir adayın geçme düzeyinin belirlendiği Nedelsky Yönteminin kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu yönteme göre sınav soruları tek tek değerlendirilerek ortalama bir ortopedi uzmanının bu sınavdan alacağı not hesaplanır. Bu yıl için geçme notu İzmir’de
yapılan toplantıda 55 olarak belirlenmiştir.
1. AŞAMA SINAVI
1. Aşama sınavı 20 Eylül 2015 de üç ayrı ilde (İstanbul, Ankara, İzmir) yapılmıştır. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi 3 ayrı ilde 1. Aşama sınavı gerçekleştirilmesinin
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sınava katılımı arttırdığı gözlenmiştir. 187 aday başvurmuş fakat toplam 178 aday
sınava girmiştir. Ankara’ da 71, (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi), İstanbul›da 87
(Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) ve İzmir’ de (EMOT) 20 olmak üzere toplam 178 aday
sınava katılmıştır. Adayların 147 si uzman, 31 i son sene asistanıdır.
Birinci aşama sınavı sorularının hazırlanmasında ve temininde her yıl olduğu gibi
bu yılda sorunlar yaşanmış ve soru hazırlayan hoca sayısı TOTEK YK dışında önemli
bir sayıya ulaşamamıştır. Soru havuzuna toplam 30 öğretim üyesi soru girmiş fakat
gene çoğunluğunu yönetim kurulu üyelerinin soruları oluşturmuştur. Sisteme 96 öğretim üyesi kayıt yapmasına rağmen 66 üye henüz soru girmemiştir. Bu yıl da yapılan
ÇEP Kursunda görev alan hocalardan istenen sorular da hem sayı hem de kalite açısından istenen düzeyde olamamıştır. Sonuç olarak geçen yıl olduğu gibi 100 sorunun
çoğunluğu YK üyeleri tarafından sağlanmıştır (Şekil 2).
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Bunu teşvik etmek üzere YK üyeleri dışında sisteme soru sağlayan öğretim üyelerinin ödüllendirilmesi kararlaştılıştır. Sınavda en ayırt edici soru, sınava seçilmiş en
çok soru ve sistemde bulunan en çok soru sahibi öğretim üyeleri saptanmış ve kongrede ödüllendirilmeleri planlanmıştır. Bu yıl için ödül sahibi öğreti üyeleri Dr. Hakan
Ömeroğlu, Dr Hasan Turgut ve Dr Merter Yalçınkaya olarak belirlenmiştir. TOTEK
adına kendilerine teşekkür ederim.
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Bu yıl kaynak kitaplar güncellenerek TOTEK tarafından basılan kitaplarda kaynak kitap kapsamına alınmıştır. Ayrıca ÇEP kursunda Yeterlik sınavı oturumları yapılarak eski sınav soruları tartışılmış ve örnek sorular ilgili oturumlar sonrasında gözden
geçirilmiştir. Sınav sonuçları değerlendirilirken ÇEP kursuna katılanların sonuçları
diğerleri ile karşılaştırılarak kursun sınav sonucuna katkı sağlayıp sağlamadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Geçen yılda olduğu gibi ÇEP kursunun sınav geçme notuna
çok kritik birkaç puan kattığı ve bu açıdan oldukça faydalı bir kurs olduğu sonucuna
varılmıştır (Şekil 3).
Şekil 3: ÇEP kursunun TOTEK yeterlik sınavına etkisi
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Katılan asistan sayısı geçen yıla oranla yaklaşık %40 azalmıştır. Sınavda herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Sınav sonrası sorular ve cevaplar internet aracılığı ile
TOTBİD sayfasından yayınlanmıştır. Sınav sonrası bir haftalık itiraz süresinde toplam
37 soruya 28 adaydan 142 itiraz gelmiştir. Sorular ve kaynak kitaplar tekrar bu itirazlar doğrultusunda değerlendirilmiş ve bunların sonucunda 2 sorunun cevap şıklarının
TOTBİD sayfasına yanlış geçirildiği saptanmış ve düzeltilmiştir. Sonuç olarak hiçbir
soru iptal edilmemiştir. Sınava katılan 178 adayın 92 si (%51) 55 ve üzeri not alarak
başarılı olmuşlardır. Sınav not ortalaması 54 (35-75) olarak belirlenmiştir (Şekil 4).
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Şekil 4: 1. Sınav sonuçları
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2. AŞAMA SINAVI
18. Ekim 2015 tarihinde yapılması planlanan sınava 98 aday başvurmuştur. Sınavda 83 kişi başarılı olmuştur, sınav başarı oranı %85 olarak belirlenmiştir. Bu yıl
geçen seneden farklı olarak toplam 10 istasyon planlanmış ve onam istasyonu yerine
ameliyat notu eklenmiş ve ayrıca makale okuma istasyonuda planlanmıştır.
Prof. Dr. İlhami Kuru
Yeterlik Sınav Komisyonu Başkanı

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Faaliyetleri

80

TOTBİD-TOTEK ve AVRUPA TIP UZMANLARI BİRLİĞİ
ORTOPEDİ SEKSİYONU (UEMS Orthopaedic section)-EBOT
İLİŞKİLER
Dr. Haluk Berk
TOTEK 7. Dönemde ATUB Ortopedi seksiyonu ile ilişkilere bakıldığında önemli
aşamaların kaydedildiği göze çarpmaktadır.
Bu dönem içinde 25-26 Nisan 2014 Lizbon, 26-27 Eylül 2014 Lüksemburg, 8-9
Mayıs 2015 İzmir ve 17-18 Eylül 2015 tarihlerinde Sheffield kentlerinde toplantı
yapıldığını görüyoruz.
ATUB-Ortopedi seksiyonu (UEMS-Orthopaedic section) ve EBOT ilişkilerini :
•

EFORT Eğitim Platformu (EEP) ve Müfredat

•

Multi-disipliner birleşik komite (MDJC)

•

EBOT sınavları

•

Diğer

başlıkları altında inceleyeceğim.

EFORT Eğitim Platformu (EEP) ve Müfredat
Son iki yıldaki toplantıların ana konusu ve ağırlığı EFORT öncülüğünde
başlatılan Ortopedi ve Travmatoloji Müfredat çalışması olmuştur. ATUB-Ortopedi
seksiyonun hazırladığı ve tüm üye ülkelere önerdiği müfredat çalışmasının
revizyonunun gerekliliği 2012-2013 yıllarında dile getirilmiş ancak bir çalışma ortaya
konulamamıştı. Merkezi ATUB yönetimi Ortopediden uzun zamandır “Chapter
5” adıyla anılan mesleğin tanımı ve nasıl icra edileceği bahsinin tamamlanmasını
istemekteydi. EFORT’un önayak olmasıyla başlatılan ve çekirdek grubunda Sn.
Prof. Dr. Hakan Ömeroğlu’nun da yer aldığı grup çalışmalarını bitirerek ilk taslağını
o dönem EFORT Başkanı Prof. Casiano Neves’in sunumuyla ATUB-Ortopedi
grubuna tanıtmış ve üye ülkelerden hazırlanan taslağa katkı sağlamaları istenmişti.
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Taslak TOTBİD tarafından değerlendirilmiş ve yönetim kurulu görüşü zamanında
yetkili mercilere iletilmişti ancak bazı ülkelerin özellikle Almanya’nın itirazları
sonrasında Lüksemburg toplantısında tartışılmakla birlikte karara bağlanmamıştı.
Mayıs 2015 de İzmir’de yapılan toplantıda, toplantının ikinci gününün tümü müfredat
tartışmalarına ayrıldı ve sonuçta Almanya’nın çekincesine rağmen ile kabul edildi.
Almanya’nın çekincesi aslında Ortopedi ve Travmatolojinin ayrı disiplinler olarak yer
aldığı Almanya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkeleri de
ilgilendiriyordu ve bu iki ayrı uzmanlık alanının uyumun zaman içinde sağlanacağı
güvencesi verildi. Müfredat taslağına EFORT web sayfasından ulaşılabilir.

Multi-disipliner birleşik komite (MDJC)
Birçok multi-disipliner birleşik komite ATUB bünyesinde çalışmaktadır.
Bunlardan Omurga cerrahisi, el cerrahisi, ağrı, spor tıbbı, klinik beceri merkezi
ortopedi ve travmatoloji branşını ilgilendirdiğinden temsilciler aracılığı ile ilişkisini
devam ettirmektedir.

Omurga Cerrahisi
Tarafımdan temsil edilen bu komite oluşumundan sonra hedef koyduğu müfredat
çalışmalarına ağırlık vermiştir. Eylül ayında Kopenhag’da yapılan EUROSPINE
toplantısı sırasında komite bir araya gelmiş ve hazırladığı taslak bölümleri başkan
Robert Gunzburg’a sunmuştur. Modüler şekilde hazırlanan müfredatın birleştirilme
çalışmasından sonra komite EUROSPINE sponsorluğunda tahminini olarak Ocak
2016 ilk yarısında bir araya gelecek ve tüm taslağı gözden geçirerek ATUB ve ilgili
paydaşlara göndermeye hazır hale getirecektir. Bilgi, beceri tutum içerikleri ile
hazırlanan müfredat, Türk Omurga Derneğinin hazırlamış ve AOTT de yayınlanan
müfredat temel alınarak hazırlandığını vurgulamak yerinde olacaktır.

Klinik beceri merkezi
İsveç delegesi Fellander-Tsai tarafından yürütülmekte olan çalışmalarına www.
nascenet.org adresinden ulaşılabilmektedir. Hali hazırda klinik beceri merkezlerinin
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akreditasyon koşulları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdalar. Eylül 2015
de ilk bilimsel toplantılarını gerçekleştirdikleri ve 6 merkezi akredite ettikleri rapor
edildi.
Spor tıbbı
Son dönemde bir ilerleme olmadı.

El Cerrahisi
Etkinliklerine devam etmekte ancak kurul arasından el cerrahisine ilgi duyan birisi
olmadığından bu birleşik komitede ATUB-Ortopedi seksiyonu temsil edilmemektedir.

Nadir hastalıklar
Yeni kurulan komiteye Estonya temsilcisi seçildi.

EBOT sınavı
EBOT ve sınav başlığı altında EBOT sınavı, sınav hazırlığı, EFORT bilgi
yenileme kursu ve Interim sınavı değerlendirmek gerekir.
EBOT sınavı giderek daha fazla başvurunun olduğu ve kalabalık bir aday
listesiyle sınav yapıcıların sayısının artmasına ve sınavın yapılacak merkezlerin
bulunmasında zorluk çekilen bir hal almış durumdadır. Bir önceki yıl 100 civarında
aday yazılıya girmiş ve 75’i sözlüye devam etme hakkı elde etmiş iken bu yıl 262
aday başvurmuştur. Yine bu yıl ilk kez İngilizce dışında Almanca yazılı sınav yapılmış
ve Fransızca sınav hazırlık aşamasındadır.
Yaklaşık iki yıldır tartışılmakta ve hazırlanmakta olan 3. aşama klinik sınav klinik
beceriyi ölçmeye yönelik olarak anadilde yapılması planlanmaktadır. Kısa bir süre
sonra 3. aşama sınav önce pilot uygulama olarak devreye girecektir.
Geçmiş yıllardaki sınavlarda olduğu gibi bu yıl da EBOT sınavında ülkemizden
Dr. Önder Aydıngöz, Dr. Mehmet Demirhan, Dr. Sercan Akpınar, Dr. Emel Gönen, Dr.
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Hakan Ömeroğlu, Dr. Mustafa Karahan ve Dr. Nusret Köse yer almışlardır.
EBOT sınavında olduğu gibi Interim sınavında da katılım geçmiş yıllara oranla 2
misline varan oranda artmıştır. Bilgisayardan ve web tabanlı olarak tüm merkezlerde
eşzamanlı yapılan sınavda çoktan seçmeli 100 soru sorulmaktadır. Sınav masrafları
merkezi ATUB’un mali destek yetersizliği nedeniyle ortopedi seksiyonu tarafından 3
yıllığına karşılanması kararı alındı.

Diğer
Merkezi ATUB konseyinin kararına göre yeniden tanımlanan başkanlık süreleri
Lüksemburg toplantısında benimsendi. Bu kararı izleyerek başkanlığın ikinci
senesinde başkan yardımcısı seçilmesi ve 2 yıl sonra devretmesi ve eski başkan olarak
bir yıl daha kurulda kalması ATUB ortopedi kurulunda da uygulanmaya başlanması
kararı alındı.
İzmir’de yapılan toplantı sırasında sekreter ve başkan tarafından başkan
yardımcısı pozisyonuna benim ismimi önerecekleri ve hukuki engel olmadığı durumda
Shefield’de yapılan toplantıda oylanacağı tarafıma söylendi. Merkezi ATUB hukuk
danışmanlarının onaylamasına rağmen kurul üyeleri çoğunlukla tam üye olmayan bir
ülke temsilcisinin başkan olmasına razı olamadıklarını bildirdiler.

ELECTION OF THE VICEPRESIDENT
-

Central UEMS declares that delegates of associated countries are qualified
for administrative bodies. Nevertheless our board discussed if our board
approves this point of view. A broad majority voted against it.

-

The election is delayed to the next meeting in Lyon. Until yet the only
candidate is Allington. If anybody else is interested in it, it should be reported
to the secretary in advance
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Planlanmış toplantılar:

Lyon, Fransa, 27-28 Mayıs 2016
Bükreş, Romanya, 9-10 Eylül 2016
10 yıl aradan sonra ATUB-Ortopedi seksiyon /EBOT toplantısının tekrar
ülkemize alınmasında katkısı ve destekleri olan sayın Prof. Dr. Sait Ada, Prof. Dr.
Önder Aydıngöz ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkürü bir borç bilirim.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Haluk Berk
TOTBİD ATUB-Ortopedi Seksiyon Temsilcisi
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2014 ve 2015 EBOT SINAVI
2014 – 2015 yıllarında EBOT Sınavını kazanan meslektaşlarımızı tebrik ederiz.
2014 Dr. Aydın Büdeyri
Dr. Levent Bayam
Dr. Merter Yalçınkaya
Dr. Mustafa Çeliktaş
Dr. Onur Bilge
Dr. Sami Sökücü
Dr. Turgut Akgül
Dr. Turhan Özler
2015 Dr. Hüseyin Yener Erken
Dr. Mehmet Cenk Cankuş
Dr. Ozan Ali Erdal
Dr. Salih Marangoz
Dr. Tahsin Gürpınar
Dr. Yavuz Sağlam
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2014 ve 2015 EBOT INTERIM SINAVLARI RAPORLARI
Dr. Önder Kılıçoğlu
Uzmanlık eğitiminde kullanılan en önemli yardımcı yöntemlerden biri düzenli
aralıklarla yapılan teorik sınavlardır. Bu sınavlar eğitim sorumlularının öğrencilerinin
gelişimlerini daha kolay takip edebilmelerini sağladığı gibi öğrencilerin de eksiklerini doğru değerlendirebilmelerine yardımcı olmaktadır. TOTEK 6 yıldır bu amaca
uygun şekilde yurt çapında Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı’nı uygulamaktadır.
Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Konseyi (EBOT) Avrupa ülkelerindeki ortopedi
ve travmatoloji eğitiminin eksiklerini erken dönemde belirleyip eğitim kurumlarına
ihtiyaçlarını tamamlamaları konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir. EBOT da
bu hedefe yönelik olarak, tüm Avrupa’daki uzmanlık öğrencilerinin katılabileceği bir
sınav yapma çalışmalarına 2010 yılında başlamıştır. EBOT interim adını verdikleri
bu sınavın internet üzerinden ve eşzamanlı yapılabilmesi için özel bir yazılım satın
alınmış, 2011’de ilk günü sınırlı sayıda ülkede ve merkezde ilk deneme sınavı yapılmıştır. EBOT interim sınavı adı verilen bu sınav 2011’den itibaren düzenli olarak her
yıl ilkbaharda tekrarlanmaktadır. İlk yapılandan itibaren her sınavda ülkemizin farklı
eğitim kurumlarından uzmanlık öğrencileri bu sınavlara katılmıştır.

2014 EBOT interim sınavı
3 Nisan 2014 günü yapılan sınava toplam 27 merkez katıldı. Hem ülkemizden
katılan uzmanlık öğrencisi sayısı hem de sınava katılan toplam kurum sayısı daha
önceki yıllara göre düşüktü. Her yıl olduğu gibi sınavın uygulama kolaylığı için bazı
kurumlar birleştirilerek daha az sayıda merkezde sınav yapılması sağlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 14 ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde 9 asistan
olmak üzere farklı kliniklerden toplam 23 asistanımız sınavı tamamladı.
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2015 EBOT interim sınavı
14 Nisan 2015 günü yapılan sınava toplam 42 merkez katıldı. Ülkemizden Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 15, İstanbul Tıp Fakültesi’nde 10, Mersin Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde 4 ve Hacettepe Üniversitesi’nde 1 ve olmak üzere, farklı eğitim kurumlarından toplam 30 asistan katıldı.

Sonuçların genel değerlendirmesi
İngilizce olarak, çoktan seçmeli sorular ile yapılan EBOT interim sınavlarında
sonuçlar tüm konular birlikte olarak ve ayrıca 5 alt dala bölünerek (üst ekstremite,
alt ekstremite, omurga, çocuk ortopedisi ve temel bilimler) verilmektedir. Sonuçlar
uzmanlık öğrencilerinin kurumlarına göre ve tamamlamış oldukları eğitim sürelerine
göre de sınıflanmaktadır. Konulara göre yapılan dağılım sayesinde her kurum sorumlusu kendi kurumundan katılan öğrencilerin sayılan 5 alanda tüm Avrupa’daki diğer
öğrenciler içindeki düzeyini görebilmektedir. Sonuçları ülkelere göre karşılaştırmak
ise mümkün olmamaktadır.
Örneklemenin küçük olması nedeniyle bu sınavın sonuçları üzerinden genel
asistan eğitimi konusunda yorum yapılması sakıncalı olmakla birlikte, asistanlarımızın
ortalama puanlarının her iki yılda da genel ortalamaya yakın, ancak hemen altında
bulunduğunu ifade edebiliriz. “Üst ekstremite” alanında ülkemiz katılımcılarının
genel ortalamaya göre biraz daha başarılı oldukları dikkati çekti. Doğru yanıt oranının
en düşük olduğu iki başlık hem 2014 (Şekil 1) hem de 2015 yılında (Şekil 2) “omurga”
ve “temel bilimler” olarak saptandı. En başarılı olunan alan ise “alt ekstremite”
konusuydu. Sınava katılan diğer Avrupa merkezlerinde de aynı alanlarda benzer
sonuçlar elde edilmişti. Daha önceki yıllarda omurga yine en düşük başarı grubunda
yer almaktaydı. 2012 yılında düşük sonuçlar alınmış olan çocuk ortopedisi alanında
2013 ve 2014’te doğru yanıt oranının önemli miktarda artmış olması soruların zorluk
düzeyi ile ilişkilendirilebilir.
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Şekil 2. Locations Average Scores
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EFORT AVRUPA EĞİTİM PLATFORMU ETKİNLİK RAPORU
2013-2015
Dr. Hakan Ömeroğlu

2012 yılında UEMS Ortopedi ve Travmatoloji bölümünün de desteği ile EFORT
bünyesinde Avrupa’daki Ortopedi ve Travmatoloji asistan eğitiminde harmonizasyon
sağlamak amacıyla “Avrupa Eğitim Platformu (AEP)” kurulmasına karar verilmiştir.
Aralık 2012’de EFORT bünyesindeki ulusal derneklere bilgilendirme ve üye sağlama
için davet yapılmıştır. Bu amaçla önce içinde benim de bulunduğum bir “çekirdek
komisyon” oluşturulmuş ve bu komisyon 12 Nisan 2013 tarihinde Cenevre’de toplanarak Avrupa’daki Ortopedi ve Travmatoloji asistan eğitimindeki durumu ortaya koymuş, sorunları tartışmış ve çalışma prensiplerini belirlemiştir. Cenevre’deki bu toplantıda komisyonun tüm EFORT üyesi ülkelerin ulusal derneklerinden birer üye alınarak genişletilmesine, dolayısıyla bu projeye tüm ulusal derneklerin, UEMS, EBOT,
Avrupa’daki tüm özel dal dernekleri ve FORTE’nin dahil edilmesine karar verilmiştir.
Çalışmaların daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla üç alt komisyon kurulmuştur.
Tanımlama komisyonunun Dr.Stefan Nehrer (Avusturya), müfredat komisyonunun
Dr.David Limb (İngiltere) ve değerlendirme komisyonunun Dr.Jorge Mineiro (Portekiz) başkanlığında oluşturulmasına, bu komisyonların öncelikle internet ortamında
çalışmalara başlamasına karar verilmiştir. Ben bu toplantı sonrası değerlendirme alt
komisyonu üyesi olarak çalışmalarıma devam ettim. Genişletilmiş AEP toplantılarının ilki Haziran 2013’de İstanbul’da yapılan EFORT kongresi sırasında gerçekleştirilmiştir. Sonraki zaman diliminde her alt grup kendi arasında çalışmalarını internet
ortamında yoğunlaştırmıştır. Değerlendirme komisyonu 14 Şubat 2014’de Lizbon’da
toplanarak çalışmalarına son halini vermiş ve hazırlanan rapor EFORT’a sunulmuştur.
Her üç alt komisyonun çalışmaları ve raporları Haziran 2014’de Londra’da yapılan
genişletilmiş AEP toplantısında ele alınmış, tartışılmış, elde edilen son taslağın ulusal
dernek ve özel dal derneklerine görüş ve önerileri alınmak üzere sunulmasına karar verilmiştir. Bu süreç Şubat 2015’e dek devam etmiş ve aralarında TOTBİD’in de
bulunduğu 25 ülkenin ulusal dernekleri ve 11 özel dal derneği görüş ve önerilerini
sunmuşlardır. Tüm bu görüş ve önerilerin ışığında Şubat 2015 sonunda EFORT başkanı, UEMS Ortopedi bölümü başkanı ve 3 alt komisyon başkanlarının bulunduğu
bir toplantıda 3 alt bölümden oluşan (tanımlama, müfredat, değerlendirme) “Avrupa
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Ortopedi ve Travmatoloji asistan eğitim programı dökümanına” son hali verilmiştir.
Bu döküman önce 15-16 Mayıs 2015’de İzmir’de yapılan UEMS Ortopedi ve Travmatoloji bölümü yönetim kurulu toplantısında, sonrasında 26 Mayıs 2015’de Prag’da
yapılan EFORT genel kurulunda tartışılarak kabul edilmiştir. Şimdiki aşamada bu döküman onay için Ekim 2015 ayı içinde yapılacak UEMS genel kuruluna sunulacak ve
sonrasında Avrupa Birliğindeki ilgili birime yollanacaktır. Kesinleşmiş dökümanın
Ocak 2016 ayı içinde EFORT bünyesinde yer alan ulusal derneklere basılı olarak
yollanması planlanmaktadır. Sonrasında bu müfredatın bitirme sınavlarına ve Avrupa’daki kapsamlı gözden geçirme kurslarına entegre edilmesi amaçlanmaktadır.
Gerek EFORT gerekse UEMS Avrupa’daki Ortopedi ve Travmatoloji asistan
eğitim programlarında geniş farklılıklar olduğunun farkındadırlar. Ortaya konulan bu
kapsamlı eğitim programının amacı Avrupa bünyesinde bu programı zorunlu bir şekilde uygulamaya koymak değil, aksine asistan eğitiminde ulusal derneklere yol göstermek ve bir anlamda Avrupa’daki eğitimde belli bir düzeyde birliktelik sağlamaktır. Bu kılavuzu ulusal eğitim gereksinimlerine göre benimsemek ya da uygulamaya
koymak tümüyle ulusal derneklerin kendi sorumluluğundadır. Bu aşamada kendi ülkelerindeki koşullara göre eğitimlerini tamamlayanlar kendi ülkelerinde sınava girip
uzmanlık diplomalarını almaya devam edeceklerdir. Bir ölçüde gönüllülük esasına
dayanan bu sistemde ise, dileyenler öngörülen şartlarda eğitimlerini tamamladıklarını
belgeleyip, Avrupa ölçüsünde belirlenen sınavlarda başarılı oldukları takdirde Avrupa
kapsamında tanınan bir diplomaya daha sahip olacaklardır. Avrupa içinde tanınan ve
muhtemelen diğer kıtalarda da yüksek değeri olan bir diplamanın sağlayacağı mesleki
avantajları orta ve uzun dönemde gözönünde bulundurmak gerekmektedir.
EFORT bir sonraki aşamada alt uzmanlık dallarına yönelik müfredatların oluşturulmasını ve sonrasında Avrupa bünyesinde akredite edilen sağlık kuruluşlarında üst
ihtisas eğitimlerine başlanılmasını hedeflemektedir.
EFORT-AEP bünyesinde yaklaşık 2,5 yıl süren tüm çalışmalarım gerek TOTBİD
gerekse TOTEK yönetim kurullarıyla büyük bir uyum ve işbirliği içinde sürdürülmüştür.
Prof. Dr. Hakan Ömeroğlu
EFORT-AEP üyesi ve TOTBİD temsilcisi (2013-2015)
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TEMEL BİLİMLER VE ARAŞTIRMA OKULU
Dr. Volkan Öztuna

Temel Bilimler ve Araştırma Okulu (TBAO), ortopedi ve travmatoloji uzmanlık
eğitimi süresince alınması önerilen en önemli kurslardan birisidir. Bu okul, üniversitelerin kendi eğitim altyapılarını ön plana çıkaran, sosyal ve kültürel etkileşime önem
veren ve katılımcıları yeterlik sınavına hazırlayan bir okuldur. Kurs boyunca oturum
saatleri dışında dahi eğitici-öğrenci birlikteliğinin ve bilgi alışverişinin devamlılığı
sağlanır. Okulun yapıldığı kurumun eğitmenleri yanında Türkiye’nin farklı üniversite
ve eğitim kurumlarında çalışan, ortopedi ve travmatoloji eğitimi konusunda yetkin
olan bir eğitici grubu da katkı sunar. Türkiye’nin değişik kurumlarında eğitim gören
100 kadar asistanı (her kurumdan 1-2 kisi) buluşturan ve interaktif katılım ile bilgi
aktarımını sağlayan bir eğitim faaliyetidir.
Altı temel modülü vardır (Hücre-Doku-Hastalıklar ve Patoloji-Farmakoloj-Temel
Araştırma İlkeleri, Radyoloji ve Anatomi modülleri). 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 ayında yurdumuzun
değişik şehirlerinde düzenlenmektedir. Okulun hedef kitlesi kıdemli asistanlar, temel
bilimler konusunda bilgilerini yenilemek isteyen uzmanlar ve doçentlik sınavı adaylarıdır. 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 YK tarafından uygun olan konu ve konuşmacı değişiklikleri yapılmaktadır. TOTBİD yürütme kurulu, toplantılarından birisini bu kurs sırasında gerçekleştirmekte ve kursun eğitici kadrosuna destek olmaktadır. Yer seçimi aday şehirler
arasından TOTBİD YK’unca yapılmaktadır. 2014’deki TBAO, 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde 123 katılımcı ile ve 2015 yılındaki
TBAO, 27 Şubat - 1 Mart tarihinde Trabzon KTÜ ev sahipliğinde 123 katılımcı ile
yapılmıştır. Böylece TBAO eğitimini almış olan meslektaşlarımızın sayısı 1317 ye
ulaştı. Bu okullardaki sunumların webinar kayıtları TOTEK internet sitesine kondu.
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TBAO nun 4 senedir başkanlığını yapan Prof. Dr. Volkan Öztuna’nın görev süresi bittiği için bu okulun başkanlığı görevini Prof. Dr. Emre Çullu’nun devralmasına
28.02.2014 tarihli yönetim kurulu toplantısında oybirliği ile karar verildi. 2016 tarihinde TBAO nun Denizli Pamukkale Üniversitesi ve 2017 de Sivas Üniversitesi ev
sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

TBAO 2014 yılında Diyarbakır’da yapılan toplantı. Asistan ve eğitici kadrosu
beraber.
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ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI KLİNİK BİLGİ YENİLEME
KURSU
Dr. Alpaslan Şenköylü, Dr. Ufuk Özkaya

Çekirdek eğitim kurslarının amacı, öncelikle TOTEK Board (yeterlik) sınavına
hazırlanmak isteyen uzmanların, bunun yanında bilgi yenilemek isteyen uzman ve
asistanlar ile doçentlik sınavına hazırlanmak isteyen adayların ihtiyaçlarına yanıt vermektir.
Önceki yıllarda olduğu gibi 5. ve 6. Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Kursu İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Önceki yıllardan farklı olarak,
1. Program modül sistemi kullanılarak daha detaylı hale getirilmiştir.
2. Programda her modül sonunda geçmiş TOTEK board sınavı soruları gözden
geçirilerek katılımcıların motivasyonunun arttırılması sağlanmıştır.
3. Daha genç bir eğitici grubu oluşturulmuştur.
4. Eğiticiler hem düzenleme kurulu hem de katılımcılar tarafından puanlanmış
ve geri bildirimler gözönüne alınarak eğitici listesi güncellenmiştir.
5. Program üç tam güne çıkarılmıştır.

Tablo-1. Yıllara göre eğitici ve katılımcı sayısı
YIL
2014
2015

Eğitici (n)
52
53

Katılımcı (n) (Asistan-Uzman)
118 (81-37)
96 (55-41)

05– 07 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen 5. ÇEP Kursu 118 sayıda katılımcı ve 52
sayıda eğitici desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu kursun sonrasında TOTEK 1. ve 2.
Basamak board sınavlarına giren 160 sayıdaki kişi arasından 5. ÇEP kursuna katılan
ve katılmayan kişilerin başarı oranları karşılaştırıldığında; 5. ÇEP kursuna katılanların
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başarı oranının daha fazla olduğu gözlendi. Amacı TOTEK board sınavlarına hazırlık
olan bu kursların etkinli olduğu sonucuna varıldı (Tablo-2.)
Tablo-2. 2014 Totek yeterlilik sınavı / ÇEP Kursu
Sayı
Başarılı Aday
Başarı %
Toplam not ort.

ÇEP katılan
36
27
75
62

ÇEP Katılmayan
124
48
39
59

TOPLAM
160
75
47
60

04 – 06 Eylül.2015 tarihinde düzenlenen 6. ÇEP Kursu 96 sayıda katılımcı ve 53
sayıda eğitici desteği ile gerçekleştirilmiştir (Tablo-1).
Önümüzdeki yıllarda ÇEP Kurslarının etkinliğini ve kalitesini arttırmak için planlanan yöntemler;
1. Her ders için öğrenim hedeflerinin belirlenmesi
2. Her ders için core slayt oluşturulması
3. Genç eğitici sayısının ve kalitesinin arttırılması için eğiticilerin eğitimi
kurslarının yapılması.
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ULUSAL ÇEKİRDEK PROGRAM
KURAMSAL EĞİTİM
Kuramsal eğitim, beceri eğitimi kadar önemlidir. Kuramsal bilgi eğitim kurumunun düzenlediği sunum, seminer, olgu tartışması, makale tartışması, dosya tartışması,
konsey ve kurs gibi etkinlikleri içeren eğitim programları ile kazanılır. Eğitim gören
kişilerin bilgiye kolayca ulaşabilecekleri ortamın sağlanması için, internet bağlantısı
ve iyi bir kütüphane şarttır.

TEMEL CERRAHİ EĞİTİM
Her ortopedi ve travmatoloji uzmanı, temel cerrahi bilgiler, anesteziyoloji, ağrı
tedavisi ve yaşam desteği bilgileri ile donatılmış olmalıdır. Kas-iskelet sisteminin her
noktasına cerrahi yaklaşım yollarını iyi bilmelidir. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı
için üç düzeyde bilgi ve beceri tanımlanabilir:
A. Bireysel olarak rahatlıkla uygulayabileceği ve çok iyi düzeyde bilmesi gereken bilgiler şunlardır:
•

Kas-iskelet sistemi travmaları,

•

Ekstremitelerin akut dolaşım ve nörolojik bozuklukları,

•

Temel sıvı-elektrolit ve şok tedavisi,

•

Kas-iskelet sistemi enflamatuar ve enfeksiyöz hastalıkları,

•

Dejeneratif eklem hastalıkları,

•

Ameliyat öncesi ve sonrası bakım,

•

Temel adli tıp bilgileri ve mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler.
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B. Yeterli deneyim sahibi olduğu veya iyi düzeyde bilmesi gereken bilgiler
şunlardır:
•

Kas-iskelet sistemi anatomi, fizyoloji, fizyopatoloji ve biyomekaniği,

•

Politravmaya yaklaşım ve organizasyon,

•

Kas-iskelet sisteminin doğumsal hastalıkları,

•

Kas-iskelet sistemini tutan tümörlerin tanısı,

•

Meslek hastalıkları.

C. Başkasından izlediği veya kuramsal olarak kısmen bilmesi gereken bilgiler şunlardır:
•

Nadir görülen doğumsal ve edinsel ortopedik hastalıklar,

•

İleri düzey ortopedi ve travmatoloji alanındaki girişimler (pelvis ve asetabulum kırıkları, revizyon cerrahisi, kompleks omurga ameliyatları, replantasyon cerrahisi vb.)

EDİNİLMESİ GEREKEN BECERİLER
Ortopedi ve travmatoloji eğitimi sırasında edinilmesi gereken beceriler şunlardır:

1. TEMEL CERRAHİ VE TIBBİ BECERİLER
•

Sistemik muayene yapabilme becerisi,

•

Vücut dokularına yaklaşım ve temel cerrahi teknikler,

•

Anestezi teknikleri hakkında bilgi sahibi olma,

•

Hava yolu açabilme ve endotrakeal entübasyon,
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•

Pnömo ve/veya hemo toraks için tüp takabilme,

•

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

•

Tromboz ve enfeksiyon gibi komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi.
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2. ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİYE AİT BECERİLER
A. Bireysel olarak rahatlıkla uygulayabileceği ve çok iyi düzeyde bilmesi gereken beceriler şunlardır:
Acil durumlarda:
•

Tüm yaşlardaki kemik-eklem yaralanmalarının konservatif tedavileri,

•

Temel osteosentez tekniklerinin uygulaması,

•

Ekstremitelerin damarsal ve nörolojik bozuklukları,

•

Akut kompartıman sendromu,

•

Kas-iskelet sistemi enfeksiyonları (tüberküloz dahil),

•

Kas-iskelet sistemi enflamatuar hastalıkları,

•

Ağrılı durumlar (kas spazmları, kalsifiye tendinitler, sinir sıkışmaları, vb.),

•

Tümörlerin akut komplikasyonları (parapleji, patolojik kırık, vb.),

•

Basit spor yaralanmaları ve ağrılı durumları,

•

Omur kırıklarının konservatif tedavisi,

•

Travmatik ampütasyonlar.
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Acil olmayan durumlarda:
•

Kas-iskelet sisteminin dejeneratif ve enfeksiyöz hastalıkları,

•

Sık görülen kas-iskelet sistemi deformiteleri,

•

Bel ağrısına yaklaşım,

•

Osteoporoz ve ortopedik komplikasyonları,

•

Diyabetin ortopedik komplikasyonları,

•

Ameliyat öncesi ve sonrası bakım ve komplikasyonlar,

•

Koruyucu ortopedi,

•

Her türlü alçı ve bandaj uygulamaları,

•

Eklem ponksiyonları.

Temel ve sık yapılan ameliyatları uygulayabilme:
- Üst ekstremite:
•

Humerus kırıkları,

•

Çocuk suprakondiler humerus kırıkları,

•

Olekranon kırıkları,

•

Ön kol kırıkları,

•

El bileği kırıkları,

•

Akut kompartıman sendromu,

•

Metakarp ve parmak kırıkları,

•

Tenosinovit (tetik parmak, vb.),

•

Ekstensor ve fleksör tendon kesisi,

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu Faaliyetleri
•

Omuz sıkışma sendromu,

•

Sinir sıkışmaları (karpal tünel sendromu, vb.),

•

Cilt grefti uygulamaları,

•

Ameliyat sonrası her türlü alçı uygulamaları.
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- Pelvis ve alt ekstremite:
•

Pelvis kırıklarında ilk stabilizasyon,

•

Femur boyun ve trokanter kırıkları,

•

Femur cisim kırıkları,

•

Distal femur kırıkları,

•

Patella kırık ve çıkıkları,

•

Proksimal tibia kırıkları,

•

Tibia cisim kırıkları,

•

Ayak bileği kırıkları,

•

Kompartıman sendromu,

•

Çocuklarda traksiyon tedavisi,

•

Ampütasyonlar,

•

Diz ve kalçanın osteoartriti (osteotomiler ve primer artroplastiler),

•

Gelişimsel kalça displazisinin konservatif tedavisi,

•

Doğumsal ayak deformitelerinin konservatif tedavisi,

•

Menisküs yaralanmaları, artroskopi teknikleri,

•

Edinsel parmak deformiteleri (çekiç parmak, halluks valgus ve halluks rigidus).
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B. Yeterli deneyimi olması veya iyi düzeyde bilmesi gereken beceriler şunlardır:
Acil durumlarda:
•

Politravma hastası,

•

Spinal travma, omurga kırığı ve kırıklı çıkıkları,

•

Periferik sinir yaralanması,

•

Majör pelvis yaralanmaları,

•

Rekonstrüksiyon gerektiren yumuşak doku yaralanmaları ile birlikte olan kırıklar,

•

Eklem içi kırıkların açık ve kapalı tedavisi.

Acil olmayan durumlarda:
•

Gelişimsel kalça displazisi (erken çocukluk çağı pelvik osteotomileri dahil),

•

Doğuştan çarpık ayak (PEV) cerrahi tedavisi,

•

Omurga deformitelerinin cerrahisi,

•

Kronik osteomyelit,

•

Psödoartroz cerrahisi,

•

Habitüel omuz çıkığı,

•

Rekürrent patella çıkığı,

•

Ön çapraz bağ tamiri,

•

Büyük eklem artrodezi,

•

Ekstremite uzatma- kısaltma yöntemleri,

•

Disk hernisi tedavisi.
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C. Başkasından izlediği veya kısmen bilmesi gereken beceriler şunlardır:
•

Malformasyon ve doğumsal hastalıklar,

•

Kalça ve diz protezi revizyon cerrahileri,

•

Omuz, dirsek, el ve ayak bileği artroplastisi,

•

Diz eklemi dışı artroskopiler,

•

Üst ekstremite ve pelvik ampütasyonlar,

•

Adolesan ve erişkinde kalça ve pelvik osteotomiler,

•

Nörolojik hastalıklarının ortopedik tedavisi,

•

Majör doku kayıplarında tedavi ve replantasyon,

•

Ortopedik onkolojik cerrahi, rezeksiyon ve rekonstrüksiyon,

•

Komplike omurga hastalıkları tedavisi.

3. TEMEL BİLİMLER VE ARAŞTIRMA
Temel bilimler ve araştırma konularında rahatlıkla uygulayabileceği ve iyi
düzeyde bilmesi gereken bilgi ve beceriler şunlardır:
I. Genel :
A. Organ sistemleri:
•

Kırık iyileşmesi,

•

Yara iyileşmesi ve onarımı (cilt greftleme dahil),

•

Kardiyovasküler: Hemorajik şok ve kanama fizyopatolojisi ve tedavi prensipleri,

•

Solunum: Normal solunum fonksiyonları ve solunum yetmezliğin tedavi ilkeleri,
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•

Gastrointestinal (GİS): Kas-iskelet sistemine ilişkin GİS bozukluklarının tanısı,

•

Genitouriner: Normal genitouriner fonksiyon, böbrek yetmezliği tanısı, akut
ve kronik böbrek yetmezliğinin kas-iskelet sistemine etkileri,

•

Hematoloji: Kan pıhtılaşma mekanizmaları ve bozuklukları, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu,

•

Endokrin:
∆

D-Vitamini ve kemik metabolizması,

∆

Paratiroid bezin normal ve anormal fonksiyonlarının tanısı.

B. Fizyopatoloji:
•

Enflamasyon: Enflamatuar sürecin fizyopatolojisi ve doğal seyri,

•

Enfeksiyon: Enfeksiyon ajanlarının hücresel özellikleri ve enfeksiyon oluşturma yolları,

•

Neoplazi:
∆

Tümör oluşum süreci, hücresel büyümenin normal kontrol mekanizmaları, tümör yayılımı ve evreleme,

∆

Radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi prensipleri,

•

İmmünoloji: Kas-iskelet sistemine özgü normal ve anormal immün süreçler,

•

Genetik: Kas-iskelet hastalıklarında kalıtımsal geçiş,

•

Travma: Travmaya metabolik yanıt,

•

Farmakoloji: Antibiyotikler, nonsteroid antienflamatuar ilaçlar, analjezikler,
anestetik ilaçlar ve etki yolları.
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II. Araştırma:
•

Araştırma projesi tasarlama ve bilimsel metodoloji,

•

Bilimsel makale eleştirebilme,

•

Bilimsel iletişim becerisi.

III. Kas-iskelet ve sinir sistemi:
•

Kas-iskelet sisteminde kemik, kıkırdak, tendon, kas, merkezi ve periferik sinir sistemi konularını içeren aşağıdaki temel bilimlerde derinlemesine bilgi
sahibi olmalıdır.
∆

Anatomi,

∆

Fizyoloji,

∆

Patoloji,

∆

Farmakoloji,

∆

Biyomekanik,

∆

Biyolojik uyumlu materyal özellikleri,

∆

Ortopedi ve travmatoloji uygulamalarında kullanılan materyaller.
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ASİSTAN KARNESİNDE YAPILAN GÜNCELLEMELER
Dr. Esat Kıter, Dr. Hüsamettin Çakıcı

TOTEK tarafından oluşturulan uzmanlık eğitimi karnesinin hem basılan nüshalarının tükenmesi nedeniyle hem de güncellenmesi amacıyla belirli periyotlarla tekrar düzenlenip çoğaltılması gerekmektedir. 7. Dönemde değişen eğitim ihtiyaçlarına
bağlı eğitilenlerden gelen talepler doğrultusunda ve eğitimin optimizasyonu amacıyla
yapılan çalışmalardan ( AGUH işbirliğiyle yapılan anketler) elde edilen geri beslemelerle karne tekrar düzenlenip 1500 adet basılmıştır. Asistan karnesi yerine artık
“Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi Karnesi” adı verilen kitapçık, şekil olarak daha basit ve kullanışlı bir formata sokulmuştur. Karnenin içeriği 2014 yılına ait
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince bazı kısımlarda değiştirilmiştir. Bu yönetmeliğe göre eskiden dört ayda bir gerekli olan eğitim sorumlusunun
kontrolü her altı ayda bire çıkmıştır. Yine bu yönetmeliğe ait değişmiş olan rotasyonlar kitapçıkta güncellenmiştir. Ulusal çekirdek müfredat konusunda ülkemizde güncel
bazı çalışmalar yapılsa da (Tıp Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma KomisyonuTUKMOS v 2.0) tamamlanmış yeni bir müfredat olmadığı için bir çok kısmında eski
müfredat değiştirilmeden kitapçığın içinde bırakılmıştır. Yapılan değişikliklerden bir
tanesi de TOTEK tarafından önerilen kurs takviminde olmuştur. Bu kurs takviminde
“Temel Ayak ve Ayak Bileği Kursu” 4 ve 5 yıl uzmanlık öğrencilerine tavsiye edilen
kurslar arasında yer almıştır. Ekstremite rekonstrüksiyon okulu tarafından düzenlenen
“Deformite Eğitim Toplantısı” konulu sürekli eğitim kursu’da TOTEK’in önerdiği
“Çekirdek Müfredata Yönelik Temel Eğitim Kursları” listesine eklenmiştir. Basımdan
sonra olan bu gelişme nedeniyle eğitim karnesinin basılı formunda bu değişiklik yer
alamamıştır.
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ÇEKİRDEK MÜFREDATA YÖNELİK TEMEL EĞİTİM
KURSLARININ DESTEKLENMESİ
Dr. Esat Kıter
Ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi, alt-branşların da yoğun emeklerinin yönlendirmesi ile gün geçtikle faaliyetlerini arttırmaktadır. Eğitim yoğunluğu,
teknoloji destekli bilginin sürekli artması ile doğrudan ilişkilidir. Bununla birlikte
bilginin paylaşıldığı eğitim programlarında oldukça önemli olan eğitmen faktörü de
hem nitelik hem de nicelik olarak son yıllarda ülkemizde belirgin olarak iyileşmiştir.
Bu unsurlar ‘temel kurs’ olarak nitelenen ve ana hedefi uzmanlık öğrencisi olan bazı
eğitim programlarının kurumsallaşmasına ve gelenekselleşmesine olanak tanımıştır.
TOTEK, temel hedefi uzmanlık öğrencisi ya da yeni uzman olan bu tarz kursları,
iyileştirmeye çalıştığı uzmanlık eğitimi sürecinin belirli dönemlerinde önerir. Hangi
kursun öneri takvimine alınıp alınmayacağı konusunda bazı belirteçlerin saptanabilmesi için 7. Dönemde bir yönerge hazırlanmıştır (EK 10). Bu yönerge kendi açısından
‘temel kurs’ teriminin tarifini yapıp, uzmanlık öğrencisinin formasyonuna katkısını
belirlemeyi amaçlar.
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ASİSTANLAR İÇİN 100 TEMEL SEMİNER KONUSU
TEMEL KONULAR
1. Hasta hekim ilişkisi-hasta hakları, iletişim becerileri
2. Araştırmanın temelleri, veri inceleme, çalışma etiği
3. Eklem biyomekaniği
4. Kemik yapısı, işlevi, kemikleşme ve büyüme kıkırdağı
5. Kemik greftleri ve analogları
6. Kırık iyileşmesi ve tipleri ve remodelasyon
7. Tendon ve bağ yapısı, işlevi ve iyileşmesi
8. Tendon tamir teknikleri ve tendon transferleri
9. Menisküs yapısı, işlevi ve iyileşmesi
10. Eklem kıkırdağı yapısı, işlevi ve iyileşmesi
11. Periferik sinir ve kas yapısı, işlevi, iyileşmesi
12. Tuzak nöropatileri
13. Ortopedide görüntüleme (konvansiyonel radyografi, US, MR, BT, sintigrafi)
14. Kemik dansitometresi, Osteoporoz ve tedavisi, Osteoporotik kırıklarda yaklaşım
15. Preop hasta değerlendirme
16. Ağrı yolakları, analjezikler ve NSAI
17. Derin ven trombozu tanı ve tedavisi, antikoagülanlar
18. Ortopedide biyomateryaller ve biyolojik yanıt
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19. Yürüme analizi ve yürüme anomalileri
20. Ortopedide enfeksiyon ve kontrolü

GENEL ORTOPEDİ
21. Alçılama ve traksiyon teknik ve endikasyonları
22. Yara iyileşmesi, enfeksiyonu ve yara bakımı
23. Cilt greftleri, yakın ve uzak flepler
24. Sütür materyelleri ve teknikleri
25. Hemorajik şok, sistemik enfl amatuvar reaksiyon ve sıvı tedavisi
26. Dejeneratif eklem hastalıkları
27. Osteonekroz (Femur başı,Humerus başı, diz) ve tedavisi
28. Romatizmal hastalıklar (Ankilozan spondilit, RA)
29. Amputasyonlar ve protez seçenekleri
30. Replantasyonlar
31. Diyabetik ayak
32. Osteomyelit ve septik artrit
33. Erişkin ayak sorunları

TRAVMATOLOJİ
34. Çoklu yaralanma ve hasar kontrollü ortopedi
35. Açık kırıklar – Sınıflama ve tedavi
36. Yumuşak doku travmaları ve tedavisi
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37. Eklem içi kırıklar ve tedavi prensipleri
38. Kırık tespitinde AO ilkeleri
39. Kırık tespitinde plaklama, intramedüller ve eksternal fiksasyon
40. Kompartman sendromu
41. El-el bileği yumuşak doku yaralanmaları
42. Omuz çevresi kırıkları
43. Humerus cisim kırıkları
44. Dirsek çevresi kırıkları
45. Önkol kırıkları
46. El ve el bileği kırıkları
47. Pelvis kırıkları
48. Asetabulum kırıkları
49. Femur proksimal bölge kırıkları
50. Femur cisim kırıkları
51. Tibia cisim kırıkları
52. Diz çevresi kırıklar
53. Plato kırıkları
54. Pilon ve Ayak bileği kırıkları
55. Talus ve kalkaneus kırıkları
56. Çocuk kırıkları ve epifiz yaralanmalarına yaklaşım
57. Çocuklarda suprakondiler humerus kırıkları
58. Çocuklarda kollum femoris kırıkları
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59. Pseudoartroz tipleri ve tedavi yöntemleri
60. Malunionlar ve tedavisi
61. Eklemlerin travmatik çıkıkları

ORTOPEDİK ONKOLOJİ
62. Tümörlü hastaya yaklaşım
63. Benign kemik tümörleri
64. Benign ve malign yumuşak doku tümörleri
65. Malign kemik tümörleri (Osteosarkom, Ewing sarkomu, Kondrosarkom,
Multiple myelom, Kemik metastazları)

PEDİATRİK ORTOPEDİ
66. GKD (yürüme öncesi ve sonrası)
67. PEV (konservatif ve cerrahi tedavi)
68. Çocuklarda ayak sorunları (Pes planus, pes kavus)
69. Çocuklarda alt ekstremite rotasyonel sorunları
70. Vertikal talus
71. Obsetrikal paralizi
72. Pertes
73. Serebral palsi
74. Myelomeningosel
75. İskelet sistemi displazileri
76. Ekstremite uzunluk eşitsizlikleri, distraksiyon osteogenezi
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SPOR YARALANMALARI
77. Spor yaralanmaları (akut, kronik, aşırı kullanım)
78. Diz eklemi artroskopisi
79. Diz dışı eklem artroskopileri (Omuz, ayak bileği, dirsek,..)
80. Diz ekleminde bağ yaralanmaları (ÖÇB)
81. Patellofemoral eklem hastalıkları
82. Omuz instabiliteleri, impingement sendromu ve donuk omuz

ARTROPLASTİ
83. Osteoartritte kalça osteotomileri
84. Yüksek tibial osteotomi
85. TDP
86. TKP
87. Artroplastide komplikasyonlar
88. Çimentolu ve çimentosuz tespit

OMURGA
89. Bel ağrısı değerlendirme-omurga görüntüleme
90. İntervertabral disk anatomi ve işlevi, disk hernisi ve dejeneratif disk hastalıkları
91. İdiopatik, konjenital ve dejeneratif skolyoz
92. Spondilolisteziste hasta değerlendirilmesi ve tedavi seçenekleri
93. Omurga kırıkları
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EKLEM
94. Diz anatomisi ve biyomekaniği
95. Diz muayenesi
96. Omuz muayenesi
97. Ayak-ayak bileği artroz ve artrodezleri
98. Kalça eklem biyomekaniği
99. Osteoartritte protez dışı tedavi seçenekleri
100. Artrodez teknikleri
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Ekler
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EK 1. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON
Prof. Dr. Volkan Öztuna
TTB-UDEK-UYEK Başkanı
Akreditasyon kelimesi, bağımsız bir değerlendirme kurulu tarafından kurumların ve/veya programların belirli kalite ölçütlerine uygun olduğunun onaylanması ve
güvence altına alınması işlemini tanımlar. Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı
denkliktir. Bu işlem evrensel değerler üzerinden tanımlanan ve devamlı güncellenen
ölçütler ile hareket eder. İki tür akreditasyondan bahsedilebilir. Birincisi kurum akreditasyonudur ve bir kurumunun idari, mali ve akademik altyapısını değerlendiren
bir süreçtir. İkincisi eğitim programları akreditasyonudur ve öncelikli olarak eğitim kalitesini, programa katılan kişilerin donanımını, ve yetkinliğini değerlendiren bir
süreçtir. Eğitim programlarının akreditasyonu (daha uygun bir ifade ile eşyetkilendirme), şeffaf ve kaliteli bir akademik eğitimi hedefler.
(1):

Akreditasyon sürecinde değerlendirilen başlıklar aşağıdaki şekilde özetlenebilir
1.

Eğitim programının amaç ve hedefleri

2.

Sonuçları değerlendirmeye yönelik standartlar.

3.

Eğitim kadrosunun kalitesine yönelik standartlar.

4.

Kurumun, eğitim altyapısına yönelik standartlar.

Tıp eğitiminde akreditasyon sisteminin hedefi, eğitim kurumlarından yetkin
doktorların mezun olmasını sağlamaktır. Ancak bu süreçte giderek artan teknoloji
bağımlılığı, sağlık alanında metalaşma, sağlık politikaları ile eğitim politikalarının
arasında eşgüdümün olmaması, yetersiz altyapı ve sınırlı insan gücü ile açılan yeni
tıp fakülteleri ve sonuçta kurumlar ve eğiticiler arasındaki belirgin farklılıklar oluşması gibi büyük sorunlar ile mücadele etmek gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayı,
tıp eğitiminde standartların oluşturulması ve bu standartların kurumlarda benimsenmesine yardımcı olacak politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan,
eğitimci Abraham Flexner’in, 1910 yılında başlayarak ABD ve Kanada’daki 115 tıp
fakültesini 18 aylık bir sürede ziyaret ederek ortaya koyduğu rapor tarihsel önem taşır. Kurumlar arası farklılıkların belirlendiği bu raporda, tıp eğitiminin standartlardan
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uzak olduğu, eğitim programlarının içeriklerinin belirsiz olduğu ve belli önlemlerin
alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu rapor sonrasında tıp fakültelerinin sayısı 30
yıl içinde 155’ten 66’ya düşürülmüş, tıp eğitimi öncesi kolej eğitimi zorunlu hale getirilmiş ve tıp eğitiminin ilk iki yılı klinik öncesi temel bilimler, son iki yılı da klinik
eğitim olacak şekilde yapılandırılmıştır. Daha sonra Amerikan Tabipler Birliği, belli
standartlar tespit ederek, hekimlik yapabilme lisans sınavlarını başlatmıştır (2). Giderek artan uzmanlık derneklerinin katılımı ile1970 yılında Amerikan Tıp Uzmanlıkları
Yeterlik Kurulu oluşturulmuştur. 1981 yılında ise bu sistemin değerlendirilmesi amacıyla akreditasyon kavramı öne çıkmış ve eğitim veren kurumların hizmet ve eğitim
faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla bağımsız bir akreditasyon kurumunun olması
gerektiğine karar verilmiştir. ABD sınırları içindeki tıp uzmanlık eğitim programlarını
(uzmanlık ve yan dal uzmanlığı) değerlendiren ve akreditasyonlarını sağlayan özel
bir konsey olarak Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME)
kurulmuştur (3).
Akreditasyon sistemi ABD ve Avrupa’da farklı ilkelerle yönetilir. ABD’de eğitim kurumlarının akreditasyonu zorunlu iken, Avrupa’da ve ülkemizde bu sistem gönüllülük esası üzerinden yürür. Yani eğitim kurumları, kendi istekleri üzerine yetkili
kurumlara başvurarak akreditasyon sürecine katılırlar. Önemli bir diğer unsur ise akreditasyon sürecinin bağımsız ve kurum dışı bir ajans/dernek/komisyon tarafından
yapılmasıdır. Akreditasyon sürecini yöneten ve karara bağlayan yapılanmaların hükümet dışı kurumlar olması, bu sistemin olası siyasi baskılara maruz kalmaması ve verilen kararların günlük politikalar ile değişmemesi açısından önem arz eder. ABD’deki
ACGME tamamen sivil ve bağımsız bir yapılanmadır ve bu süreçte “Residency Review Committee” ve “Institutional Review Committee” gibi yapılanmalar aracılığıyla
değerlendirme yapar; ulusal standartları belirler, eğitim programlarını onaylar ve sürekli değerlendirir (4).
Türkiye’de, TTB-UDEK (TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu), tıpta
uzmanlık eğitiminin yüksek kalitede, bilimsel temeller üzerine oturtularak, ülke düzeyinde eşdeğer olarak yapılabilmesi, değerlendirilebilmesi ve denetlenmesini sağlayacak özerk kuruluşlar olan Yeterlik Kurullarının (boards) oluşmasını hedeflemiştir. 2004 yılında bu çatı altında Ulusal Yeterlik Kurulunun (UYEK) çalışmalarının
başlaması ile genel olarak o güne kadar dağınık bir yapılanma gösteren uzmanlık
dernekleri arasında hem bir deneyim aktarımı olmuş hem de derneklerin otokontrol
süreçleri harekete geçmiştir. Böylece, uzmanlık derneklerinin yeterlik kurulları eğitim
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programlarının hazırlanması ve bunların uzmanlık öğrencileri tarafından takip edilmesini sağlayan “asistan karneleri”, eğitim kurumlarının yeterli altyapı, insan gücü
olanakları ve eğitim programlarını değerlendiren “akreditasyon” işlemi ve uzmanlık
öğrencilerinin eğitimleri sonunda aldıkları bilgi ve uygulamanın ölçülebilmesini sağlayan “yeterlik sınavları” gibi konular üzerinde çalışmalar başlatmışlardır.
Akreditasyon işlemlerinin yapılması için, TTB-UDEK-UYEK ortak çalışmaları ile “Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Ulusal Standartlar” (5) başlığı ile bütün uzmanlık alanlarını kapsayacak temel ilkeler belirlenmiş ve kurum ziyareti programları
düzenlenmiştir. Kurumları, ziyarete hazır hale getirmek için gerekli olan rehberlere ve başvuru sırasında gerekli olan formların taslaklarına http://www.ttb.org.tr/
udek/index.php?option=com_content&view=article&id=205:ttb-udek--uyek-emkurumlarziyaret-program-esaslar&catid=79:mevzuat&Itemid=146 adresinden ulaşılabilir. Tüm uzmanlık dernekleri bu genel tanımlamalardan esinlenerek kendi alanlarına uygun anahtar ölçütleri oluşturmaya başlamıştır. Bu programlar, kurumların son 5
yıllık eğitim faaliyetleri üzerinden hazırlanan raporları esas alır. Eğitim kurumları akredite olabilmek ve kurum ziyaretine hazırlanmak için faaliyetlerini daha düzenli olarak kaydetmeye, verdikleri eğitim kalitesini daha iyi bir seviyeye çıkarmaya ve belli
dönemlerde kendilerini iç denetimden geçirme alışkanlığı kazanmaya başlarlar. Her
bilim dalının kendisine has ölçütleri olmakla birlikte bütün disiplinlerde değişmeyen
ana unsur asistan karnesinin periyodik olarak gözden geçirilmesi ve asistanların
kazandığı teknik bilgi ve becerinin kaydedilmesidir. Akreditasyon sırasında değerlendirilecek belgelerden en önemlileri eğitim programlarını gösteren listeler, arşivler
ve asistan karneleridir. Kurum ziyareti sırasında ilgili komisyon, eğiticiler ve asistanlar ile ayrı ayrı görüşerek rapor tutar. Ziyaret komisyonu, ziyaret raporunun ayrıntılarını ve asistan hekimler ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgileri gizli tutmakla
yükümlüdür. Akreditasyon süreci eğer olumlu olarak sonuçlanırsa kurumun yetkinlik
ölçütlerine sahip olduğu gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge kurumun üst düzey
yöneticilerinin de katıldığı bir seremoni ile takdim edilir (rektör/dekan/genel sekreter/
hastane yöneticisi). Kurumun, standartların üzerine çıkmış olan yenilikçi özellikleri
varsa bu durumlar özellikle belirtilerek kalitenin yükseltilmesi için bir cazibe ve itici
güç oluşturmaya çalışılmalıdır. Belgelendirmeye uygun bulunmayan kurumlar için
düzeltilmesi gereken eksikler bildirilir ve yeni bir ziyaret tarihi belirlenir (6).
Sonuç olarak sağlık hizmetlerinin kalitesi ve akademik hayatın geleceği, asistan
eğitimi programlarının kalitesine bağlıdır. Tıpta uzmanlık eğitiminde niteliğin artırılmasına yönelik kullanılabilecek geri bildirim mekanizmalarından birisi de eğitim
kurumlarının ziyareti ve akreditasyon programıdır.
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EK 2. TOTEK YENİDEN BELGELENDİRME ÖLÇÜLERİ
No:

Başlık

Açıklama

Toplantı ve kurslara
katılım:

Toplantı belgesi (basılı ya da elektronik ortamda duyuru,
program, broşür vs...) olan etkinlikleri içerir. Bunlara katı- 1 (Bir)
lımın verilen katılım belgesiyle kanıtlanması gerekmektedir.

2.

Sunumlar:

Bildiri, poster, panel konuşması, konferans, seminer, kurs
konuşması türü etkinlikleri içerir. İlk maddede bahsedilen
toplantılarda gerçekleştirilen ve belgelendirilen etkinlikler
değerlendirilir. Kişi bir toplantıda b irden fazla puan alabilir. Bkz.
Örneğ in, yurtiç indeki bir toplantıda iki bildiri sunulduysa, Açıklama
2x1=2 (sunum puanları) + 1 (katılım puanı)=3 puan olur.
Aynı sunumun aynı ya da farklı formatlarda tekrarı puan kazandırmaz.

3.

Makale yazımı:

İsim sırası, yazı tipi ya da dergi tipi önemli değildir.

4.

Kitap, kitap bölümü
yazımı ya da
editörlüğü:

5.

Makale
değerlendirme**:

1.

Puan

1 (Bir)
1 (Bir)

Her değerlendirilen makale 1 puandır. Yazılı olarak belgelenmesi gerekmektedir.

1 (Bir)

8.

Düzenli yayınlanan Acta Orthopaedica et Traumatologica
Turcica, Eklem Hastalıkları Dergisi, Türk Omurga Dergisi
Dergilerin sonunda
ve TOTBİD dergisi ile düzenli olabilecek diğer dergilerin her
yayınlanan ve o
sayısının sonunda yer alacak ortalama 10 sorunun tümünün
sayıdaki makalelerden doğru yanıtlanıp belirli bir süre içinde TOTEK’ e ulaştırılma- 1 (Bir)
hazırlanmış STE
sıyla, her sayıdan 1 puan verilir. SCI Expanded veri tabanınsorularını yanıtlamak: da yer alan dergilerden alınacak STE puanları da benzer şekilde geçerlidir. Ayrıca, TOTEK’in internet üzerinden yaptığı
etkinliklerde de benzer uygulama yapılabilir.
“Ayın Olgusu” ya da OBA gibi web yoluyla sağlanan eğitim
aktivitelerinde interaktif geçirilen sürenin ölçülmesi yoluyla
e-learning***
1 (Bir)
elde edilir. Ayrıca, TOTEK’in internet üzerinden yaptığı etkinliklerde de benzer uygulama yapılabilir.
Ödüller***
1 (Bir)

9.

Tez danışmanlığı***

1 (Bir)

10.

Kurum içi seminer, ders
Benzer ya da aynı konu başlıkları birkez değerlendirilir.
sunumları***

1 (Bir)

6.

7.

11.

12.

Ortopedi ve travmatoloji alanında yazılmış olan kitapların
p çevirisi ve/veya çeviri çevirisini kapsar. Kişi çevirdiği konu başına bir puan
editörlüğü
alınır. Çeviri editörü ayrıca 1 puan alır. Kişi hem çevirdiği
konudan, hem editörlükten ayrı ayrı birer puan alabilir.
Kongre ve kurs
Kongre başkanı ve sekreteri düzenledikleri kongreden bir
düzenleme
puan alır. Ayrıca katılımcı olarak 1 puan daha eklenir.
etkinlikleri

1 (Bir)

1 (Bir)
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1. Belirtilen yeniden belgelendirme ölçütleri, önceki TOTBİD-TOTEK Yönetim
Kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanarak, 20.02.2008 tarihinde turk_
orthopod ağı ve TOTBİD elektronik sayfası üzerinden duyurulan kararları ve beşinci
dönem TOTBİD-TOTEK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak alınan 10.09.2011
(**), 17.12.2011 (***), 29.09.2012 (****) tarihli kararlar gereği eklenen ve http://
totek.totbid.org.tr/Content.aspx?p=2163 bağlantısında duyurulan başlıkları içermektedir.
2. 2004 sertifikaları icin 2008-2014 döneminde 70 puan, 2005 sertifikaları için
2008-2015 döneminde 80 puan, 2006 sertifikaları için 2008-2016 döneminde 90 puan
gerekmekte, 2007 sınavından itibaren 10 yılda 100 puan uygulamasına geçilmektedir.
3. Son 5 yılda 50 puanı bulunmayan üyelerimiz, son 10 yıllık bilimsel aktivitelerini iletebilirler. Ancak son 10 yıldaki aktivitelerin toplamının 100 puan olması ve bunun en az %30’unun son 5 yıldaki aktivitelerden edinilmiş olması şartı aranmaktadır.
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EK 3. Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon - Kredilendirme
Yönergesi uyarınca yeniden belgelendirme ölçütleri

Türk Tabipleri Birliğinin Sürekli Tıp Eğitimi (STE)/Sürekli Mesleki Gelişim
(SMG) yönergesinde belirlenen kurallar doğrultusunda her yıl için ortalama 50 (bir
yıl için en fazla 100), beş yıl için toplam 250 STE/SMG kredisi alan kişiler de yeniden
belgelendirmeye hak kazanırlar.
1. STE-SMG kredilerinin en az üçte ikisinin yönergede Grup 1 olarak belirtilen
mesleki çalışmalardan alınması gereklidir (Bkz. Grup 1 ve II etkinlikleri).
Bu konuda UEMS’in önerisi de 5 yılda toplam 250 STE puan (100’ü kişisel,
100’ü dış aktivitelerden olmak üzere) toplanması şeklindedir.
2. TTB elektronik sistemi gün bazında otomatik işlem yaptığından, sadece son
5 yıllık puanlar kalacak ve öncekiler otomatik silinmiş olacaktır. O nedenle
STE/SMG puanları yoluyla yeniden belgelendirmeye başvuracak meslektaşlarımız, yeni sistem ile sadece 5 yıllık çalışmalarını dökümante edebileceklerdir.
3. 2008-2012 yılları arasında Ortopedi ve Travmatoloji alanından TTB Kredilendirme ve Akreditasyon Komisyonu’na STE/SMG puanı için basvurulan
kurs ve toplantıların listesi http://www.totbid.org.tr/Content.aspx?p=2164
bağlantısında ve Ek 3’te yer almaktadır. Bu sayede ekteki mevcut etkinlikler
ve bireysel yolla alınan TTB web dökümü kıyaslanarak eksik işlenmiş olan
toplantılar görülebilmektedir.
4. TTB Kredilendirme ve Akreditasyon Komisyonu tarafından TC Kimlik numaralarının yer aldığı barkodlu bir STE/SMEG kart sistemi işlerliğe sokulmuş olup, bu kart kongrelerde okutularak puan toplanabilecektir.
5. Yenilenen TTB web sitesi sayesinde meslektaşlarımız toplantı esnasında yapamamış oldukları toplantı kayıtlarını, ya da sunum vb etkinliklerini dilerlerse sisteme kendileri işleyebileceklerdir.
6. Ancak TTB’nin yeniden kurulan elektronik sistemine henüz toplantı harici
aktiviteden kazanılan puanlar işlenebilse de sayfanızda görünmemekte; görünmeyen dökümün bireysel yolla TTB’den yazılı talebi gerekmektedir.
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1. GRUP
1. Devama dayalı eğitsel etkinlikler: Değerlendirilmesinde devam koşulu aranan konferans, sempozyum, seminer, yuvarlak masa toplantısı, vb.
2. Eğitim kursları: Yeni gelişmeler / girişimlerle ilgili ya da mesleki yeteneği
geliştirmeye yönelik kurslar, vb.
3. Atölye çalışması (workshop).
4. Yukarıda belirtilenler dışında kalan ve kredi almak isteyen hekimin STE /
SMG Akreditasyon - Kredilendirme Kurulu’na başvurması gereken diğer etkinlikler:
i.

Türk Tıp Dizi’nde yer alan ulusal dergilerde ve uluslararası indekslere
(SCI, SCIE, Index Medicus) kayıtlı dergilerde yayın yapmış olmak.

ii. 4i kapsamındaki dergilerde yayın kurulunda yer almak, hakem olmak.
iii. Kitap ya da kitap bölümü yazarı olmak.
iv. Grup I1, Grup I2 ve Grup I3’deki etkinliklerde konuşmacı / eğitici olmak.
v.

Yeterlik sertifikası almış olmak.

vi. Master ya da doktora derecesi almış olmak.
vii. Yurt dışındaki akredite edilmiş (EACCME, ACCME) uluslararası toplantılara katılmış olmak.

II. GRUP
1. Eğiticilerin kendi alanlarında tanımlanan görevleri dışında katıldıkları ya da
yönlendirdikleri ve Grup I’de yer almayan eğitim etkinlikleri.
2. Uzaktan eğitim yöntemleri ile verilen eşzamanlı, eşzamanlı olmayan eğitim
etkinlikleri.
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3. Yapılandırılmayan öz (kendi kendine) öğrenme etkinliklerine katılım.

4. Akredite edilmiş ulusal dergilerle yapılan STE / SMG etkinlikleri: Dergi yıllık aboneliği (üyesi olduğu uzmanlık derneğinin dergisi dışındaki dergilere
abone olmak), derginin belirlediği ve okunan bölümle ilgili test, bulmaca, vb.
nesnel kanıtlar.
5. Görsel - işitsel kayıta dayalı materyaller ile yapılan eğitsel etkinlikler: Kolay
erişilebilir materyallerin bulunduğu bölüm, kütüphane ve laboratuarlar (Kullanım öncesi, süre belirtilmeli ve etkinliği tanımlayan bilgiler ve uyulması
gereken kuralları içeren kitapçıklar kullanıcılar için hazır olmalıdır. İşlem sonunda etkinlik değerlendirmesi yapılmalıdır. Değerlendirmede devam koşulu
aranır.)
6. Grup I’de tanımlanmayan STE / SMG etkinlikleri.
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EK 4. 2014 TOTEK YETERLİK SINAVI/ÇEP KURSU
Sayı
Başarılı aday
Başarı %
Başarılı not ort.
Toplam not ort.

ÇEP katılan
36
27
75
64
62

ÇEP Katılmayan
124
48
39
68
59

TOPLAM
160
75
47
67
60

EK 5. 2003-2014 1. SINAV GENEL SONUÇLARI
Katılım

Başarı %

Ortalama puan

2003

104

20

52

2004

110

33

60

2005
2006
2007

102
88
90

30
32
54

54
55
61

2008

91

33

58

2009

128

30

56

2010

101

80

65

2011

97

40

58

2012

136

39

57

2013

142

46

59

2014

160

47

60

EK 6. 2014 1. SINAV: UZMAN/ASİSTAN
Katılım
Uzman

Asistan

Başarı %
Uzman

2012

123

Asistan

13

38

38

2013

120

22

44

55

2014

124

36

44

58
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EK 7. 2014 SORU ANALİZİ
AYIRICILIK
ZORLUK

ÇOK İYİ

İYİ

SINIRDA

ZAYIF

TOPLAM

ÇOK ZOR

2

2

3

14

21

KABUL ÜSTS

5

2

2

2

11

ÖNERİLEN

7

5

4

4

20

KABUL ALTS

3

4

3

9

19

ÇOK KOLAY

1

2

12

14

29

TOPLAM

18

15

24

43

100

EK 8. 2. SINAV BAŞARI YÜZDELERİ

Ekler
EK 9. 2014 2. SINAV ALANLARA GÖRE ORTALAMA PUAN

123
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EK 10. TOTEK Temel Eğitim Kursu destekleme
yönergesi
Madde 1.
a-Amaç: Bu yönerge, ortopedi ve travmatoloji bilimi ile ilgili ülkemizde düzenlenen, ortopedi ve travmatoloji asistanı ya da uzmanı eğitimini amaçlayan toplantıların,
TOTEK tarafından kabul görüp eğitim formasyonu açısından desteklenmesini belirleyen kriterleri tanımlamayı amaçlar.
b-Bu yönerge, günümüz şartlarında gelişen ve genişleyen tıp bilimiyle paralel
olarak, bir çok alt branşa ayrılmış çok merkezli yürütülmeye başlanmış ülkemiz ortopedi ve travmatoloji eğitiminin, asistan ve yeni uzmanlara yönelik Temel Eğitimi
verebilecek Kurs pozisyonundaki faaliyetlerini belirlemeyi hedefler.
Madde 2.
a-Temel Eğitim Kursu: Ortopedi ve travmatoloji eğitimi ile ilgili faaliyetin Temel
Eğitim Kursu (TEK) olarak kabul edilebilmesi için bazı belirteçler değerlendirmeye
alınacaktır;
1- TEK faaliyetinin ticari kimliği olmamalıdır. Bu maddede aranan şartlar; genelde eğitimin gönüllülük esasına dayandığı, düşük bütçeli, sponsor desteğinin ön
plana çıkmadığı, katılım ücretinin olmadığı ya da makul bir seviyede olduğu şeklinde
özetlenebilir.
2-TEK faaliyeti bir ticari ürünü, ya da bu ürünü gerektiren bir cerrahi tekniği ön
plana çıkarmamalıdır.
3- Kurs daha çok genel ortopedi ve travmatoloji hastalıklarına olan yaklaşımları
içermeli, ileri (advanced) ya da master olarak tanımlanan zor teknik konular üzerine
olmamalıdır.
4- TEK faaliyeti TOTEK’in asistan eğitimi için önerdiği kurs listesinde yer alacağından ulaşımı kolay bir merkezde yapılmalıdır.
5- TEK faaliyeti belli dönemlerde tekrarlanan bir altyapıya sahip olmalıdır.
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6-Temel Eğitim Kursunun desteklenmesi için, kursu, TOTBİD ya da TOTBİD’e
bağlı dernek, altgrup veya şubelerin organize etmesi gerekir.
Madde 3.
tur.

a-Kurs Desteği; TOTEK tarafından verilen desteğin detayları aşağıda sunulmuş-

1-TOTEK tarafından desteklenen kurslarda, komisyonun logosu eğitim faaliyetini yansıtan her basılı medyada yer alır.
2-TOTEK tarafından desteklenen kurslar, TOTEK’in ilgili komisyonu tarafından
oluşturulmuş asistan karnesinde belirtilen “kurs listesinde” yer alır ve temel eğitim
için tüm asistan ve yeni uzmanlara önerilir.
3- TOTEK, kurs yapıcılar tarafından istekte bulunulması kaydı ile, her türlü lojistik ve bilimsel (konuşmacı vb.) konularda kursa destek verir.
4 - TOTEK hiçbir kursa maddi destek vermez/veremez.
Madde 4.
a-Başvuru; TEK’nun başvurusu TOTEK sekretaryasına yapılır. Başvuru, kurs tarihinden en az 3 ay önce ve taslak kurs programının bir örneği ile yapılmalıdır
b-Başvuru sonrası yapılan ilk TOTEK yönetim kurulu toplantısında karara varılır.
Madde 5.
Kursların destek mahiyetinden çıkartılması: Yönergenin 2. maddesinde belirtilen
şartların sağlanamaması durumunda daha önce desteklenen TEK’ları destek mahiyetinden çıkartılır.

Kurum UzmanlÈk Eèitimi Yeterlik Belgesi

TOTEK
BaëkanÈ

Dr. Irfan Esenkaya
TOTBéD
BaëkanÈ

Dr. Sait Ada

TTB
UzmanlÈk Dernekleri Eëgüdüm
Kurulu BaëkanÈ

Dr. Tunçalp Demir

5 yÈl geçerli olmak üzere bu belgeyi almaya hak kazanmÈëtÈr.

TOTEK tarafÈndan belirlenen ortopedi ve travmatoloji eèitimi ile ilgili koëullarÈ karëÈlamÈë ve

...............................................................................................................

09 Ekim 2015
.....................................
tarihinde yapÈlan ziyaret sonucunda,

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eèitim Konseyi’nin Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Komisyonu tarafÈndan

TOTEK
Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon
Komisyonu BaëkanÈ

Dr. Esat Kiter

TOTBéD

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birlièi Derneèi
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eèitim Konseyi

TTB
BaëkanÈ

Dr. Bayazit Ilhan
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