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TOTBİD Başkanının Yazısı

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Ailesinin Değerli Mensupları
Değerli TOTEK üyeleri
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)’nin en önemli alt
kuruluşu olan Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)’nin
bu güne kadar sürdürdüğü çalışmalar, her türlü övgüye layıktır. Bu hususta
günümüze kadar emeği geçmiş ve halen geçmekte olan tüm meslekdaşlarımı
candan kutlarım. Türk Tıp aleminde Ortopedi ve Travmatoloji branşının eğitim konusunda yaptığı ve yapmakta olduğu çalışmalar, takdirle karşılanmakta
ve örnek alınmaktadır.
2008 de yönetimi devralan yeni kurul olarak biz de, TOTEK çalışmalarına büyük
önem verdik. 2008 Kasım ayında düzenlenen 2.TOTEK Genel Kurulunun
çok canlı, tartışmaya açık ve meslekdaşlara yön gösterici bir kurulutay olması
için verilen emeklere, biz de destek olmaya çalıştık. Bu kurultayı takiben önce
İstanbul, sonra İzmir ve Ankarada tüm eğitim birimlerinin sorumlularıyla
TOTBİD Başkanı ve TOTEK başkanının öncelikli katılımıyla toplantılar yapılmış ve çekirdek eğitim programı ile asistan karnelerinin hayata geçirilmesi
konusunda görüş birliğine varılmıştır. Asistan karneleri, TOTBİD tarafından
bastırılarak, olmayan eğitim birimlerine gönderilmiştir. 2009 başı itibariyle
tüm eğitim veren kurumlarımızda çekirdek eğitim programı ile asistan karnelerinin uygulamaya sokulması sağlanmıştır.
Bir diğer etkinlik ise İzmir ve çevresinde merkezi sistem ile yıllık asistan sınavlarının yapılması ve kurumlar arası rotasyon uygulamasının hayata geçirilmesi
şeklinde olmuştur. İzmir, Aydın Manisa ve Denizli’den hemen tüm asistanların katılımı ile sınav yapılmış ve sonuçlar yetkili birimlere gönderilmiştir.
Rotasyon uygulamasında idari ve hukuksal sorunlar giderilerek, ilk çalışma
yapılmıştır.Asistan sınavlarının diğer merkezlerimizde de yapılabileceği konusunda görüş birliğine varılmıştır.
Ortopedi ve Travmatoloji branşımızın geleceğinin eğitimle çok yakın ilişkide olduğu hepimizin kabulüdür. TOTBİD’in birinci görevi, eğitime destek vermek,
camiasının mensuplarını bu konuda olabildiğince desteklemektir. TOTEK
yönetimi ise eğitime yönelik hertürlü planını yaparak, bu konuda yapılacak-
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ları TOTBİD’den talep etmekle yükümlüdür. TOTBİD’in rutin harcamalar
dışında kaynaklarının önemli bir bölümünü eğitim ve araştırmaya destek için
ayırdığını hepimiz biliyoruz. Türk Ortopedi ve Travmatoloji ailesinin imkanlarıyla yaratılan TOTBİD kaynaklarının yine camia mensuplarının özellikle
eğitimine ve bilimsel araştırmalarına ayrılması kadar doğal bir şey olamaz.
Bu konuda TOTBİD yönetiminin camiamız mensuplarından ve TOTEK yönetiminden gelecek her türlü görüşe açık olduğunu bir kez daha belirtmek
isterim. 21. Milli Kongremizin açılışında gerçekleşecek olan TOTEK Genel
Kurulunda yeni göreve seçilecek meslekdaşlarımın da bu görüş ve ilkeler doğrultusunda çalışmaları daha ileri düzeye götürmek için gayret sarfedeceklerine
eminim.Bu düşünce ve duygularla şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına hepinize sevgi ve saygılarımızı sunarım.
Prof. Dr. Ünal Kuzgun
TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanı
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TOTEK 8 YAŞINDA !
TOTEK 4 çalışma dönemini, 8 çalışma yılını tamamladı. Nispeten kısa sayılabilecek bir zaman diliminde Türk Ortopedi ve Travmatoloji ailesinin eğitim
gereksinimlerine yardımcı olabilmek amacı ile pek çok yeniliği hayata geçirdi;
pek çok uygulamayı “rutin” hale getirdi. Bu çalışmalarımız, yalnızca kendi
ailemizden değil, dışımızdaki tıp dünyası, uzmanlık dernekleri tarafından da
takdir gördü. Uzmanlık dernekleri arasında yapılan toplantılara TOTBİDTOTEK adına katılan meslektaşlarımız, Türk Ortopedi ve Travmatoloji ailesinin pek çok konuda, diğer branş derneklerine oranla çok daha deneyimli
olduğumuzu gördüler, haklı olarak gurur duydular.
Dördüncü dönemde de yapılacak işler elbette bitmedi. Daha önceki TOTEK
Yönetim kurullarının gerçekleştirmiş önemli işler, bu konuda beklentileri ve
hizmet düzeyini yükseltmişti. Dördüncü dönemde de bu beklentilere koşut
çalışmalar gerçekleştirilmeye gayret edildi. “Tamamlanamayan” işler, beşinci
dönem TOTEK Yönetim Kurulunun “görev” hanesine aktarılmış durumdadır. Her dönemin kendisinden önceki dönem çalışmalarının üzerine çıkacak
işler başaracağına inanmaktayız. Dördüncü dönem ile birlikte görev süresini
tamamlayan TOTEK Yönetim Kurulu üyeleri olarak, yeni dönem üyelerine
başarılar diliyoruz.
TOTEK’in çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için vazgeçilmez koşul; Türk Ortopedi ve Travmatoloji ailesinin desteğidir. Ancak, bu destekle TOTEK verimli çalışmalar gerçekleştirebilir, önemli projeleri hayata geçirebilir. Geçmiş
dönemlerde böyle oldu; bundan sonra da “aile”mizin desteği olduğu sürece
TOTEK, eğitim çalışmalarımıza yeni yeni katkılarda bulunabilecektir.
Dördüncü dönem çalışmalarının sürdüğü 2007-2009 yılları arasında bizden desteğini esirgemeyen TOTBİD Yönetim Kurulları ile Türk Ortopedi ve Travmatoloji ailesine bir kez daha şükranlarımızı sunarız.

Dr. Semih Aydoğdu
TOTEK 2007-2009 Dönemi Başkanı
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TOTEK Yönetim ve Denetim Kurulu (2007-2009)

BAŞKAN

DR. SEMİH AYDOĞDU

BİR ÖNCEKİ BAŞKAN

DR. HAKAN ÖMEROĞLU

SEKRETER

DR. MEHMET ARAZİ

SAYMAN

DR. HAYRETTİN KESMEZACAR

ÜYE

DR. AHMET TURAN AYDIN

ÜYE

DR. ŞENOL AKMAN

ÜYE

DR. TEOMAN BENLİ

ÜYE

DR. YALÇIN TABAK

ÜYE

DR. FEZA KORKUSUZ

ÜYE

DR. ÖNDER KALENDERER

DENETLEME KURULU
DR. MEHMET DEMİRHAN
DR. HALUK BERK
DR. MAHİR GÜLŞEN
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TOTEK Yönetim Kurulu (2007-2009)

DR. SEMİH AYDOĞDU
Başkan

DR. HAKAN ÖMEROĞLU
Bir Önceki Başkan

DR. MEHMET ARAZİ
Sekreter

DR. HAYRETTİN KESMEZACAR
Sayman

DR. AHMET TURAN AYDIN
Üye

DR. ŞENOL AKMAN
Üye

DR. TEOMAN BENLİ
Üye

DR. YALÇIN TABAK
Üye

DR. FEZA KORKUSUZ
Üye

DR. ÖNDER KALENDERER
Üye
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TOTEK Yönetim Kurulu (2001-2003)

BAŞKAN

DR. MEHMET DEMİRHAN

SEKRETER

DR. YALIM ATEŞ

SAYMAN

DR. MUHARREM YAZICI

ÜYE

DR. ALİ BİÇİMOĞLU

ÜYE

DR. HAYATİ DURMAZ

ÜYE

DR. MÜCAHİT GÖRGEÇ

ÜYE

DR. SAFA KAPICIOĞLU

ÜYE

DR. HALUK BERK

ÜYE

DR. MUHİTTİN ŞENER
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BAŞKAN

DR. HALUK BERK

SEKRETER

HAKAN ÖMEROĞLU

SAYMAN

ŞÜKRÜ SOLAK

ÜYE

MAHİR GÜLŞEN

ÜYE

ÖNDER AYDINGÖZ

ÜYE

DR. MÜCAHİT GÖRGEÇ

ÜYE

DR. SAFA KAPICIOĞLU

ÜYE

DR. YALIM ATEŞ

ÜYE

DR. MEHMET DEMİRHAN
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TOTEK Yönetim Kurulu (2005-2007)

BAŞKAN

DR. HAKAN ÖMEROĞLU

BİR ÖNCEKİ BAŞKAN

DR. HALUK BERK

SEKRETER

DR. YALÇIN TABAK

SAYMAN

DR. TEOMAN BENLİ

ÜYE

DR. ŞENOL AKMAN

ÜYE

DR. AHMET TURAN AYDIN

ÜYE

DR. ÖNDER AYDINGÖZ

ÜYE

DR. SEMİH AYDOĞDU

ÜYE

DR. MAHİR GÜLŞEN

ÜYE

DR. ŞÜKRÜ SOLAK
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TOTEK Komisyonları
SINAV - EĞİTİM KOMİSYONU
ADI

SOYADI

YALIM

ATEŞ

EMRE

ACAROĞLU

SAİT

ADA

FİKRİ FEYYAZ

AKYILDIZ

BÜLENT

ATİLLA

UFUK

AYDINLI

TEOMAN

BENLİ

ALİ

BİÇİMOĞLU

SELÇUK

BÖLÜKBAŞI

ERDAL

CİLA

MAHMUT NEDİM

DORAL

EMEL

GÖNEN

MAHİR

GÜLŞEN

HASAN

HAVİTÇİOĞLU

ŞÜKRÜ

SOLAK

UĞUR

ŞAYLI

ERTUĞRUL

ŞENER

ABDULLAH YALÇIN

TABAK

UFUK

TALU

YILMAZ

TOMAK

TANSEL

ÜNSALDI

MUHARREM

YAZICI

TOTEK Dördüncü Dönem 2007-2009
12

TOTEK Komisyonları

UZMANLIK EĞİTİM STANDARTLARI BELİRLENMESİ KOMİSYONU
ADI

SOYADI

HALUK

BERK

MEHMET

DEMİRHAN

MÜCAHİT

GÖRGEÇ

ÖNDER

AYDINGÖZ

ÖNDER

KILIÇOĞLU

MEHMET

ARAZİ
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TOTEK Komisyonları

YÜKSELTMELERDE ARANACAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ KOMİSYONU
ADI

SOYADI

BİROL

GÜLMAN

MÜC AHİT

GÖRGEÇ

NUSRET

KÖSE

CEMALETTİN

AKSOY

VOLKAN

ÖZTUNA

YALÇIN

TABAK

MUSTAFA

YEL
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TOTEK Komisyonları
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU
ADI

SOYADI

FEZA

KORKUSUZ

MEHMET

AŞIK

NEVRES

AYDOĞAN

İZGE

GÜNAL

VECİHİ

KIRDEMİR

NUSRET

KÖSE

HAKAN

ÖZDEMİR

İLHAN

ÖZKAN

VOLKAN

ÖZTUNA

YAMAN

SARPEL

İBRAHİM

TUNCAY
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TOTEK Alt Çalışma Grupları
EĞİTİM KURUMLARININ FİZİKSEL ŞARTLARININ
AKREDİTASYONU ALT ÇALIŞMA GRUBU
ADI

SOYADI

MEHMET

DEMİRHAN

ÖNDER

AYDINGÖZ

MÜCAHİT

GÖRGEÇ

YENİDEN BELGELENDİRME ALT ÇALIŞMA GRUBU
ADI

SOYADI

SEMİH

AYDOĞDU

SAİT

ADA

İZGE

GÜNAL

HALUK

BERK

HALUK

AĞUŞ
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TOTEK Üyeleri

2002
1

RIFAT EMRE ACAROĞLU

28

MEHMET AŞIK

2

SAİT ADA

29

ÖZGÜR AHMET ATAY

3

SİNAN ADIYAMAN

30

YALIM ATEŞ

4

SAVAŞ AĞAOĞLU

31

ERŞAN ATEŞ

5

HALUK AĞUŞ

32

ALİ SABRİ ATEŞALP

6

SERDAR AKALIN

33

ŞAHAP ATİK

7

YILMAZ AKALIN

34

BÜLENT ATİLLA

8

ABDÜLKADİR AKBAŞ

35

SİNAN BÜLENT AVCI

9

IŞIK AKGÜN

36

MUSTAFA CEVDET AVKAN

10

FUAT AKPINAR

37

AHMET TURAN AYDIN

11

M. CEMALETTİN AKSOY

38

ERBİL AYDIN

12

BÜLENT AKSOY

39

ÖNDER AYDINGÖZ

13

ŞEREF AKTAŞ

40

UFUK AYDINLI

14

S. KEMAL AKTUĞLU

41

NEVRES HÜRRİYET AYDOĞAN

15

FİKRİ FEYYAZ AKYILDIZ

42

SEMİH AYDOĞDU

16

AHMET ALANAY

43

MUZAFFER AYKURT

17

EMİN ALICI

44

MUHARREM BABACAN

18

BÜLENT ALPARSLAN

45

CELAL BAKİ

19

MÜMTAZ ALPASLAN

46

ALİ BAKTIR

20

MEHMET ALTINMAKAS

47

ÖNDER BARAN

21

FAİK ALTINTAŞ

48

MUSTAFA BAŞBOZKURT

22

NECDET ŞÜKRÜ ALTUN

49

METİN LÜTFİ BAYDAR

23

AZİZ ALTURFAN

50

HÜSEYİN BAYRAM

24

S. ŞÜKRÜ ARAÇ

51

GÜRBÜZ BAYTOK

25

MEHMET ARAZİ

52

İSMET TEOMAN BENLİ

26

MAHMUT ARGÜN

53

HALUK BERK

27

M. ÖMER ARPACIOĞLU

54

TUĞRUL BERKEL
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TOTEK Üyeleri

2002
55

MAHMUT BERKMAN

83

KEMAL DURAK

56

ALİ BİÇİMOĞLU

84

HAYATİ DURMAZ

57

ÖMER FARUK BİLGEN

85

YAMAN EGE

58

NAFIZ BİLSEL

86

RIDVAN EGE

59

MEHMET SERDAR BİNNET

87

AHMET EKİN

60

OSMAN ARSLAN BORA

88

BÜLENT ERDEMLİ

61

ERSAN BOYSAN

89

FAHRİ ERDOĞAN

62

ÜNAL BOZ

90

ABDULLAH EREN

63

SELÇUK BÖLÜKBAŞI

91

RIFAT ERGİNER

64

OKAY BULUT

92

KAAN ERLER

65

AYŞEGÜL BURSALI

93

MERİH EROĞLU

66

MUSTAFA CANİKLİOĞLU

94

AHMET HALDUN ERTÜRK

67

TUNCAY CENTEL

95

TANIL ESEMENLİ

68

ERDAL CİLA

96

İRFAN ESENKAYA

69

ERHAN COŞKUNOL

97

ÖMER GEDİKOĞLU

70

MEHMET ÇAKMAK

98

ORHAN GİRGİN

71

İSMAİL HAKKI ÇALLI

99

ABDULLAH GÖĞÜŞ

72

OSMAN UĞUR ÇALPUR

100 MEHMET TALAT GÖĞÜŞ

73

ALİ TURGAY ÇAVUŞOĞLU

101 MEHMET ALP GÖKSAN

74

İLKER ÇETİN

102 SÜLEYMAN BORA GÖKSAN

75

EMRE ÇULLU

103 EROL GÖKTÜRK

76

NEVZAT DABAK

104 MÜCAHİT GÖRGEÇ

77

MEHMET DEMİRHAN

105 M. AKİF GÜLEÇ

78

MEHMET DEMİRTAŞ

106 ALİ BİROL GÜLMAN

79

VEYSEL ERCAN DİNÇEL

107 MAHİR GÜLŞEN

80

DERYA DİNÇER

108 İZGE HAKAN GÜNAL

81

ÜNSAL DOMANİÇ

109 HAKAN GÜNDEŞ

82

MAHMUT NEDİM DORAL

110 UĞUR GÜNEL
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TOTEK Üyeleri

2002
111 GÜNTEKİN GÜNER

139 ORHAN KARSAN

112 NEJAT GÜNEY

140 ÖZCAN KAYMAK

113 ŞAFAK GÜNGÖR

141 MAHMUT KILIÇ

114 NURİ GÜNTEKİN

142 BEKİR ALPER KILIÇ

115 ETHEM GÜR

143 CUMA KILIÇKAP

116 SEMİH GÜR

144 HAKAN KINIK

117 HAKAN GÜRBÜZ

145 NAİL KIR

118 OSMAN GÜVEN

146 AHMET KIRAL

119 MEHMETBAHADDİN GÜZEL

147 VECİHİ KIRDEMİR

120 AZMİ HAMZAOĞLU

148 MEHMET KOCAOĞLU

121 HASAN HAVİTÇİOĞLU

149 ZEKİ KORKUSUZ

122 MUSTAFA HERDEM

150 FEZA KORKUSUZ

123 MURAT HIZ

151 NUSRET KÖSE

124 UĞUR ERDEM IŞIKAN

152 LEVENT KÖSTEM

125 ZEKERİYA UĞUR IŞIKLAR

153 GAYYUR KURAP

126 NAZİR CİHANGİR İSLAM

154 MESİH KUŞKUCU

127 YAVUZ SELİM KABUKCUOĞLU

155 ABDURRAHMAN KUTLU

128 HÜSEYİN TUFAN KALELİ

156 FEHMİ KUYURTAR

129 M.İ.SAFA KAPICIOĞLU

157 ÜNAL KUZGUN

130 AHMET KAPUKAYA

158 A. GÜRSEL LEBLEBİCİOĞLU

131 CEVDET SİNAN KARA

159 VELİ LÖK

132 AYHAN NEDİM KARA

160 RECEP MEMİK

133 MUSTAFA KARAHAN

161 ŞAKİR MEMİKOĞLU

134 TURGUT NEDİM KARAİSMAİLOĞLU

162 NACİ ERTAN MERGEN

135 EYÜP SALAHATTİN KARAKAŞ

163 ETHEM FARUK MUMCU

136 OSMAN KARAOĞLAN

164 MAHMUT MUTLU

137 SİNAN KARAOĞLU

165 ÜMİT SEFA MÜEZZİNOĞLU

138 VASFİ AKINCI KARATOSUN

166 N. SERDAR NECMİOĞLU
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TOTEK Üyeleri

2002
167 NİŞAN NİŞAN

195 BARTU SARISÖZEN

168 ERSİN NUZUMLALI

196 YAMAN SARPEL

169 ÖNDER OFLUOĞLU

197 KUT SARPYENER

170 TEMEL OĞUZ

198 SİNAN SEBER

171 ALİ OKUR

199 BEHÇET SEPİCİ

172 TUNÇ CEVAT ÖĞÜN

200 ERHAN SERİN

173 HAKAN ÖMEROĞLU

201 ERHAN SESLİ

174 HAKKI ÖNÇAĞ

202 A. ŞÜKRÜ SOLAK

175 ÇETİN ÖNDER

203 ALİ SÖNMEZLER

176 HİLMİ SERDAR ÖZBARLAS

204 YUNUS VEHBİ SÖZEN

177 NASIR ÖZDEMİR

205 MEHMET SUBAŞI

178 OĞUZ ÖZDEMİR

206 NEJAT HAKKI SUR

179 HARZEM ÖZGER

207 ADİL SURAT

180 UĞUR ÖZİÇ

208 VEDAT ŞAHİN

181 YÜKSEL ÖZKAN

209 ŞAFAK ŞAHLAN

182 TÜRKER ÖZKAN

210 CÜNEYT ŞAR

183 İLHAN ÖZKAN

211 ŞEVKİ ÖNER ŞAVK

184 MUSTAFA HULUSİ ÖZKAN

212 UĞUR ŞAYLI

185 HASAN ÖZTÜRK

213 MEHMET ALİ ŞEHİRLİOĞLU

186 İRFAN ÖZTÜRK

214 ERTUĞRUL ŞENER

187 HALİT ÖZYALÇIN

215 MUHİTTİN ŞENER

188 SITKI PERÇİN

216 M. NADİR ŞENER

189 HALİT PINAR

217 SEZAİ AYKIN ŞİMŞEK

190 OĞUZ POLATKAN

218 ABDULLAH YALÇIN TABAK

191 DÜNDAR SABAH

219 UFUK TALU

192 YENER SAĞLIK

220 İSMET TAN

193 KENAN SARIDOĞAN

221 NEVZAT REHA TANDOĞAN

194 AHMET SARIOĞLU

222 ÖMER FARUK TAŞER
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TOTEK Üyeleri

2002
223 EMİN TAŞKIRAN

251 LEVENT YALÇIN

224 MEHMET HASAN TATARİ

252 MİTHAT SELİM YALÇIN

225 YÜKSEL TENEKECİOĞLU

253 EROL YALNIZ

226 CİHANGİR TETİK

254 AHMET NEDİM YANAT

227 MEHMET TEZER

255 TARIK YAZAR

228 EMRE TOĞRUL

256 MUHARREM YAZICI

229 MAZHAR TOKGÖZOĞLU

257 ÖNDER YAZICIOĞLU

230 NİHAT TOSUN

258 MUSTAFA YEL

231 İ. REMZİ TÖZÜN

259 UĞUR YENSEL

232 SERVET TUNAY

260 HALUK YETKİN

233 İSMAİL CENGİZ TUNCAY

261 MUZAFFER YILDIZ

234 SUALP TURAN

262 MEHMET YILDIZ

235 SACİT TURANLI

263 HÜSEYİN YUSUF YILDIZ

236 AKIN TURGUT

264 AHMET YILMAZ

237 AHMET UĞUR TURHAN

265 HÜSEYİN YORGANCIGİL

238 YÜCEL TÜMER

266 H. CİHANGİR YURDOĞLU

239 MEHMET ALİ TÜMÖZ

267 S. AYDIN YÜCETÜRK

240 CEM YILDIRIM TÜRK

268 GÜVEN YÜCETÜRK

241 İSMAİL METİN TÜRKMEN

269 GAZİ ZORER

242 SERDAR TÜZÜNER

270 SEFA ZÖHRE

243 AHMET UÇANER
244 ALİ KEMAL US
245 RIFKI US
246 MEHMET MURAD USLU
247 BURHAN USLU
248 RECEP GÜR USTAOĞLU
249 TANSEL ÜNSALDI
250 MACİT ÜZEL
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2003
1

ŞENOL AKMAN

11

ÖNDER İSMET KILIÇOĞLU

2

MURAT ALTAY

12

CÜNEYT MİRZANLI

3

HAKAN ATALAR

13

HASAN HİLMİ MURATLI

4

CEYHUN BALCI

14

MUSTAFA ÖZDEMİR

5

HALİL İBRAHİM BEKLER

15

FEHMİ VOLKAN ÖZTUNA

6

MEHMET CENK CANKUŞ

16

YILMAZ TOMAK

7

AHMET EGE

17

İBRAHİM TUNCAY

8

MEHMET FATİH EKŞİOĞLU

18

DERYA HAKAN UÇAR

9

UTKU KANDEMİR

19

CENGİZ YILMAZ

10

CEMİL KAYALI

2004
1

DEVRİM AKSEKİ

21

HÜSEYİN GÜNHAN KARAKURUM

2

KADİR BAHADIR ALEMDAROĞLU

22

AHMET KAYA

3

RAFFİ ARMAĞAN

23

HAYRETTİN KESMEZACAR

4

ATA CAN ATALAR

24

AHMET ESAT KITER

5

ALİ ERDEM BAGATUR

25

İLHAMİ KURU

6

KENAN BAYRAKÇI

26

METİN KÜÇÜKKAYA

7

TAHSİN BEYZADEOĞLU

27

ABTULLAH MİLCAN

8

MURAT BEZER

28

RAŞİT TAHİR ÖĞÜT

9

FİKRİ ERKAL BİLEN

29

MEHMET UĞUR ÖZBAYDAR

10

HASAN BOMBACI

30

ABDURRAHMAN ÖZÇELİK

11

GÜVEN BULUT

31

ALPAY MERTER ÖZENCİ

12

CENGİZ ÇABUKOĞLU

32

ALİ REİSOĞLU

13

BÜLENT DAĞLAR

33

NECDET SAĞLAM

14

HALİL DOĞRUEL

34

BARIŞ TANER

15

OSMAN TUĞRUL EREN

35

ALİ UTKAN

16

CEMİL ERTÜRK

36

VUSLAT SEMA ÜNAL

17

EMEL GÖNEN

37

MURAT ÜZEL

18

TANER GÜNEŞ

38

AKIN ÜZÜMCÜGİL

19

MELİH GÜVEN

39

MEHMET FIRAT YAĞMURLU

20

ÖNDER KALENDERER

40

OSMAN YÜKSEL YAVUZ
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2005
1

İBRAHİM AKMAZ

15

HÜSEYİN AREL GERELİ

2

SERCAN AKPINAR

16

MUHARREM İNAN

3

ŞADAN AY

17

OĞUZ OKAN KARAEMİNOĞULLARI

4

İRFAN AYAN

18

KAMİL ÇAĞRI KÖSE

5

VOLKAN BALCI

19

ZAFER ORHAN

6

LEVENT BULUÇ

20

METİN ÖZALAY

7

LEVENT ÇELEBİ

21

GÜRKAN ÖZKOÇ

8

MAHMUT ERCAN ÇETİNUS

22

ÖZCAN PEHLİVAN

9

BEKİR MURAT ÇINAR

23

İSMAİL SAFA SATOĞLU

10

BURAK DEMİRAĞ

24

AKSEL SEYAHİ

11

HÜSEYİN DEMİRÖRS

25

YETKİN SÖYÜNCÜ

12

FATİH DİKİCİ

26

SEYFİ GÜNDÜZ TEZEREN

13

MEHMET OĞUZ DURAKBAŞA

27

ALİ AKIN UĞRAŞ

14

METİN M. ESKANDARİ

28

KORAY ÜNAY

2006
1

CEM NURİ AKTEKİN

14

GÖKHAN MARALCAN

2

ATİLLA ARIK

15

RAMADAN ÖKE

3

YALIM ATEŞ*

16

AKİF MUHTAR ÖZTÜRK

4

NURİ AYDIN

17

AHMET PİŞKİN

5

TANER BEKMEZCİ

18

ADNAN SEVENCAN

6

MUSTAFA GÖKHAN BİLGİLİ

19

İBRAHİM SUNGUR

7

MEHMET ÇOLAK

20

HAKAN ŞENARAN

8

CEM ZEKİ ESENYEL

21

ALPASLAN ŞENKÖYLÜ

9

NACİ EZİRMİK

22

MURAT TONBUL

10

ALPER GÖKÇE

23

MEHMET CAN ÜNLÜ

11

LEVENT KARAPINAR

24

MURAT YILMAZ

12

İBRAHİM KAYA

25

HALİL YALÇIN YÜKSEL

13

SELÇUK KESER
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2007
1

OKTAY ADANIR

21

UFUK NALBANTOĞLU

2

ERTUĞRUL AKŞAHİN

22

REMZİ TAÇKIN ÖZALP

3

LEVENT ALTINEL

23

MURAT ÖZÇELİK

4

TEOMAN ATICI

24

HAMZA ÖZER

5

MEHMET AYVAZ

25

BÜLENT ÖZKURT

6

AHMET BAYAR

26

MEHMET HAKAN ÖZSOY

7

UMUT BEKTAŞ

27

KAHRAMAN ÖZTÜRK

8

HAKAN BİLBAŞAR

28

ALPASLAN ÖZTÜRK

9

OĞUZ CEBESOY

29

HAKAN YUSUF SELEK
MEHMET MESUT SÖNMEZ

ÖMÜR ÇAĞLAR

30

11

ÖZGÜR ÇETİK

32

NAMIK ŞAHİN

12

CEM ÇOPUROĞLU

32

GÖKHAN ŞENYUVA

13

İSMAİL DEMİRKALE

33

ERSAN TOMUŞ
BİLGEHAN TOSUN

10

BÜLENT EROL

34

15

ALPER GÜLTEKİN

35

MEHMET TÜRKER

16

MUSTAFA NAZIM KARALEZLİ

36

ALİ ENGİN ULUSAL

17

ALPER KAYA

37

İSMAİL URAŞ
HASAN ONUR YAKA

14

ÖZKAN KÖSE

38

19

MAHİR MAHİROĞULLARI

39

M. NADİR YALÇIN

20

ÖNDER OFLUOĞLU**

40

CENGİZ YILDIRIM

18
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2008
1

İBRAHİM AKEL

16

ABDÜSSELAM HİCAZİ

2

UMUT AKGÜN

17

AYDINER KALACI

3

NESLİHAN AKSU

18

MURAT KAYALAR

4

ADEM AYDIN

19

CEMAL KAZIMOĞLU

5

EMİN BAL

20

CEMAL KURAL

6

DOĞAN BEK

21

MEHMET MÜFİT ORAK

7

BURAK BEKSAÇ

22

ÖZAL ÖZCAN

8

İSMAİL KEREM BİLSEL

23

CENK ÖZKAN

9

HAKAN BOYA

24

HÜSEYİN ÖZKAN

10

GÖKMEN DENİZ

25

KORHAN ÖZKAN

11

ALPER DEVECİ

26

OĞUZ ŞÜKRÜ POYANLI

12

ALİ DOĞAN

27

SUALP TURAN

13

MEHMET ERDEM

28

MURAT SONGÜR

14

ÖNDER ERSAN

29

ÇAĞATAY ULUÇAY

15

NİHAT İLKSEN GÜRKAN

30

MUSTAFA UYSAL

* Yalım Ateş 2002 ve 2006 sertiﬁkalarına sahiptir.
** Önder Oﬂuoğlu 2002 ve 2007 sertiﬁkalarına sahiptir.
*** Sualp Turan 2002 ve 2008 sertiﬁkalarına sahiptir.
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EBOT Sınavı Başarılı Olanlar

2006
DR. SERCAN AKPINAR
DR. METİN ESKANDARİ
DR. AKIN ÜZÜMCÜGİL
DR. FİKRİ ERKAL BİLEN

2008
DR. K. ÇAĞRI KÖSE
DR. MELİH GÜVEN

2009
DR. HAKAN BİLBAŞAR

25
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TOTEK Temsilcileri

a. UEMS – EBOT : Dr. Mehmet Demirhan

b. TTB – UYEK

Yürütme Kurulu temsilcisi: Dr. Şükrü Solak
Eğitici Gelişimi Komisyonu: Dr. Ahmet Turan Aydın
Yeniden Belgelendirme Komisyonu: Dr. İzge Günal
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu: Dr. Feza Korkusuz
Akreditasyonu Komisyonu: Dr. Önder Aydıngöz
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: Dr. Yalım Ateş

c. TTB – UDEK Çalışma gruplarındaki temsilciler:
Etik Çalışma Grubu: Dr. Muharrem Yazıcı
Bilimsel Araştırma Çalışma Grubu: Dr. Hakan Ömeroğlu
Toplum Sağlığının Geliştirilmesi Çalışma Grubu: Dr. Şükrü Solak
İnsan Gücü Planlaması Çalışma Grubu: Dr. Bülent Atilla
Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma Grubu: Dr. Teoman Benli
Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilesi Çalışma Grubu: Dr. A. Yalçın Tabak
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Dördüncü dönem TOTEK Yönetim Kurulu, XX.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (23-28 Ekim 2008, Ankara) sırasında yapılan 3. Olağan TOTEK Genel Kurulu sırasında yeni üyelerinin belirlenmesi ile oluşmuştur. Yeni
TOTEK Yönetim Kurulu, aynı kongre sırasında gerçekleştirdiği ilk toplantısında iş bölümünü yaparak başkanlığa Dr.Semih AYDOĞDU, sekreterliğe
de Dr.Mehmet ARAZİ seçilmiştir. O günden bugüne geçen zaman içerisinde
–tüzüğü gereği, yılda en az 6 kez toplanması gereken- TOTEK Yönetim Kurulu iki yıllık çalışma döneminde toplam 13 kez bir araya gelerek gündemindeki
konuları tartışarak karara bağlamıştır. Bu toplantılardan üçü (5 Ocak 2008,
25 Nisan 2008 ve 9 Kasım 2009) toplantıları, TOTBİD Yönetim Kurulu ile
birlikte yapılmış; TOTBİD Yönetim Kurulunun kararı ve desteğinin gerektiği
hususlar doğrudan tartışılmıştır. Ayrıca, TOTEK Başkanı, TOTBİD yönetim
kurulunun 2008 yılı Haziran ayında yenilenmesinin ardından 10.8.2009 tarihinde TOTBİD Yönetim Kurulu üyeleri ile geniş kapsamlı bir toplantıda bir
araya gelmiş; TOTEK çalışmaları hakkında yeni yönetime bilgi vererek TOTBİD YK’nun desteğinin gerektiği konuları tartışmıştır. TOTEK Başkanı, daha
sonrasında da TOTBİD Başkanı ve YK üyeleri ile çeşitli fırsatlarla bir araya
gelerek eğitime ilişkin gündemdeki konuları görüşmüştür.

1. HEDEFLER:

Yeni TOTEK Yönetim Kurulu; göreve başladığında iki yıllık görev dönemi içerisinde gerçekleştirmeyi amaçladığı hedeﬂeri belirlemiştir.

• “Ulusal çekirdek eğitim programı”nın en temel şekli ile tüm eğitim kurumlarına iletilmesi, uygulanmasının TOTBİD ve TOTEK çabalarıyla teşvik edilmesi
ve gerektiğinde desteklenmesi;
• 2012 yılından itibaren geçerliliği sona erecek TOTEK belgelerinin yenilenmesi (resertiﬁkasyon) ne ilişkin belirlenen kuralların TOTBİD Yönetim Kurulunun onayından sonra hayata geçirilmesinin sağlanması;
• Uzmanlık eğitimini almakta olan genç meslektaşlarımızın ve bilgi yenileme ge-
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reksinimi duyan uzman meslektaşlarımın eğitimine katkıda bulunacak, temel
ve klinik bilimleri içeren “Çekirdek eğitim programı kursu” düzenlenmesi,

• Geçtiğimiz dönemde canlı yayınlar ve kongre webcastleri ile başlatılan “uzaktan eğitim” çalışmalarına yenilerini eklenmesi, bu arada TOTBİD-TOTEK
sahipliğinde sürekli güncellenen Türkçe ortopedik “textbook” hazırlanması;
• İlki 2006 yılında gerçekleştirilen, ortopedi ve travmatoloji eğitimine ilişkin sorunların tartışıldığı ve bu arada diğer uzmanlık derneklerinin deneyimlerinden
de yararlanma olanağı veren “Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı”nın
ikincisinin düzenlenmesi;
• Eğitim kurumlarının akreditasyonu konusunda, uluslar arası standartlarla
uyumlu olacak şekilde kuralların belirlenmesi ve gönüllülük temelinde kurumların akreditasyonu uygulamalarının hayata geçirilmesi.

2. ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

a. TOTBİD-TOTEK Yeterlilik (Board) Sınavı:

TOTBİD-TOTEK olarak 2003 yılında başlayarak, bugüne değin 6 Yeterlilik Sınavı gerçekleştirdik. Böylece 2002 yılında “bir kereye mahsus olmak üzere”
sınavsız olarak eğitici niteliğindeki 275 kişiye ek olarak 184 meslektaşımız
TOTBİD-TOTEK belgesi almaya hak kazanmıştır. TOTBİD-TOTEK olarak bu sınavlar sırasında pek çok ilki gerçekleştirmenin (ÖSYM ile sınavların
gerçekleştirilmesi, beceri-tutum ağırlıklı ikinci aşama sınavlarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi,..) haklı gururunu taşımaktayız. Tüm merkezi sınavlarda
olabildiği gibi, soruların ağırlığı ve başarı oranları yıllar içinde bir miktar değişkenlik gösterebilmektedir. TOTBİD-TOTEK Yeterlik sınavının, var olan
sınavlar içerisinde en adil ve en objektif olanı olduğu gerçeği sınava giren –başarılı olsun, olmasın- tüm adaylarca da doğrulanmaktadır.
TOTBİD-TOTEK Yeterlik sınavının en önemli bir özelliği “şeﬀaf ” olmasıdır.
ÖSYM’nin politikaları gereği, bugüne değin açıklanamayan 1.aşama sınav
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soruları, ilk kez 2007 yılında ÖSYM web sayfası aracılığı ile açıklanmış, bu
sayede soruların layığıyla tartışılması gerçekleşmiş, “tüm süzgeçlere karşın
her merkezi sınavda olabildiği gibi” gözden kaçan hatalı sorular ayıklanmış
ve adayların olası bir mağduriyetleri engellenmiştir. Bu konuda eleştiride
bulunan meslektaşlarımıza kişisel olarak ve turk_orthopod aracılığıyla toplu
bilgilendirmede bulunulmuştur. İkinci aşama sınav sorularının da adayların
değerlendirme ve ﬁkir edinebilmesi için TOTBİD web sayfası aracılığıyla açıklanması benimsenmiştir. Ancak, teknik destek gerektiren ve “program üretim
hakkı” nedeniyle bir miktar düzenleme gerektiren bu konudaki güçlükler nedeniyle, adayların “2.aşama soruları”nı Ulusal Kongre ve diğer genel katılımlı
toplantılar sırasında değerlendirebilmesine çaba gösterilmiştir. Böylece, adayların nispeten yabancı sayılabilecek soru tipini tanımaları ve bu eksiklikten
kaynaklanan eleştirilerin giderilebilmesi amaçlanmıştır.
Türk Ortopedi ve Travmatoloji ailesi de, TOTEK tarafından gerçekleştirilen sınavların adil ve nesnel yapısını takdir ettiğini sınava gösterdiği ilgi ile ortaya
koymaktadır. 2007 yılında 101 olan sınava başvuru sayısı, 2008 de 118’e ve bu
yıl da 143’e yükselmiştir. Bu rakam, sınava katılımın tümüyle ücretsiz olduğu
ilk sınavdan bu yana ulaşılan en yüksek rakamdır.
2007 TOTBİD-TOTEK Yeterlik sınavında, ilk kez, birinci aşamaya giren adayların yarıdan fazlası (46/90, %51.1) başarılı olmuştur. Ancak aynı başarı 2008
yılında sağlanamamıştır (30/93, %32.3). İkinci aşama sınavlarındaki başarı
oranı ise 2007’de %83.7 (41/49), 2008’de ise (30/38, %78.9) olmuştur. Birinci aşama sınavındaki başarı oranında süreklilik göstermemekle birlikte bir
yükselmenin sağlanması memnuniyet yaratmıştır. İkinci aşama sınavındaki
başarısızlığın olası nedenleri olarak da sınav tekniğini tanımama, örnek sorular
görmeme, soruların yeterli ek değerlendirme ve revizyona tabi tutulmaması ve
ön deneme sınavında sınanmaması belirlenmiştir. İleriki sınavlarda bu sorunların giderilebilmesi için çaba gösterilmesi gerekmektedir.
7. TOTBİD-TOTEK Yeterlik sınavı için ÖSYM ile gerekli protokol imzalanmış,
bizim arzumuz doğrultusunda sınav tarihleri iki yıldır takvimde bir süre öne
alınabilmiştir. Buna göre ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek birinci aşama sınavı 25 Ekim 2009 Pazar günü, ÖSYMnin bu sınava ait sonuçları 15
gün içerisinde iletmeyi taahhüt etmesi sayesinde de, ikinci aşama sınavı 22
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Kasım 2009 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Birinci aşama sınavına ilişkin
çalışmalar, Sınav komisyonu Başkanımız Dr. Yalım Ateş tarafından sürdürülmektedir. Birinci aşama sınavın ardından Dr. Yalım Ateş bu görevi bırakmak
istediğinden, ikinci aşama çalışmaları, yeni komisyon başkanımız Dr. Teoman
Benli tarafından yürütülecektir. İki sınav arası dönemde gerçekleşecek Ulusal
Kongre sırasında adaylar geçen yıla ait 2.aşama sorularını test etme olanağı
bulabileceklerdir.

Sınav az sayıda kişinin, gönüllü çalışması ile gerçekleştiğinden, “yeterli miktar
ve çeşitlilikte kaliteli soru” bulunması sorunu yaşanmaktadır. Her ne kadar,
TOTEK belgesine sahip 459 kişi bu sınavda kullanılmak üzere soru hazırlama hak ve sorumluluğuna sahip ise de; bu konudaki katılım istenilen kadar
olmamaktadır. Bu çalışma döneminde, “amaca uygun” soru hazırlanmasına
yardımcı olmak üzere, bir “Soru yazımında göz önüne alınması gereken
noktalar” belgesi hazırlanarak ilgililere ulaştırılmıştır. 2008 yılı sınavı için,
TOTEK belgesine sahip olan kişiler arasından “zamanında ve amaca uygun”
sorular hazırlayabileceği düşünülen 37 kişi görevlendirilmiş; 25 kişiden istenilen soruların geri dönüşü gerçekleşmiştir. Bu sayede 2008 ve 2009 yılına
ilişkin soru gereksinimi önemli ölçüde tamamlanabilmiştir. 2009 yılı sınavı
için de özellikle soru sıkıntısı yaşanan konu başlıklarında “taleple soru hazırlanması” yoluyla eksikler tamamlanmaya çalışılmıştır. Ancak, bu konudaki gereksinim süreceğinden, tüm TOTEK belgesine sahip meslektaşlarımızın
katkıda bulunması zorunluluğu vardır.
2009 yılı sınavında kullanılacak kaynak kitapların yeni baskılarının temel alınacağı duyurusu, daha önce yapılmış; bu konuda TOTBİD tarafından baskısı
yenilenen 4 kitap temin edilerek ÖSYM’ye iletilmiştir.

b. Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve Asistan Karnesinin Hayata Geçirilmesi:
Bundan önceki TOTEK Yönetim Kurulları, tüm eğitim kurumlarında uygulanabilecek “Ulusal çekirdek eğitim programı” geliştirilmesi konusunda önemli
çaba sarf etmişlerdir. EBOT tarafından geliştirilen “Ortopedi ve Travmatoloji
eğitiminde asgari gereksinimler” dokümanı başlangıç olarak alınmış; ardından
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branş derneklerinin katkısı ile yıllara da bölünmüş kapsamlı bir program geliştirilmesi üzerinde uğraş verilmiştir. Branş derneklerinden gelen dokümanların
birleştirilmesinden oluşturulan kapsamlı “çekirdek müfredat” aşırı kapsamı ve
bütünselliğe ilişkin sorunları nedeniyle, uygulanabilir bir kılavuz metin olma
hedeﬁni ne yazık ki yerine getirememiştir. Bu nedenle; EBOT tarafından geliştirilen “Asgari gereksinimler” dokümanının, daha dar kapsamlı bir “başlangıç” metni olarak amaca daha uygun olduğu düşüncesiyle ülkemiz koşullarına
adapte edilmiş ve asistan karnelerine eklenmiştir http://www.totbid.org.tr/
Content.aspx?p=20 . Her iki dokuman da TOTEK YK kararı ile TOTBİD YK
una iletilmiş ve TOTEK kitapçıklarında basılmıştır (87 ve 105.sayfalar).
25 Nisan 2008 tarihinde yapılan TOTBİD ve TOTEK Yönetim Kurullarının
ortak toplantısında “ORTOPEDİ EĞİTİMİNİN ASGARİ GEREKLİLİKLERİ” dokümanının tüm eğitim birimlerine yeniden gönderilmesine karar
verilmiştir. Bu metin, üzerindeki son küçük düzenlemelerin ardından TOTBİD ve TOTEK Başkanlarının imzası ile ilgili birimlere iletilmiş; aynı zamanda TOTBİD-TOTEK web sayfasına da konmuştur http://www.totbid.org.tr/
Content.aspx?p=19 . Bu metnin, asistan karnesinde karşılık gelen kısmı da
yenilenerek, TOTBİD web sayfasına konmuştur.
Ulusal çekirdek programın, yıllar ve gerekli uygulama sayıları bakımından geliştirilebilmesi ve zenginleştirilmesi elbette ki mümkündür. Ancak; TOTEK
olarak öncelikle “tüm eğitim kurumlarındaki eğitime yön gösterebilecek
ve uygulanabilecek” kısa ve basit program ile yola çıkılmasının uygun olacağı görüşü benimsenmiştir. Ulusal çekirdek programa uyum belirli bir düzeye
geldikten sonra, TOTEK tarafından geliştirilen ya da uluslar arası kurumlarca
hazırlanan kapsamlı programların, başlangıç programına eklenmesi nispeten
kolaylıkla gerçekleştirilebilecektir.
Ulusal çekirdek eğitim programının uygulanması, hazırlanmasından çok daha
zorlu bir süreci gerektirdiğinden, TOTBİD Yönetim Kurulu’na gerekli destek
ve katkıyı sağlamasının büyük önem taşıdığı bildirilmiştir. Yapılacak tanıtıcı
kurum ziyaretlerinin, ortak bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesinin; eğitim kurumları arasında eğitimde ortak çalışma olanaklarının
aranmasının ve bu konularda pilot çalışmaların gerçekleştirilmesinin
ulusal çekirdek eğitim programının hayata geçirilmesi doğrultusunda yararlı
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olacağı görüşü iletilmiştir. Ardından TOTBİD Başkanı ve YK üyelerinin katılım ve desteği ile 21 Ekim 2008 de İstanbul’da, 3 Kasım 2008 de İzmir’de
ve 24 Kasım 2008 de Ankara’da bütün eğitim birimlerinin sorumlularının
katılımı sağlanmaya çalışılarak bölgesel tanıtıcı toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Bu toplantılarda ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitiminde
“Ulusal çekirdek eğitim programı” ve “Asistan karnesi” uygulamalarının hayata geçirilmesinin önemi, bu konuda TOTEK ve TOTBİD’in yapabilecekleri
eğitim sorumluları ile tartışılmıştır. Onlardan gelen görüş, eleştiri ve öneriler
değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Ardından, daha önce TOTEK Asistan Karnesi Alt Çalışma Grubunca geliştirilen
Asistan Karnesi, son düzenlemeler yapılarak, kullanıma hazır bir cep kitapçığı
haline dönüştürülmüş ve TOTBİD tarafından bütün ülke asistanları için yeterli sayıda bastırılmıştır. Bu karneler, Ankara-İstanbul ve İzmir’de kurum ziyaretleri şeklinde doğrudan ilgili eğitim sorumlularına iletilmiş; ulaşılamayan
eğitim kurumlarına ise elektronik bilgilendirmenin ardından istekleri doğrultusunda kargo yolu ile ulaştırılmıştır.
c. 2. Eğitim Kurultayı
İlkini 2006 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz “Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı” tüm eksiklerine karşın, uzmanlık dernekleri arasında eğitim çalışmalarında TOTBİD-TOTEK’in öncülüğünü bir kez daha ortaya koymuştur.
Eğiticiler ve eğitilenler, ilk kez yalnızca eğitim standartlarını ve iyileştirme
yollarını tartışmak üzere bir araya gelmişlerdir. Bu toplantı aynı zamanda, toplantıya katılan EBOT Başkanı aracılığı ile TOTBİD-TOTEK çalışmalarının
uluslararası alanda da tanınmasını sağlamıştır. TOTBİD Yönetim Kurulu ile
birlikte 25 Nisan 2008 tarihinde yapılan ortak toplantıda; 23.11.2008 günü
Ankara’da yapılması planlanan TOTEK yeterlik sınavı 2.aşaması öncesinde
21Kasım 2008 Cuma günü Ankara’da 2. TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve
Travmatoloji Eğitim Kurultayı’nın yapılmasına ve bu toplantıya EBOT sınav başkanının da davet edilmesine karar verilmiştir. 22 Haziran 2008 tarihinde TOTEK Yönetim Kurulunun yaptığı toplantıda; Kurultay çalışmalarını
yürütmek üzere; TOTBİD Başkanı başkanlığında ve TOTEK Başkanı sekreterliğinde, Ahmet Turan Aydın, Hakan Ömeroğlu, Teoman Benli, Mehmet
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Demirhan, Haluk Berk, Safa Kapıcıoğlu ve TOTBİD YKnun atayacağı bir
üyeden oluşacak 9 kişilik bir kurul oluşturulmuştur.
Bu kurultaya her eğitim biriminden en azından bir eğitici (Anabilim Dalı Başkanı, Şef ya da katılma koşulları yoksa onların yerine aynı kurumdan eğitici
nitelikli bir kişi) ve bir eğitilen (mümkünse kıdemli asistan, asistan temsilcisi)
nin katılımını sağlayabilmek hedef olarak benimsenmiştir.
21 Kasım 2008 günü “bir tam gün” olarak gerçekleştirilen kurultaya 109’u ortopedist 115 kayıtlı katılım gerçekleşmiştir. Katılım, ilk kurultayda olduğu gibi,
beklenilenin altında kalmış; yaklaşık olarak beklenenin yarısı olarak gerçekleşmiştir. Özellikle, uzmanlık eğitiminin çeşitli aşamalarına ilişkin konuların
tartışıldığı bu kurultayda etkin olarak katılımları beklenen asistanların katılımı
beklenen düzeyde gerçekleşmemiştir. Katılımı arttırmak için gelecek sefer, kurultayın Cumartesi’ye alınması uygun olabilecektir.
Kurultayda “yeterlik kurullarına ulusal ve uluslararası bakış”, ”tıpta uzmanlık
eğitimi sorunları ve çözüm önerileri”, “uzmanlık sırası ve sonrası eğitimde kurslar”, “yeterlik sınavlarının masaya yatırılması”, “yeniden belgelendirme ölçütleri nasıl olmalı” ve “ilk kurultaya göre neredeyiz” başlıkları
altında toplam 6 panel düzenlenmiştir. Konular, konuşmacılar ve katılımcılar
tarafından etkin bir şekilde tartışılmış; tahmin edildiği üzere bir tam gün uzmanlık eğitimimiz yönelik tüm sorunları tartışmaya yeterli gelmemiştir.
Düzenlenen ve düzenlenecek kurultayların, eğitim sorunlarımıza bugünden yarına mucizevi çözümler getiremeyeceği bilinci ile bu sorunları tartışabilmenin en
uygun ortamı olduğuna inanmaktayız. Hasta, ameliyat ve implant konularının
hiç ele alınmadığı, buna karşın yalnızca eğitime ilişkin konuların tartışıldığı bu
kurultaylar, Türk Ortopedi camiasına, diğer uzmanlık dernekleri arasında saygın bir yer kazandırmakta, bizlere de haklı olarak gurur vermektedir.
Kurultaya davetimiz üzerine katılan EBOT’un gelecek dönem için seçilmiş başkanı Dr.Albert; yeterlik kurulları, çekirdek eğitim programı ve yeterlik sınavları
panellerinde konuşarak, Avupa Birliği’nin bu konudaki bakış açılarını katılımcılarla paylaşmıştır. Kendisi, Kurultaydan hemen sonra yapılan 2.aşama
sınav hazırlıkları ve sınav sürecine de katılmış, TOTBİD-TOTEK ile EBOT
ve BOA arasında eğitim sürecine ilişkin bağlar geliştirilmiştir.
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d. Uzaktan Eğitim

TOTEK, TOTBİD Yönetim Kurulunun sağladığı ekonomik ve teknik destek sayesinde 2007 yılında 7 adet canlı bağlantı ile anında izlenebilen uzaktan eğitim çalışması gerçekleştirmiştir. Konu başlıkları olarak, Ortopedi ve Travmatoloji eğitiminin temel-öncelikli konuları seçilmiş, konuşmacılar da konularında
deneyimli eğitimciler arasından belirlenmiştir. Ancak, eğitim programlarına
canlı bağlantı yolu ile (senkron) katılım, harcanan emek ve ekonomik yük ile
kıyaslandığında istenilen boyutta olmamıştır. Kayıtlar, daha sonrasında TOTBİD web sayfasına da konarak dileyen meslektaşlarımızın izlemesi sağlanmıştır. Her ne kadar bu yolla ne kadar bir izlemenin gerçekleştiği tam olarak tespit
edilememekle birlikte; alınan geri bildirimler bu kayıtların, özellikle eğitim
almakta olan ve kongre/bilimsel toplantılara yeterince katılma olanağı bulamayan genç asistan arkadaşlarımız tarafından oldukça yararlı bulunduğunu
göstermektedir
Dr.Mehmet Arazi tarafından önerilen, emek-yoğun olabilecek “on-line, çok yazarlı, sürekli güncellenen Türkçe ortopedik textbook” projesi nispeten dar bütçe
ile gerçekleşebilecek bir uzaktan eğitim modeli olarak. TOTBİD-TOTEK ortak
toplantısında benimsenmiştir. Bu konuda gerekli takvim ve çalışma yönteminin
hazırlığının, proje yürütücüsü Dr. Mehmet Arazi tarafından en kısa sürede tamamlanarak TOTEK YK una getirilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak bu konudaki
ilerlemenin beklenenden yavaş olması nedeniyle, öncelik elde hazır olan görsel
dokümanlarla bir Ortopedik Bilgi Ağı (OBA) oluşturulmasına verilmiş; “Travma” konusunda 29, “artroskopi” konusunda 6 power-point sunumu uygun izleme koşullarında yakın zamanda web sayfalarına yerleştirilmiştir. Önümüzdeki
dönemde bu konudaki eksiklerin tamamlanarak, meslektaşlarımızın on-line
kullanabilecekleri bir web kütüphanesi oluşturulması hedeﬂenmektedir.
e. Kurslar (TBAO, KLİNİK Bilgi Yenileme)
a. Temel Bilimler ve Araştırma Okulu
TOTEK, “Eğitim ve Araştırma Komisyonu” aracılığıyla her yıl Şubat ayında
Anadolu’nun çeşitli istekli ve yeterli alt yapıya sahip şehirlerinde “Temel Bilimler ve Araştırma Okulu” düzenlemektedir. Bu toplantının hedef kitlesi,
“kıdemli asistanlar, temel bilgilerini tazeleme gereksinimi duyan uzmanlar ve
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doçentlik sınavı adayları” olmaktadır. Program içeriği, “Orthopaedic Basic
Science” kitap içeriği kılavuz alınarak düzenlenmekte, ancak yerel gereksinimlere göre programda ek değişiklikler yapılabilmektedir. Toplantı yerinde kurs
boyu eğiticiler ve eğitilenlerin birlikteliğinin sağlanması ve oturumlar dışında
da bilgi alışverişinin sürdürülmesi kursun amaçları arasında yer almaktadır.
Ulaşım masraﬂarı dışında, kursiyerlerden cüzi bir ücret talep edilmekte; kural
olarak maddi sponsor alınmamakta ve kursun ﬁnansmanını önemli ölçüde
TOTBİD sağlamaktadır. TOTBİD YK, TBAO’na destek olmak amacı ile YK
toplantılarından birisini bu kurs sırasında gerçekleştirmektedir.
Bu programın yürütülmesi, ilgili komisyon başkanı Dr. Feza Korkusuz, tarafından gerçekleştirilmekte; bilimsel program ilgili komisyon ve TOTEK YKunca;
yer seçimi ise aday şehirler arasından TOTBİD YK’unca yapılmaktadır. TBAO
2008 yılında Erzurum’da, 2009 yılında da Samsun’da gerçekleştirilmiştir. Bilimsel program, yeni baskısı çıkan “Orthopaedic Basic Science” doğrultusunda
yeniden gözden geçirilmiş; özellikle programa yeni katılan eğiticilere rehberlik
etmek üzere bir kılavuz hazırlanmıştır. TOTBİD YK, 2010 yılındaki TBAOnun Ankara’da GATAnın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir.
Bu toplantının organizasyonuna ilişkin hazırlıklar ilgili kurumla işbirliği ile
sürdürülmektedir.
Bugüne değin arzu edilmekle birlikte, çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyen
“TBAO kurs kitabı”nın yazılıp kursiyerlere iletilmesi planlanmış ve bu projenin hayata geçirilmesi ile ilgili olarak Dr Feza Korkusuz görevlendirimiştir.
b. Klinik Bilgi Yenileme Kursu
TBAO nun temel bilimlerde karşıladığı gereksinimi, klinik bilimlerde de karşılamak amacıyla geçmişte iki kez “Çukurova Klinik Bilgi Yenileme Kursu” adıyla
kurs düzenlenmiş, ancak daha sonrasında çeşitli nedenlerle bu sürdürülememişti. TOTEK YK, diğer genel toplantılar sırasında verilen eğitimin daha üst
düzey ve uzmanlık düzeyinde kaldığına ve asistanların gereksinimlerini karşılamaktan uzak olduğuna ilişkin tespitinden yola çıkarak “Klinik Bilgi Yenileme
Okulu” gereksiniminin devam ettiği kanaatindedir. Geçmiş dönemde gerçekleştirilemeyen bu kursların önümüzdeki dönemde yeniden hayata geçirilmesi
hedeﬂenmektedir.
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f. Araştırma Projeleri

TOTBİD Araştırma Projeleri Desteği Programı, her bir çalışmaya en fazla 10.000
TL olmak üzere, her yıl 30.000 TL lik bir kaynağı araştırma projelerine destek
için ayırmaktaydı. Yeni TOTBİD YK, TOTEK YKnun önerisi ile bu programı
yıllık 50.000 TL ye yükseltme kararı aldı. Programın ilkeleri ve başvuru formu
TOTBİD web sayfasında http://www.totbid.org.tr/Content.aspx?p=8 bulunmaktadır. TOTBİD-TOTEK araştırma fonundaki kaynaklardan yararlanmak
üzere 2006 yılında 4 çalışma başvurmuş, 2007 yılında ise başvuru olmamıştır.
Bu konuda meslektaşlarımızın bu kaynağın kullanımı konusunda yeterince
bilgilendirmede bulunulmadığı tespit edilerek hatırlatma mesajları gönderilmiş; ayrıca başvuru açısından zaman sınırlamaları kaldırılarak, yıl boyu başvurulabilmesi ve değerlendirmenin başlatılabilmesi sağlanmıştır.
Yapılan tanıtım çalışmaları sonucunda bu programdan yararlanmak üzere 2008
yılında Mart döneminde 5, Kasım döneminde 11, 2009 Mart döneminde ise
5 proje başvurmuş; TOTEK YK tarafından hakem atamaları gerçekleştirilerek
projeler değerlendirilmiş; eksik bulunan yanlar proje sahiplerine bildirilerek
giderilmesi istenmiş; onaylanan projelere belirlenen kaynaklar aktarılmıştır.
TOTEK’in amacı, TOTBİD’in yaratmış olduğu bu kaynaktan Türk ortopedistlerinin mümkün olduğunca verimli bir şekilde yararlanmasına yönelik ortamı oluşturmaktır.
Desteklenen projelerle ilgili diğer bilgiler “TOTEK Eğitim ve Araştırma Komisyonu Raporu”nda yer almaktadır.
g. Akademik yükseltme ölçütleri:
TOTBİD-TOTEK’in akademik yükseltmelerde uygulanması amacı ile önerdiği ölçütler, ilgili komisyon tarafından 2006 yılında belirlenmiş, zaman içinde
aşamalı olarak öngörülen bu ölçütler, yapılan değerlendirme sonucunda 2009
yılına kadar dondurulmuştur. Bu ölçütlerin, kaliteyi teşvik edecek şekilde giderek yükseltilmesi hepimizin ortak dileği olmuştur. Ancak bunun belirli bir
süreç ve olgunluk gerektirdiği de ortadadır. Bu ölçütleri belirleyen komisyonumuzun üyelerinin önemli bir kısmı, gelen eleştiriler ve uygulamada karşılaştıkları baskılar nedeniyle komisyondaki görevlerinden aﬂarını istemişlerdir.
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Ayrıca; son yıllarda uluslar arası dizinlerde ve ülkemiz dergilerinin statülerinde
oluşan değişiklikler, gerçekten bu konuda yeni bir yaklaşımı gerektirmiştir.
Yalnızca sayısal değil, niteliği de (sıralama, yayın tipi) öne çıkaran yeni bir
değerlendirme sisteminin geliştirilmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır..
TOTEK ölçütleri, yeterlik sınavlarının yapılmaya başladığı 2003 yılından bu yana
belirlenerek, her doçentlik sınav dönemi öncesinde ilgili jüri üyelerine ulaştırılmaktadır. Bu yıl da, doçentlik sınav jürilerinde asil ya da yedek olarak yer
alma potansiyeli olan “profesör” unvanlı akademisyenlere kısa bir süre önce
bilgilendirme notu gönderilmiş, bu konuda görüş ve çekinceleri ileten akademisyenlere de mümkün olduğunca aydınlatma da bulunulmuştur. Ortopedi
camiasının değerli öğretim üyelerinin bu ölçütlere yaklaşımı; zaman içinde bu
ölçütlerin giderek daha fazla benimsendiğini ortaya koymaktadır. 2006 yılında doçentlik sınavına başvuran adayların %54’ü TOTEK ölçütlerini yerine
getirebilirken, 2007 de bu oran %70’e ulaşmıştır. 2007 sınavlarında TOTEK
ölçütlerine uygun adayların %93’ü sınavda başarılı olurken; ölçütleri yerine
getiremeyen adaylarda başarı oranı %33’te kalmıştır. Benimsenme oranının
bundan sonra da giderek artan oranda gerçekleşeceğine inanmaktayız.
TOTEK YK görevden ayrılmak isteyen eski komisyonun yerine yeni bir komisyon oluşturmuş; bu komisyonun yapmış olduğu çalışma sonucu önerdiği
ölçütler TOTEK YK unca da benimsenmiştir. Ancak, ülkemizde Ortopedi
ve Travmatoloji dalında mesleki ve bilimsel kaliteyi yükseltmeye yönelik bu
ölçütlerin hayat bulabilmesi, ancak camiamızın bu konuyu sahiplenmesi ile
mümkün olabilecektir. Bu nedenle TOTEK YK, ilgili komisyon tarafından
önerilen ölçütlerin ilk TOTEK Genel Kurulunda tartışılmasının uygun olacağı görüşündedir.

h. Resertiﬁkasyon
TOTEK tarafından 2002 yılında o tarihte eğitim kurumlarında profesör-doçentşef-şef yardımcısı olarak görev yapanlara (toplam 275 kişi) “bir kereye mahsus
olmak üzere” sınavsız olarak TOTEK belgesi verilmiş; daha sonraki yıllarda ise
TOTEK tarafından düzenlenen sınavlarda başarılı olan toplam 184 meslektaşımız sınavla bu belgeye hak kazanmışlardır.
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TOTEK sertiﬁkaları, diğer ülkelerde de olduğu üzere; sınırsız bir süre için değil de, TOTEK tüzüğünde yazıldığı gibi 10 yıllık bir süre için verilmektedir.
Bu nedenle 2012 yılının sonundan itibaren alınan belgelerin geçerlilik süresi
dolmaya başlayacak bu belgelerin yenilenmesinde geçerli olacak kuralların belirlenmesi amacı ile TOTEK geçtiğimiz çalışma döneminde bir çalışma grubu
oluşturmuş; bu grubun hazırladığı “Yeniden Belgelendirme’de Uygulanacak
Kurallar” raporu TOTEK ve TOTBİD Yönetim Kurullarınca yakın zamanda
onaylanmıştır. Ardından da, meslektaşlarımızın kendileri için gerekli hazırlıkları yapabilmeleri amacıyla turk_orthopod (20.2.2008) ve TOTBİD web
sayfası aracılığıyla meslektaşlarımıza duyurulmuştur.
Bu kurallar belirlenirken; “bireysel olarak eğitim çabalarının sürdürüldüğünün”,
ülkemiz koşullarında meslektaşlarımızı fazla zora sokmadan temin edilebilecek
belgelerle doğrulanması amaçlanmıştır. Aynı zamanda, “yeniden belgelendirme” için tek bir yolu zorunlu kılınmamış; değişik yollardan yeterliliğin sağlanmasına olanak verilmiştir. Yalnızca bilimsel yazı ve sunumlar değil; bilimsel
toplantılara katılımlar ve ulusal düzeydeki süreli dergilerimizde yayınlanacak
makalelere ilişkin sorulara yanıt verilmesinin de bu amaçla kullanılabilmesi
sağlanmıştır. Bu süreçte, ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji Bilimi alanında
yayın yapan süreli 4 derginin editörlerine yazılar yazılarak, meslektaşlarımızın
dergilerindeki yayımlanacak soruları yanıtlayarak puan alabilmelerine yardımcı olmaları istenmiştir. Doğal olarak, dileyen meslektaşımızın, yeniden sınava
girerek de TOTEK belgesini yenilemesi mümkün kılınmıştır.
Ancak onay süreçlerinin tamamlanması ve duyurunun yapılması ardından bazı
meslektaşlarımız, TOTEK tüzüğü gereği TTB-STE puanlarının dikkate alınması gerektiğini hatırlatmışlardır. TOTEK YKnun yapmış olduğu çalışma ile,
yönergeye bir madde daha eklenerek gerektiğinde TTB ölçütlerinin de yeniden belgelendirme konusunda dikkate alınabilmesine olanak sağlanmıştır.
Uygulamaya konan kurallar doğrultusunda ulusal ortopedik dergiler yayınlanan
sayılarında sorular yayınlamaya başlamış; yayınlanan sorulara gönderilen yanıtları ve doğruluk oranlarını TOTEK’e iletmişlerdir.
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i. Akreditasyon Ölçütleri Belirlenmesi ve Kurum Ziyaretleri
Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi veren kurumların eğitim standardizasyonlarının sağlanması ve bu standartların yükseltilmesi için çalışılması
TOTEK’in tüzüğü ile üstlendiği görevler arasındadır. Avrupa’daki benzer kurumlarla (UEMS) ve ülkemizdeki genel Türk Tabipleri Birliği şemsiyesi altında belirlenen ölçütlerin Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi veren kurumlar için
düzenlenmesi çalışmaları sürmektedir. Yeni çalışma döneminde; belirlenen
ilkeler doğrultusunda Ortopedi ve Travmatoloji’de “Akreditasyon” ölçütlerinin karara bağlanması ve yürürlüğe konulmasına geçilebilecektir. Bu konudaki
ölçütlerin tamamlanma ve onay sürecinin tamamlanmasının ardından gönüllü
kurumların ziyaretleri ve akreditasyonuna başlanabilecektir.
j. Asistan (In-training) Sınav
Ülkemizde Ortopedi ve travmatoloji bilim alanında uzmanlık eğitimi veren kurumların önemli bir kısmı, düzenli olmasa da, eğitim süreci boyunca asistanları sınava tabi tutarak eğitim süreçlerine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.
Diğer bazı eğitim kurumları da, bu konuda gereksinim duymakla birlikte;
gerek alt yapı yetersizliği, gerekse zaman ve emek ayıramama nedeniyle bu
sınavı gerçekleştirememektedirler. Bu sınavların gerçekleştirilmesi 2002 tarihli
“Uzmanlık eğitim tüzüğü”nde de zorunlu kılınmaktadır. Eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında iyi hazırlanmış, bilgi (ve eğer mümkün olabiliyorsa beceri)
sınavları eğitim sürecini olumlu etkilemektedir. Ancak, bu sınavların düzenli,
dengeli ve amaca uygun bir şekilde hazırlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi önemli bir emek, zaman ve deneyim gerektirmektedir.
Uzmanlık sonrası “yetkin ve güvenilir” ortopedistlerin belirlenmesine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanan TOTEK yeterlilik sınavlarından elde ettiği deneyimin de katkısı ile, TOTEK arzu eden eğitim kurumlarına yardımcı
olmaya ve bu görevi üstlenmeye hazırdır. Ancak, kişisel değil de kurumsal
değerlendirmelerin de ortaya çıkabilmesi belirli kaygıları da beraberinde getirebilmektedir. TOTEK, bu kaygıları giderebilmek için gönüllülük temelinde
katılıma özen gösterecek ve istenilirse sonuçların gizliliğini sağlayacaktır. Tüm
ortopedi ve travmatoloji eğitimi alan asistanların belirli zaman aralığı ile (örn.
yıllık) girdiği ortak sınav, tüm kurumların hem asistanlarının eğitim du-
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rumlarını, hem de kendi eğitim eksikliklerini görmeleri açısından yararlı
olacak; ortaya çıkabilecek olası eksikliklerin giderilmesi yönünden de TOTEK
kılavuzluk üstlenebileceğini bildirmiştir.

Ege Bölgesindeki 4 şehirde yer alan eğitim kurumları sorumluların istek, destek ve
onayı üzerine, TOTBİD desteği ve TOTEK düzenleyiciliğinde “Ege Bölgesi
Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Klinikleri Ortak Asistan Sınavı” 30 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 4 ildeki (İzmir-Denizli-Manisa-Aydın)
Ortopedi-Travmatoloji uzmanlık eğitimi vermekte 10 eğitim biriminin tamamında TOTBİD-TOTEK gözlemciliğinde aynı zamanda gerçekleştirilen “Ortak asistan sınavı”na var olan 102 asistandan (6 ay süre ile yurtdışında görevli
olan bir asistan hariç) 101’i katılmış ve sorunsuz bir sınav süreci gerçekleştirilmiştir. Her kurumun kendi asistanlarına ait kıdemlerine göre ve 16 alt başlıktaki detaylı sonuçlar ile genel ortalamalar 15 gün içinde ilgili eğitim sorumlularına iletilmiştir. Ortak sınavın hem eğiticiler hem de eğitilenler açısından
bir eğitim motivasyonu oluşturduğu görülmüştür. Sınav sonuçlarının gizliliği,
ortak sınava karşı duyulan şüpheleri gidermek yönünden yararlı olmuştur. Sınav sonuçları, asistanlarımıza ve eğitim sorumlularına, eğitim programlarını
yönlendirmede önemli veriler sağlamıştır. Önümüzdeki yıllarda bu sınavın
yinelenmesi, kişisel ve kurumsal gelişimi göstermek işlevi de sağlayacaktır. Bu
tür bir sınavın, ülkemizdeki tüm eğitim kurumlarında uygulanmasının oldukça yararlı, yönlendirici, teşvik edici olacağı kanısındayız. Bu nedenle TOTEK
“ulusal çapta bir asistan gelişim sınavı” için görev üstlenmeye hazırdır. TOTBİD YKnun bu anlamda, kurumları bu tür bir sınava katılma konusunda teşvik edici- çağırıcı desteğinin çok önemli olacağına inanmaktayız.

k. TOTBİD On-line Kütüphane ve OKO Kullanımı:
TOTBİD’in önemli bir ekonomik kaynak ayırarak meslektaşlarımızın hizmetine
sunduğu on-line kütüphaneye ulaşım ve download rakamları ne yazık ki istenilenin gerisindedir.
Günümüzde eğitim kurumlarının çoğunda bu kaynaklara ulaşım olanaklarının
sağlanmış olması, TOTBİD üzerinden ulaşımın az olmasına neden olmaktadır. Ancak Anadolu’daki bazı meslektaşlarımız için, TOTBİD tek kaynak olma
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niteliğindedir. Bu nedenle, getirdiği ekonomik yüke karşı, bu aboneliklerin
sürdürülmesi uygun olacaktır. Bu konuya gereken ilgiyi çekebilmek amacıyla
TOTEK tarafından bir anket çalışması yapılmıştır. “TOTBİD web sayfasında
eğitim amacıyla yararlanıyor musunuz?” başlıklı olarak hazırladığımız anket
20 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaklaşık bir ay süre ile web sayfasında,
TOTBİD üyelerinin katılımı amacı ile açık tutulmuştur. Katılım için değişik
dönemlerde turk_orthopod aracılığı ile hatırlatma mesajları gönderilmiştir.
Ankete toplam 202 meslektaşımız katılmıştır. Bu anketle, üyelerimizin dergi
aboneliklerinin devamı, ulaşılması arzu edilen diğer dergiler, web sayfasından
eğitim amaçlı beklentiler ve TOTEK’ten beklentiler konusundaki görüşleri
alınarak değerlendirilmiş ve bir rapor ile TOTBİD YK’una sunulmuştur.
Yine TOTBİD tarafından gerçekleştirilen ve belirli bir kısmı TOTBİD tarafından
karşılanan AAOS-OKO’ya ulaşım konusunda elimizde yeterli veri bulunmamaktadır. AAOS ile TOTBİD arasındaki anlaşma gereği elde edilen ﬁyatlarla
Dergi Adı
Clinical Orthopaedics
& Related Research
Journal of Bone &
Joint Surgery American Volume
Journal of Bone &
Joint Surgery - British
Volume
Journal of Orthopaedic
Trauma
Journal of Pediatric
Orthopaedics
Spine
TOPLAM

2007
Kulanımı

2008
Kullaımı

2009 (OcakAğustos)
Kulanımı

2,025

3,970

2,013

1.026

2,171

3,799

3,573

3,057

1,186

1,979

1,072

1,552

1.312

768

694
1,721
8,869

1,091
381
12,772

830
57
9,161

462
12
6,298

2006
Kulanımı

1.372
973

(30 $), bir kısmı doğrudan TOTBİD’in sponsorluğunda, bu yıl başında 112
meslektaşımız OKOya abone yapılmıştı. TOTEK YK, bu desteğin, TOTBİDTOTEK yeterlilik sınavında başarılı olanlara bir ödül olarak verilmesini, bu
ödülün sınava gireceklere önceden duyurulmasını, ve -eğer izlenmesi mümkün olabilirse- yeterince kullanılmaması durumunda iptal edilmesini TOTBİD YK’una önermiştir.
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l. EBOT ile İlişkiler:

TOTEK’in EBOT (European Board of Orthopaedics and Traumatology) nezdinde temsili Dr.Mehmet Demirhan tarafından gerçekleştirilmektedir. Dr
Demirhan’ın görev süresi TOTEK YKnun önerisi ve TOTBİD YK’nun onayı
ile 2010 yılına kadar uzatılmıştır.
Bu güne değin sürdürülen çalışmalar sayesinde; 2006 yılından itibaren EBOT’un
“sınav yapıcılar kursu”ndan geçmiş meslektaşlarımız EBOT sınavı için soru
hazırlayıcı ve sınav yapıcı olarak görev almakta, aynı zamanda TOTBİDTOTEK yeterlilik sınavında başarılı olmuş meslektaşlarımız EBOT sınavına
katılabilmektedirler. 2006 yılında yapılan sınava katılan 4 meslektaşımız başarılı olarak EBOT sertiﬁkası almaya hak kazanmışlardır. 2008 yılında yapılan
sınavda da 2 meslektaşımız (Kamil Çağrı Köse ve Melih Güven) başarılı olmuşlardır. 2008 yılı sınavı katılımcılarına sınav öncesinde (daha önceki sınavlarda sınav yapıcı ya da gözlemci olarak bulunmuş meslektaşlarımız aracılığı
ile) teknik danışmanlık yapılması önerilmiş; bu konuda kendilerine gerekli
destek sağlanmıştır. 2009 yılı EBOT sınavına başvuran meslektaşlarımıza da
benzeri bir teknik danışmanlık için gerekli organizasyon yapılmıştır.
m. TTB-UDEK-UYEK İlişkileri:
TOTEK, diğer bilim dallarının yeterlilik kurulları ile birlikte Türk tabipler
Birliği’nin UYEK şemsiye altında buluşmakta; UYEK ve UDEK tarafından
eğitim amaçlı olarak oluşturulan komisyonlara kendi temsilcilerini göndermekte; TTB-UDEK-UYEK tarafından düzenlenen çalıştaylara temsilcileri
aracılığı ile katılmaktadır. Bu sayede, diğer bilim dalları ile görüş alışverişinde
bulunulmakta; onların yaptıkları gelişmeler izlenebilmekte; TOTEK olarak
gerçekleştirdiklerimiz de aktarılabilmektedir. Bu toplantılardan elde edilen
bilgiler de TOTEK YK üyeleri ile paylaşılmaktadır. Bugüne değin bu toplantılara katılan TOTEK temsilcileri; TOTBİD-TOTEK olarak çalışmalarımızın,
pek çok bilim dalına oranla oldukça ilerlemiş olduğunu belirlemişler ve bunun
haklı gururunu yaşamışlardır.
Son olarak 2009 yılı Ocak ayında Ankara’da gerçekleştirilen “Resertiﬁkasyon” konulu çalıştaya TOTEK Balkanı konuşmacı olarak davet edilmiş; diğer disip-
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linlerden katılan meslektaşlara Ortopedi-Travmatoloji ailesinin bu konudaki
deneyim ve birikimleri aktarılmıştır.

n. TOTEK –Asistan İlişkileri:
TOTEK’in kurulma amacı; ülkemizdeki Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık ve
uzmanlık sonrası eğitiminin niteliğinin arttırılması ve standardizasyonu olması nedeniyle, uzmanlık eğitimi almakta olan asistanlarla ilişkiler önem taşımaktadır. Ancak, asistan kitlesinin iş yoğunluğu; eğiticiler karşısında görece
pasif bir konum almaları, görev süresinin sınırlılığı gibi nedenlerle TOTEKOrtopedi asistanları ilişkileri bugüne değin kurumsallaşamamıştı. TOTEK’in
gerçekleştirdiği asistanlara yönelik çalışmaların zamanında ve yeterli bir şekilde
asistanlarımıza ulaştırılması, onlardan da eğitim süreçlerine ilişkin geri bildirimlerin alınması; TOTEK çalışmalarının verimliliği bakımından vazgeçilemez
değerdedir. Geçirmiş olduğumuz dönemde TOTEK YK üyelerinden biri (Dr.
Kesmezacar) bu ilişkilerin kurulması konusunda görevlendirilmiştir. Geçmişte düzenlenen anket deneyimlerinden de yararlanılarak ülkemizde Ortopedi
asistan eğitimi proﬁlini ortaya çıkarmaya yönelik bir anket düzenlenerek sonuçları II.Eğitim Kurultayında katılımcılarla paylaşılmıştı. Kurultay esnasında
bir araya gelen asistanların katılımı ile 3 büyük şehirden temsilcilerin katıldığı
“Ortopedi-Travmatoloji asistan temsilciliği” oluşturulmuş; bu grup ile TOTEK YK arasında ilişkilerin sürekliliğini sağlamak üzere, yine Dr. Kesmezacar
görevlendirilmiştir. Tüm ortopedi-travmatoloji asistanlarının katılımının hedeﬂendiği bir e-posta grubu da oluşturulmuştur. Ancak yukarıda da belirtilen
nedenlerle asistanlarla olan ilişkilerde kitlesellik henüz yakalanabilmiş değildir.
Yine de bu konudaki çalışmaların sabırla sürdürülmesine gereksinim vardır.
Bu dönem içinde, dileyen eğitim kurumlarınca kullanılmak üzere; 5 yıllık eğitim
sürecinde “100 Temel Asistan Seminer Konusu” programı oluşturulmuş;
web sayfasına konarak turk_orthopod aracılığı ile duyurulmuştur.
Yine; 5 yıllık eğitim sürecinde alınması önerilen kurslar ve bunların zamanlaması
üzerinde de bir çalışma yapılarak önerilen “Kurslar Takvimi” oluşturulmuş;
web sayfasına ve basılı asistan karnelerine yerleştirilmiş; turk_orthopod aracılığı ile duyurulmuştur.
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3. SONUÇ: HEDEFLERE ULAŞMAK BAKIMINDAN NEREDEYİZ?

2007-2009 dönemi TOTEK Yönetim Kurulu; göreve başladığında iki yıllık görev
dönemi içerisinde gerçekleştirmeyi amaçladığı hedeﬂerden;

• “Ulusal çekirdek eğitim programı”nın en temel şekli ile tüm eğitim kurumlarına iletilmesi, uygulanmasının TOTBİD ve TOTEK çabalarıyla teşvik edilmesi
ve gerektiğinde desteklenmesi; hedeﬁni yerine getirmiştir. TOTBİD YKnun
destek ve katkıları ile bu konuda tanıtıcı toplantılar ve kurum ziyaretleri düzenlenmiş; 2. Eğitim Kurultayında tartışılmış; web’den ve basılarak tüm kurumlara iletilen asistan karneleri aracılığı ile belge halinde sunulmuştur.
• 2012 yılından itibaren geçerliliği sona erecek TOTEK belgelerinin yenilenmesi
(resertiﬁkasyon) ne ilişkin belirlenen kuralların TOTBİD Yönetim Kurulunun
onayından sonra hayata geçirilmesinin sağlanması; hedeﬁne de ulaşılmıştır. Bu
konudaki gerekli duyurular gerçekleşmiş, sonradan belirlenen bazı eksiklikler
de ek çalışmalar ile giderilmiştir.
• İlki 2006 yılında gerçekleştirilen, ortopedi ve travmatoloji eğitimine ilişkin sorunların tartışıldığı ve bu arada diğer uzmanlık derneklerinin deneyimlerinden
de yararlanma olanağı veren “Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı”nın
ikincisinin düzenlenmesi; hedeﬁ de gerçekleştirilen bir hedeftir. Eğitim kurultaylarının, camiamızın konuya tanışıklığını giderek arttıracağı kanısındayız.
• Geçtiğimiz dönemde canlı yayınlar ve kongre webcastleri ile başlatılan “uzaktan eğitim” çalışmalarına yenilerini eklenmesi, bu arada TOTBİD-TOTEK
sahipliğinde sürekli güncellenen Türkçe ortopedik “textbook” hazırlanması;
hedeﬁne “kısmen” ulaşılabilmiştir. Yakın zamanda web’e yerleştirilen sunumların kapsamının giderek arttırılarak tamamlanması önümüzdeki dönemlerde
tamamlanmalıdır.

Gerçekleşmeyen Hedeﬂer:
• Eğitim kurumlarının akreditasyonu konusunda, uluslar arası standartlarla
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uyumlu olacak şekilde kuralların belirlenmesi ve gönüllülük temelinde kurumların akreditasyonu uygulamalarının hayata geçirilmesi konusunda gerekli
ön çalışmalar yapılmakla birlikte; bu konuda Avrupa düzeyinde de adımların
atılmasındaki gecikmenin de etkisi ile yönergenin tamamlanması ve kurum
ziyaretlerinin başlatılması gerçekleştirilememiştir. Bu konudaki çalışmaların
tamamlanması önümüzdeki dönemin hedeﬂeri arasında yer almalıdır.
• Uzmanlık eğitimini almakta olan genç meslektaşlarımızın ve bilgi yenileme gereksinimi duyan uzman meslektaşlarımın eğitimine katkıda bulunacak, temel
ve klinik bilimleri içeren “Çekirdek Eğitim Programı Kursu” düzenlenmesi,
hedeﬁ de ulaşamadığımız hedeﬂerdendir. Düzenlemekte olduğumuz “Temel
Bilimler ve Araştırma Okulu”nun zayıﬂatılmaması kaygısı ile birlikte eğitime
yönelik çok bol sayıda toplantının varlığı yanında sağlanan ekonomik desteklerdeki sınırlanma bu hedeﬁ de önümüzdeki döneme ertelememize neden
oldu.
Diğer Gerçekleştirilenler:
• Eğitim kurumları arasında işbirliği: Daha önce yapılmış olan anketlerin de
gösterdiği gibi; “hiçbir eğitim kurumu, tek başına, Ortopedi-Travmatoloji’nin
çok genişlemiş olan tüm alt başlıklarında eksiksiz bir eğitim sağlayamamaktadır”. Bu eksiklikleri giderebilmek açısından tüm kurumların işbirliğine gereksinim vardır. Bu işbirliği, aynı zamanda eğitim bilim ve deneyimleri ile ülke
ekonomik kaynaklarının rasyonel kullanımının da gereğidir. Bu amaçla, “pilot
uygulama” olarak görülecek bir proje, TOTBİD desteği ve TOTEK yürütücülüğü ile İzmir Eğitim Hastaneleri arasında “Ortopedi ve Travmatoloji
Asistan Değişim Programı” şeklinde hayata geçirilmiştir. TOTEK YK’unca
hazırlanan “Asistan değişim programı” protokolü uyarınca 3 Sağlık Bakanlığı
ve 2 üniversite kliniği asistanı, 15 Mart-15 Haziran 2009 tarihleri arasında,
3 ay süre ile kendi seçtikleri diğer bir eğitim kurumunda, özlük ve ekonomik haklarında herhangi bir kayıp olmaksızın, eğitimlerinde eksik gördükleri bir konu üzerinde yoğunlaşacak şekilde eğitim sürdürmüşlerdir. Sonuçta
hem bu programa katılan asistanlar, hem de eğiticiler açısından oldukça yararlı
bir deneyim yaşandığı ve bu deneyimin genişletilerek sürdürülmesi gerektiği
kanısındayız.“Asistan değişim programı” özellikle çalışmalarını belirli konulara

TOTEK Dördüncü Dönem 2007-2009
46

TOTEK Dördüncü Dönem Yönetim Kurulu Raporu
yoğunlaştırmış olan birimler ile kaynakları kısıtlı birimlerin asistanlarının eğitim eksiklerini gidermek için, var olan olanaklar çerçevesinde uygulanabilecek
bir yöntemdir. Bu konuda gerekli düzenleyiciliği, eğitim sorumlularının destek ve onay vermesi koşulu ile TOTEK yüklenmeye hazırdır.

• Ortak Asistan Sınavı: Eğitim süreçlerimizin birbirine paralelleştirilmesi, kişisel ve kurumsal eksikliklerin fark edilebilmesi ve giderilmesi açısından hepimizin benimseyeceği bir süreçte gerçekleştirilecek asistan sınavları eğitilenlere
ve eğiticiler önemli katkılar sağlayacaktır. 30 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilen “Ege Bölgesi Ortak Asistan Sınavı”, asistanlara ve eğiticiler oldukça
kapsamlı veriler sağlamıştır, kişisel ve kurumsal eksikliklerin görülebilmesi sağlamıştır. Titizlikle uygulanan “gizlilik” ilkesi sayesinde de, kurumsal güvensizlikler giderilmiştir. Önümüzdeki dönem, bu tür sınavların yaygınlaştırılarak
sürdürülmesi gereğini önümüze koymaktadır.
TOTEK’in her çalışma döneminde olduğu gibi 2007-2009 döneminde de, TOTEK YK kendinden önceki dönemlerin deneyim ve birikimlerinden yararlanarak, Türk Ortopedi ve Travmatoloji ailesinin eğitimle ilgili gereksinimlerine
giderek daha fazla katkıda bulunma çabasını sürdürmüştür.Bu dönemin deneyim ve birikiminin de sonraki dönemler katkıda bulunması bütün TOTEK
YK üyelerinin ortak arzusudur.
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TOTBİD Başkanlığına, Ankara

7/10/2009

Sayın Prof Dr. Ünal Kuzgun
TOTBİD Başkanı,

20. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi sırasında belirlenen TOTEK 4.
çalışma dönemini başarı ile tamamlamıştır.
4. çalışma döneminde TOTEK yönetim kurulu saptadığı yeni hedeﬂer (TOTBİDTOTEK Yeterlik Sınavı, Temel Bilimler ve Araştırma Okulu, araştırma projelerinin desteklenmesi, Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı, Izmir ili
asistan rotasyon ve eğitim içi sınav pilot projesi) çerçevesinde çalışmalarına
özveri ve şevk ile devam etmiş ve halen süremekte olan projeler de dahil olmak
üzere tümünde başarılı olmuştur.
TOTEK sınavlarında 2007 yılında 31 (25.11.2007 ve 06.01.2008 tarihlerindeki
sınavlar), 2008 yılında 30 (26.10.2008 ve 23.11.2008 tarihlerindeki sınavlar)
üyemiz başarılı olarak TOTEK sertiﬁkası almaya hak kazanmışlardır.
Sınavların tüm aşamaları ve sertiﬁkalandırma sürecleri ve tüm TOTEK etkinlikleri TOTEK yönergesine uygun olarak gerçekleştirildiğini bildiririz.
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Üzerilerine düşen görevi büyük bir özveri ile yerine getiren aşağıda isimleri yazılı
4. Dönem TOTBİD-TOTEK üyelerini huzurunuzda kutlamak isteriz.

Saygılarımızla,
TOTEK Denetleme Kurulu üyeleri
Prof. Dr. Mahir Gülşen
Prof. Dr. Mehmet Demirhan
Prof. Dr. Haluk Berk
TOTEK 2007-2009 Yönetim Kurulu Üyeleri
DR. SEMİH AYDOĞDU (Başkan)
DR. HAKAN ÖMEROĞLU (Bir Önceki Başkan)
DR. MEHMET ARAZİ (Sekreter)
DR. HAYRETTİN KESMEZACAR (Sayman)
DR. AHMET TURAN AYDIN (Üye)
DR. ŞENOL AKMAN (Üye)
DR. TEOMAN BENLİ (Üye)
DR. YALÇIN TABAK (Üye)
DR. FEZA KORKUSUZ (Üye)
DR. ÖNDER KALENDERER (Üye)
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Dr. Yalım Ateş
Sınav komisyonu olarak 2007 ve 2008 sınavları ile ilgili olarak yapılanlar aşağıdaki gibidir:
Sınav komisyonunda çalışmak oldukça zor ve detaya dikkat edilmesi gereken bir
başkanlık olup karşılaştığımız en büyük sorun soru hazırlanması ve soru toplanması konusunda olmuştur. ÖSYM ile birlikte yapılan ilk aşamada soruların
istenen kalitede olup olmadığının imtihan öncesi değerlendirilmesi, soruları anlaşılır olması ve test tekniğine uygun olarak seçilmiş olduklarının teyidi
ÖSYM merkezindeki bu konuda uzman olan ekip tarafından yapılmaktadır.
Asıl sorun soru oluşturulma ve soruların TOTEK yönetim kurulunun belirlediği kaynaklara uygun olup olmadığının denetlenmesinde kaynaklanmaktadır.
Bundan önceki yıllarda bilen ile bilmeyeni ayıran en anlamlı soruların vaka senaryosu ve bunu takip eden sorular olduğu görülmüştür. En kötü soru tipi ve
bilen ile bilmeyeni ayırt etmede zorluk arz eden sorular ise sınıﬂama, evreleme
veya rakam içeren, daha çok ezbere dayanan sorular olduğu görülmektedir ve
mümkün olduğunca bu sorulardan uzak durulmaya çalışılmıştır.
Soru hazırlanıp gönderilmesi ile ilgili olarak ÖSYM kuralları oldukça esnetilmiş olmasına rağmen, TOTEK sınavının ilk yılları ile karşılaştırıldığında soru
hazırlayan kişi sayısında oldukça anlamlı bir düşüş görülmektedir. TOTEK
üye sayılarındaki artış ne yazık ki soru hazırlayanlar lehine gelişmemiştir. Yeni
aramıza katılan TOTEK üyelerine her sene tek tek ayrı mektup yazıp soru konusunda katkıları istenmiştir, buna olumlu yanıt veren ve soru hazırlayanlara
buradan teşekkür etmek isterim, ancak sınavdan yeni çıkan adayların soru
sorma konusunda fazla agresif tutum gösterip çok zor cevaplanabilecek günlük ortopedik kullanımdan uzak sorular hazırladıkları görülmektedir. Sonuçta
belli bir seviyenin üzerindekileri açığa çıkarma amacı güden sınavımızın bir
eleme sınavına dönüşme riski ortaya çıkmaktadır.
Soru hazırlanmasının özendirilmesi için ÖSYM tarafından seçilip sorulan
soru sahiplerine sembolik bir ödeme yapılmasının önünün açılması soru hazırlanması konusuda isteklileri arttıracağını düşünmekteyim.
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Tüm olumsuzluklarına rağmen 2009 sınavına 143 kişinin müracaat etmiş olduğunu ve adayların sınavdan hayal kırıklığı ile çıkmamaları, çıktıklarında
sadece bilmemiz gerekenler sorulmuştu diyebilecekleri imtihan yapılması için
bundan sonraki komisyona başarılar dileriz.

2007 TOTEK BOARD SINAVI
1. AŞAMA
a. 101 kişi birinci aşamaya başvurdu
b. 11 kişi birinci aşama sınavına girmedi
c. 90 kişiden 46 kişi başarılı, 44 kişi başarısız oldu
2. AŞAMA
a. 46 kişi ve daha önce ikinci aşamada başarısız olan 3 kişi toplam 49 kişi
başvuruda bulundu
b. 8 kişi başarısız oldu.
c. Sonuç olarak 41 kişi sertiﬁka aldı.
2008 TOTEK BOARD SINAVI
1. AŞAMA
a. 118 kişi birinci aşamaya başvurdu
b. 25 kişi birinci aşama sınavına girmedi
c. 93 kişiden 30 kişi başarılı, 63 kişi başarısız oldu
2. AŞAMA
a. 30 kişi ve daha önce ikinci aşamada başarısız olan 8 kişi toplam 38 kişi
başvuruda bulundu
b. 1 kişi ikinci aşamaya girmedi
c. 7 kişi başarısız oldu.
d. Sonuç olarak 30 kişi sertiﬁka aldı.
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Dr. Semih Aydoğdu
Birinci aşama
1.Sınav: 7.9.2003 Ankara,
2.Sınav: 21.11.2004 Ankara,
3.Sınav: 20.11.2005 Ankara,
4.Sınav: 19.11.2006 Ankara,
5.Sınav: 25.11.2007 Ankara,
6.Sınav: 26.10.2008 Ankara,
7.Sınav: 25.10.2009 Ankara,

1. Aşama
Ortalama Başarı Oranı: %32.5

2. Aşama
Ortalama Başarı Oranı: %93

İkinci aşama
27.9.2003 İzmir-DEÜTF
25.12.2004 İzmir-DEÜTF
24.12.2005 Ankara-AÜTF ve TOTBİD Gn. Mer.
17.12.2006 Ankara-TOTBİD Gn. Mer.
6.1.2008 Ankara-TOTBİD Gn. Mer.
23.11.2008 Ankara-TOTBİD Gn. Mer.
22.11.2009 Ankara-TOTBİD Gn. Mer.
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2003-2008 arası toplam 6 sınava 580 aday girmiş ve her iki aşamada da başarılı olan 184 aday (%31,7) TOTBİD-TOTEK yeterlilik belgesi almaya hak
kazanmıştır.

Sınavla TOTBİD-TOTEK Yeterlilik Belgesi Alanların Sınav Anındaki Kurumları;
Devlet Üniversitesi
66
Sağlık Bak. Eğitim ve Araştırma Hast.
61
Özel Hastane
27
Vakıf Üniversitesi
14
Sağlık Bak. Hizmet Hast
9
GATA
7
Toplam
184
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Dr. Hayrettin KESMEZACAR
Her eğitim kurumunun koşulları, ﬁziksel altyapısı, hasta ve yatak kapasitesi, eğitici kadro sayısı ve eğitilecek kişi sayısı farklıdır. Bu durum eğitimin standardizasyonunda zorluklar oluştursa da, kurumlar, eğitilmek üzere gelmiş bireylere
asgari bilgi, beceri ve tutumları kazandırmakla yükümlüdürler. Bu “olmazsa
olmaz” koşullar çekirdek müfredatı oluşturmaktadır. Ülkemizde Ortopedi ve
Travmatoloji uzmanlık eğitimi hem devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde,
hem de Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde verilmektedir. Bu kurumlar arasında her açıdan bir çok farklılıklar bulunmakta olup, bu durum da
ister istemez uzmanlık öğrencisi eğitimine yansımaktadır. Çeşitli eğitim kurumlarındaki teorik ve beceri eğitiminin durumunu belirlemek ve daha önceki
sonuçlarla karşılaştırmak amacıyla uzmanlık öğrencilerinin yanıtlayacağı bir
anket çalışması yapılmıştı. Bu çalışmanın sonuçları 21 Kasım 2008 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirilen II. Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı’nda
sunulmuştur(1). Eğitim kurumlarının katılımı % 40 civarlarında olduğundan, aynı anket çalışması katılamayan eğitim kurumlarının da tamamlanması
amacı ile devam ettirildi. Sonuçta tanımlayıcı bir araştırma olarak tasarlanan
çalışmada, çekirdek müfredat anketi, Türkiye’deki tüm Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimi veren üniversite ve eğitim hastanesi kliniklerine (48
üniversite anabilim dalı, 39 eğitim hastanesi kliniği) elektronik posta adresi
ile duyuruldu ve ortalama bir kıdemli uzmanlık öğrencisi anketi doldurmak
üzere davet edildi.
Anket
Ankette kurum özellikleri ve uzmanlık öğrencisinin ameliyat ve poliklinik günü,
sorumlu olduğu yatak sayısı gibi görev yükü ve sıklığı sorgulandı. Asistan karnelerinin olup olmadığı ve mevcut ise verimli bir şekilde doldurulup doldurulmadığı araştırıldı. Teorik eğitime yönelik eğitim programları ve kurslara
katılım ve ayrıca yapılan rotasyonlar ve bunların verimlilikleri öğrenilmeye
çalışıldı. Uzmanlık öğrencilerine tezleri ile ilgili sorular da yöneltilerek, tezlerini kaçıncı yılda aldıkları, konuyu kimin belirlediği ve tez yürütme bilgisine
sahip olup olmadıkları araştırıldı. Beceriye yönelik olarak da, çeşitli ameliyat
türlerinde yaptıkları ve izledikleri ameliyatların yeterli olup olmadığı soruldu.
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Son olarak çekirdek müfredat hakkında bilgileri olup olmadığı ve kliniklerinde
bu programın uygulanıp uygulanmadığı öğrenilmeye çalışıldı. Anket sonunda
ise yetersizliklerin nedenleri konusunda herhangi bir ﬁkirleri olup olmadığı
sorularak, önerilerinin belirtilmesi istendi.

Bulgular
Ağustos 2009 sonunda veri toplama aşaması tamamlandı ve toplam 66 kurumdan
yanıt alındı. Çekirdek müfredat anketine 28 üniversite hastanesi, 38 eğitim
hastanesi olmak toplam 66 kurum cevap verdi (Tablo-1). Cevaplama oranı
üniversite hastaneleri ve eğitim hastaneleri için sırası ile % 58 ve % 90 idi.
Her iki gruptan da birer kurum tüm asistanlarının çok kıdemsiz olduklarını
belirttiklerinden dolayı anket çalışmasına alınmadılar. Sonuç olarak 28 üniversite hastanesi ve 38 eğitim hastanesi olmak üzere toplam 64 kurumdan gelen
cevaplar çalışmayı oluşturdu. Cevap verenlerin % 72 si 4. ve 5. yıl uzmanlık
öğrencileri olup, diğerleri daha kıdemsiz asistanlarca tamamlanmıştı.
Bu ankete geri dönüş oranı % 73.33 olarak gerçekleşmiş olup, anket verilerinin bu
oran dikkate alınarak yorumlanması gerekmektedir.
Kurumlarda bir uzmanlık öğrencisinin sorumlu olduğu yatak sayısı ortalama 20 (en
az 0, en çok 60), poliklinik günü ortalama 2.24 gün (en az 0, en çok 5), ameliyat
günü ortalama 3.66 gün (en az 1, en çok 5) olarak cevaplandı (Tablo 2).
Asistan karnesinin, cevap veren kurumların % 75)inde uygulamada olduğu belirtildi. Asistan karnesi olmayan uzmanlık öğrencilerinin % 24’üne alacakları
eğitimin nasıl olacağı anlatılmıştı. Asistan karnesi uygulaması oranı üniversite
hastanelerinde biraz daha fazla idi. Kurumların % 58’inde anlatılan eğitime
uyulduğu belirtildi. Cevap veren kliniklerin % 92’sinde belirli bir eğitim programı mevcut olup, bu kurumların hemen hemen hepsinde olgu sunumu/ tartışma, endikasyon, ameliyat öncesi-sonrası gibi karşılaştırma toplantısı, dergi,
literatür kulübü, makale toplantısı yapılmaktaydı. Yine cevap alınan kliniklerin % 69’unda uzmanlık öğrencilerine belirli aralıklarla sınav yapılmakta idi.
Uzmanlık eğitimi boyunca görülen ortalama kurs sayısı üniversiteler için 2.68,
eğitim hastaneleri için 3.41 olarak belirtildi (Tablo 3 ve 4).
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ÜNİVERSİTE HASTANESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. DÜZCE
ADNAN MENDERES ÜNİV.TIP FAKÜLTESİ
AKDENİZ ÜNİV.TIP FAKÜLTESİ
ANKARA ÜN.TIP FAKÜLTESİ İBN-İ SİNA H
BAŞKENT ÜNİV.HASTANESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ
DUMLUPINAR ÜNİV. HAST.
EGE ÜNİV.TIP FAKÜLTESİ
FATİH ÜNİV.TIP FAKÜLTESİ
FIRAT ÜNİV.TIP FAKÜLTESİ
GATA ANKARA
GAZİ ÜNİV.TIP FAKÜLTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİV.TIP FAKÜLTESİ
HACETTEPE ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ
HARRAN ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ
İNÖNÜ ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİV. CERRAHPAŞA TIP F
İSTANBUL ÜNİV. ÇAPA TIP FAKÜLTESİ
KIRIKKALE ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ
MALTEPE ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ
OSMANGAZİ ÜNİV.TIP FAKÜLTESİ
SELÇUK ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ
T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİV.
TRAKYA ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ
UFUK ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM HASTANESİ
ANKARA ATATÜRK EĞT. AR. HST
ANKARA NUMUNE HASTANESİ
ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ
BAĞCILAR DEVLET HAST.
BALTALİMANI KEMİK HASTANESİ
BURSA YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞT.VE
ARŞ.HASTANESİ
DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞT.HST
EĞRİDİR KEMİK HASTANESİ
GATA HAYDARPAŞA EĞT.HASTANESİ
GÖZTEPE HASTANESİ
GÜMÜŞSUYU ASKERİ HASTANESİ
HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞT.
HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ
İSTANBUL EĞİTİM HASTANESİ
İZMİR ATATÜRK EĞİT. HASTANESİ
OKMEYDANI EĞT. HASTANESİ
ŞİŞLİ ETFAL EĞT.VE ARŞ.HASTANESİ
TAKSİM EĞT. VE ARŞ. HASTANESİ
TEPECİK HASTANESİ
VAKIF GUREBA HASTANESİ

Tablo-1. Ankete katılan eğitim kurumları.

Tablo-2. Uzmanlık öğrencisinin sorumlu olduğu ortalama yatak, poliklinik ve
ameliyat günleri
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Tablo-3. Eğitim programı, asistan karnesi ve sınav oranları.
Eğitim programı uygulamasında 2002 TOTEK anketinde oran % 91 iken, 2007
yılında % 81.8 olarak saptanmıştır(2-3). Bu anket çalışmasında ise bu oran sevindirici şekilde artma eğiliminde olup, üniversite hastaneleri için % 93, eğitim
hastaneleri için % 92 olarak görülmüştür. Asistan karnesi uygulayan kliniklere
bakıldığında 2002 yılından itibaren eğitim hastanelerinde artış gözlenirken,
üniversite hastanelerinde başlangıçtaki artış azalsa da devam etmektedir. 2007
yılı anketinde oran % 76.3 iken, bu anketteki geri dönüşlerde % 78 olarak ortaya çıkmıştır(4). Aynı sonuç, sınav uygulamalarında da gözlenmektedir. 2002
ve 2007 yıllarındaki sınav uygulama oranları, sırası ile %62 ve % 94 iken,
güncel ankette üniversite hastaneleri için bu oran % 78’e gerilemiştir(2,4).
Buna karşın eğitim hastanelerinde sınav uygulaması aynı kalmıştır. Bu sonuçlara bakıldığında uzmanlık eğitiminde son yıllarda gözlenen iyileşmenin, sanki
üniversite hastanelerinde gerileme eğiliminde olduğu düşünülebilir.
Uzmanlık öğrencilerinin tezlerini alma zamanı ortalama 3. yıl idi (dağılım 1. – 5.
yıl) ve cevap verenlerin % 48 i tez planlaması ve yazılması konusunda yeterli
bilgisi olmadığını belirtti. Tez danışmanları genelde anabilim dalı başkanları
veya klinik şeﬂeri tarafından belirlenmiş idi. Ancak, aynı durum tez konusu
belirlenmesinde saptanmadı. Tez konularının belirlenmesinde uzmanlık öğrencisinin, klinik şeﬁ veya anabilim dalı başkanının ve tez danışmanının belir-
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Tablo-4. Kurslara katılım sayısı
leme oranı birbirine yakın idi (Tablo-5 ve 6).
Uzmanlık eğitimi boyunca yapılması gereken yasal rotasyonların (Genel cerrahi,
anestezioloji ve reanimasyon, ﬁziksel tıp ve rehabilitasyon) verimli olduğunu
söyleyenlerin oranı %31 idi. Ayrıca bu rotasyonların dışında sadece % 17’lik
bir grup yurtiçi, % 8 lik bir grup yurtdışı başka bir kliniğe rotasyon amacı ile
gitmişti. Diğer disiplinlerle ortak olgu toplantısı yapan kliniklerin oranı % 38
olarak belirlendi ve en fazla ortak toplantı yapılan disiplin ﬁziksel tıp ve reha-
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Tablo-5. Tez danışmanının kimin tarafından seçildiği

Tablo-6. Tez konusunun kimin tarafından seçildiği
bilitasyon ile onkoloji idi (Tablo 7, 8 ve 9).
Ankete cevap verenlerin yarısı yapılması zorunlu olan genel cerrahi, anestezioloji
ve reanimasyon ve ﬁziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonlarının verimli ve yararlı geçmediğini düşünmekte idi. Bu durumda uzmanlık eğitimi sistemindeki
zorunlu rotasyonların tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 2004 yılı anketinde yüksek oranda gidilen kurslar güncel ankette de de-

Tablo-7. Rotasyonlar ile ilgili oranlar
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Tablo-8. Rotasyon yapılan disiplinlerin yüzdeleri

Tablo-9. Ortak toplantı yapılan disiplinler
ğişmemiş olup, Temel Bilimler Araştırma Okuluna katılım giderek artarak ilk
sırada gözlemlenmiştir3. Diğer ilgi gösterilen kurslar ise Temel İlizarov Kursu,
Pediatrik Kalça USG Okuma Kursu ve Temel Artroskopi Kursu olmuştur.
Uzmanlık öğrencilerinin izledikleri ameliyat türlerine bakıldığında travma, ortopedik ameliyat, pediatrik ortopedi, diz artroskopisi, total diz ve kalça artroplastisi ve üst ekstremite cerrahisi konusunda çoğunluk yeterli sayıda ameliyata
katıldığını belirtti. Buna karşılık cevap verenlerin üçte biri, diz dışındaki diğer
eklem artroplastisi ve mikrocerrahi hiç seyretmemişti. Yaptıkları ameliyatlar
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gözden geçirildiğinde yeterlilik oranı hiçbir ameliyat türünde % 65’in üzerinde değildi. Katılanlar en sık genel travma, genel ortopedik cerrahi ve total diz
artroplastisisinde yeterli görüyorlardı. Buna karşılık uzmanlık öğrencilerinin
en az yarısı, hiç vertebra kırığı, elektif omurga cerrahisi, diz dışı artroskopi, diz
ve kalça dışı artroplasti ve mikrocerrahi yapmamışlardı. Kurumlar arası karşılaştırma yapıldığında Eğitim hastanelerindeki uzmanlık öğrencileri, travma
ve total diz artroplastisinde kendilerini genelde yeterli gördüklerini, vertebra
cerrahisinde, artroskopik cerrahide ve mikrocerrahide ise çok yetersiz olduklarını düşündüklerini belirttiler. Buna karşılık üniversite hastanelerindeki durum biraz daha dengeli gözükmekte idi. Ameliyat türü olarak bakıldığında,
her çeşit ameliyatı görme fırsatı bulmuş olsalar da, uygulama yapmadıklarını
söylemişlerdi (Tablo-10 ve 11).

Beceri ve yeterlilik olarak değerlendirmede üniversite hastanelerinde ve eğitim
hastanelerinde, eğitim alan uzmanlık öğrencilerinde belirgin bazı özellikler görülmektedir. Gerek genel travma ve gerekse genel ortopedik ameliyatları yapma yeterliliği açısından eğitim hastanelerindeki asistanların belirgin üstünlüğü
göze çarpmaktadır. Üniversite hastanesinde uzmanlık eğitimi alanların 2/3’ü
kendilerini beceri olarak yeterli görmemektedirler. Buna karşılık alt dallarla
ilgili cerrahilerde ise eğitim hastaneleri dezavantajlı görünmektedirler. Bu tip
ameliyatların hiç izlenmeme oranı eğitim hastanelerinde belirgin olarak daha
fazla saptanmıştır. Örneğin, hiç omurga kırığı ameliyatı izlemeyenlerin oranı
% 19’dur. Ayrıca kalça ve diz artroplastisinde gerek izlemede, gerekse yapmada
eğitim hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencileri daha yeterli olduklarını belirtmişlerdir.
Bir başka ilgi çekici sonuç ise ankete cevap veren uzmanlık öğrencilerinin en az
1/3’ü çekirdek müfredat eğitim programı hakkında bilgisi olmadığını belirtmektedir. Çekirdek müfredat hakkında bilgi sahibi olan uzmanlık öğrencilerinin oranı % 60 olurken, çekirdek eğitim müfredat programı uygulanan klinik
oranı ise % 34 olarak cevaplandı (Tablo-12). Eğitim müfredatının amacı olan
bu grubun içinde bundan hiç bilgisi olmayan bireylerin bu oranda olması oldukça üzücüdür. Çekirdek müfredatın kliniklerde uygulanıp uygulanmadığı
sorusuna verilen cevapların % 37 (üniversite hastanesi) ısı ve % 32 (eğitim
hastanesi) si olumlu idi. Bu sonuç tıpta uzmanlık eğitiminde daha çok çaba
göstermemiz gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Tablo-10. Uzmanlık öğrencisinin çeşitli ameliyatlardaki uygulama yeterlilik değerlendirmesi.
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Tablo-11. Uzmanlık öğrencisinin çeşitli ameliyatlardaki izleme yeterlilik değerlendirmesi.
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Tablo 12. Çekirdek müfredat ile ilgili cevaplar.
Uzmanlık öğrencilerine çekirdek müfredatın uygulanamama nedenleri sorulduğunda çok çeşitli cevaplar alınmış olsa da, genelde birkaç başlık altında toplandı. En önemli sorunlar aşırı işyükü, bürokratik işlerin yoğunluğu, ﬁziki
altyapının yetersizliği, uzmanlık öğrencileri için ameliyat olgularının azlığı ve
eğitimcilerin eğitim görevlerini yapmamaları olarak belirtildi. Bunların dışında
dile getirilen diğer sorunlar ise travma olgularının yoğunluğu, acil polikliniğin
olmaması ya da çalışmaması, akademik kadro yetersizliği ve değişikliği, kısmi
statüdeki öğretim üyeleri, özel ameliyat fazlalığı idi. Bir başka ilginç yanıt ise
uzmanlık öğrencilerinin eğitim kaygılarının yetersiz oluşuydu. Ayrıca gerek
uzmanlık öğrencisinin, gerekse de uzmanların ve öğretim üyelerinin günlük iş
sürecindeki görevlerinin belirlenmesi gerektiği vurgulandı.
Sonuç ve Öneriler
• Tüm sonuçlar ele alındığında üniversite hastaneleri ve eğitim hastanelerindeki uzmanlık öğrencilerinin aldıkları eğitimde hem kendi aralarında, hem de
kurumlararası bir standardizasyon yoktur.
• Üniversite hastanelerindeki eğitimde bir gerileme eğilimi gözlenmektedir.
• Zorunlu rotasyonların hangileri olacağı ve uygulama şekillerinin tekrar gözden geçirilmelidir.
• Çekirdek müfredat eğitimi ile asıl ilgili olması gereken uzmanlık öğrencilerinin bu konuya ilgilerinin artması gerekmektedir.
• Asgari standardizasyonun sağlanması açısından kurumlar arası işbirliği ve
rotasyon şarttır.
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org.tr/totek/Nenvanter.asp) 2002.
3. Uzmanlık Öğrencileri Anketi. TOTEK İkinci Dönem 2003 – 2005.
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Gerekçe: Asıl olan yayının nitelik ve özgünlüğüdür. Ama “nitelik ” ve “özgünlük”
kolayca tanımlanabilen özellikler değildir. Yayın sayısındaki artış, nitelikte de
artışı sağlamayabilmektedir. Burada öngörülen ölçütler, “nitelik” ve “özgünlük” yönünden en güvenilir ölçütler olarak benimsenmiştir.
Yardımcı Doçent ve Şef Yardımcılığı kadroları için: Geçerli bir TOTEK yeterlik
belgesine sahip olmak,
Doçentlik ve Şeﬂik için: Geçerli bir TOTEK yeterlik belgesi ile birlikte; SCI-dar
dizininde yer alan dergilerde yayınlanmış, adayın birinci isim olduğu, en az
bir adet deneysel ya da klinik özgün çalışması (olgu sunumu, editöre mektup,
teknik not, derleme, özet hariç) olmak;
Profesörlük için: Doçentlik ve Şeﬂik için öngörülen ölçütün doçentlik sonrası
dönemde de tekrarı.
SCI-Dar liste dergileri: 20 dergi
CORR, JBJS-Am, JBJS-Br,Acta Orthop, Am J Sports Med, Arthroscopy, Clin
Biomechanics, Clin J Sports Med, Connec Tissue Res, Gait and Posture, J
Hand Surg Europ, J Orthop Res, J Orthop and Sports Phys Therapy, J Orthop Trauma, J Shoulder Elbow Surg, Knee Surg Sports Trauma Arthroscopy,
Orthop Clin North Am, Osteoarth and Cartilage, Physical Therapy, Spine.
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AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTMELERDE ÖNERİLEN
ASGARİ KOŞULLAR VE ÖLÇÜTLER:
Dr. Volkan Öztuna
İçerik:
A) Amaç ve giriş
B) Günümüzde Kabul Gören Bilimsel Ölçütler
C) Diğer Derneklerin Aldığı Tavsiye Kararları
D) Ortopedi Ve Travmatoloji İçin Yeni Ölçüt Önerileri
A) Amaç: 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın 65. maddesine dayanarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanmış olan “Öğretim Üyeliğine
Yükseltme ve Atama Yönetmeliği”nin ve Sağlık Bakanlığı “Atama ve Nakil
Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde belirtilen ön koşulları yerine getiren
adayları değerlendirecek olan kurum ve yetkililerin yapacakları değerlendirmelerde standart ölçütlerin sağlanması amaçlanmıştır. Bu ölçütlerin hem üretkenliği hem de özgünlüğü ortaya koyabilecek ve kişiler ile kurumlar arasında
karşılaştırma yapılabilmesini sağlayacak ölçütler olmasına özen gösterilmiştir.
Bu önerge yardımcı doçent, doçent ve profesör ile şef yardımcısı ve şef kadrolarına yükseltilecek veya atanacak adayların değerlendirilmelerinde uygulanacak
asgari koşulları ve ölçütleri kapsamaktadır.
Ölçütlerin yaşama geçmesi, jüri üyelerinin, önerilen koşulları dosyalarda aramasıyla gerçekleşebilir.
Akademik hayat uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu süreç içinde kişinin yaptığı bilimsel
faaliyetlerin bir kısmı (hepsi değil) akademik yükseltmelerde ölçüt olarak ele
alınır. Bu ölçütler kolay hesaplanabilir, akılcı ve adaletli olmalıdırlar. Elbette
hiçbir ölçüt mutlak değildir ve hangi bilimsel faaliyetlerin ölçüt olarak ele alınacağı da tartışmalıdır. Ama bilim dünyasında kabul gören anlayış, akademik
yükseltmelerde bilimsel yazı ve bildirilerin sayı ve kalitesinin temel ölçütler
olarak ele alınmasıdır. Günümüzde belli kurumların (Çin, Jiao Tong Üniversitesi, İspanyolların Webometrics ve Amerika’da Times dergisi, US News ve
World Report) yaptığı en iyi 500 üniversite sıralamasında birçok ölçütün ya-
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nında bu ölçütler de kullanılmaktadır. Hatta ülkemizdeki üniversiteler için de
böyle bir sıralama yapılması için hazırlıklar vardır ve eski ODTÜ rektörü Ural
AKBULUT ve ark. nın hazırladığı ölçüt listesi şu şekildedir (Abbas Güçlü’nün
yazısı):
1) Toplam yayın sayısı
2) Kişi başına düşen yayın sayısı
3) Belirli aralıklarla örneğin 2000-2008 arası yapılan yayınlara 2008’de yapılmış
toplam atıf sayısı (araştırma)-ISI
4) 2000-2008 arası yapılan yayınlara 2008’de yapılan kişi başına düşen atıf sayısı
(araştırma)-ISI ve YÖK
5) 2000-2008 arası yapılan toplam yayın, konferans ve atıf sayısı (araştırma)Google Scholar (GS)
6) 2000-2008 arasında öğretim üyesi başına düşen yayın, tebliğ ve atıf sayısı (araştırma) -GS ve YÖK
7) Toplam doktora öğrenci sayısı
8) Doktora öğrencilerinin toplam öğrenci sayısına oranı
9) Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
Akademik süreç, sadece bildiri ve makale hazırlamak ile sınırlı değildir. Adayın
yaptığı sağlık hizmetleri, bulunduğu kentin sağlık sorunları ile ne derecede
ilgilendiği, fakültesine/hastanesine ne gibi akademik katkılarda bulunduğu
(araştırma laboratuarı kurmak, öğrenci araştırma toplulukları kurmak, yurtdışı
ziyaretleri yapmak ve kurumlar arası bilimsel köprüler kurmak vs), eğitici eğitimi almış olup olmadığı gibi faaliyetler de önem arz eder. Ancak, bu faaliyetler
kolay ölçülebilecek ve karşılaştırılabilecek özellikler değildir. Türkiye’nin her
fakültesinde ve eğitim veren hastanesinde geçerli olabilecek standartlar oluşturmak zordur. İller arasındaki sosyo-ekonomik farklılıklardan, hastanelerin
hasta yüklerinin farklı olmasından, eğitim alt yapılarının ve eğitime ayrılan
bütçelerin arasındaki dengesizliklerden dolayı bu tür hizmet ve eğitim içerikli
faaliyetler (akademisyenin çok zamanını ve emeğini almasına karşın) ölçüt olarak ele alınamazlar. Ölçütlerin, bilimsel bir tabana oturtulması ve akademisye-
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nin “araştırmacı” özelliğini ortaya koyması gerektiği için üretkenlik ve özgün
çalışmalar yapmış olmak gibi faktörler ön plana çıkmaktadır. Üstelik bilimsel
araştırmalar, adayların başka kurumlar ile işbirliği yapabileceği ve bu yolla yerel
engelleri kısmen aşabileceği çalışmalardır.

B) GÜNÜMÜZDE KABUL GÖREN BİLİMSEL ÖLÇÜTLER ve ZAYIF
YÖNLERİ
1. Toplam Yayın Sayısı: Bilimsel dergilerde yayınlanmış makale sayısı.
İyi yönü: üretkenliğin ölçüsünü verir,
Zayıf yönü: yayınların önemini ve atıﬂarını göstermez.

2. Toplam Atıf Sayısı: Uluslararası Atıf İndeksi kapsamındaki bilimsel dergilerde
yayınlanmış araştırma makalelerinde kaynak gösterilme sayısı,
İyi yönü: Makalenin yönteminin ve sonuçlarının anlamlı bulunduğu, beğenildiği,
dikkat çektiğini gösterebilir.
Zayıf yönü: Üretkenliği göstermez. Bulunması zordur. Az sayıdaki yüksek atıﬂı
makaleler ve özgün araştırma makalelerine göre çok yüksek atıf alan derleme
makaleleri bu sayıyı artırır.

3. Atıf/Yayın Oranı: Uluslararası Atıf İndeksi (SCI ve SCI exp) kapsamındaki bilimsel dergilerde yayınlanmış araştırma makalelerine yapılan toplam atıf
sayısının yine bu indeks kapsamında bulunan dergilerde yayınlanmış yayın
sayısına oranı,
İyi yönü: Değişik yaşlardaki araştırmacıların karşılaştırmasına olanak sağlar,
Zayıf yönü: Bulunması güçtür. Düşük üretimi ödüllendirir, yüksek üretimi cezalandırır.

4. Önemli Yayınlara Toplam Atıf Sayısı: Uluslararası Atıf İndeksi (SCI, SCI
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exp) kapsamındaki bilimsel dergilerde yayınlanmış araştırma makalelerinden
belli sayıda seçilmiş ( örneğin q=5) makalelere yapılan atıf sayısı,
İyi yönü: Öncekilerin dezavantajlarını giderir,
Zayıf yönü: Belli bir sayı olmadığı için karşılaştırma yapılması zordur.
5. h-faktörü: h-faktörü tüm yayınlarından kaçının bu değer üzerinde atıf aldığı
şeklinde basitleştirilebilir. h-faktörü bir bilimcinin yaptığı yayınların aldıkları
atıﬂarının değişik bir gösterimi olan bir değer olup tüm yayınlarından kaçının
bu değerin üzerinde atıf aldığını göstermektedir.
Örnek olarak A kişisinin 100 yayını olsa ve bunlardan 20 tanesi 20’nin üzerinde
atıf almışsa h-değeri=20,
B kişisinin de 21 yayını olsa ve bunların 20 si 20’nin üzerinde atıf alsa bu kişinin
de h-Değeri=20 dir.
İyi yönü: Öncekilerin dezavantajlarını giderir,

Zayıf yönü: Hesaplanması zordur. Atıﬂarın birikmesi için zamana gereksinim vardır.
C) DİĞER DERNEKLERİN ALDIĞI TAVSİYE KARARLARI:
Bu bölümde, birisi sağlık bilimlerinden diğeri mühendislikten olmak üzere 2 fark-
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lı disiplinin kendi alanlarındaki atama ve yükseltmeler için yaptıkları öneriler
örnek olarak verilmiştir. Ortak kaygı, Türkiye adresli yayınlarda daha kaliteli
olanı hedeﬂemek ve özendirmektir. Çünkü atama ve yükseltmeler sadece kişinin akademik gelişim süreci şeklinde ele alınmamalıdır. Bir ülkenin bilim
üretimine yapılan katkıların kalitesinin ne olduğu bilinci ile değerlendirilmelidir. Bu sorumluluk adaylar ve adayı değerlendiren jüri üyeleri tarafından paylaşmalıdır.

1) 2008 bahar aylarında Türk Üroloji Derneği’nin akademik yükseltmeler için
aldığı tavsiye kararları örnek teşkil etmesi açısından aşağıda verilmiştir. Esas
olarak üretkenliği ölçen, fakat yazıların özgünlüğünü tam olarak ortaya koyamayan bir liste olduğu izlenimi vermektedir.
ADAYLIK BAŞVURU KOŞULLARI
Temel İlkeler:
Yükseltme ve atama ölçütlerinin kullanımında dikkate alınması gerekli ilkeler aşağıda belirtilmiştir;
1. Başvuruların değerlendirilmesinde adayın bilimsel özellikleri kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde incelenir. Değerlendirmede adayın bilimsel performansı, eğitime katkısı, yayınları, mesleki deneyimi ve diğer bilimsel etkinlikleri dikkate
alınır.
2. Yükseltme ve atama ölçütleri sadece başvuranların ön inceleme sürecinde kullanılır. Bu ölçütler tek başına değerlendirme unsuru değildir. Bu ölçütlerin
sağlanmış olması yükseltme ve atamalarda adaylar için bağlayıcı bir hak
oluşturmaz. Bilimsel değerlendirme jüri üyelerince yapılır. Yükseltme ve
atamalarda da jüri üyelerinin yapacağı bilimsel değerlendirmeler esas alınacaktır.
3. Adaylarda bulunması gereken ortak ön koşullar şunlardır;
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3.1. Tüm adaylar uzmanlık sonrasında TÜYK ve/veya Avrupa Üroloji Derneği
(EAU) Yeterlilik Sınavını kazanmış olmalıdır.
3.2. Tüm adaylar eğitici eğitimi sertiﬁkasına sahip olmalıdır.
3.3. Tüm ünvanlar için başvurularda, bilimsel çalışma konuları ve özellikle yayımlanma yılları açısından dengeli bir dağılım olması göz önüne alınır.
Bilimsel Kriterler
4. Başasistanlık:
4.1. Başasistanlık için uzman olduğunu belgeleyen herkes (süresine bakılmaksızın) başvurabilir.
3 yıl sonunda ikinci kez Başasistan olarak atanmak için en az Yardımcı Doçentlik
için öngörülen ilk atama koşullarının sağlanması gerekir.
4.2. Bildiri:
4.2.1. Aday en az 1 (bir) yurtdışı (Amerikan Üroloji Derneği (AUA) ve Avrupa Üroloji Derneği (EAU) ile bunların akredite ettiği ya da ilgili uzmanlık
derneklerine ait) kongre, sempozyum ya da panele bildiri ile ve/veya davetli
konuşmacı olarak katıldığını belgelemelidir.
4.2.2. Aday en az 1 (bir) tanesinde birinci isim olmak üzere, 3 (üç) yurtiçi (Türk
Üroloji Derneği (TÜD) ve yan dal dernekleri tarafından düzenlenen ve/veya
TÜD tarafından akredite edilen) kongre, sempozyum ya da panele bildiri ile
ve/veya davetli konuşmacı olarak katıldığını belgelemelidir.
4.3. Basılı yayın:
4.3.1. Aday “Science Citation Index (SCI) expanded” kapsamındaki dergilerde
yayımlanmış ve/veya yayıma kabul edilmiş en az 1 (bir) çalışmada (bilimsel
araştırma, derleme, olgu sunumu) çalışmada yer almalıdır.
4.3.2. Aday en az 1 (bir) tanesinde birinci isim olmak üzere, TÜBİTAK dizininde yer alan yurt içi hakemli dergilerde yayımlanmış ve/veya yayıma kabul
edilmiş en az 3 (üç) çalışmada yer almalıdır.
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4.4. Yabancı dil: Adayın Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversite Dil
Sınavı (ÜDS)’ ndan B ve üzeri not almış olması gereklidir.
5. Şef Yardımcılığı:
5.1. Şef Yardımcılığı için uzmanlık sonrası en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak gereklidir.
Uzmanlık sonrası askerlik ve mecburi hizmette geçen zaman bu süreler içinde
kabul edilir.
5.2. Bildiri:
5.2.1. Aday uzmanlık sonrası, en az 2 (iki) tanesinde birinci isim olmak koşuluyla en az 3 (üç) yurtdışı (AUA ve EAU ile bunların akredite ettiği ya da ilgili
uzmanlık derneklerine ait) kongre, sempozyum ya da panele bildiri ile ve/veya
davetli konuşmacı olarak katıldığını belgelemelidir.
5.2.2. Aday uzmanlık sonrası en az 3 (üç) tanesinde birinci isim olmak koşulu
ile 6 (altı) yurtiçi (TÜD ve yan dal dernekleri tarafından düzenlenen ve/veya
TÜD tarafından akredite edilen) kongre, sempozyum ya da panele bildiri ile
ve/veya davetli konuşmacı olarak katıldığını belgelemelidir.
5.3. Basılı Yayın:
5.3.1. Aday uzmanlık sonrası en az 2 (iki) tanesinde birinci isim olmak üzere
“SCI expanded” kapsamındaki dergilerde yayımlanmış ve/veya yayıma kabul
edilmiş en az 3 (üç) çalışmada yer almalıdır.
5.3.2. Yukarıda belirtilen yayınlardan en az 1 (bir) tanesi deneysel çalışma olmalıdır.
5.3.3. Yukarıda belirtilen yayınlar içerisinde olgu sunumu 1 (bir) den fazla olmamalıdır.
5.3.4. Aday uzmanlık sonrası en az 3 (üç) tanesinde birinci isim olmak üzere,
TÜBİTAK dizininde yer alan yurt içi hakemli dergilerde yayımlanmış ve/veya
yayıma kabul edilmiş en az 6 (altı) çalışmada yer almalıdır.
6. Şeﬂik:
6.1. Şeﬂik için uzmanlık sonrası en az 10 (on) yıl çalışmış olmak gereklidir.
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Uzmanlık sonrası askerlik ve mecburi hizmette geçen süreler bu süreler içinde
kabul edilir.
Bu sürenin en az 3 (üç) yıllık bölümünün bir eğitim hastanesinde geçirilmiş olması gerekir.
6.2. Bildiri:
6.2.1. Aday şef yardımcılığı/doçentlik sonrası sonrası, en az 2(iki) tanesinde birinci isim olmak üzere, en az 5 (beş) yurtdışı (AUA ve EAU ile bunların akredite ettiği ya da ilgili uzmanlık derneklerine ait) kongre, sempozyum, ya da
panele bildiri ile ve/veya davetli konuşmacı olarak katıldığını belgelemelidir
6.2.2. Aday şef yardımcılığı/doçentlik sonrası en az 3 (üç) tanesinde birinci isim
olmak koşuluyla en az 10 (on) yurtiçi (TÜD ve yan dal dernekleri tarafından
düzenlenen ve/veya TÜD tarafından akredite edilen) kongre, sempozyum, ya
da panele bildiri ile ve/veya davetli konuşmacı olarak katıldığını belgelemelidir.
6.3. Basılı yayın:
6.3.1. Aday şef yardımcılığı/doçentlik sonrası, “SCI expanded” kapsamındaki dergilerde yayımlanmış ve/veya yayıma kabul edilmiş en az 5 (beş) çalışmada (bilimsel araştırma, derleme, olgu sunumu) yer almalı ve olgu sunumları dışında
en az 2 (iki) tanesinde birinci isim olmalıdır.
6.3.2. Adayın birinci isim olarak yer aldığı yukarıda belirtilen yayınlarının en az
1 (bir ) tanesi deneysel çalışma olmalıdır.
6.3.3. Yukarıda belirtilen 5 yayın içerisinde olgu sunumlarının sayısı 1 (bir) den
fazla olmamalıdır.
6.3.4. Aday şef yardımcılığı/doçentlik sonrası en az 3 (üç tanesinde birinci isim
olmak üzere, TÜBİTAK dizininde yer alan yurt içi hakemli dergilerde yayımlanmış ve/veya yayıma kabul edilmiş en az 10 (on) çalışmada yer almalıdır.
7. Yardımcı Doçentlik:
7.1. Yardımcı doçentlik için uzmanlık sonrası en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak
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gereklidir. Uzmanlık sonrası askerlik ve mecburi hizmette geçen zaman bu süreler içinde kabul edilir.

7.2. Bildiri:
7.2.1. Aday uzmanlık sonrası en az 1 (bir) yurtdışı (AUA ve EAU ile bunların
akredite ettiği ya da ilgili uzmanlık derneklerine ait) kongre, sempozyum ya da
panele bildiri ile ve/veya davetli konuşmacı olarak katıldığını belgelemelidir.
7.2.2. Aday uzmanlık sonrası en az 3 (üç) yurtiçi (TÜD ve yan dal dernekleri
tarafından düzenlenen ve/veya TÜD tarafından akredite edilen) kongre, sempozyum ya da panele bildiri ile ve/veya davetli konuşmacı olarak katıldığını
belgelemelidir.
7.3. Basılı Yayın:
7.3.1. Aday uzmanlık sonrası “SCI expanded” kapsamındaki dergilerde yayımlanmış ve/veya yayıma kabul edilmiş en az 2 (iki) çalışmada (bilimsel araştırma,
derleme, olgu sunumu) yer almalı ve bu çalışmaların en az 1 (bir) tanesinde
birinci isim olmalıdır.
7.3.2. Aday uzmanlık sonrası en az 1 (bir) tanesinde birinci isim olmak üzere
TÜBİTAK dizininde yer alan yurt içi hakemli dergilerde yayımlanmış ve/veya
yayıma kabul edilmiş en az 3 (üç) çalışmada yer almalıdır.
7.4. Yabancı Dil: Adayın Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversite Dil
Sınavı (ÜDS)’ ndan B ve üzeri not almış olması gereklidir.
8. Doçentlik:
8.1. Doçentlik için uzmanlık sonrası 5 (beş) yıl çalışmış olmak gereklidir. Uzmanlık sonrası askerlik ve mecburi hizmette geçen zaman bu süreler içinde kabul
edilir. Ancak aday bu sürenin en az 4 (dört) yılını Üroloji uzmanlık eğitimi
veren bir eğitim kurumunda ﬁilen çalışarak geçirmiş olmalıdır.
8.2. Bildiri:
8.2.1. Aday uzmanlık sonrası en az 1 (bir) tanesinde birinci isim olmak üzere 5
(beş) yurtdışı (AUA ve EAU ile bunların akredite ettiği ya da ilgili uzmanlık
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derneklerine ait) kongre, sempozyum ya da panele bildiri ile ve/veya davetli
konuşmacı olarak katıldığını belgelemelidir.
8.2.2. Aday uzmanlık sonrası 10 (on) yurtiçi (TÜD ve yan dal dernekleri tarafından düzenlenen ve/veya TÜD tarafından akredite edilen) kongre, sempozyum
ya da panele bildiri ile ve/veya davetli konuşmacı olarak katıldığını belgelemelidir.
8.3. Basılı Yayın:
8.3.1. Aday uzmanlık sonrası “SCI expanded” kapsamındaki dergilerde yayınlanmış ve/veya yayıma kabul edilmiş en az 8 (sekiz) çalışmada (bilimsel araştırma,
derleme, olgu sunumu) yer almalı ve bu çalışmaların olgu sunumları hariç
olmak üzere, en az 4 (dört) tanesinde birinci isim olmalıdır.
8.3.2. Adayın yukarıda belirtilen yayınlarından en az 1 (bir) tanesi deneysel çalışma olmalıdır.
8.3.3. Yukarıda belirtilen 8 yayın içerisinde olgu sunumlarının sayısı 2 (iki) den
fazla olmamalıdır.
8.3.4. Aday uzmanlık sonrası en az 5 (beş) tanesinde birinci isim olmak üzere
TÜBİTAK dizininde yer alan yurt içi hakemli dergilerde yayımlanmış ve/veya
yayıma kabul edilmiş en az 10 (on) çalışmada yer almalıdır.
9. Profesörlük:
9.1. Profesörlük için adayın doçentlik sonrası en az 5 (beş) yıl süre ile üroloji
uzmanlık eğitimi veren bir kurumda ﬁilen çalışmış olması gereklidir.
9.2. Adayın profesörlük kadrosuna atanmasından sonra söz konusu üniversite
Üroloji Anabilim Dalı’ nda en az 2 (iki) yıl süre ile ﬁilen çalışması zorunlu
olup, aksi durumlar TÜD-TÜYK atama yükselme kriterlerinin açık bir ihlali
olarak değerlendirilir.
9.3. Bildiri:
9.3.1.Aday doçentlik sonrası en az 5 (beş) yurtdışı (AUA ve EAU ile bunların
akredite ettiği ya da ilgili uzmanlık derneklerine ait) kongre, sempozyum yada
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panele bildiri ile ve/ veya davetli konuşmacı olarak katıldığını belgelemelidir.

9.3.2. Aday doçentlik sonrası 10 (on) yurtiçi (TÜD ve yan dal dernekleri tarafından düzenlenen ve/veya TÜD tarafından akredite edilen) kongre, sempozyum
ya da panele bildiri ile ve/ veya davetli konuşmacı olarak katıldığını belgelemelidir.
9.4. Basılı Yayın:
9.4.1. Aday doçentlik sonrası “SCI expanded” kapsamındaki dergilerde yayınlanmış en az 8 (sekiz) çalışmada (bilimsel araştırma, derleme, olgu sunumu) yer
almalı ve bulardan en az 2 (iki) tanesinde birinci isim olmalıdır.
9.4.2. Aday doçentlik sonrası en az 3 (üç) tanesinde birinci isim olmak üzere,
TÜBİTAK dizininde yer alan yurt içi hakemli dergilerde yayımlanmış ve/veya
yayıma kabul edilmiş en az 10 (on) çalışmada yer almalıdır.
Not: Tüm bu kriterler her 2 (iki) yılda bir güncelleştirilir.
2) Başka bir disiplin olan Jeoloji Mühendisliği’nde akademik atamalar için önerilen ve yayın kalitesini ölçmek için belli dergilerin daha ön plana çıkarıldığı
yeni ölçütler ise şu şekildedir:
Temenniler
Doçentlik sınavlarında SCI’e giren dergilerde yayın zorunluluğu getirilmesi
üniversite bölümlerini yurtdışına açmış ve bir makale patlaması yaratmıştır.
Şimdi ikinci aşama olarak doçentlik sınavları için makalelerin TÜBİTAK
tarafından A ve B sınıfı olarak değerlendirilen dergilerinde yayınlanması zorunluluğu getirilmelidir. Böyle bir kural yükseltme ve atama amaçlı yapılan
yayınların önünü önemli ölçüde kesecek, Türkiye adresli makalelerin niteliğini
artıracaktır.
Bölümlerin başarılarını irdelerken makale ve atıf dışında diğer bazı kriterlerin
de göz önüne alınması gerekir. Bu kriterler arasında bölümün laboratuvar imkanları, alınan bilimsel proje sayısı, parasal girdi, mezunların iş bulma durumu
ve elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılar sayılabilir. Bu işlemin bugüne
kadar YÖK, TÜBİTAK veya TUBA tarafından yapılmamış olması önemli bir
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eksikliktir. Böyle bir çalışma lisans ve lisansüstü eğitim için bölüm seçiminde
öğrencilere yol gösterici olacak, ve bölümler arasındaki rekabeti artıracağı için,
Türkiye’de genel bilim seviyesinin yükselmesine yardımcı olacaktır. Ancak bu
tür sistematik ve bilinçli bir denetim ile Türkiye üniversiteleri dünyanın en iyi
üniversiteleri arasındaki yerini alabilir.
Aral Okay
İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 2005
D) ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ İÇİN YENİ ÖLÇÜT ÖNERİLERİ:
Türkiye’nin bilimsel alanda yaşadığı sıkıntıların en önemli nedeni bilim insanı
yetiştirme alt yapısının olmaması, sosyal sorumluluk sahibi bir akademisyen
olma bilincinin yerleşmemesi, eleştirel bakışın bir gelenek haline gelmemesi
ve buna bağlı olarak bilim insanı niteliğinin düşük olmasıdır. Akademisyenlerin, kendi ülkelerindeki bilimsel çalışmaların kalitesini yükseltmek gibi bir
sorumlulukları vardır. Fakat bu görevi kişilerden beklemek yerine kurumsal bir
yaklaşım sergilenmeli ve özendirme politikaları geliştirilmelidir.
Yukarıda verilen örneklere bakıldığında Üroloji Derneği’nin aldığı tavsiye kararlarında yayın ve bildiri sayısına dayanan ve üretkenliği ön plana çıkaran bir
sistem görülmektedir. Jeoloji bilimi için önerilen ölçütler ise makalelerin daha
yüksek oranda okunan ve atıf alan dergilerde çıkmasını özendirme şeklindedir.
Bilimsel çalışmalarda asıl önemli olan özellikler üretkenlik ve özgünlüktür.
Bu nedenle ölçütlerin her iki özelliği de değerlendirebilmesi gerekir. Aşağıdaki
tablo, Türkiye adresli bilimsel makalelerdeki sayısal artışa karşın atıf sayılarında
belirgin düşüş olduğunu göstermektedir.
Murat Çokol, (TES-İş Dergisi Mayıs 2008)
Ülkelerin Bilimsel Kalite Sıralaması

Ülkelerin Bilimsel Makale SayısıSıralaması

1 İsviçre

1 ABD

2 ABD

2 Japonya

3 Fransa

3 İngiltere
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4 Almanya

5 Kanada

5 Fransa

6 Hollanda

6 Kanada

7 Avusturya

7 İtalya

8 İsrail

8 Hollanda

9 Belçika

9 İsveç

10 Avustralya

10 Avustralya

11 İngiltere

11 İspanya

12 Rusya

12 İsviçre

13 İtalya

13 Belçika

14 İspanya

14 Çin

15 Finlandiya

15 Danimarka

16 İsveç

16 Finlandiya

17 Japonya

17 İsrail

18 Singapur

18 Hindistan

19 Yeni Zelanda

19 Avusturya

20 Danimarka

20 Brezilya

21 Şili

21 Norveç

22 Çin

22 Yunanistan

23 İrlanda

23 Tayvan

24 Portekiz

24 Yeni Zelanda

25 Macaristan

25 Polonya

26 Tayvan

26 Arjantin

27 Norveç

27 İrlanda

28 Arjantin

28 Türkiye

29 Meksika

29 Macaristan

30 Çek Cumhuriyeti

30 Güney Afrika

31 Güney Afrika

31 Meksika

32 Hong Kong

32 Singapur

33 Tayland

33 Portekiz
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34 Venezuela

34 Hong Kong

35 Brezilya

35 Rusya

36 Yunanistan

36 Çek Cumhuriyeti

37 Slovenya

37 Tayland

38 Polonya

38 Suudi Arabistan

39 Hindistan

39 Mısır

40 Kenya

40 Şili

41 Hırvatistan

41 Slovenya

42 Bulgaristan

42 Hırvatistan

43 Suudi Arabistan

43 Nijerya

44 Mısır

44 Venezuela

45 İran

45 İran

46 Nijerya

46 Kenya

47 Türkiye

47 Bulgaristan

Bu yazıda yapılan gözlem, yani ülkemizde makale sayısı yüksek olmasına rağmen
kalitenin düşük olduğu, Nature’ın 13 Eylül 2007 tarihli sayısında “Türkiye’nin
değişimi” adlı yazıda da yapılmaktadır. Bu problemin çözümü ise ülkemizin
bilim insanlarının daha fazla çalışması, daha fazla gayret etmesi ve fedakârlık
göstermesinde değil, bilimi destekleyen kuruluşların, bilimsel üretimin kalitesini de göz önünde tutmasında aranmalıdır. Ülkemiz çok kısa bir süre içinde çok
hızlı bir üniversite ve öğretim üyesi patlaması yaşadı. Dolayısıyla kısa sürede çok
sayıda kadronun doldurulma ihtiyacı, suni bir büyümeyi, henüz kaliteyi önemsemeyen ve yüzeysel bir sayı fetişizmini öne çıkaran bir anlayış getirdi.
Üretkenlik, nicel olarak ölçülebilen ve sayı ile ifade edilebilen bir özelliktir. Bir önceki “Atama ve yükseltme ölçütlerini belirleme komisyonu”nun belirlediği ölçütler (indeks medikustaki yayın sayısı) üretkenliği ölçmek için oldukça uygundur. Ama “özgünlük” kolayca tanımlanabilen bir özellik değildir. “Nitelikleri
bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan, yeni bir düşünce ortaya koyan”
şeklinde açıklansa bile yorumlara açık bir tarafı kalacaktır. Üstelik jüri üyelerinin aynı yayını özgün/özgün değil olarak yorumlama farkları ortaya çıkabilir.
Ya da onlarca yazısı olan bir adayın hiçbir makalesi “özgün” bulunmadığı için
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akademik yükseltmesi yapılmayabilir. Özgünlüğün değerlendirilmesinde kullanılabilecek en akla yatkın ölçüt makalenin aldığı atıf sayısıdır. Atıﬂar, o yayını
yapan bilim insanı kadar, yayının yapıldığı kurum ve ülkenin de saygınlığını
arttıran ölçütlerdir. Fakat bir makalenin atıf alması en az 2 yıllık bir süreç ister ve
bu süreyi beklemek adaletsiz bir kural olacaktır. Bu durumda yazıların atıf alma
olasılığını ortaya koyabilecek farklı bir kıstasa gereksinim vardır. Bu noktada
yayının hangi dergide basıldığı ölçüt olarak alınabilir. Ortopedi ve Travmatoloji
disiplininde “SCI dar liste” kapsamındaki Clin Orthop, JBJS, J Arhroscopy,
JOT vb gibi dergilerde yayımlanmış makalelerin orjinal (özgün) makaleler olduğu ve fazla atıf alacağı düşüncesi yanlış değildir (elbette istisnalar vardır). Bu
durumda şeﬂik -doçentlik ve profesörlük için, daha önceki komisyonun önerdiği gibi indeks medikusda yayımlanan makale sayısını baz alan değerlendirme ölçütlerine ek olarak birinci isim yayınlar arasından en az 1 tanesinin SCI dar liste
(expanded değil) kapsamındaki dergilerde basılmış ya da basılmak üzere kabul
edilmiş olması istenebilir. SCI expanded yerine neden SCI dar listenin seçildiği,
“Thomson Reuters journal selection process” sayfasında geçen bir açıklama ile
anlatılabilir. (Bradford kuralı olarak adlandırılıyor)

”More recently, an analysis of 7,528 journals covered in the 2005 JCR® revealed
that as few as 300 journals account for more than 50% of what is cited and
more than 25% of what is published in them.”
– Bu ifadeyi sayılar ile açıklayacak olursak:
SCIE ve SSCI kapsamındaki 7,621 dergi 815.000 e yakın makale yayınlamaktadır. Bu makaleler toplam 20,834,641 atıfa sahiptir.
• %4’e tekabül eden (300) adet dergi makalelerin %30’unu (239,206)
yayınlıyor.
• %4’e tekabül eden (300) adet dergi atıﬂarın %51’ini (10,681,596) alıyor.
Bu 300 dergi, SCI dar listede yer almakta ve daha özgün çalışmaları yayımlamaktadır.
(James Testa, 2008 verileri, Thomson Reuters)
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Sonuç olarak atamalar ve yükseltmeler için ideal bir formül bulmak zordur. Ama
derginin aldığı atıf sayısına dayalı bir değerlendirme yapmak akla yatkındır.
Thomson Reuters in sayfası her sene taranarak bu liste TOTEK tarafından
adaylara ve jürilere duyurulabilir. (adres http://science.thomsonreuters.com/
cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K.)
Index Medikus artık oldukça hareketli bir yapıdır ve bu dizinde Türkçe kaynaklı
50 küsur dergi yer almaktadır. Bu elbette çok sevindirici bir olaydır. Bilimsel
üretimin ve dergiciliğimizin geliştiğini göstermektedir. Önceki komisyonun
önerdiği gibi aday başvurduğu kadroda (Profesör, doçent, sef, sef yardımcısı) yurtiçinde aktif olarak görevde olan kişilerin Index Medikus kapsamında
yapmış olduğu yayın ortalamasının üstüne çıkmalıdır ve TOTEK sertiﬁkası
bulunmalıdır. Adayların baskıda olan yayınları da değerlendirmeye alınır. Profesör- doçent ve sef-sef yardımcısı eşitliğinde, profesör ve sef puanları bir üst
sayıya çıkartılır. Yardımcı doçentlik için, doçentlik için gerekli puanın üçte biri
gereklidir. Doçentlik puanı üçe tam olarak bölünemiyorsa, bir üst tam sayı
geçerli olur. TOTEK sertiﬁkası zorunlulugu 2005 yılından itibaren geçerlidir.
Yayın ortalamaları ve buna baglı olarak adaylar için gerekli asgari kosullar, her yıl
Ocak ayı içinde çalışma grubu tarafından saptanıp ilan edilir ve bir sonraki yıl
içindeki atama ve yükseltmeler için geçerli olur.
Yardımcı doçentlik için ortalamanın dısında farklı bir ölçütün kullanılmasının
nedeni, bu kadrodakilerin sayısının gün geçtikçe azalması nedeniyledir; bazı
üniversitelerde pratik olarak ortadan tümüyle kalkmıştır.
Önerilen Atama ve Yükseltme Ölçütleri
NOT: önerilen yayın sayıları 2009 yılı için güncellenmemiştir.
1. Şef Yardımcılığı için:
TOTEK sertiﬁkasına sahip olmak
Indeks Medikus, SCI ve SCI expanded kapsamındaki dergilerde toplam 2 adet
yayını olmak (araştırma, olgu sunumu)
2. Yardımcı Doçentlik için:
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TOTEK sertiﬁkasına sahip olmak
Indeks Medikus, SCI ve SCI expanded kapsamındaki dergilerde toplam 3 adet
yayını olmak (araştırma, olgu sunumu)
3. Şeﬂik için:
TOTEK sertiﬁkasına sahip olmak
Indeks Medikus, SCI ve SCI expanded kapsamındaki dergilerde toplam 4 adet
yayını olmak (araştırma, olgu sunumu)
Adayın birinci isim olduğu araştırma makalelerinden en az birisinin SCI dar listedeki dergilerde yayımlanmış olması
4. Doçentlik için:
TOTEK sertiﬁkasına sahip olmak
Indeks Medikus, SCI ve SCI expanded kapsamındaki dergilerde toplam 7 adet
yayını olmak (araştırma, olgu sunumu)
Adayın birinci isim olduğu araştırma makalelerinden en az birisinin SCI dar listedeki dergilerde yayımlanmış olması
5. Profesörlük için:
TOTEK sertiﬁkasına sahip olmak
Indeks Medikus, SCI ve SCI expanded kapsamındaki dergilerde toplam 8 adet
yayını olmak (araştırma, olgu sunumu)
Adayın doçentli sonrası yaptığı ve birinci isim olduğu araştırma makalelerinden
en az birisinin SCI dar listedeki dergilerde yayımlanmış olması
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Indeks Medikus, SCI ve SCI expanded kapsamındaki dergilerde toplam 8 adet
yayını olmak (araştırma, olgu sunumu)
Adayın doçentlik sonrası yaptığı ve birinci isim olduğu araştırma makalelerinden
en az birisinin SCI dar listesindeki dergilerde yayınlanmış olması
SCI Dar Listedeki Dergiler

CORR

J Hand Surg Europ

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 Sur Sports Trauma Arth

Connec Tissue Res

Orthop Clin North Am

Osteoarth and Cartilage

Gait and Posture
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TOTEK Eğitim ve Araştırma Komisyonu Etkinlikleri

Dr. Feza Korkusuz
TOTBİD Eğitim ve Araştırma Komisyonu ilk kez 20.02.1997 yılında “AraştırmaGeliştirme Komisyonu” adı altında Dr. Ahmet Turan Aydın başkanlığında,
Dr. Osman Güven (Başkan Yrd.), Dr. Mazhar Tokgözoğlu (Sekreter), Dr. Feza
Korkusuz, Dr. İzge Günal, Dr. Mehmet Demirhan, Dr. Ahmet Uğur Turhan
(Üyeler) Ankarada dernek genel merkezinde toplanmıştır. Etkinliklerini 2003
yılından sonra TOTEK Eğitim ve Araştırma Komisyonu olarak sürdürmektedir. Komisyonun dönem üyeleri Tablo 1’de verilmektedir.
Feza Korkusuz
Mehmet Aşık
Nevres Aydoğan
İzge Günal
Vecihi Kırdemir
Nusret Köse
Hakan Özdemir
İlhan Özkan
Volkan Öztuna
Yaman Sarpel
İbrahim Tuncay

Tablo-1. Eğitim ve Araştırma Komisyonu Üyeleri

Araştırma Projeleri Desteği Programı
TOTBİD Yönetim Kurulunun 19.11.2005 tarih ve 11 sayılı kararıyla “araştırma projelerine yıllık olarak 30.000 YTL bütçe ayrılmasına, proje başına 10.000
YTL verilmesine, proje olmadığı taktirde gelecek seneye aktarılmasına ve ilgili
kişilere yazı ile geri dönülmesine” 2006 yılı itibarıyla başlanmıştır. Bu destek
TOTBİD Yönetim Kurulunun 24.02.2009 tarih ve 2 sayılı kararıyla 2008 yılı
ve sonrası için destek miktarı 50.000 TL’ye çıkartılmıştır. Araştırma Projeleri
Desteği Programı İlkeleri ve Başvuru formu TOTBİD elektronik safasında
(http://www.totbid.org.tr/Content.aspx?p=8) yer almaktadır.
Günümüze kadar desteklenen projeler, destek oranları, projelerden üretilen makale ve kongre sunumları Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo-2. 2006 yılında Araştırma Desteği Programına Başvuran Projeler.
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(Dr.Osman
Arslan Bora)
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Toplam 25 projeye 167.985 TL ödenek ayrılmış/kullandırılmıştır.

Temel Bilimler ve Araştırma Okulları (TBAO)
İlki 21-24 Ağustos 2004 yılında Selçuk Üniversitesi, Konya da gerçekleştirilen
TBAO’larının yedincisi 18– 21 Şubat 2009 tarihlerinde, Ondokuz Mayıs
Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. TBAO’ları günümüze kadar toplam 618
mezun vermiştir (Tablo 3). Temel Bilimler ve Araştırma Okullarının amacı,
Çekirdek Eğitim Programında önerilen temel bilim ve araştırma konularını
pekiştirmektir. Bu bağlamda, TOTBID-TOTEK’in doğrudan düzenlediği
eğitim etkinliği olup sponsor alınmamaktadır. Katılımcılardan alınan kayıt ücreti dışında giderleri tamamen TOTBİD tarafından karşılanmaktadır.
TBAO’nun hedef kitlesi, 2 ve 4 sene asistanları ve genç uzmanlar olmakla
birlikte arzu eden tüm TOTBİD üyelerinin katılımına açıktır. 2010 yılında
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TBAO Gülhane Askeri Tıp Akademisinin ev sahipliğinde sürdürülecektir.
2011 yılında TBAO için Edirne Üniversitesinin ev sahipliğini üstlenmesi kararlaştırılmıştır.
TBAO ağırlıklı olarak “Orthopaedic Basic Science: Foundations of Clinical Practice
(3rd Ed) Einhorn TA, O’Keefe RJ, Buckwalter JA, AAOS, 2007” kitabında yer
alan konu başlıklarını izlemektedir. 2010 Şubatında Gülhane Askeri Tıp Akademisinin ev sahipliğinde geçekleştirilecek 7. TBAO’na kitabın editörlerinden
Dr. Joseph Buckwalter davet edilmiştir. Temel bilimler araştırma okulu öğrenci merkezli, yeterlilik sınavına hazırlayan/soru veren, temel bilimlerle klinik
arasında bağ kuran, ülkemizin değişik şehirlerinde, üniversitelerin olanakları
kullanılarak gerçekleştirilen ve kültürel etkileşime önem veren bir okuldur.
Konular ve konuşmacılar katılımcılardan gelen geri dönüşler çerçevesinde geliştirilmekte ve yıllar içinde değiştirilmektedir. TBAO’ları günümüzde diğer
branş derneklerine örnek oluşturmuş ve benzer okullar başta Farmakoloji ve
Gastroenteroloji dernekleri tarafından da yapılmaya başlanmıştır.

Yıl

Üniversite

2004
2005

Selçuk
S. Demirel

2005

Selçuk

24

94

2006

29

96

2007

Adnan
Menderes
Gaziantep

29

76

2008

Atatürk

26

86

2009

Ondokuz
Mayıs

34

93

Toplam

Eğitici
Sayısı
24
25

Katılımcı
Sayısı
69
104

Etkinlikler
5 modülde 30 ders işlenmiştir.
1 konferans, 2 katılımcı-eğitimci
buluşması, 5 modülde 30 ders işlenmiştir.
1 konferans, 2 katılımcı-eğitimci
buluşması, 6 modülde 30 ders işlenmiştir.
1 konferans, 2 katılımcı-eğitimci
buluşması, 6 modülde 36 ders işlenmiştir.
3 konferans, 2 katılımcı-eğitimci
buluşması, 6 modülde 36 ders işlenmiştir.
4 konferans, 2 katılımcı-eğitimci
buluşması, 6 modülde 36 ders işlenmiştir.
5 konferans, 2 katılımcı-eğitimci
buluşması, 6 modülde 36 ders işlenmiştir.

618

Tablo 3. Temel Bilimler Araştırma Okulları 2004-2009
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TOTEK Tarafından Düzenlenen ve Desteklenen Kurslar

Düzenlenmesinde Doğrudan TOTEK’in Yeraldığı Eğitim Kursları
• Temel Bilimler ve Araştırma Okulu

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

TOTEK’in Katılımını Önerdiği Eğitim Kursları
• Temel AO kursu
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• Aşağıda verilen takvim, her bir uzmanlık öğrencisinin, eğitim sürecinin hangyıllarında hangi kursları alması gerektiği konusunda TOTEK tarafından önerilen takvimi göstermektedir.
• Bu takvimle, her bir uzmanlık öğrencisinin “Çekirdek Eğitim Programı” kapsamındaki bilgi ve beceri eğitimini tamamlaması amaçlanmaktadır.
• Her bir uzmanlık öğrencisinin, eğitim kıdemine uygun olarak yılda iki kursa
katılmasının uygun olacağı öngörülmüştür.
• Bazı kursların birbirine yakın iki kıdemlilikte de alınabilmesi, kaçırdığı bir
kursu yakalayabilmesi amacıyla konulmuştur.
• Eğitim sorumluları, var olan asistan sayısına ve yerel gereksinimlere göre bu
programda zaman ve sayı yönünden değişikliklere gidebilirler.

Kısaltmalar :
UÖ: Uzmanlık öğrencisi
TBAO: Temel Bilimler Araştırma Okulu
OrtTRV: Temel Ortopedik Travma Kursu
GKD-PEV: Gelişimsel Kalça Displazisi ve Pes Ekinovarus Kursu
T- Artroskopi: Temel Artroskopi Kursu ( TUSYAD )
T- Artroplasti: Temel Artroplasti Kursu
T Omurga: Temel Omurga Kursu ( Türk Omurga Derneği )
T El Cer: Temel El Cerrahisi Kursu (El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği)
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I. Yarıyıl

TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Öğrencilerinin
Eğitimi Sürecinde Katılması Önerilen Kurslar Takvimi
1. yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

OrtTRV

TBAO

TBAO

T-Artroskopi

T-Artroskopi

OrtTRV

GKD-PEV

T- Artroplasti

T- Artroplasti

GKD-PEV

T El Cer

T Omurga

T Omurga
Omuz-Drsk ÇEP

II.Yarıyıl

OrtTRV

TBAO

TBAO

T-Artroskopi

T-Artroskopi

OrtTRV

GKD-PEV

T- Artroplasti

T- Artroplasti

GKD-PEV

T El Cer

T Omurga

T Omurga
Omuz-Drsk ÇEP
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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
19. Yürüme analizi ve yürüme anomalileri
20. Ortopedide enfeksiyon ve kontrolü
GENEL ORTOPEDİ
1. Alçılama ve traksiyon teknik ve endikasyonları
2. Yara iyileşmesi, enfeksiyonu ve yara bakımı
3. Cilt greftleri, yakın ve uzak ﬂepler
4. Sütür materyelleri ve teknikleri
5. Hemorajik şok, sistemik enﬂamatuvar reaksiyon ve sıvı tedavisi
6. Dejeneratif eklem hastalıkları
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7. Osteonekroz (Femur başı,Humerus başı, diz) ve tedavisi
8. Romatizmal hastalıklar (Ankilozan spondilit, RA)
9. Amputasyonlar ve protez seçenekleri
10. Replantasyonlar
11. Diyabetik ayak
12. Osteomyelit ve Septik artrit
13. Erişkin ayak sorunları
TRAVMATOLOJİ
1. Çoklu yaralanma ve hasar kontrollü ortopedi
2. Açık kırıklar – Sınıﬂama ve tedavi
3. Yumuşak doku travmaları ve tedavisi
4. Eklem içi kırıklar ve tedavi prensipleri
5. Kırık tespitinde AO ilkeleri
6. Kırık tespitinde plaklama, intramedüller ve eksternal ﬁksasyon
7. Kompartman sendromu
8. El –el bileği yumuşak doku yaralanmaları
9. Omuz çevresi kırıklar
10. Humerus cisim kırıkları
11. Dirsek çevresi kırıklar
12. Önkol kırıkları
13. El ve el bileği kırıkları
14. Pelvis kırıkları
15. Asetabulum kırıkları
16. Femur proksimal bölge kırıkları
17. Femur cisim kırıkları
18. Tibia cisim kırıkları
19. Diz çevresi kırıklar
20. Plato kırıkları
21. Pilon ve Ayak bileği kırıkları

TOTEK Dördüncü Dönem 2007-2009
Asistanlar İçin 100 Temel Seminer Konusu

97

22. Talus ve kalkaneus kırıkları
23. Çocuk kırıkları ve epiﬁz yaralanmalarına yaklaşım
24. Çocuklarda suprakondiler humerus kırıkları
25. Çocuklarda kollum femoris kırıkları
26. Pseudoartroz tipleri ve tedavi yöntemleri
27. Malunionlar ve tedavisi
28. Eklemlerin travmatik çıkıkları
ORTOPEDİK ONKOLOJİ
1. Tümörlü hastaya yaklaşım
2. Benign kemik tümörleri
3. Benign ve malign yumuşak doku tümörleri
4. Malign kemik tümörleri (Osteosarkom, Ewing sarkomu, Kondrosarkom,
Multiple myelom, Kemik metastazları)
PEDİATRİK ORTOPEDİ
1. GKD (yürüme öncesi ve sonrası)
2. PEV (konservatif ve cerrahi tedavi)
3. Çocuklarda ayak sorunları (Pes planus, pes kavus)
4. Çocuklarda alt ekstremite rotasyonel sorunları
5. Vertikal talus
6. Obsetrikal paralizi
7. Pertes
8. Serebral palsi
9. Myelomeningosel
10. İskelet sistemi displazileri
11. Ekstremite uzunluk eşitsizlikleri, distraksiyon osteogenezi
SPOR YARALANMALARI
1. Spor yaralanmaları (akut, kronik, aşırı kullanım)
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4.
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Diz eklemi artroskopisi
Diz dışı eklem artroskopileri (Omuz, ayak bileği, dirsek,..)
Diz ekleminde bağ yaralanmaları (ÖÇB)
Patellofemoral eklem hastalıkları
Omuz instabiliteleri, impingement sendromu ve donuk omuz

ARTROPLASTİ
1. Osteoartritte kalça osteotomileri
2. Yüksek tibial osteotomi
3. TDP
4. TKP
5. Artroplastide komplikasyonlar
6. Çimentolu ve çimentosuz tespit

OMURGA
1. Bel ağrısı değerlendirme-omurga görüntüleme
2. İntervertabral disk anatomi ve işlevi, disk hernisi ve dejeneratif disk hastalıkları
3. İdiopatik, Konjenital ve Dejeneratif skolyoz
4. Spondilolistezis’te hasta değerlendirilmesi ve tedavi seçenekleri
5. Omurga kırıkları
EKLEM
1. Diz anatomisi ve biyomekaniği
2. Diz muayenesi
3. Omuz muayenesi
4. Ayak-ayak bileği artroz ve artrodezleri
5. Kalça eklem biyomekaniği
6. Osteoartritte protez dışı tedavi seçenekleri
7. Artrodez teknikleri

TOTEK Dördüncü Dönem 2007-2009
İzmir Eğitim Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Asistan Değişim
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Dr. Semih Aydoğdu
Gereksinim:
Ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimi, hemen tümüyle TUS sınavı ardından kazanılan eğitim biriminde gerçekleşmekte; aynı şehir, hatta aynı
bina içindeki farklı eğitim birimleri arasında eğitim yönünden işbirliğine “kural olarak” başvurulmamaktadır. Bu yüzden, eğitim kaynaklarının (lojistik ve
eğitici yönünden) ekonomik bir paylaşımı olamamakta, bu da zaman zaman
eğitimde önemli eksikliklere neden olmaktadır. Oysa, uluslar arası eğitim deneyimleri, asistanların aynı şehirdeki, hatta başka şehirlerdeki değişik eğitim
birimlerinden yararlanarak eğitimlerindeki eksiklerin giderilmesi doğrultusundadır. Ülkemizde, uzmanlık eğitimlerinin farklı kurumlar (üniversiteler, Sağlık
Bakanlığı) tarafından birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilmesi, eğitimde
standardizasyondan da uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Uzun yılardan beri
uygulanmakta olan bu sistem, eğiticiler ve asistanlar açısından sağladığı “sosyal
kolaylıklar” nedeniyle de benimsenmektedir. Ancak eğitim kaynaklarının israf
edilmemesi, eksiklerin diğer yerel olanaklarla giderilebilmesi olanağı varsa bunların kullanılması, hepimizin ortak amacı olması gereken “Türkiye için yetkin ve
güvenilir Ortopedi-Travmatoloji uzmanları yetiştirme” amacına önemli katkılar
sağlayabilecektir.
Daha önce yapılmış olan anketlerin de gösterdiği gibi; “hiçbir eğitim kurumu, tek
başına, Ortopedi-Travmatoloji’nin çok genişlemiş olan tüm alt başlıklarında
eksiksiz bir eğitim sağlayamamaktadır”. Bu eksiklikleri giderebilmek açısından
tüm kurumların işbirliğine gereksinim vardır. Bu işbirliği, aynı zamanda eğitim
bilim ve deneyimleri ile ülke ekonomik kaynaklarının rasyonel kullanımının da
gereğidir.
Hazırlık Süreci:
İzmir Eğitim Hastaneleri arasında “Ortopedi ve Travmatoloji Asistan Değişim
Programı” gerçekleştirilmesi düşüncesi, 2008 yılında oluşan yeni TOTBİD YK
nun yerel üyeleri ile birlikte gerçekleştirilen İzmir’deki eğitim kurumları ziyaretleri sırasında eğitim sorumlularına (Anabilim Dalı Başkanları, Şef ve şef yardımcıları) iletilmiştir. Önerinin, kurumlarca da destek görmesi üzerine, 3 Kasım
2008 tarihinde toplanan Ege Bölgesi eğitim sorumluları ile TOTBİD ve TOTEK YKlarının yerel üyelerinin ortak toplantısında, “Asistan değişim programı”
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ve “Ortak Asistan Sınavı” önerileri bir kez daha toplu olarak tartışılmış ve her
iki projenin de hayata geçirilmesi ortak olarak benimsenmiştir. Sınava katılım
düşüncesine İzmir’deki bütün Üniversite ve Sağlık Bakanlığı eğitim klinikleri
yanı sıra Ardından TOTEK YK’unca hazırlanan “Asistan değişim programı”
protokolü (ek 1), elektronik ortamda tartışmaya açılmıştır. Eğiticilerden gelen
öneriler doğrultusunda protokolde bazı değişiklikler yapılmıştır. Uygulamaya
başlangıç tarihi olarak 2009 Ocak ayı hedeﬂenmiş olmakla birlikte; tüm kurumlarda bürokratik ve zihinsel hazırlıkların tamamlanması, kurumların kendi
iç süreçlerinin tamamlanması bakımından 15 Mart 2009 tarihi başlangıç olarak
alınmıştır.
Değişim programı özellikleri:
Süre: “Asistan değişim programı”nın uygulama süresinin 3 ay olarak gerçekleştirilmesi benimsenmiştir. Burada, yeni gelinen kuruma adaptasyon, “kurumun bir
bireyi olabilme”, cerrahi pratiğe etkin bir şekilde katılabilme gibi ölçütler yanı
sıra, Yüksek Öğretim kanununun döner sermaye alarak kurumdışı görevlendirme için elverdiği azami süre göz önüne alınmıştır. Daha yüksek bir verimlilik
için daha uzun sürelerin (6 ay) gerekli olabileceği düşüncesi benimsenmekle
birlikte; bu sisteme yeni alışan kişi ve kurumlar açısından 3 aylık sürenin başlangıçta yeterli olacağına inanılmıştır.
Kıdem: “Asistan değişim programı”na katılacak asistanların en az 3 yıl (36 ay) süre
ile uzmanlık eğitimi süreci içinde olmalarının, verimliliği daha fazla arttıracağı
ve karşılaşılabilecek sorunları da asgariye indireceği düşünülmüştür.
Karşılıklılık: özellikle Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerinde asistan sayılarının
sınırlı olması, rotasyonların çoğunun aktif olarak yapılması nedenleriyle, “Asistan değişim programı” nedeniyle kurumlardan giden ve gelen asistan sayısının
eşit olması ilkesi benimsenmiştir. Böylece, “Asistan değişim programı” nedeniyle
kurumlarda asistan sayısının azalması ve hizmette olabilecek aksaklıkların önlenmesi amaçlanmıştır.
Resmi görevlendirme: Asistanların “Asistan değişim programı” çerçevesindeki
görevlendirmelerinin tüm yazılı, yasal prosedürler yerine getirilerek yapılması; gidilen kurumda o kıdemdeki bir asistanın yasal hak ve sorumluluklarının
aynen yüklenilmesi ilkesi benimsenmiştir. Böylece, bir “gözlemci” olarak değil
de, acil-poliklinik-nöbet vs aktiviteleri ile gidilen kurumun bir parçası olunması
sağlanmaya çalışılmıştır.
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Özlük ve Ekonomik Haklar: “Asistan değişim programı”na katılan asistanların,
bu program nedeniyle herhangi bir kayıplarının olmamasına özen gösterilmiştir. Asistanların, asıl görev yaptıkları kurumdaki haklarını koruyarak değişim
programına katılmaları, bu konudaki çekinceleri gidermek amacı ile özellikle
gözetilmiştir.
Uygulama Öncesi:
TOTEK tarafından oluşturulan protokol, tüm eğitim sorumluları tarafından benimsendikten sonra; kurumlardan hangi konularda eğitim konusunda dışarıya
asistan göndermek istedikleri ve hangi konularda asistan kabul edebileceklerine
ilişkin bilgiler istenmiştir. Bu bilgiler, tüm eğitim kurumları sorumluları ile paylaşılmıştır. Ardından, 15 Mart 2009 tarihinde başlayacak ilk dönem için yeterli
özelliklere (en az 36 ay eğitim ve resmi başka bir rotasyonda olmama) sahip asistan isimlerini bildirmeleri istenmiştir. İki üniversite hastanesi ve 5 Sağlık Bakanlığı eğitim kliniğinden 3’ü uygun nitelikteki asistanlarının isimlerini bildirmişlerdir. 2 Sağlık Bakanlığı eğitim kliniği, bu dönemde uygun nitelikte asistanları
olmaması nedeniyle gelecek dönemlerde programa katılmayı benimsemiştir.
Oluşturulan değişim programı:
Asistan adı

Çalıştığı kurum

Değişimde gideceği kurum

Dr Ahmet İmerci

SB Tepecik Eğt-Arş Hst

Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak

1.Ortopedi

Ortopedi ve Trav AD

Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak

SB Tepecik Eğt-Arş Hst

Ortopedi ve Trav AD

2.Ortopedi

SB Atatürk Eğt-Arş Hst

SB Tepecik Eğt-Arş Hst

2.Ortopedi

1.Ortopedi

Dr Bora Limnili

Dr M Ali Uysal

Dr Muhammed Bozoğlan SB Tepecik Eğt-Arş Hst

Dr Sidar Öztürk

Ege Ünv Tıp Fak Ortopedi

1.Ortopedi

ve Trav AD

Ege Ünv Tıp Fak Ortopedi ve
Trav AD

SB Atatürk Eğt-Arş Hst
2.Ortopedi
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Seçilen 5 asistan ile bir araya gelinerek, kendi istekleri doğrultusunda, dengeli bir
değişim programı oluşturulması amaçlanmıştır. Sonuçta büyük ölçüde onların
istek ve gönüllülükleri alınarak 5 eğitim kurumu arasında bir değişim programı
hazırlanmış, kurumlar içi bürokratik süreçler başlatılmıştır. Her kurumun, kendisine gelecek değişim asistanına nasıl bir program sağlayacağı konusunda taslak
bir program hazırlaması rica edilmiştir. “Asistan değişim programı” nın, ilgili
eğitim sorumlularının destek ve denetimi altında ve TOTEK’in koordinatörlüğünde gerçekleştirileceği tüm ilgili taraﬂara bildirilmiştir.
Uygulama:
Böylesi bir uygulamaya ilk kez gidilmesi, kurumların çok farklı bürokratik prosedürlere sahip olmaları nedenleri ile 15 Mart 2009 öncesinde çeşitli aksaklıklarla
karşılaşılmasına karşın, “Asistan değişim programı”nın ilk dönemine katılan 5
asistan da bu tarihte yeni kurumlarındaki görevlerine başlamışlardır. (İlk gün
hiçbir kurum ve asistandan “sorun var” mesajı gelmemiştir). Programın ilk günleri, oldukça hassas olarak görüldüğünden, ilk hafta içinde değişim asistanları ile
bir araya gelerek sözlü ve oluşturulan bir form (ekte var) aracılığı ile yazılı geri
bildirim alınmıştır. Ardından birinci ayın sonunda yeniden bir araya gelinmiş,
nihayet programın sonunda son geri bildirimler için bir araya gelinmiştir. Zaman zaman çeşitli toplantılar nedeniyle olan karşılaşmalar sırasında da programın gidişi asistanlar ve eğitim sorumluları ile değerlendirilmiştir. Asistanlar, gitmiş oldukları eğitim kurumundaki bütün aktivasyonlara (ameliyathane, nöbet,
poliklinik, servis, eğitim…) katılmışlar, kıdemlerinin karşılığı olan yetki, görev
ve sorumluluğu üstlenmişlerdir.
Geri bildirimler:
“Asistan değişim programı”na katılan asistanlardan, programın ilk haftası sonunda
be programın tamamı sonunda 2 kez yazılı geri bildirim istenmiştir. Burada,
olabildiğince tüm basamaklar (eğiticiler, asistanlar, diğer sağlık personeli, memurlar, bürokrasi, ameliyathane-acil servis-poliklinik-nöbet hizmetleri, eğitim
çalışmaları) mümkün olduğunca kantiﬁye edilmeye çalışılmıştır. 0-10 değerlendirme sistemi ile yapılan değerlendirmede, değişim asistanları, ilk hafta sonunda ortalama 8.25; 3 ayın sonunda da 8.6 puan ile programı değerlendirmişlerdir. Asistanlar; eğiticiler ve yerel asistanların yaklaşımlarından memnuniyetlerini
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iletmiş; en fazla farklı bürokratik süreçlere uyum sağlamaktan yakınmışlardır.
Ayrıca, açık uçlu sorular ile asistanların değerlendirme ve önerileri alınmıştır. 25
Haziran 2009 tarihinde tüm eğitim sorumluları ile bir araya gelinerek uygulanan program değerlendirilmiş, önümüzdeki dönemde de uygulanması yönünde
temenni ve öneriler alınmıştır.
Çıkarımlar:
1. Eğitim olanaklarının paylaşımı ve ortak kullanımı hepimiz için fazla alışılmadık bir kavramdır. Ancak, tüm kurumların ve eğitim almakta olan asistanların
eksikliklerini tamamlamaları için en kestirme yol da budur. Bu sürecin başlangıcında çeşitli pratik-bürokratik-insani sorunlarla karşılaşılması doğaldır. Zaman
içinde herkesin böyle bir sistemi tanıması ve uyum sağlaması ile sorunlar asgariye inecektir.
2. “Asistan değişim programı”nın en temel hedeﬁ; ilgili asistana, eğitiminde eksik
gördüğü bir kısmı tamamlama olanağı vermesiydi. Asistanlar, bu doğrultuda
gidecekleri kurumu ve çalışacakları konuyu belirlediler. Eğiticilerden de bu konuda yardımcı olmaları istendi. Asistanlar, geri bildirimlerinde, ilk hedeﬂerine
önemli ölçüde ulaştıklarını bildirdiler. Daha önce görmedikleri çeşitli cerrahi
girişimleri görme, hatta bazen uygulama olanağı buldular. Hedeﬂedikleri alanda
kendi yetkinliklerini arttırabilme olanağına kavuştular.
3. “Asistan değişim programı”nın diğer bir hedeﬁ de, farklı bir eğitim kurumundaki işleyişi görme-tanıma olanağı vermekti. Böylece, olanakların daha kısıtlı ya
da daha uygun olduğu durumlarda yapılabilecek farklı uygulamalar konusunda
onların “ufuklarının genişletilmesi” hedeﬁne önemli ölçüde ulaşıldı.
4. Asistanlar, kendi uzmanlık eğitim süreçlerini, başka bir kurum ile karşılaştırma
olanağı buldular. Hem gittikleri kurumlara bazı pratik uygulamalar taşıdılar,
hem de o kurumlardan bazı pratik uygulamaları kendi kurumlarına getirmetanıtma olanağı buldular.
5. Nihayet, aynı şehir içinde, aynı hedefe doğru, birbirinden bağımsız ve kopuk
olarak ilerlemekte olan asistanlar ve dolayısıyla kurumlar birbirlerini daha fazla
tanıma olanağı buldular.
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Sonuç ve öneri:
Aslında eğitim bilimi ve kaynakların ekonomik ve verimli kullanımı açılarından,
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitiminin değişik eğitim kurumlarında
gerçekleştirilmesinin gerekliliği ve yararı bilinmekle birlikte; çeşitli bürokratik,
mali ve insani nedenlerle “Asistan değişim programı” bugüne değin hayata geçirilememiştir. Ancak, önümüzdeki süreçte kaçınılmaz olarak hepimizin önüne
gelecektir. Sağlık Bakanlığının yapmakta olduğu çalışmalar da kurumlar arası
işbirliğini, ortak kaynak-eğitici kullanımını teşvik eder yöndedir. “Asistan değişim programı” özellikle çalışmalarını belirli konulara yoğunlaştırmış olan birimler ile kaynakları kısıtlı birimlerin asistanlarının eğitim eksiklerini gidermek
için, var olan olanaklar çerçevesinde uygulanabilecek bir yöntemdir. Bu konuda
gerekli düzenleyiciliği, eğitim sorumlularının destek ve onay vermesi koşulu ile
TOTEK yüklenmeye hazırdır.
İzmir’de başlattığımız bu sürecin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, birbirine
yakın çok sayıda eğitim birimi olan şehirlerimize yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu iller için, çevrelerindeki yakın illerdeki eğim hastanelerini de kapsayacak
ile programlar oluşturulması hedeﬂenmelidir. Bunun için konaklama ya da ulaşım sorunlarını çözmeye yönelik önlemler geliştirilmelidir. Ardından da, yeterli
alt yapı koşullarına sahip olmayan üniversitelerimiz hastanelerini de kapsayacak
sistematik bir programlamaya gereksinim olacaktır. TOTBİD YKnun bu konuda desteği ve özendirici olması hayati önemde olacaktır. Hepimizin ortak amacı; “ülkemiz için yetkin ve güvenilir ortopedistler yetiştirmek” olduğuna göre,
hepimizin bu konuda işbirliği yapması ve olanaklarını birleştirmesinden daha
doğal bir şey yoktur.
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Dr. Semih Aydoğdu
Gereksinim:
Ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji bilim alanında uzmanlık eğitimi veren kurumların önemli bir kısmı, düzenli olmasa da, eğitim süreci boyunca asistanları
sınava tabi tutarak eğitim süreçlerine katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Diğer
bazı eğitim kurumları da, bu konuda gereksinim duymakla birlikte, gerek alt
yapı yetersizliği, gerekse zaman ve emek ayıramama nedeniyle bu sınavı gerçekleştirememektedirler. Bu sınavların gerçekleştirilmesi, 2002 tarihli “Uzmanlık
eğitim tüzüğü”nde de zorunlu kılınmaktadır. Yakında hukuki nitelik alması
beklenen yeni “Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği” de benzer şekilde bu sınavların
yapılmasını öngörmektedir.
Eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında iyi hazırlanmış, bilgi (ve eğer mümkün olabiliyorsa beceri) sınavları eğitim sürecini olumlu etkilemektedir. Ancak, bu sınavların düzenli, dengeli ve amaca uygun bir şekilde hazırlanması, uygulanması ve
sonuçlarının değerlendirilmesi önemli bir emek, zaman ve deneyim gerektirmektedir. Uzmanlık sonrası “yetkin ve güvenilir” ortopedistlerin belirlenmesine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanan TOTEK yeterlilik sınavlarından
elde ettiği deneyimin de katkısı ile, TOTEK arzu eden eğitim kurumlarına
yardımcı olmaya ve bu görevi üstlenmeye hazır olduğunu daha önceki dönemde de duyurmuştu. Tüm Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi alan asistanların
belirli zaman aralığı ile (örn. Yıllık) girdiği ortak sınav, tüm kurumların hem
asistanlarının eğitim durumlarını, hem de kendi eğitim eksikliklerini görmeleri açısından yararlı olacak; her yıl yinelenmesi durumunda kişi, kurum ve
konu bazındaki gelişmeleri gösterebilecek bir “gelişim sınavı” olarak kullanılabilecek; ortaya çıkabilecek olası eksikliklerin giderilmesi yönünden de gerektiğinde TOTEK’in kılavuzluğundan yararlanılabilecektir.
Ancak, kişisel değil de kurumsal değerlendirmelerin de ortaya çıkabilmesi, belirli
kaygıları da beraberinde getirebilmektedir. TOTEK, bu kaygıları giderebilmek
için gönüllülük temelinde katılıma özen göstereceğini ve istenilirse sonuçların
gizliliğini sağlayacağını yine duyurmuştu.
Hazırlık Süreci:
30 Mayıs 2009 tarihinde “Ortak Asistan Sınavı (OAS)” gerçekleştirilmesi düşün-
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cesi, 2008 yılında oluşan yeni TOTBİD YK’nun yerel üyeleri ile birlikte gerçekleştirilen İzmir’deki eğitim kurumları ziyaretleri sırasında eğitim sorumlularına (Anabilim Dalı Başkanları, Şef ve Şef Yardımcıları) iletilmiştir. Önerinin,
tüm kurumlarca destek görmesi üzerine, 3 Kasım 2008 tarihinde toplanan Ege
Bölgesi eğitim sorumluları ile TOTBİD ve TOTEK YK’larının yerel üyelerinin
ortak toplantısında, OAS ile birlikte “Asistan Değişim Programı” önerisi bir
kez daha toplu olarak tartışılmış ve her iki projenin de hayata geçirilmesi ortak
olarak benimsenmiştir. Sınava katılım düşüncesine İzmir’deki bütün Üniversite
ve Sağlık Bakanlığı eğitim klinikleri yanı sıra Aydın, Manisa ve Denizli’deki
Tıp Fakültelerinin eğitim sorumluları da katılmayı arzu ettikleri için sınavın
“Ege Bölgesi” ölçeğinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Ardından TOTEK YK’unca hazırlanan OAS protokolü,(ek 1) elektronik ortamda tartışmaya açılmış ve tartışma süreci ardından tüm eğitim sorumlularınca imza altına
alınmıştır. Bunun üzerine, TOTEK sınav süreci hazırlıklarını başlatmış, asistanlarımıza sınav konusunda gerekli bilgilendirmeleri ulaştırmıştır.
Sınav Kapsamı:
Kaynak kitap: Asistan sınavının kapsamını belirleyecek kaynak kitap olarak, bütün Ortopedi ve Travmatoloji konularında güncel bilgileri tek bir kitapta toplayan Orthopaedic Knowledge Update’in –temin kolaylığı nedeniyle- 8.baskısı
belirlenmiştir.
Soru tipi olarak, EBOT sınavlarında da kullanılan ve hazırlama kolaylığı avantajı
bulunan “doğru-yanlış” tipi sınav benimsenmiştir. Tıp eğitimcilerinin önerisi
ile, rastgele atarak bilme oranı, %50 olduğundan bir yanlış yanıtın, bir doğruyu götürmesi düşüncesi benimsenmiştir. Asistanlara bu konuda sınav öncesi ve
sırasında gerekli uyarıda bulunulmuş; emin olmadıkları soruları boş bırakmaları önerilmiştir.
Soru Sayısı, 100 olarak benimsenmiştir. Aslında gelişim sınavlarında 200-250 civarında soru sorulması önerilmekle birlikte; sınavın ilk kez yapılıyor olması
nedeniyle soru sayısı sınırlı tutulmuştur.
Sınav Süresi bir saat olarak belirlenmiştir. Bu süre sınav sırasında genel olarak fazla
gelmiş; 30-45 dakikada çoğu asistan sınavı tamamlamıştır.
Sınav Yerleri olarak, her asistanın kendi eğitimini aldığı klinikte sınava girmesi
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görüşü benimsenmiştir. Böylece asistanların, özellikle nöbetçi olanların katılımlarını zorlayabilecek bir unsurun giderilmesi amaçlanmıştır.
Sınav öncesi:
Sınav öncesinde –il içinde rotasyonda olanlar dahil- tüm asistanların sınava katılımlarının sağlanması, sınav süresince Acil Servis ve servis hizmetlerinin kurum uzmanlarınca yürütülmesi ve sınav için kurum içinde uygun bir salonun
hazırlanması konusunda eğitim sorumlularının gerekli önlemleri almaları rica
edilmiştir.
Sınav soruları, 3 kişilik bir grup tarafından hazırlanmış olup, bu grubun kendi
arasındaki çalışması ile bazı konulara (GKD, kalça travmaları,..) “pozitif ayrımcılık” yapılacak şekilde sorular düzenlenmiş ve seçilmiştir. Sorular hazırlanırken; özel isim, sınıﬂama, sayı ve yüzde sorulmasından mümkün olduğunca
kaçınılmaya çalışılmıştır.
Her kurumdaki sınav için, o kurumun dışından bir TOTBİD ya da TOTEK YK
üyesi (güncel ya da geçmişte) veya bu görevi uyumla yerine getirebilecek bir kişi
(toplam 8 gözlemci) belirlenerek, sınav yapılacak kurum eğitim sorumlusuna
isimleri bildirilmiş, işbirliği yapmaları rica edilmiştir.
Sınav:
Sınav soruları, optik okuyucu cevap kağıtları, asistan bilgilendirme kağıtları, sınava girecek asistan listeleri ve gözlemcinin uygulayacağı “check-list” sınavdan
bir gün önce kapalı olarak tüm gözlemcilere teslim edilmiş; sınav mekanında
açılması önerilmiştir.
Sınav, İzmir-Aydın-Denizli-Manisa’daki 5 üniversite hastanesi ve İzmir’deki 5 Sağlık Bakanlığı eğitim kliniği (3 hastane) aynı anda gerçekleştirilmiş, sınav sırasında genel sınav güvenlik kurallarına uyulmuş ve sınav süreci sorunsuz olarak
tamamlanarak cevap kağıtları aynı gün içinde TOTEK’e ulaştırılmıştır.
Sınava 10 eğitim kurumunda uzmanlık eğitimi almakta olan toplam 102 asistanın
101 i katılmış; bir asistan 6 ay süre ile yurtdışında görevli olduğu için katılamamıştır. Yani sınava katılması beklenenlerin tamamının katılımı sağlanmıştır.
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Sonuçların değerlendirilmesi:
Optik okuyucu kağıtlarına işaretlenen yanıtlar, 1 Haziran Pazartesi günü (sınavdan
48 saat sonra) okunmuş ve ham sonuçlar elde edilmiştir. Ardından Tıp Eğitimi Anabilim Dalının katkısı ile gerekli istatistiksel analiz yapılmıştır. 15 gün
içinde her bir asistan için bir “karne” hazırlanarak, kapalı zarf içinde kendisine
iletilmek üzere eğitim sorumlusuna teslim edilmiştir. Eğitim sorumluları için
de kurumlarındaki tüm asistanlarına ait veriler ile kurumuna ait ortalamalar ve
genel ortalamaları içeren 2 sayfalık bir bilgi notu hazırlanmıştır.
Sınava katılan asistanların kıdem yılları oldukça değişken olduğu için, asistanlar
kıdem yıllarına göre de gruplandırılmış; böylece 1-6 yıl asistanlarına ait veriler
ayrı ayrı elde edilmiştir.
Ayrıca, Ortopedi ve Travmatolojinin çeşitli alt başlıklarındaki olası eksiklerin belirlenmesine yardımcı olmak üzere sorular gruplanmış, konuya göre (travma,
pediatrik ortopedi, eklem rekonstrüktif cerrahi, artroskopi, ortopedik onkoloji) ya da topograﬁk olarak (omurga, diz, kalça, ayak-ayak bileği, omuz-dirsek,
el,..) gruplama yapılmıştır. Temel bilimler, genel ortopedi ve sistemik hastalıkların eklenmesi ile toplam 16 alt başlıkta yanıtlar ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Bazı soruların birden fazla alt başlıkta değerlendirilmesi sayesinde alt başlıklara
düşen soru sayıları arttırılabilmiştir. Sınav, toplam 100 soru üzerinden yapılırken, alt başlıklara göre değerlendirme 201 soru üzerinden yapılabilmiştir.
Asistanlara verilen “karne”de kendilerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir:
• Kendi doğru-yanlış ve boş yanıt sayıları ve net puanları
• Genel grubun aynı verilerinin ortalamaları
• Kıdem yılına ait asistanların aynı verilerinin ortalamaları
• 16 alt daldaki yanıt sayıları ile başarı Yüzdeleri; genel toplam ve kıdem yılına
ilişkin aynı veriler
Eğitim sorumlularına verilen bilgiler ise şunlar olmuştur:
• Kendi asistanlarının (asistanlara da verilen) tek tek verileri,
• Kendi asistanlarının tümünün ortalama net puanları, doğru, yanlış ve boş yanıt
sayıları,
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• Karşılaştırma yapılabilmesi için genel grubun ve kıdem yıllarına ait aynı ortalamalar,
• 16 alt başlıkta asistanlarının tümünün ortalamaları, karşılaştırma için genel
grubun 16 alt başlık ortalamaları
Sınav öncesinde üstlenilen “gizlilik” hükümleri gereği aşağıdaki veriler ise hiç
kimseye sağlanmamıştır:
• Kendi asistanları dışındaki asistanlar ve kurumlara ait tek tek veriler. Yani, eğitim sorumlularına sağlanan kendi kurum verileri dışında yalnızca genel ortalamalar herkese iletilmiş; kurumlar-arası kurumsal ve kişisel bazda karşılaştırmalar yapılmasına olanak sağlayacak veriler kimseye verilmemiştir.
Sınavın değerlendirilmesi-çıkarımlar:
• Sınav Ege bölgesindeki 4 ildeki 10 eğitim kurumunda aynı saatte, standart olarak, genel sınav güvenlik hususları gözetilerek gerçekleştirilmiş; sınava katılması beklenen asistanların tüm kurumlarda tamamının katılması sağlanabilmiştir.
Böylesi bir organizasyon, eğitim sorumlularının konuya sahip çıkması olmaksızın gerçekleştirilemezdi. Öncelikle eğitim sorumlularının “eğitimde işbirliği
ve ortaklaşa çalışma” iradelerini ortaya koymaları takdire değer bir husustur.
• TOTBİD ve TOTEK YK üyeleri, tümüyle yerel olanaklarla gerçekleştirilen bu
sınavda önemli bir işbirliği sergilemişlerdir.
• Sınav, türünde “ilk” olma özelliği taşımaktadır. Gerek daha öncesine ilişkin
karşılaştırılabilir veriler olmaması, gerekse de bu sınav türüyle asistanların çoğunlukla ilk kez karşılaşıyor olması nedenleri ile alınan sonuçlar “baseline” veriler olarak algılanmalıdır. Ne genel toplamda, ne de yıllara göre sayısal bir baraj
düşünmek, ya da diğer sınav tiplerindeki barajlarla (50-60 gibi) karşılaştırmak
doğru olmayacaktır. Ancak, gelecek yıl yapılacak benzer bir sınavın sonuçları
ile karşılaştırılabilir.
• Sınavın önemli amaçlarından biri, kuramsal bilgi birikimini arttırmaya yönelik motivasyon oluşturmaktı. Bu amaca önemli oranda ulaşıldığı söylenebilir.
Asistanlar, en azından doğru yanıtları bulabilmek için çaba sarf etmişler, hatta
bazı sorulara yönelik itirazlarda bulunmuşlardır.
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• Sınavın önemli bir diğer hedeﬁ de, kişisel ve kurumsal bazda olası yetersiz konuların belirlenmesine yönelik veriler sağlamasıydı. 16 alt başlıkta yapılan, genel ve kıdem yılı ortalamaları ile karşılaştırma olanağı sağlayan oldukça ayrıntılı
veriler, bu konuda asistanlara ve eğitim sorumlularına kullanabilecekleri çok
önemli bilgiler sağlayabilmiştir. Bu verilerin, önümüzdeki dönemde asistanların gelişimi yönünde kullanılması yararlı olacaktır (kişisel okuma konularının seçimi, seminer konularının belirlenmesi, kursların belirlenmesi, ameliyat
programlarının oluşturulması,…)
• Sınav sonuçları: Sınava ait ortalama sonuçlar aşağıdadır: Sınavın tüm yıllar
ve tüm asistanlar dikkate alındığında net puan ortalaması 22.2 dir. Ortalama
doğru yanıt sayısı ise 49.6 dır. Yıllara göre başarı irdelendiğinde, 4 ve 5.yıl asistanları arasındaki bir farklılık dışında mantıksal sıra ile gitmektedir. Her kıdem
yılında oldukça başarılı olan ya da yetersiz başarı gösteren asistanlar bulunmaktadır.
Alt başlıklara göre elde edilen sonuçlar da aşağıdaki gibi olmuştur. En başarılı
sonuçlar; pediatrik ortopedi (%36), diz cerrahisi (%35) ve kalça cerrahisi
(%33)nde alınmıştır. En az başarı elde edilen konular ise; temel bilimler(%2),
genel ortopedi (%5), ayak-ayak bileği (%7) ve üst ekstremite (%7) başlıkları
olmuştur. Eğitimimizde bu konuların daha fazla vurgulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Temel uğraşı alanımız olan Travma değerlendirmesi, 30 soru
üzerinden yapılmış, bu hali ile en büyük alt başlığı oluşturmuştur. Ancak bu
konudaki genel başarı düzeyi, beklenenin altında gerçekleşmiştir (%20).

GENEL SINAV ORT.

Soru sayısı

Doğru yanıt

Yanlış yanıt

Boş yanıt

Net puan

100

49,6

27,4

23,0

22,2

KIDEM YILLARINA GÖRE SINAV ORT.
6. YIL ASİSTANLARI

100

61,6

27,9

10,5

33,8

5. YIL ASİSTANLARI

100

52,7

25,8

21,5

26,9

4. YIL ASİSTANLARI

100

57,5

27,3

15,3

30,2

3. YIL ASİSTANLARI

100

49,4

29,4

21,1

20,0

2. YIL ASİSTANLARI

100

46,4

28,1

25,6

18,3

1. YIL ASİSTANLARI

100

39,9

27,6

32,4

12,3
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Sınav
Ortalaması [Sayı]

Konu

Sayısı

DOĞRU

YANLIŞ

Boş

Net

Net%

Travma

30

15,1

9,1

5,8557692

6,0

20%

Pediyatrik Ortpedi

13

7,6

2,9

2,4230769

4,7

36%

Eklem rekons cerrahi

12

6,2

3,0

2,7403846

3,2

27%

Artroskopi

8

4,4

2,1

1,4230769

2,3

29%

Ortopedik onkoloji - TM

6

2,8

1,1

2,0480769

1,7

28%

Alt Ekstremite

24

13,0

6,8

4,1634615

6,2

26%

Kalça

26

14,9

6,4

4,7115385

8,5

33%

Diz

13

7,6

3,1

2,2788462

4,5

35%

Ayak-Ayak Bileği

6

2,7

2,3

0,9807692

0,4

7%

Üst Ekstremite

10

3,9

3,2

2,9615385

0,7

7%

Omuz-Dirsek

11

5,0

3,0

3

2,0

18%

El

3

1,6

0,9

0,5

0,8

25%

Omurga

10

4,9

2,5

2,5480769

2,4

24%

Genel Ortopedi

9

3,3

2,9

2,8365385

0,5

5%

Sistemik hastalıklar

6

2,9

2,2

0,8653846

0,8

13%

Temel bilimler

14

4,6

4,3

5,0865385

0,3

2%

Sınavda sorulan soruların “ZORLUK” ve “AYIRICILIK” yönünden analizi de gerçekleştirilmiştir. Sonuçta sınavda sorulan soruların, zorluk yönünden nispeten
homojen bir dağılım gösterdiği görülmüştür: Toplam 63 soru önerilen seviyede ve kabul edilebilir sınırlarda zorluk dercesine sahip iken, 15 soru çok kolay,
22 soru da çok zor olarak sınıﬂanmıştır. İlk kez uygulanan bir sınav formatı
açısından, soruların değişik zorluk dereceleri arasında homojen bir dağılımının
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sağlanabildiği görülmektedir. Soruların ayırıcılık yönünden değerlendirmesi
de soru seçiminde önemli ölçüde iyi bir ayırıcılık seviyesinin sağlanabildiğini
göstermektedir. Toplam 63 soru, ayırıcılık yönünden “çok iyi” ve “iyi” olarak
kategorize edilmiş, yalnızca 18 soru bu yönden “zayıf ” bulunmuştur. Soruların zorluk ve ayırıcılık yönlerinden çapraz değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda
verilmiştir.

ÇOK ZOR
KABUL ÜSTS
ÖNERİLEN
KABUL ALTS
ÇOK KOLAY
TOPLAM

AYIRICILIK
ÇOK İYİ
5
8
14
16
1
44

İYİ
%3
%3
%3
%8
%2
%19

SINIRDA
%4
%3
%1
%3
%8
%19

ZAYIF
10,00
4,00
0,00
0,00
4,00
18,00

TOPLAM
22
18
18
27
15
100

Sorunlar-eksikler-öneriler:
• Soru tipine alışık olmama: doğru-yanlış tipi soru formatı, “çoktan seçmeli
ve seçenekleri görme”ye alışkın asistanlarda öncelikle yadırganmıştır. Bu formatın, çoktan seçmeli sorularla kıyaslandığında daha kolay hazırlanması en
önemli avantajıdır. Önümüzdeki yıllarda da, bu tür bir sınav için aynı formatın sürdürülmesi uygun olacaktır.
• “1 Yanlışın 1 doğruyu götürmesi” konusu, raslantısal olarak bilme şansının
yüksek olması (%50) nedeniyle, tıp eğitimcilerinin önerisi ile konmuştur.
Bazı asistanlar bu nedenle önemli puan kayıpları yaşamışlardır. Önemli bir
saptama; eğer bu uygulama olmasa bile, sıralamada çok önemli değişikliklerin
olmamasıdır. Ancak bu uygulama nedeniyle, ortalama net puanlar oldukça
düşük kalmıştır (%22.2). Önümüzdeki yıllarda” 2 yanlışın 1 doğruyu götürmesi” de tercih edilebilir.
• Soru sayısı: Aslında gelişim sınavlarında 200-250 civarında soru sorulması
önerilmekle birlikte; sınavın ilk kez yapılıyor olması nedeniyle soru sayısı 100
ile sınırlı tutulmuştur. Önümüzdeki yıllarda bu sayı, asistanlara gerekli bilgilendirme yapılarak 200 ya da 250ye çıkarılabilir.
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• Yabancı dilde kaynak kullanımı: Bazı asistanların –haklı olarak-en önemli itiraz konusunu oluşturmuştur. Tüm ortopedi-travmatolojiyi kapsayan, sürekli
güncellenen ve genel olarak geçerli kaynak arayışı OKU’nun seçilmesine neden olmuştur. Önümüzdeki süreçte OKU-9’un Türkçe çevriminin tamamlanarak basılması, bu haklı itiraz konusunu ortadan kaldıracaktır.
• Sonuç detayları: Tüm asistan ve eğitim sorumlularına önceden bildirildiği
üzere, kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliğine dikkat edilmiştir. Ancak, üzerinde uzlaşılması durumunda daha fazla verinin ilgili kişilere aktarılabilmesi
mümkün olabilecektir.
• Ödüllendirme: Kişisel ve kurumsal verilerin gizliliği anlayışı nedeniyle, sınavda başarılı olanların ödüllendirilmesi bu yıl gerçekleştirilememiştir. Önümüzdeki yıllarda bunun gerçekleştirilmesi, motivasyon arttırıcı olacaktır.
• Ulusal asistan sınavı: sınav sonuçları, asistanlarımıza ve eğitim sorumlularına,
eğitim programlarını yönlendirmede önemli veriler sağlamıştır. Önümüzdeki
yıllarda bu sınavın yinelenmesi, kişisel ve kurumsal gelişimi göstermek işlevi
de sağlayacaktır. Bu tür bir sınavın, ülkemizdeki tüm eğitim kurumlarında
uygulanmasının oldukça yararlı, yönlendirici, teşvik edici olacağı kanısındayız. Bu nedenle TOTEK “ulusal çapta bir asistan gelişim sınavı” için görev
üstlenmeye hazırdır. TOTBİD YKnun bu anlamda, kurumları bu tür bir sınava katılma konusunda teşvik edici- çağırıcı desteğinin çok önemli olacağına
inanmaktayız.
Dr. Semih Aydoğdu
TOTEK Başkanı
28.6.2009
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TOTEK Belgelerinin Yenilenmesi Üzerine

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) tarafından 2001 yılında oluşturulan Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)
dördüncü çalışma döneminde de Türkiye’de “Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi”nin kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin standardizasyonu doğrultusundaki çalışmalarını sürdürmüştür.
TOTEK tarafından 2002 yılında o tarihte eğitim kurumlarında profesör-doçentşef-şef yardımcısı olanlara (toplam 275 kişi) “bir kereye mahsus olmak üzere”
sınavsız olarak TOTEK belgesi verilmiş; daha sonraki yıllarda ise TOTEK tarafından düzenlenen sınavlarda başarılı olan toplam 184 meslektaşımız sınavla
bu belgeye hak kazanmışlardır.
TOTEK sertiﬁkaları, diğer ülkelerde de olduğu üzere; sınırsız bir süre için değil
de, TOTEK tüzüğünde yazıldığı gibi 10 yıllık bir süre için verilmektedir. Bu
nedenle 2012 yılının sonundan itibaren alınan belgelerin geçerlilik süresi dolmaya başlayacaktır. Bu belgelerin yenilenmesinde geçerli olacak kuralların belirlenmesi amacı ile TOTEK geçtiğimiz çalışma döneminde bir çalışma grubu
oluşturmuş; bu grubun hazırladığı “Yeniden Belgelendirme’de Uygulanacak
Kurallar” raporu TOTEK ve TOTBİD Yönetim Kurullarınca onaylanmıştır.
Aşağıda içeriğini bulacağınız bu kurallar; “bireysel olarak eğitim çabalarının sürdürüldüğünün”, ülkemiz koşullarında meslektaşlarımızı fazla zora sokmadan
temin edilebilecek belgelerle doğrulanmasına yöneliktir. Aynı zamanda, “yeniden belgelendirme” için tek bir yolu zorunlu kılmamakta; değişik yollardan
yeterliliğin sağlanmasına olanak vermektedir. Yalnızca bilimsel yazı ve sunumlar değil; bilimsel toplantılara katılımlar ve ulusal düzeydeki süreli dergilerimizde yayınlanacak makalelere ilişkin sorulara yanıt verilmesi de bu amaçla
kullanılabilecektir. Doğal olarak, dileyen meslektaşımız, yeniden sınava girerek de TOTEK belgesinin yenilenmesini sağlayabilecektir.
Yetkin bir ortopedisti tam olarak belirleyememekle birlikte; “öğrenme çabasının
sürekliliği”ni göstermeye yönelik bu kuralların meslektaşlarımızca benimseneceğine inanıyor; TOTEK sertiﬁkalı ve gelecekte bu sertiﬁkaya hak kazanacak
tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.
TOTEK Yönetim Kurulu
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YENİDEN BELGELENDİRME’YE İLİŞKİN TOTBİD-TOTEK TARAFINDAN BELİRLENEN KURALLAR:
TOTEK yönetim kurulu ve TOTEK Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Çalışma Grubu,
“Yeniden Belgelendirme” sürecinin aşağıdaki etkinliklere bağlı olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir. Ölçütler belirlenirken, hiçbir ölçütün
“yetkinliği” değerlendirmekte yeterli olamayacağı düşüncesi kabul edildiğinden, “öğrenme çabası”nı gösterebilecek etkinlikler ele alınmıştır. Tüm etkinlikler 1 (bir) puandır.
a) Toplantı ve kurslara katılım: Toplantı belgesi (basılı ya da elektronik ortamda duyuru, program, broşür vs…) olan etkinlikleri içerir. Bunlara katılımın
verilen katılım belgesiyle kanıtlanması gerekmektedir.
b) Sunumlar: Bildiri, poster, panel konuşması, konferans, seminer, kurs konuşması türü etkinlikleri içerir. İlk maddede bahsedilen toplantılarda gerçekleştirilen ve belgelendirilen etkinlikler değerlendirilecektir.
Kişi bir toplantıda birden fazla puan alabilir. Örneğin, yurtiçindeki bir toplantıda iki bildiri sunulduysa, 2x1=2 (sunum puanları) + 1 (katılım puanı)=3
puan olur.
Aynı sunumun aynı ya da farklı formatlarda tekrarı puan kazandırmaz.
c) Makale yazımı: İsim sırası, yazı tipi ya da dergi tipi önemli değildir.
d) Kitap, kitap bölümü yazımı ya da editörlüğü.
e) Dergilerin sonunda yayınlanan ve o sayıdaki makalelerden hazırlanmış
STE sorularını yanıtlamak. Düzenli yayınlanan Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Eklem Hastalıkları Dergisi, Türk Omurga Dergisi ve
TOTBİD dergisi ile düzenli olabilecek diğer dergilerin her sayısının sonunda
yer alacak ortalama 10 sorunun tümünün doğru yanıtlanıp belirli bir süre
içinde TOTEK’ e ulaştırılmasıyla, her sayıdan 1 puan verilir. SCI Expanded’
da yer alan dergilerden alınacak STE puanları da benzer şekilde geçerlidir. Ayrıca, TOTEK’in internet üzerinden yaptığı etkinliklerde de benzer uygulama
yapılabilir.
f ) Yeniden belgelendirme için kişinin TOTEK’e doğrudan ilgili belgeleriyle bir-
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likte başvurması gerekir. Başvurular TOTEK bünyesinde varolan STE çalışma
grubu tarafından incelenerek TOTEK yönetim kuruluna sunulur. TOTEK
yönetim kurulunun onayı sonrası yeniden belgelendirme süreci tamamlanmış
olur.
g) Kişinin 10 yıllık dönem içerisinde 100 puan toplaması yeniden belgelendirme için yeterlidir. Kişi doğrudan yeterlik sınavına girerek ve sınavda başarılı
olarak da yeniden belgelendirilebilir. 10 yıl sonunda her iki koşuldan en az
birini gerçekleştiremeyen üyelere yeniden yeterlik belgesi verilmez ve bunların
TOTEK üyeliği sona erer. Geçiş sürecinde aşağıdaki uygulamalar yapılır.
h) 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 belgelendirme’ye hak kazanırlar. STE-SMG kredilerinin en
az üçte ikisinin yönergede Grup 1 olarak belirtilen mesleki çalışmalardan alınması gereklidir. TOTEK, toplantı düzenleyicileri ve meslektaşlarımızı TTB
STE/SMG kredileri alımı doğrultusunda özendirir.

- İlk yeterlik belgelerinin 2002 yılı sonunda verildiği gözönüne alındığında, bu kişilerin yeniden belge talebi için 2008-2012 arasındaki 5 yıllık
sürede yukarıda belirtilen etkinliklerden en az 50 puan almaları gerekmektedir.
- Benzer şekilde;
2003 sertiﬁkaları için 2008-2013 döneminde 60 puan,
2004 sertiﬁkaları için 2008-2014 döneminde 70 puan,
2005 sertiﬁkaları için 2008-2015 döneminde 80 puan,
2006 sertiﬁkaları için 2008-2016 döneminde 90 puan istenip, 2007 sınavından itibaren 10 yılda 100 puan uygulamasına geçilir.
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ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ EĞİTİM KLİNİKLERİ ZİYARET
PROGRAMI TASLAĞI
Dr. Mehmet Demirhan
TOTEK Akreditasyon komitesi olarak gerçekleştirdğimiz toplantılar ve gerek TOTEK başkanı sayın Prof. Dr. Semih Aydoğdu gerekse diğer üyelerle yapılan
görüşmeler sonucunda gelinen noktayı sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bilindiği gibi EBOT uzun yıllardır hazırlamaya çalıştığın kurum ziyaret programını halen tamamlamamıştır. Bu konudaki en önemli zorluk ülkeler arası farklılıkların büyük olması ve ortak bir noktaya varılamamasıdır. Halbuki diğer bazı
Board lar bu kanıda hayli mesafe kat etmişlerdir.
Bu güne kadar EBOT tarafında hazırlanmasını beklediğimiz ve ziyaret program
taslağının hazırlanmamış olması nedeniyle bizde TOTEK olarak bu program
taslağını hayata geçiremedik. Ancak, gelinen bu noktada UEMS hazırladığı ve
TTB-UDEK tarafından modiﬁye edilerek kabul edilen ve ülkemizde uygulamaya bu sene geçen bir ‘TTB-UDEK / UYEK, Eğitim Kurumlarını Ziyaret
Programının Esasları’ yönergesi bulunmaktadır. Aşağıda bu yönergenin tamamını bulacaksınız. Bizlerinde TOTEK olarak burada istenen şartlarınminimum
matematiksel sayılarını belirleyerek benzer bir yönergeyi hayata geçirmemiz ve
kurum ziyaretlerine başlamamız mümkündür. Bu konuda kurumlarımızda yapılmış son istatistiklerden faydalanılabilir. Gene bu yönergede görülebileceği
gibi artık bu tür ziyaretlere TTB-UDEK temsilcileride katılmakta ve verilen
sertiﬁkalar TTB tarafından da onaylanmaktadır. Belki de gelecekte Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından da bu belgeler onaylanacaktır. Bu nedenle gelecek
TOTEK döneminde ekteki yönerge baz alınarak minimum standartlar belirlenip kurum ziyaretlerine başlanması uygun olacaktır.
Saygılarımızla
Dr. Mehmet Demirhan
Dr. Önder Aydıngöz
Dr. Mücahit Görgeç
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TTB-UDEK / UYEK
Eğitim Kurumlarını Ziyaret Programının Esasları*
TTB-UDEK ve UYEK’in ana ilkelerinden biri, uzmanlık eğitiminin niteliğini artırmak için çaba göstermek; bu amaçla, farklı uzmanlık dalı ya da yan dalları
tarafından kullanılabilecek yöntem ve rehberler hazırlamayı sürdürmektir.
Eğitim niteliği, tıbbi bakım niteliğini artırmada en önemli belirleyicilerden biridir.
Eğitim niteliğini artırma amacıyla geri bildirim mekanizmaları oluşturulmalıdır. Tıpta uzmanlık eğitiminde niteliğin artırılmasına yönelik kullanılabilecek
önemli bir geri bildirim mekanizması, eğitim kurumlarının ziyaretidir. Kurum
ziyaretleri gönüllülük temelinde gerçekleştirilir. Eğitim kurumları ziyaretiyle
eğitim standartları değerlendirilerek, eğitim niteliği için belirlenmiş ölçütlerin
karşılanıp karşılanmadığı saptanır.
Bu tür bir mekanizmanın kurulması için, Yeterlik Kurullarının ziyaret programlarının oluşturulması yönündeki çalışmalar ve eğitim kurumlarının bu konularda
özendirilmesi ayrı bir önem taşır. Ziyaretin amacı, değerlendirme, eğitim kurumunda eğitim etkinliklerini iyileştirerek eğitimin niteliğini artırma ve nitelik
güvencesini sağlamadır.
Aşağıda, eğitim kurumlarını ziyaret programının genel çerçevesi sunulmaktadır.
Ziyaret programı sürecinde kullanılan form ve çizelgeler, örnek olarak eklerde
yer almaktadır.
Ziyaret Programı
TTB-UDEK ve UYEK, Yeterlik Kurulları ile işbirliği içinde, ulusal yasa ve yönetmeliklerle uyumu gözeterek ziyaret programının standartlarını belirlerler ve
ulusal düzeyde gönüllülük temelinde geçekleştirilecek olan eğitim kurumlarını
ziyaret programının uygulanmasını özendirirler. Yeterlik Kurullarının önemli
işlevlerinden biri, bu standartları temel alarak eğitim kurumlarının ziyaretine
yönelik programlar oluşturmak ve bu programlar doğrultusunda kurum ziyaretlerini gerçekleştirmektir.
Yeterlik Kurulları eğitim kurumlarını ziyaret programlarına katılmaya cesaretlendirmelidir. Bu ziyaret programları sonrası, kurumların eğitim programlarının
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nitelikleri dikkate alınarak ödüllendirme için belgelendirme işlemi yapılır. Belgelendirmeye uygun bulunmayan kurumlara ise düzeltilmesi, geliştirilmesi gereken eksikleri bildirilir ve kurumla birlikte yeni bir ziyaret tarihi belirlenir.
Ekler
A. Eğitim Kurumu ve Programı Değerlendirme Formu
B. Eğitilen Değerlendirme Formu
C. Ziyaret Kurulu İçin Değerlendirme Listesi
D. Ziyaret Raporu Örneği
Eğitim Programı / Asistan Karnesi
Ziyaret programları oluşturulurken, uzmanlık eğitimi verilen kurumlarda uzmanlık eğitimi programının yerinde değerlendirmesi hedeﬂenir. Bu kurumlarda,
ilgili Yeterlik Kurulu tarafından oluşturulmuş, yasa ve yönetmelikler ve ayrıca
TTB-UDEK ve UYEK önerileri ile uyum içinde olan ve uzmanlık alanı Yeterlik Kurulu tarafından belirlenmiş bir uzmanlık eğitimi programı esas alınarak
eğitim etkinliklerinin gerçekleştirilmesi beklenir.
Uzmanlık eğitimi verilen kurumlarda, eğitimin farklı aşamaları ve asistan hekimin
(tıpta uzmanlık öğrencisi / araştırma görevlisi) etkinlikleri bir asistan karnesine
kaydedilmeli ve her bir asistan hekim için yapılandırılmış bir eğitim programı
bulunmalıdır.
I. Ziyaret Programının Amacı
Ziyaretin amacı, eğitim kurumunda eğitim etkinliklerini iyileştirme, nitelik güvencesini sağlama ve değerlendirmedir. Bu amaca ulaşmak için, verilen eğitimin düzeyi, ilgili Yeterlik Kurulu tarafından belirlenen ölçütlerle karşılaştırılır.
Ziyaret programının sonucunda, eğitim kurumunun belgelendirilmesi ya da
yeniden belgelendirilmesi gerçekleştirilir.
II. Uygulama
Kurum ziyareti eğitim kurumunun gönüllülüğü temelinde gerçekleştirilir. Belirlenen bir sürenin sonunda, belgelendirilmiş kurumdan gelen talep dikkate alınarak, yeniden belgelendirme programı doğrultusunda kurum ziyareti yinelenir.
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III. Ziyaret Kurulu
Ziyaret Kurulu üyeleri, uzmanlık eğitimi veren bir kurumda en az 10 yıl aktif eğitici konumunda bulunan en az 4 uzman hekimden oluşur. Aktif eğitici olma
süresinde, uzmanlık alanlarının koşullarına göre, Geçici Maddede belirtilmek
üzere, kısaltma yapılabilir. Her bir ziyaret için, Ziyaret Kurulu’nun 1 üyesi TTBUDEK Yürütme Kurulu tarafından, diğer üyeleri Akreditasyon Altkurulu’nun
önerisiyle ilgili Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. TTB-UDEK
Yürütme Kurulu tarafından belirlenen üye dışındaki Ziyaret Kurulu üyeleri,
Akreditasyon Altkurulu tarafından düzenlenen ziyaretçi eğitimine katılmış olmalıdırlar. TTB-UDEK temsilcisi Ziyaret Kurulu’na gözlemci konumunda katılmalı ve tercihen ilgili branşın dışından biri olmalıdır. Ziyaret Kurulu üyeleri
kendi içinden başkan ve sekreter seçerler.
IV. Kurum Ziyaretinin Organizasyonu
Yeterlik Yürütme Kurulu’nun başkanı, ziyaret edilecek eğitim kurumunun başkanı
ile bağlantı kurarak hem Ziyaret Kurulu üyelerine hem de eğitim kurumuna
uygun bir ziyaret tarihini belirler. Uzmanlık derneği ve/veya eğitim kurumu,
ziyaret süresince Ziyaret Kurulu üyelerinin masraﬂarını karşılamalıdır.
Ziyaret öncesi bir bilgilenme formu (Ek A), ziyaret edilecek bölümün başkanı veya
eğitim programı sorumlusu tarafından doldurulmuş olmalıdır. İkinci bir bilgilenme formu (Ek B) ise, asistan hekimlerin tümü tarafından doldurulmalıdır.
Eğitim kurumunun eğitim programı sorumlusu, her iki bilgilenme formunun
ve ayrıntılı ziyaret programının ziyaret tarihinden en az 2 hafta önce Ziyaret
Kurulu üyelerinde olmasını sağlamalıdır. Var olan eğitim programının bir örneği ve eğitim kurumunun bir önceki ziyaret raporu bu bilgilenme formlarına
eklenmelidir.
Asistan hekimler tarafından doldurulan değerlendirme formu gerekli gizlilik önlemleri ile gönderilmelidir.
V. Ziyaretin Gerçekleştirilmesi
Ziyaret edilen eğitim kurumunun en üst yöneticisi (Üniversite Tıp Fakülteleri için
Dekan, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için Başhekim) ziya-
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ret konusunda önceden bilgilendirilir. Ziyaret açılış toplantısı ile başlar. Açılış
toplantısında, ziyaret ekibi anabilim dalı başkanı / yan dal bilim dalı başkanı /
klinik şeﬁ ve kurumun eğitim sorumlusu ile görüşür. Ziyaretin amacı anlatılarak, ziyaret planı gözden geçirilir.
Ziyaret ekibi, asistan hekimler ile bire bir görüşür. Asistan hekimlerle grup olarak
da görüşme yapılabilir. Ziyaret edilen eğitim kurumunda 10 ya da daha az sayıda asistan hekim var ise tümüyle görüşülür. Ziyaret edilen eğitim kurumunda 10’dan fazla asistan hekim var ise, Ziyaret Kurulu’nun, 10’dan az olmamak
üzere, her bir eğitim yılını göz önüne alarak belirleyeceği sayıda asistan hekim
ile görüşme yapılır. Görüşme sırasında asistan hekimlerin karneleri yanlarında olmalıdır. Asistan hekimlerden alınan bilgiler gizli tutulmalıdır. Asistan hekimlerle yapılan görüşmelerde, ziyaret öncesinde doldurulmuş değerlendirme
formlarında yer alan bilgiler gözden geçirilir. Ziyaret Kurulu, talep edilirse anabilim dalı başkanı / yandal bilim dalı başkanı / klinik şeﬁ ve kurumun eğitim
sorumlusu dışındaki eğiticilerle de görüşür.
Ziyaret ekibi eğitim kurumundan görevli kişi ya da kişilerin eşliğinde, kurumun
uzmanlık eğitimi ile ilgili tüm alanlarını (kütüphane, araştırma alanları, asistan
odası, dinlenme alanları vb.) gezerek yerinde değerlendirir. Ziyaret sırasında uzmanlık eğitimi süreci için gerekli olan diğer uzmanlık dalına ilişkin alanlar da
gezilerek değerlendirilmelidir. Değerlendirme sürecinde kuruma ait veri tabanı
(eğitim çalışmaları ile ilgili doküman vb) ve istatistik kayıtlarından (hasta kayıtları vb) yararlanılır.
Ziyaret eğiticilerle yapılacak olan bir müzakereyle sonlandırılır. Ziyaret mümkünse
bir gün içerisinde bitirilir. Ziyaretin yinelenmesi durumunda yarım günlük bir
süre yeterli olabilir. Ziyaret Kurulu, ziyaret programının sonunda, değerlendirme, karar verme ve öneri sunma aşamaları için, kendi üyeleriyle 30-60 dakika
süren bir toplantı yapar. Bu toplantının sonunda, taslak rapordaki kurumun
ﬁzik koşulları ve eğitim kadrosuyla ilgili kısımlar kurum yöneticisiyle birlikte
gözden geçirilir. Ziyaret raporunu hazırlama görevini üstlenen Ziyaret Kurulu
sekreteri, ayrıntıları rapora daha sonra ekleyebilir.
Rapor taslağının gözden geçirilmesi yerine, taslak rapordaki; kurumun ﬁzik koşulları ve eğitim kadrosunun doğrulanması ile ilgili kısımlar kurum yöneticisi ile
birlikte gözden geçirilir. İfadesi daha uygun olabilir mi?
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VI. Ölçütler ve Değerlendirme
Ziyaret Kurulu eğitimin değerlendirilmesi için TTB-UDEK, UYEK ve ilgili Yeterlik Kurulu tarafından kabul edilmiş ölçütleri kullanmalıdır. Ziyaretçiler için
kullanılan bilgilenme formu (Ek C) veri toplama aşamasında kullanılmalıdır.
Ziyaret Kurulu tüm veri ve gözlemleri içeren bir değerlendirme yapmalıdır. Bu
değerlendirme TTB-UDEK, UYEK ve ilgili Yeterlik Kurulu tarafından tanımlanan ölçütlere uygun olmalıdır.
VII. Ziyaret Raporu
Ziyaret Kurulu değerlendirme, karar ve önerilerini, üzerinde tam bir anlaşma sağlanmış olarak oluşturur. Raporda tarih, ziyaret edilen kurum ve kurum sorumlusunun adı belirtilmelidir.
Ziyaret Raporunun yazımı en geç 15 gün içinde tamamlanmalıdır. Ziyaret raporu
Ziyaret Kurulu üyeleri tarafından imzalanmalı, raporda Ziyaret Kurulu üyelerinin kimlik, unvan ve adresleri yer almalıdır.
Ziyaret Kurulu raporunu tamamladıktan sonra ilgili Akreditasyon Komisyonu’na
sunar. Akreditasyon Komisyonu raporu inceler ve gerekirse Ziyaret Kurulu ile
görüşerek raporu Ziyaret Programının esaslarına uygunluğu açısından değerlendirir ve uygun olduğuna karar verirse onaylanmak üzere Yeterlik Yürütme
Kurulu’na sunar. Yeterlik Yürütme Kurulu, ziyaret raporunu değerlendirerek
onaylar.
Yeterlik Yürütme Kurulu onayladığı ziyaret raporunun karar kısmını, ilgili Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu’na ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu’na gönderir.
Ziyaret Kurulu’nun TTB-UDEK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen üyesi, ziyaretin bitiminde ziyaret sürecine ilişkin bir değerlendirme raporunu TTBUDEK Yürütme Kurulu’na sunar.
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VIII. TTB-UDEK Tarafından Onaylanma ve Kurumsal Yeterlik Belgesinin hazırlanması
TTB-UDEK Yürütme Kurulu, Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından gönderilen Ziyaret Raporu kararını onaylar. TTB-UDEK Yürütme Kurulu onayladığı karar
konusunda UYEK Yürütme Kurulu ve TTB Merkez Konseyini bilgilendirir.
Kurumun belgelendirilmesi kararının verilmesi durumunda, TTB, TTB-UDEK,
ilgili Uzmanlık Derneği ve ilgili Yeterlik Kurulu başkanlarının imzalarıyla Kurum Eğitim Programı Yeterlik Belgesi düzenlenir. Kurum Eğitim Programı Yeterlik Belgesi’nin süresi 5 yıldır. Ziyaret Raporunda yer alan karar doğrultusunda, eğitim kurumu için, 5 yıldan daha kısa süre içinde (1 yıldan az olmamak
üzere) ziyaret edilip yeniden değerlendirilmek üzere, “koşullu” Kurum Eğitim
Programı Yeterlik Belgesi düzenlenebilir.
IX. Gizlilik
Ziyaret Kurulu, ilgili Yeterlik Yürütme Kurulu, UYEK ve TTB-UDEK Yürütme
Kurulları ziyaret raporunun, tüm ayrıntılarıyla saklı tutulmasından sorumludur. Aynı şekilde asistan hekimler ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler
her koşulda gizli tutulmalıdır. Rapor metinlerinde de bu gizlilik ilkesi gözetilmelidir.
X. Uzmanlık Derneğinin Yıllık Raporu
Uzmanlık derneği ve Yeterlik Kurulu ziyaret programlarının sonuçlarını yıllık raporlar halinde yayımlamalıdır. Bu rapor, belgelendirilmiş eğitim kurumlarının
bir listesini, ziyaret tarihlerini ve belgelendirmelerin geçerlik sürelerini içermelidir.
XI. Ziyaret Programlarının Finansmanı
Ziyaret programının masraﬂarı ilgili uzmanlık derneği ve/veya ziyaret edilen kurum tarafından karşılanır.
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Ek A. Eğitim Kurumu ve Programını Değerlendirme Formu
Eğitim kurumunun ziyareti öncesinde Anabilim Dalı Başkanı/Yandal Bilim DalıBaşkan /Klinik Şeﬁ tarafından doldurulacaktır.
1. Kurum adı:
2. Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve hedeﬂeri var mıdır ?
Varsa; amaç ve hedeﬂerini belirtiniz:
3. Uzmanlık eğitimi süresi ne kadardır?
Kurumdan son 5 yılda uzman olanların sayısı
4. İnsan gücü değerlendirmesi (sayı belirtiniz)
a) Tıp Fakültesi
Asistan hekim:
Uzman hekim:
Yardımcı doçent:
Doçent:
Profesör:
b) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Asistan hekim:
Uzman hekim:
Başasistan:
Klinik şef yardımcısı:
Klinik şeﬁ:
c) Diğer sağlık personeli sayısı
Psikolog:
Hemşire:
Sosyal hizmet uzmanı:
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Tıbbi sekreter:
Diğer (belirtiniz):
5. Kurumda son 5 yılda yapılmış yayınların sayısı*
a) Ulusal dergi
TUBİTAK dizininde:
TUBİTAK dizini dışında:
b) Uluslararası dergi
SCI-Exp kapsamında:
SCI-Exp kapsamı dışında:
c) Kitap
Özgün:
Çeviri:
Ulusal:
Uluslararası:
d) Bildiri
Yurtiçi kongreler:
Yurtdışı kongreler:
* Yayınlarının listesi verilmelidir.
6. Eğitim verilen kurum açısından alt yapı olanaklarının değerlendirilmesi
a) Yataklı servis var mı?
Yatak sayısı:
Yatan hasta sayısı (yılda):
b) Ayaktan hasta takip biriminde (poliklinik) görülen hasta sayısı (yılda)
• Genel poliklinik:
• Özelleşmiş poliklinikler (belirtiniz):
c) Acil serviste değerlendirilen hasta sayısı (yılda):
d) Konsültasyona gidilen hasta sayısı (yılda):
e) Tanı amaçlı olarak uygulanan testler ve sayıları (yılda)
• Belirtiniz:
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f ) Uygulanan özelleşmiş tedavi yöntemleri ve hasta sayıları (yılda)
• Belirtiniz:
g) Rehabilitasyon tedavisi programı var mı?
Rehabilitasyon tedavisine alınan hasta sayısı (yılda):
h) Düzenli olarak toplanan Sağlık Kurulu var mı?
Düzenlenen Sağlık Kurulu raporu sayısı (yılda):
Cerrahi branşlar
i) Yıllık ameliyat sayısı:
Ameliyat gruplarına göre dağılım:
j) Acil dışındaki haftalık ameliyat odası sayısı:
k) Acil cerrahi hizmeti verilmekte midir?
Evet ise; kliniğe yatan yıllık acil hasta sayısı:
l) Kliniğinize bağlı cerrahi yoğun bakım var mı?
Var ise, yatak sayısı:
m) Enfeksiyon kontrol komitesi var mı?
n) Beslenme destek ünitesi var mı?
ö) Deneysel araştırma laboratuvarı olanakları nelerdir?
p) Kliniğinizde endoskopi laboratuvarı var mı?
7. Eğitim açısından alt yapı olanaklarının değerlendirilmesi
a) Eğitim verilen kurum ve/veya hastane kütüphanesi var mı?
• Kitap sayısı (son 1 yılda alınan):
• Abone olunan süreli dergi sayısı:
b) Eğitim verilen kurum ve/veya hastane kütüphanesinin internet olanakları
ile
alanınızdaki süreli dergilere ulaşabiliyor musunuz?
c) Eğitim verilen kurumun kendine ait toplantı salonu var mı?
d) Eğitimde kullanılan TV/video var mı?
e) Barkovizyon (data projeksiyon) makinesi var mı?
f ) Alanınızla ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla eğitim ilişkisi var mı?
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Varsa, kiminle olduğu ve niteliği:
8. Eğitim programının değerlendirilmesi
a) Eğitim programı oluşturulmuş mudur?
• Kuramsal:
• Uygulamalı:
*Yıllık Eğitim Programı verilmelidir.
b) Eğitim programının içeriği (çekirdek eğitim programı), edinilecek beceriler
liste halinde asistan hekimlere verilmekte midir?
c) Eğitim programının yıllara göre uygulanması ve dağılımı yapılmış mıdır?
Yapılmış ise, eğitim başında bu program asistan hekimlere verilmekte midir?
d) Uygulanan iç ve dış rotasyonlar var mıdır ve süreleri nelerdir?
e) Rotasyonlarda edinilmesi gerekli bilgi, beceri ve tutumun içeriği ve kapsamı
belirlenmiş midir? Bu bilgiler asistan hekimlere verilmekte midir? Rotasyon
dönüşü geri bildirim alınmakta mıdır?
f ) Düzenli eğitim toplantıları yapılıyor mu? Yapılıyorsa, sıklığı:
• Olgu sunumu:
• Konferans /ders:
• Dergi klubü:
• Asistan semineri:
g) Asistan hekimlere eğitime başlamadan genel ya da özel uyum programı uygulanmakta mıdır?
h) Asistan hekimlere eğitimleri sırasında uzmanlıklarını aldıklarında edinecekleri tıbbi, etik yetkiler ve bu yetkilerin sorumlulukları konusunda bilgilendirilmekte midir?
Evet ise, nasıl yapılmaktadır?
k) Bilimsel literatüre ulaşma, makale yazma, sunum yapma konusunda bilgilendirme yapılmakta mıdır ?
Evet ise, nasıl bir eğitim verilmektedir?
l) Klinik ve deneysel araştırma konusunda eğitim verilmekte midir?
Evet ise, hangi kıdemde ve nasıl bir eğitim verilmektedir?
m) Eğitim sırasında sürekli tıp eğitimi/sürekli mesleki gelişimin önemi konu-
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sunda aydınlatma yapılmakta mıdır? Ulusal veya uluslararası kongre, kurs, seminer vb. etkinliklere katılım teşvik edilip, destek sağlanmakta mıdır?
n) Ara sınavlar yapılmakta mıdır?
Yapılıyorsa, hangi sıklıkta yapılmaktadır?
o) Asistan karnesi kullanılmakta mıdır? Bu karneler belli aralıklarla denetlenmekte ve onaylanmakta mıdır?
p) Asistan karneleri uzmanlık sınavı öncesinde incelenmekte midir?
r) Eğitim sırasında başvurulacak kaynak listeleri asistan hekimlere verilmekte
midir?
s) Eğitim programı belirli sürelerle gözden geçirilmekte midir? Gözden geçirme
sırasında asistan hekimler görev almakta mıdır?
t) Eğitim sırasında asistan hekimlerin değerlendirmeleri yapılmakta mıdır?
Evet ise, hangi sıklıkta ve nasıl yapılmaktadır?
Asistan hekimlere geri bildirim verilmekte midir ?
u) Eğitim sırasında asistan hekimlerin geri bildirimleri alınmakta mıdır?
Evet ise, hangi sıklıkta, nasıl yapılmaktadır?
v) Eğitim sırasında asistan hekimler eğitim verilen kurum içinde rotasyon (poliklinik, servis vb.) yapmakta mıdır?
Evet ise, hangi sıklıkta, nasıl yapılmaktadır?
y) Asistan hekimlerin eğitiminden sorumlu kişi/kurul var mı?
9. Hizmet
a) Eğitim sırasında asistan hekimlerin haftalık çalışma saatlerinin ne kadarı
okuma-eğitim, poliklinik ve servis işlerine ayrılmaktadır? (Haftadaki toplam
çalışma saati dikkate alınarak ortalama değerler verilmelidir).
b) Eğitim sırasında asistan hekimler hangi kıdemde ve hangi sıklıkta nöbet tutmaktadırlar?
c) Nöbet odalarında olanaklar nelerdir? (internet, duş/tuvalet vb.)
10. Eğitici kadroda bulunan kişilerden Yeterlik Belgesini almış olanların sayısı
kaçtır ?
• Sınavsız verilen:
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• Sınavla verilen:
11. Asistan hekimlerin uzmanlık eğitiminin son yılında Yeterlik Yazılı Sınavına
girmeleri yönünde bir uygulama yapılmakta mıdır?
12. Son 5 yılda eğitim verilen kurumdan uzmanlığını alanlardan, sınavlı yeterlik belgesi alanların sayısı nedir?
Ek B. Eğitilen Değerlendirme Formu
Eğitim kurumunun ziyareti öncesinde asistan temsilcisi tarafından doldurulacaktır.
1. Personel
Asistan hekimlerin isim ve adresleri, eğitimdeki süreleri.
2. Klinik deneyim
Asistan karneleri dikkate alınarak asistan hekimlerin klinik deneyimlerinin tanımlanması.
3. Eğitimin tanımlanması
Asistan hekimlerin eğitim süreci üzerine yapılan yorumlar.
4. Asistan hekimler için olanaklar
Kalacak yer, sekreter desteği, personelin kullanımı için donanım, kütüphaneye
ulaşım, çalışma odası, araştırma olanakları.
5. İş bölümü
Asistan hekimlerin kendi arasında ve asistan hekimler ile uzman hekimler arasındaki iş bölümünün tanımlanması.
6. Çalışma saatlerinin tanımlanması
Çalışma saatlerinin tanımlanması; gözetim altında verilen eğitim, gözetim
olmadan verilen eğitim ve klinik çalışma süreleri arasındaki ilişki. Üniversite
eğitimcisinin eğitiminin kapsamı. Resmi ve fırsatlar değerlendirilerek yapılan
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eğitim arasındaki ilişki. Araştırma ve çalışma için harcanan zamanın tanımı.
Rapor eğitimin süresine göre özgülleştirilmelidir.
7. Yorumlar
Lütfen listeleyin.
Ek C. Ziyaret Kurulu İçin Değerlendirme Listesi
Eğitim kurumlarının ziyareti sırasında Ziyaret Kurulu tarafından doldurulacaktır.
1. Genel değerlendirme.
a) Anabilim dalı başkanı / klinik şeﬁ tarafından verilen bilgilerin, bilgilenme
formunda aktarılan bilgiler ile örtüşüp örtüşmediğinin kontrol edilmesi.
b) Eğitimin verildiği kurumun alt yapısı (binanın durumu, eğitim birimlerinin
durumu, servis yatakları, günlük bakım birimleri gibi) ile ilgili bilgilerin gözden
geçirilmesi.
c) Eğitim verilen kurumun yapısı (yatak dağılımı, günlük bakım, yoğun bakım,
ayrı muayene ve tedavi odaları, özel gereksinimler için vizit sırasında gerekebilecek teknik olanaklar gibi) ile ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi.
d) Eğitim verilen kurumdaki özellikli bölümler (ameliyathane, uyandırma, endoskopi odası, acil poliklinik gibi) ile ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi.
e) Ayaktan takip biriminin (poliklinik) yapısı ile ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi (büyüklüğü ve organizasyonu, yerleşimi, donanımı, randevu sistemi, muayene bölümleri, uzman hekim gözetimi, kayıt sistemi, asistan hekimlerin kalış
süreleri, hasta sayısı ve acil olgu sayısı gibi).
f ) Kurumda çalışan eğitici ve asistan hekimlerin sayısı ve çalışma saatlerinin kontrolü
g) Son 5 yılda uzman olan hekim sayısı
h) Her bir asistan hekimin sorumlu olduğu yatak sayısı ve bunu denetleyen/sorumlu olan
gözetmenin düzeyi
i) Klinik ve eğitim vizitlerinin organizasyonu ve kimin tarafından gerçekleştirildiği
j) Hasta başvurusu ile ilgili düzenlemeler
l) Acil olgularla ilgili düzenlemeler
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m) Diğer sağlık personeli ile ilişkiler
n) Diğer tıp birimleriyle ilişkiler
ö) Kurumdaki nitelik gelişimi ve kontrolü ile ilgili işlemler
2. Laboratuar hizmetleri:
a) Laboratuvarının durumu, niteliği ve olanaklar
b) Laboratuar birimlerinde eğitimin erişilebilirliği
c) Klinik laboratuarda çalışanlar ile klinikte çalışanlar arasındaki konsültasyonların
düzenlenmesi
d) Laboratuar birimindeki geçerli eğitim olanakları
3. Radyoloji/görüntüleme
Radyologlar ile klinikte çalışanlar arasındaki konsültasyonların düzenlenmesi, çalışan kadronun ve asistan hekimlerin eğitimlerinin düzenlenmesi
4. Rehabilitasyon
Verilen hizmetlerin yaygınlığı, halk sağlığı servisleri ile bağlantı, hemşire ve sağlık personelleriyle düzenli toplantılar.
5. Yoğun bakım
Birim sorumlusu kim? Görevli doktorlar yoğun bakım hizmetlerinin kullanımında
deneyim kazanma fırsatına sahipler mi?
6. Uzmanlık eğitimi olanakları
Makale saati, diğer hastanelerin uzmanlık eğitimi olanaklarına ulaşım, eğitim
amaçlı servis visitleri, pratisyen hekimlerin katılabileceği toplantılar, pratisyen
hekimlerin uzman hekimlere ulaşma kolaylıkları.
7. Araştırmalar
a) Araştırma projelerine katılım ve zaman ayırma kolaylığı asistan hekimler için
sağlanıyor mu?
b) Son 5 yıl içindeki yayınların sayısı, değerlendirilmesi ve bu yayınlarda asistan
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hekimlerin ve uzman hekimlerin birinci ve ikinci isim olup olmadıkları.
8. Kütüphane
a) Eğitim verilen kurum ve hastanedeki kütüphanenin durumu, genel kaynak
kitaplara ulaşılabilirlik, abone olunan dergi ve kitap sayısı.
b) İnternet ve diğer bilgisayar tabanlı araştırma olanaklarına erişim ve bunlardan yararlanabilme.
9. Kayıtlar
a) Arşivleme (genel ve klinik arşivi)
b) Hasta dosyalarında tanı, ayıncı tanı ve tedavi programlarının, yapılan işlemlerin
sonuçlarının yer aldığı epikrizler, çıkış kağıtları yer alıyor mu?
c) Hasta dosyalarında laboratuvar, röntgen ve patoloji sonuçları yer alıyor mu?
10. Asistan hekimlerle görüşme
a) Ziyaret edilen eğitim kurumunda 10 ya da daha az asistan hekim var ise,
tümüyle;10’dan fazla asistan hekim var ise, Ziyaret Kurulu’nun, 10’dan az olmamak üzere, her bir eğitim yılını göz önüne alarak belirleyeceği sayıda asistan
hekim ile, görüşme içeriğinin gizliliği hakkında güvence verilerek görüşme yapılması.
b) Asistan hekimler, ulusal gereksinimler ve eğitim programı hakkında
bilgili mi?
c) Mevcut çalışma koşullarının kendi gereksinimlerini karşılayacak düzeyde olduğunu
düşünüyorlar mı?
d) Çalışmaları yeterli ve uygun mu?
e) Verilen eğitim hakkında ne düşünüyorlar? Eğiticilerin eğitime katkısı hangi
düzeyde? Eğitim hangi sıklıkla gözetim altında veriliyor?
f ) Araştırma için yeterli zaman var mı?
g) Asistan karnesinin kontrol edilmesi
h) Uzmanlık eğitimi ve hasta bakım sürecinde etik ilkelere uyulması konusunda
ne düşünüyorlar?
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Ek D. Ziyaret Raporu Örneği
Aşağıdaki bölümleri ve bilgileri içerecek şekilde Ziyaret Kurulu tarafından yazılacaktır.
1. Bölüm: Anabilim dalı başkanı/yandal bilim dalı başkanı/klinik şeﬁ, eğitim
sorumlusu, öğretim üyeleri, eğiticiler ve asistan hekimlerle ilgili temel bilgiler
Eğitim sorumlusu, diğer tüm eğiticiler ve asistan hekimlerin; adres, isim, üniversite
mezuniyet tarihi, uzmanlığını aldığı yer ve tarih, varsa özel eğitici sertiﬁkasının
tarihi, üyesi olduğu ulusal veya uluslararası mesleki topluluklar, son 5 yıl içinde katıldığı kendi uzmanlık dalına ait toplantılar, son 5 yıl içindeki bilimsel
yayınları, aldığı özel eğitimler, hastanede diğer eğiticilerle iletişimi, kurumda
uygulama alanının ne ile ilgili olduğu, geçmiş olduğu özel eğitimler, uzmanlık
dalıyla ilgili özel ilgi alanlarının belirtilmesi.
Eğitici kadrosu yeterince geniş ve eğitim konusunda yeterince deneyimli ve etkinler mi?
2. Bölüm: Eğitim veren kurum hakkında temel bilgiler
Eğitim veren kurumun, binanın/binaların, eğitim birimlerinin, yatakların, gündüz
bakım birimleri ve ayaktan hasta bakım birimlerinin tanımlanması ve klinik ve
bilimsel etkinlikler için ayrılan bütçenin miktarının yazılması.
Klinikte yatak sayısı ve dağılımının belirtilmesi. Klinikte yoğun bakım birimi, gündüz bakım birimi, ayrı muayene ve tedavi odaları ve o branşa ait teknik gereksinimlerin bulunması.
Ayaktan hasta takip birimlerinin yapısı: Büyüklüğü ve organizasyonu, yerleşimi,
donanımı, randevu sistemi, uzman hekim gözetimi, asistan hekimlerin kalış
süreleri, kayıt sistemi ve düzeni, asistan hekimlerin ayaktan takip birimlerinde
karşılaştıkları hasta sayısı, acil olgu sayısı.
Eğitim veren kurum, eğitim için gerekli olanakları sağlayabiliyor mu?
3. Bölüm: Klinik etkinlikler
a) Klinik ve gündüz bakım yatak sayısı, hastaneye kabul edilen hasta sayısı,
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hastanede ortalama kalma süresi.
Ayaktan hasta takip birimleri ve takip edilen hasta sayıları..
Yıllık olarak gerçekleştirilen tanı ve tedavi yaklaşımların sayısı ve çeşitleri (eğitim veren birimin yıllık raporlarına bakılır).
Tam bir uzmanlık eğitimi programı için yapılan klinik işlemlerin sayısı ve çeşitliliği yeterli mi?
Klinik çalışma iyi organize edilmiş ve sistematik midir?
b) Kayıtlar: Merkezi tıbbi kayıtlar, tanıların istatistiksel amaç için elde edilebilir
olması. Kodlama tipleri, girişimler, komplikasyonlar, olaylar, takip sırasında kayıtlara ulaşılabilirlik.
Hasta kayıtlarının durumu: Kayıt sisteminin organizasyonu, yatan-ayaktan
hasta için tutulan kayıtlar, laboratuar raporlarının bulunabilirliği, ön tanının
yazılıp yazılmadığı, ayırıcı tanı, araştırma programı ve/veya tedavisi, tanısal
veya tedavi edici girişimlerin kayıtları, taburculuk sırasında özet ve sonuç yazılıp yazılmadığı, başka bir hekime sevk edildiğine dair rapor. Bu raporun asistan
hekimler ile tartışılıp tartışılmadığı ve sorumlu eğitimci tarafından onaylanıp
onaylanmadığı.
c) Diğer branşlarla bağlantı: Konsültasyonlar, birlikte yapılan klinik konferanslar, multidisipliner tedaviler, otopsiler.
Ayaktan takip edilen hastalarla ilgili sağlık personeliyle ilişkiler.
d) Eğitim: Mevcut asistan hekim sayısı ve son 5 yıldaki asistan hekim sayısı,
asistan hekim başına yatak sayısı, klinik etkinliklerde uzman hekimlerin gözetimlerinin ölçümleri.
Bölümlerde genel eğitim amaçlı vizitlerin sayısı ve klinik konferans, bilimsel
toplantı sayıları.
Makale tarama, araştırma yöntemleri, bilimsel makale yazımı ile ilgili eğitim.
Branş yan yallarındaki müfredat eğitimi, aşamaları.
Eğitimin değerlendirilmesi: Mevcut değerlendirme, sınavlar.
Kurum uygun eğitim ortamı sunabiliyor mu?
Asistan hekim sayısı eğitim veren kurumun alt yapı ve olanaklarına uygun mu?
Kurum tatmin edici bir kuramsal eğitim verebiliyor mu?
Kurum nitelik kontrolünün yapısı
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4. Bölüm: Araştırmayla ilgili etkinlikler
Eğitim Kurumu ve Programı Değerlendirme Formu’nda araştırmayla ilgili etkinlikler yer almaktadır. Ziyaret sırasında eğer ek bilgiler elde edilmiş ise, bu veriler
formda yer alan bilgilere eklenmelidir.
Kurum asistan hekimlere araştırma yapma olanağı sağlıyor mu?
5. Bölüm: Asistan hekimlerden elde edilen bilgiler
Asistan hekimlerle eğitim kurumunda verilen eğitim konusunda yapılan görüşmelerin raporu.
6. Bölüm: Sonuç
Ziyaret Kurulu tarafından ziyaret edilen kuruma ilişkin genel izlenim, eksiklikler,
zamanla düzeltilebilir aksaklıklar.
Kurumun belgelendirilmesi konusundaki öneri.
7. Bölüm: Öneriler
Ziyaret Kurulu’nun eğitim veren kuruma önerileri
8. Bölüm: Ziyaret komitesi
Ziyaret komitesinde yer alan kişilerin isim ve adresleri ve başkanın imzası.
* Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) tarafından hazırlanan ‘Eğitim Merkezleri
Ziyaret Yönergesi’ temel alınmıştır.
Dr. Mehmet Demirhan
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EBOT - TOTEK İlişkileri

Dr. Mehmet Demirhan
Türkiye ilk kez UEMS-EBOT toplantısına Norveç’in Bergen şehrinde Ekim
2002’de gözlemci sıfatıyla katıldı. O zamanki 15 AB topluluğu üyesi ülke temsilcileri, Norveç ve İsviçre temsilcileri ve aday ülkelerden de Macaristan, Kıbrıs
ve Romanya’nın katılımıyla gerçeklen bu toplantıya Türkiye’nin katılımı, tartışma yaratmıştı. Henüz aday ülke olmaması nedeniyle gözlemci üye statüsü
verilmesi tartışmalara neden oldu; ancak, sonunda gözlemci üyeliğimiz UEMS
ve EFORT ilişkileri göz önüne alınarak hayatiyete geçirilmişti. Bu ilk toplantı
bizim için esnasında özellikle Avrupa bazındaki ülkeler arası ilişkileri ve karar
mekanizmaları oluşturulmasını gözlemleme imkanı bulundu. Ülkemiz açısından özellikle çekirdek müfredat hazırlanması, Continuing Medical Education
(CME) kredilendirme sisteminin Avrupa bazında standardizasyonu, gerek hekimlerin gerekse hastaların medikolegal sorunlarıyla ve malpractice davaları ile
ilgili gelişmeler konusunda ﬁkir sahibi olundu. Bu toplantının en önemli noktalarından biri de yapılmakta olan Avrupa Board sınavına Türkiye’nin katılıp
katılamayacağı ile ilgili EBOT kurulunun takınmış olduğu tavırdı. Bu yapılan
sınavın sadece AB’ye üye ülkeler ve İsviçre, Norveç ve resmi aday statüsü kazanmış olan 10 ülke için geçerli olduğu ve Türkiye’nin bu sınava alınmaması
gerektiği kurul üyelerinin büyük bir çoğunluğu tarafından desteklenen bir karar
olarak zabıtlara geçti. Yukarıda katıldığımız ilk toplantıdaki izlenimleri paylaşmak istedim. yedi yıl önce gerçekleştirilen bu toplantıdan sonra görece diğer
Avrupa branş board’larına nazaran daha konservatif olduğuna inandığım EBOT
ile ilişkilerde ülkemizin geldiği nokta hakikaten sevindiricidir.
EBOT ülke temsilcileri toplantıları, her yıl iki kez ilkbahar ve sonbaharda olmak
üzere çeşitli ülkelerde yapılmaktadır. Türkiye’nin ilk defa katıldığı 2002 toplantısından bu yana sırasıyla bu toplantılar Hollanda’da, Kıbrıs Rum Kesimi’nde,
Danimarka’da, Romanya’da, İstanbul’da; Finlandiya’da, İsviçre’de, Fransa’da,
Almanya’yada, İngiltere’de, Fransa da ve Hırvatistan da gerçekleştirildi. 2002
yılında başlayan Türkiye’nin ilişkileri özellikle 2005’deki İstanbul toplantısından
sonra oldukça olumlu ve verimli bir noktaya ulaştı. Türk Ortopedi ve Travmatoloji ailesi olarak 7 yıl önce başlayan bu ilişkiler sonucunda önemli kazanımlar elde ettiğimiz düşüncesindeyiz. Öncelikle hem kendimizin tanıtılması hem
de ülkemizdeki düzenlemelerin Avrupa standartlarına çekilmesi açısından bu
toplantılara katılmış olmanın faydası tartışılmazdır. Genel olarak elde ettiğimiz
kazanımları sıralayacak olursak:
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1) Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği olarak Türkiye’yi yurtdışında temsil
etmekle görevli bir organizasyon UEMS-EBOT içinde artık resmen yer almaktadır.
2) EBOT toplantıları içerisindeki karar mekanizmalarında ülkemizin de artık
sözü geçmekte ve etkin olmaktadır.
3) Avrupa Birliği tarafından tüm üye ülkelere önerilen Ortopedi ve Travmatoloji
uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatı, Türkiye’deki tüm uzmanlık eğitim veren
üniversite ve hastanelere uygun düzenlemeler yapılarak gönderilmiş ve Sağlık
Bakanlığı’na da bu konuyla ilgili gerekli dokümanlar gönderilmiştir.
4) Avrupa’da uygulanan CME kredilendirme sistemine Türkiye dahil edilmiş ve
gerek Türkiye’de yapılan uluslar arası toplantılarda gerekse yurtdışında elde
edilen kredilerin Türkiye’deki kredi sistemiyle eşdeğerliği sağlanmış ve bu konuda TTB’yle ilişkiler geliştirilmiştir.
5) TOTBİD-TOTEK tarafından yapılan Board sınavının EBOT tarafından geçerli sayılması sağlanmış ve 2006’dan itibaren de bu sınavı geçen üyelerimizin
Avrupa Board Sınavı’na girebilme hakkı elde edilmiştir.
6) EBOT Avrupa sınavına çeşitli dönemler halinde 9 gözlemci göndererek sınav yapıcı sertiﬁkasyonu alınmış ve bu sayede EBOT sınavlarına da ülkemizden sınav
yapıcı olarak katılma imkânı bulunmuştur. 2006’da ilk defa Sn. Prof Dr Muharrem Yazıcı bu sınavda sınav yapıcı olarak görev almıştır. Daha sonraki yıllarda da
Sn. Prof. Dr. Haluk Berk ve Prof. Dr. Mehmet Demirhan da EBOT sınavlarında
sınav yapıcı olarak görev almaktadırlar. En son 2-4 Ekim 2009 da Brüksel de
yapılan EBOT sınavında her üç üyemizde sınav yapıcı olarak görev almışlardır.
7) EBOT sınavlarında bu tarihe kadar Türkiye’den katılan 7 aday başarılı olmuş ve Avrupa Board’u sertiﬁkasına haiz üyelerimiz olarak bizi gururlandırmışlardır. Büyük maddi ve manevi külfetle bu sınava katılan ve başarılı olan
TOTEK üyelerimizin en azından sınava katılım ücretleri ve yol paralarının
derneğimizce karşılanması yönündeki ısrarlı taleplerimi yinelemek istiyorum.
Zira bu arkadaşlarımızın üstün gayreti her türlü maddi olayın üstündedir.

TOTEK Dördüncü Dönem 2007-2009
138

EBOT - TOTEK İlişkileri

Bu şekilde ülkemizden sınava gireceklerin sayının artması teşvik edilecek ve
imkânı olmayanlarada bu şekilde destek olunacaktır.
8) Uzmanlık eğitimi veren kliniklerin akreditasyon çalışmaları EBOT ile koordine olarak devam etmekte olup bu konudaki karar alma mekanizmalarında
Türkiye’nin aktif rolü sağlanmıştır. Akreditasyon uygulamalarına başlanılacağı
düşünülen 2010 yılından itibaren ülkemizde bu şartlara haiz kliniklerin bu
belgeyi alması için gerekli hazırlıklara başlanmıştır.
9) Çalışma saati uygulamaları ile ilgili olarak Avrupa Parlamentosu’nda belirlenen şartların Türkiye’de uygulanabilirliği konusunda gerek TTB gerekse Sağlık Bakanlığıyla gerekli yazışmalarda bulunulmuştur.
10)Özellikle diğer branş boardlarıyla ilişkiler konusunda ve bunlar içerisinde nöroşirurji, el cerrahisi, pediatri ve kaza cerrahisiyle ilgili düzenlemelerin ülkemizdeki uygulamalarına yönelik bilgi sahibi olunmuş ve bu konuda gerekli
girişimler başlatılmıştır.
11)EBOT toplantısı 2005 yılı ilkbaharında İstanbul da toplanmıştır. Gerek ülkemiz gerekse derneğimizin geniş bir tanıtımı sağlanmıştır.
12)EBOT’un çeşitli komisyonlarında ülkemize de aktif olarak görev verilmeye
başlanmıştır. Acil Tıp (emergency medicine) komisyonunda ve spor hekimliği
komisyonlarında EBOT’u temsilen UEMS toplantılarına katınılmaktadır.
13)Elektronik notebook konusunda Royal College of Surgeons of Edinburgh tarafından hazırlanan web tabanlı bir program tüm EBOT üyelerine sunulmuş
ve önümüzdeki yıllarda kullanıma geçmesi düşünülmektedir. Bu konuda da
TOTEK bilgilendirilmiş ve ülkemizde uygulanabilirliği tartışılmaktadır.
14)TOTBİD TOTEK tarafından düzenlenen kurultaylara gerek bir önceki başkan Dr. Wallensten ve şimdiki başkan Dr. Albert konuşmacı olarak davet edilmiş ve bizlere katkı sağlamışlardır. Ayrıca sınav komitesi başkanı Dr. Mineiro
da ilk TOTEK Board sınavının sözlü aşamasına gözlemci olarak katılmıştır.
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EBOT Sınavı:
EBOT sınavı konusunda önümüzdeki yıllarda köklü değişiklikler planlanmaktadır. EBOT sınavı EFORT tarafında desteklenmektedir ve giderek artan
sayıda ülke bu sınavı eğitim sürecinin sonunda yapılan sınava eş değer kabul
etmektedir. Yapılan değişiklikle 2010 yılından itibaren sınavın yazılı kısmına
son sene asistanları da alınacaktır. Bu konudaki karar değişikliği hatırlanacağı
gibi daha önceki EBOT toplantılarında alınmıştı.
TOTEK olarak bizimde sınav yönergemizde bu yönde bir değişikliğe gitmemiz
gerekecektir. Geçen senelerde tartışdığımız bu hususu bu sene TOTEK genel
Kuruluna mutlaka getirerek geçirmemizde fayda vardır. Zira eğer bizim TOTEK sınavının yazılı kısmını giremeyen son sene asistanlarının EBOT sınavına da girmeleri de imkansız olacaktır. Buda büyük bir haksızlığa yol açacaktır.
Bilindiği gibi ülkemizdeki bazı boardlar da bu şekilde değişikliğe gitmişler
(Üroloji,Cerrahi gb) ve son sene asistanlarının Board sınavının yazılı bölümüne girebilmelerine olanak sağlamışlardır. Sınavın bu bölümüne girmekle
kişiler Board sertiﬁkası almaya hak kazanmamaktadırlar. Sertiﬁka eğitim süreci bitirip ilgili eğitim aldığı kuruluşdaki sınavda başarılı olduktan sonra Board
sınavının sözlü kısmında başarılı olması sonunda verilmektedir. Sistemin bu
şekilde değiştirilmesindeki amaç tüm asistanlık eğitimi almiş olan kişilerin
Board sertiﬁkası almak için sınava girmelerini teşvik etmek ve ülke bazında
standartın yükselmesi amacına hizmet etmektir. Adayın yazılı sınavı geçmesi
kendisine hiç bir hak kazandırmadığı içinde kendi kuruluşundaki sınavın önemini ve geçerliliğini ortadan kaldırmamaktadır. Bilindiği gibi ABD de Board
sınavları bu şekilde yapılmaktadır. Şimdi EBOT unda aynı sisteme dönmesinin altında yatan sebep budur. Her ne kadar ülkemizde TOTEK in yaptığı
sınavlara her yıl 100 üzerinde aday baş vuruyorsa da Yeterlilik sınavının amacı olan herkesin bu sınavı alması ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacına
ulaşmada yetersiz kalınmaktadır. TOTEK Yeterlilik sınavı daha çok doçentlik
veya yükselme kaygılarıyla alınan ve ‘elit sınav’ olma özelliğinden sıyrılarak;
tüm uzmanlık sertiﬁkası almış Ortopedi ve Travmatoloji nin gelecek nesillerinin bu belgeyi alması sağlanmalıdır. Zira asistanlığının son senesinde biz
eğiticilerinde teşvikiyle sınavın yazılı bölümüne tüm uzmanlık öğrencilerin
katılması bu kişilerin uzmanlık eğitimini bitirdikten sonra sözlü bölümüne
girerek TOTEK sertiﬁkasını alması yönünde önemli bir teşvik olacaktır.
EBOT sınavının UEMS deki yeni sınav yönetmeliği CESMA ilişkileri gelişmesi
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ve 2010 da yazılı kısmı internet üzerinden olacak şekilde hazırlıklara başlanmıştır. Buda sınava giren sayısında önemli bir artışa yol açması beklenmektedir. Avrupa branş derneklerinden ( ESKA SECEC EFFORT vs) bir sınav
komisyon oluşturularak soru bankası çalışmaları sürmektedir. . EBOT Sınavların yazılı bölümü değişik lisanlarda yapılabilecektir. Adayların en azından
yazılı kısmını kendi dillerinde girebilmeleri önemli bir kolaylık sağlayacaktır.
Adayların EBOT sınavının yazılı bölümüne Türkçe girebilmeleri konusunda
sınav başkanı Dr. Mineiro ile temaslar sürmekte ve büyük olasılıkla Mayıs
2010 yılında yapılması planlanan sınavı Türkçe de olmasına çalışılmaktadır.
Gelişen EBOT ve EFORT ile ilişkileri sayesinde EBOT sınava hazırlık kursları
yapılmaktadır. İlki EFORT kongresi sırasında Viyana da bir günlük bir kurs
olarak yapılmıştır. EBOT sınavlara baz oluşuracak bir syllabus oluşturulmakta, bu konuda İngiltere örnek alınmaktadır. Bilindiği gibi daha önceleri bu
syllabus konusunda gerek Ankara daki kurultayda EBOT Başkan Dr Albert
gerekse benim daha önceki raporlarımda bu dökümanın tamamını sunulmuştu.
Derneklerin uluslararası ilişkileri; özellikle Avrupa Birliği platformunda ülkemiz açısından son derece önemlidir. Bu ilişkiler neticesinde hem Türkiye’nin
gerekli kurullarda yeterince ve ağrılığınca temsil edilmesi sağlanmakta, hem
de ülkemizin AB uyum süreci içerisindeki hazırlıklarına büyük katkıda bulunmaktadır. Zaman içinde bu ilişkilerin kurumsallaşması, Türkiye’nin karar
alma mekanizmalarındaki etkinliğini önemli ölçüde arttıracaktır. Bunun getireceği faydalarsa tartışılmazdır. UEMS içerisindeki çeşitli branşların boardlarının birbirleriyle olan ilişkileri de özellikle son yıllarda gündeme gelmiştir.
Bu çerçevede Türkiye olarak Avrupa Boardlarıyla ilişkisi olan Türkiye dernek
temsilcilerinin TTB-UDEK bünyesinde oluşturulan yeni oluşum içerisinde
bir araya gelmiş olmaları sevindiricidir. Türkiye’nin AB’ne hazırlığı çerçevesinde bizlerin de kendi mesleğimiz çerçevesinde bu girişimlerde bulunmamız
kaçınılmazdır. Bütün bu oluşum içerisinde çalışmaların Sağlık Bakanlığı ile
koordineli olarak çalışmaların yürütülmesi gereklidir. Ancak özellikle sivil
toplum kuruluşlarının AB bünyesi içerisinde en az bakanlıklar kadar etkili ve
yetkili olduğu ve bu noktadan hareketle Sağlık Bakanlığımızın da bu işbirliğine ilgi göstermesi gerekliliği kaçınılmazdır. Özellikle hazırlıkları devam eden
çeşitli yönetmelik ve uzmalık sınavları ile ilgili uygulamaların bu müktesebat
çerçevesinde UEMS ile ilişkili olarak ve Türkiyedeki ilgili derneklerle beraber
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yürütülmesi uygun olacaktır. Bu arada UEMS ile TTB ilişkileri her geçen yıl
sağlıklı bir biçimde gelişmektedir. Özellikle TTB UEMS temsilcisi Prof. Dr.
Umut Akyol ve Prof. Dr. İskender Sayek’in üstün gayretlerini burada takdirle anmak gerekir. Şimdiki TTB UDEK başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in bu
konuya verdiği önem sayesinde ve TTB başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy’un
destekleri ile ülkemizin UEMS içindeki etkinliği ve buna bağlı olarak branşımızın EBOT içindeki etkinliği her yıl giderek artarak devam etmektedir.
Bilindiği gibi UEMS in 2009 genel kuruluda Ekim ayında İstanbul da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının da ülkemiz adına ilişkilerin sağlamlaştırmasına
katkısı tartışılmazdır.
EBOT-UEMS- TTB - UDEK ile bugüne kadar kurulan yakın ilişkilerin bunda
sonra da devam ettirilmesinin son derece önemli olduğu ve bu konuda oldukça ilerleme kaydetmiş olan TOTEK’in ülkemizde öncü bir yeterlilik kurulu
olarak etkinliğini sürdürmesi kaçınılmazdır.
TOTBİD ve TOTEK’in bu konudaki maddi ve manevi desteğini sürdüreceğine
olan inancım tamdır. Kendilerine bugün kadar şahsıma göstermiş oldukları
tüm destek ve yardımlardan dolayı teşekkürü bir borç bilirim.

Saygılarımla
Dr. Mehmet Demirhan
EBOT Türkiye temsilcisi
05/10/2009
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2009 EBOT Sınavı Raporu
9. EBOT sınavı 2-4 Ekim 2009 Tarihlerinde Belçikanın Bruksel kentinde Prof Hugo de
Boeck ev sahipliğinde Hospital Universiteit Brussels (UZ Brussels) kliniklerinde EBOT
sınav komisyonu başkanı Prof Dr Jorge Mineiro başkanlığında gerçekleştirildi.
Sınava 13’ü Avrupa dışından (Filistin , Hindistan, Lübnan, Malezya, Mısır,Sudan, Ürdün) 18’i Avrupa ülkelerinden (Almanya, Avusturya, Slovenya, İngiltere, İspanya,
İtalya, Romanya, Türkiye, Yunanistan) toplam 31 aday katıldı.
Çoktan seçmeli yazılı sınav 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirilirken sınav yapıcılar bilgilendirme toplantısı ve deneme sınavı yapıldı. 3 Ekim 2009 günü başlayan sözlü sınav
omurga, üst ekstremite, alt ekstremite, pediatrik ortopedi ve temel bilimler, duraklarından oluşan sıra ile 30 dakikalık sürelerde yapıldı. Her durakta 2 sınav yapıcı yeraldığı sınavda toplam 20 sınav yapıcı yer aldı. Sınava giren adaylar gibi sınav yapıcılar
da uluslar arası nitelikteydi (Avusturya 1, Belçika 2, Hollanda 1, İngiltere 3, İrlanda
1, İspanya 3, İsveç 2, Portekiz 2, ve Türkiye 3). Bir önceki EBOT başkanı Richard
Wallensten’de sınav yapıcı olarak aramızdaydı.
4 Ekim Pazar günü sonlanan sınavda genel başarı oranı %48 olarak gerçekleşti ve Türkiyeden katılan 3 aday arasından Dr. Hakan Bilbaşar başarılı oldu.
Bu yıl yapılan sınavda Avrupa dışından katılan adayların yoğun katılımı dikkati çakmekteydi. Avrupa ülkelerinden katılım ücreti 700€ iken avrupa dışından katılımda 1000 €
alınmaktadır. Sınav katılım ücretleri, ulaşım ve konaklama giderleri ile birlikte sınava
katılım oldukça masraﬂı olmaktadır, bu nedenle katılan tüm adayları tebrik etmek
gerekir.
Sınav sonrası değerlendirme toplantısında Isveç ortopedi derneği başkanı Prof Olle Svensson EBOT sınavına katılacak tüm adaylarına, gerek katılımı teşvik etmek gerek yüksek
katılım ücretlerine destek olabilmek amacıyla, 1000€ destek verme kararı aldıklarını
açıkladı.
TOTBİD adına sınav yapıcı olarak bizler de aynı şekilde, sınava katılacak olan adaylarımızın ağır maddi yükünü biraz olsun haﬁﬂetmek amacıyla TOTBİD tarafından maddi
olarak desteklenmesinin yönetim kurullarında görüşülmesi için görüşlerinize sunumayı uygun gördük.
Saygılarımızla,
Dr Mehmet Demirhan
Dr Muharrem Yazıcı
Dr Haluk Berk adına,
Dr Haluk Berk
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Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) ve Türk Ortopedi ve
Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) tarafından düzenlenen “2. TOTBİDTOTEK Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı” 21 Kasım 2008 tarihinde Ankara’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan
Ali Yücel Salonunda gerçekleştirilmiştir. Kurultayın program içeriği ve biçimindeki tüm eksikliklerine karşın, Ortopedi ve Travmatoloji ailesinin önemli bir
duyarlılığını dile getirdiğine inanıyoruz. Elbette ki bu tür kurultaylarda, eğitime
ilişkin tüm sorunların yeterli kapsam ve derinlikte tartışılmasını ve hemen sonuçlara ulaşılmasını beklememek gerekmektedir. Kurultay, var olan sorunlarımızı gizleyerek ya da görmemezlikten gelerek sürekli erteleyen bir yaklaşıma
karşı, bunların nedenlerini sorgulayan, mümkünse ortaklaşa çözüm yolları arayan bir duyarlılığı harekete geçirmeyi amaçlamıştı. Bu amacımıza, tüm diğer
eksikliklerimize karşın önemli ölçüde ulaştığımızı söyleyebiliriz. Kurultaylarda
ve kongrelerimizde, eğitim sorunlarımızın daha sık dile getirilmesi, tartışılması,
ortak sorunlarımızı giderek daha kolay aşabilmemizi sağlayacaktır.
Kurultaya katılım:
Kurultaya toplam 115 bilim insanı (109 Ortopedist, 6 Ortopedi dışı branşlardan)
kayıt yaptırmıştır. Bu kurultaya Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü (EBOT) yeni dönem başkanı da davetli konuşmacı olarak katılmıştır. Türk Tabipleri Birliği (TTB) 3, Sağlık Bakanlığı (SB)
1 temsilci ile bu kurultayda yer alırken Yüksek Öğretim Kurulu’ndan (YÖK)
herhangi bir temsilci bu kurultayda yer almamıştır. Türkiye’den katılan Ortopedi ve Travmatoloji dalına ait 108 katılımcıdan 65’i Üniversiteden, 37’si SB
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nden (SBEAH), 5’i Özel Hastanelerden ve
1’i SB Eğitim İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindendir. Eğitim kurumlarında
çalışan Ortopedi ve Travmatoloji dalına ait katılımcıların görev kadrosu dağılımına bakıldığında Üniversitelerden 35 Profesör, 9 Doçent, 9 Yard. Doçent/
Öğretim Görevlisi/Uzman ve 12 Araştırma Görevlisi katılırken, SBEAH’den 14
Şef, 5 Şef Yardımcısı, 10 Başasistan/Uzman ve 7 Asistan katılmıştır. Türkiye’de
Ortopedi ve Travmatoloji alanında tıpta uzmanlık eğitimi veren eğitim birimlerinden toplam 52 tanesi bu kurultayda öğretim üyesi ve/veya tıpta uzmanlık
öğrencisi düzeyinde temsil edilmiştir. Bir başka açıdan Üniversite Tıp Fakültesi
Anabilim Dallarından 31’i, SBEAH Eğitim Kliniklerinden 21’i bu kurultayda
temsil edilmiştir. Bunun yanında kurultayın yapıldığı Ankara’da yer alan tüm
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Üniversitelerin anabilim dalları bu kurultayda temsil edilirken, SBEAH eğitim
kliniklerinin az bir bölümünün bu kurultayda hiçbir düzeyde temsil edilmediği
dikkati çekmiştir. Gerek ilk kurultaya gerekse ikinci kurultaya eğitim kurumlarında çalışan eğitici ve tıpta uzmanlık öğrencileri ile diğer uzmanların kongreler,
sempozyumlar ya da kurslar kadar yeterince ilgi göstermemesi ya Türkiye’de
Ortopedi ve Travmatoloji alanında tıpta uzmanlık eğitiminin iyi düzeyde olduğunun ve tartışacak çok fazla bir şey olmadığının ya da eğitici, eğitilenler ve
diğer uzmanların eğitim konusunun tartışılmasına uzak ve ilgisiz olduklarının
somut göstergelerinden birisi olarak yorumlanabilir. Bu kurultayda yapılan sunumların ve bu rapordaki çıkarımların ışığı altında hangi yorumun daha gerçekçi olduğunu kuşkusuz en doğru şekilde Ortopedi ve Travmatoloji kamuoyu
takdir edecektir.
Kurultay programı:
Kurultayda “yeterlik kurullarına ulusal ve uluslararası bakış”, ”tıpta uzmanlık eğitimi sorunları ve çözüm önerileri”, “uzmanlık sırası ve sonrası eğitimde kurslar”,
“yeterlik sınavlarının masaya yatırılması”, “yeniden belgelendirme ölçütleri nasıl olmalı” ve “ilk kurultaya göre neredeyiz” başlıkları altında toplam 6 panel
düzenlenmiştir.
TOTEK, yeterlik kurulları, Avrupa’da durum:
Tıpta yeterlik kurulları uzmanlık öncesi ve sonrası eğitim konusunda yaptırımları
olan değil, yol göstericilik görevi olan oluşumlardır. Türkiye’de yeterlik kurulları
ile ilk çalışmalar 1990’lı yıllarda başlamıştır. European Board of Orthopaedics
and Traumatology (EBOT) ve TOTEK ilişkileri ise 2002 yılında resmen başlamıştır. Bu 6 yılda EBOT başkanları birinci ve ikinci eğitim kurultaylarına
katılmış, ülkemiz EBOT karar mekanizmalarında ve alt komisyonlarında etkin
rol oynamaya başlamıştır. EBOT çekirdek eğitim programı ülkemize adapte
edilerek kullanıma geçmiş, Avrupa STE kredilendirme sistemi ülkemizde de
kullanılmaya başlamıştır. Türk Ortopedistler 2006 yılından itibaren EBOT yeterlik sınavlarına hem aday, hem de sınav yapıcı olarak girmeye başlamış ve
toplam 6 Türk Ortopedist EBOT yeterlik belgesini almıştır. Akreditasyon ve
çalışma saatleri konusunda EBOT/UEMS ölçütleri doğrultusunda çalışmalar
yapılmıştır. Ülkemizde tıpta uzmanlık eğitimi konusunda yönetmelik çalış-
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maları süregelmektedir ve bu yönetmeliğin tıpta uzmanlık eğitiminde belli bir
standardizasyon sağlanması açısından önemi olduğu açıktır. Avrupa Birliği müzakere sürecinde özellikle UEMS çatısı altındaki uzmanlık dernekleri ile TTB,
YÖK ve Sağlık Bakanlığı’nın yakın işbirliği içinde çalışmasının önemi son yıllarda giderek ortaya çıkmıştır ve bu harmonizasyonun bu süreçte de son derece önemli olduğu düşünülmektedir. Ülkemizde çalışma ve etkinlikleriyle tıpta
yeterlik kurullarının öncülerinden birisi olan TOTEK belirtilen kurumlar arası
işbirliğinin ve harmonizasyonun önemini başından beri savunmaktadır.
Uzmanlık eğitimi sorunları:
Tıpta uzmanlık eğitiminin son derece önemli bir parçası olan çekirdek eğitim programı anketi çalışmasına Türkiye’de eğitim veren kurumlardan %40’ı katılmıştır.
Bu yanıtlama düzeyindeki yetersizlik iki nedene bağlanmıştır. Birincisi eğitim
birimi sorumlularının ellerine gelen bu anketi tıpta uzmanlık öğrencilerine çeşitli nedenlerle iletmemesidir. İkincisi ise anketin sorumlularca iletildiği halde
tıpta uzmanlık öğrencilerinin buna yeterince ilgi göstermemesidir. Ancak her
iki durumun da kabul edilemez olduğu açıktır. Ankete yanıt veren kurumlarda
asistan karnesi uygulamasının yaklaşık 2/3 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Ancak çekirdek eğitim programından ankete katılan tıpta uzmanlık öğrencilerinin yarısından fazlasının haberinin olmaması ve çekirdek eğitim programının ankete katılan kurumların ancak yaklaşık üçte birinde uygulanıyor olması
düşündürücüdür. Çekirdek eğitim programı ve asistan karnesi uygulamasının
hala sınırlı düzeyde olmasının en önemli nedeni eğitici konumunda olanların
bu konulara hala gereken önemi vermemesinden kaynaklanmaktadır. Bunun
yanında 2002-2007 yılları arasında 3 kez yapılan TOTEK eğitim kurumları anketi sonuçları ile bu anketin sonuçları büyük benzerlikler göstermektedir ve tıpta uzmanlık öğrencisi eğitimi hala standart ve yeterli düzeyde değildir. Özellikle
travmatik ve ortopedik omurga cerrahisi ve mikro-cerrahi konularında eğitimin
son derece yetersiz olduğu görülmektedir. Bu anket sonuçlarına göre kurumlar
arası işbirliği en akla yatkın çözüm olarak görülse ve TOTEK tarafından 6 yıldır
yapılan anket sonuçlarında ısrarla dile getirilip önerilse de kurumların bu işbirliği konusunda henüz çok istekli olmadıkları görülmektedir. Ancak, bu işbirliği
kurumlar arası tıpta uzmanlık öğrencilerinin geçici rotasyonu ile değil kurumlar
arası ortak eğitim programlarının uygulanması (aﬁliasyon) ile etkin bir hale getirilebilir. Son anketle birlikte TOTEK tarafından 6 yıldır ortaya konan eğitim

TOTEK Dördüncü Dönem 2007-2009
146

2. Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Eğitim Kurultayı Sonuç Bildirgesi

verileri, eğiticilerin ne yazık ki hala gereken mesajları alamadığını göstermiştir
ve bu yüzden tıpta uzmanlık öğrencilerinin standardın altındaki eğitimleri süregelmektedir. Bunun yanında çekirdek eğitim programı ile ilgili tartışmaların
yalnızca eğitim kurultayı ile sınırlı kalmaması, bunun yanında başta kongreler
olmak üzere diğer etkinliklerde de ele alınması yararlı olacaktır.
Tıpta uzmanlık öğrencileri açısından özellikle Vakıf Üniversitelerinde çalışanların
sorunlarının gerek maddi, gerekse özlük hakları açısından çok daha fazla olduğu
görülmektedir. Tıpta uzmanlık öğrencileri arasında önemli bir ücret dengesizliği vardır. Birincil olarak Vakıf Üniversitesi, sonrasında ise Devlet Üniversitelerinde çalışanlar maddi açıdan mağdur durumdadırlar ve bakanlık eğitim
hastanelerindeki arkadaşlarından farklı olarak, performans sistemi yokluğundan çalışmalarının karşılığını alamamaktadırlar. Bu açıdan kurumlar arasındaki ücret eşitsizliğinin giderilmesi gerekmektedir. Bunun yanında tüm tıpta
uzmanlık öğrencilerinin ortak yakınmaları; haftada 80 saati aşabilen aşırı çalışma yükü (özellikle birincil olarak kendi sorumlulukları olmayan bürokratik
işlerin yoğunluğu), eğiticilerin tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerine kadro
yetersizliği ya da eğitim dışındaki işlerinin yoğunluğu nedeniyle yeterli önem ve
zamanı vermemeleri ve hakları olan gerek teorik, gerekse pratik olarak standart
ve yeterli bir eğitim alamamalarıdır. Bunun yanında üniversite hastanelerindeki
eğitim niteliğindeki gerileme dikkat çekicidir. İlk kurultay sonuç raporunda da
tıpta uzmanlık öğrencilerinin yine aynı yakınmalarının olduğu, ancak ne yazık
ki geçen 2 yılda bunların çözüme kavuşturulması için yeterli çabanın gösterilemediği görülmektedir. Eğiticiler açısından yeterli ﬁziki alt yapı, hasta çeşitliliği,
eğiticilerin en az hizmet kadar eğitime de yeterli zamanı ayırması, süreli eğitici
atamaları ve eğiticilerin akademik olarak etkin denetlenmeleri sorunların çözümü için önerilmektedir. Bunun yanında eğiticilerin eğitimi ve eğiticilerin belli
bir akademik standardizasyonda olması da eğitimin niteliği açısından son derece önemlidir. Sonuçta tıpta uzmanlık eğitimi sorunlarının çok nedenli olarak
ortaya çıktığı, ancak bu sorunların oluşmasında en az katkısı olan kesimin iyi
bir eğitim alması gereken tıpta uzmanlık öğrencileri, en büyük sorumlunun ise
onlara nitelikli ve standart bir eğitim vermekle yükümlü olan eğitim kadrosu olduğu açıkça görülmektedir. İster üniversite ister bakanlık olsun, adı eğitim kurumu olan bir yerde profesör, doçent, şef, şef yardımcısı gibi son derece önemli
eğitici kadrolara atanıp çalışanların birincil görevinin eğitim olduğu gerçeği hiçbir gerekçenin arkasına sığınarak göz ardı edilmemelidir.
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Uzmanlık eğitiminde kursların yeri:
Temel Bilimler ve Araştırma Okulu her yıl düzenli olarak yapılan ve düzenlenmesinde doğrudan TOTEK’nin yer aldığı eğitim kursudur. TOTEK’nin içeriğini
akredite ettiği ve desteklediği çekirdek eğitim programına yönelik temel eğitim
kursları ise alt dal branş şube ve dernekleri tarafından düzenlenen 0-6 ay arası GKD ve PEV tanı ve tedavisi kursu, temel omurga kursu, temel ortopedik
travma kursu, temel artroplasti kursu, temel ayak ve ayakbileği cerrahisi kursu,
temel diz artroskopisi kursu, temel ayakbileği artroskopisi kursu, temel İlizarov
kursu, temel ortopedik onkoloji kursu ve omuz dirsek cerrahisi çekirdek müfredat eğitim kursudur. Günümüze dek bu başlıklar altında toplam 71 kurs düzenlenmiş, ortalama 58 kursiyer ve 20 eğitmen bu kurslara katılmış ve ortalama
kayıt ücreti 220 YTL olarak belirlenmiştir. Bu kursların kuvvetli yönleri; güncel
bilgilerin üst düzey ve gerekirse yabancı eğiticiler tarafından ele alınması, interaktif eğitim ortamı sağlanması, canlı ameliyat, kadavra ve maket çalışmalarına
yer verilmesi olarak özetlenebilir. Zayıf yönleri ise; katılım ücretlerinin yüksekliği, mekan sorunu, tartışmaların yetersiz olması ve kursiyer sayısının fazla, pratik
uygulamaların ise az olması olarak özetlenebilir. Bu kurslar bir bütün olarak ele
alındığında, Ortopedi ve Travmatoloji eğitimine önemli katkılarının olduğu görülmektedir. Bu temel kursların tümüne katılımın TOTBİD tarafından sağlanacak ﬁnans kaynaklarıyla ücretsiz olması, tıpta uzmanlık öğrencilerinin 5 yıllık
eğitimleri boyunca bu kursları tamamlamadan uzmanlık sınavına alınmamaları,
kursların çekirdek eğitim programının tümünü kapsaması, kurs mekanlarının
oteller yerine eğitim kurumları olması ve tüm bölgelerden katılımcılara hitap
edecek şekilde yerlerin belirlenmesi, yerli eğiticilerde TOTEK yeterlik belgesi
aranması, pratik uygulamaların daha fazla olması ve klinik kurslara katılım için
temel bilimler ve araştırma kursuna katılım ön şartının konması kurslarda belli
bir standardizasyonun sağlanması açısından öneriler olarak ortaya konabilir.
Yeterlik (board) sınavları:
Ülkemizde yeterlik sınavı gerçekleştiren 23 tıpta uzmanlık yeterlik kurulu vardır ve
bunlardan birisi de TOTEK’dir. Yeterlik sınavlarıyla ilgili değişik sorunlar vardır
ve bunlar, sınavla ilgili sorunlar, katılım ve katılımcılarla ilgili sorunlar, sınav
rehberi ile ilgili sorunlar, soru hazırlama ve toplama süreci ile ilgili sorunlar ve
sınav sonrası sorunlar alt başlıkları altında toplanmaktadır. Ancak tüm çabalara
karşın, yeterlik sınavlarına gerekli ilgi yeterince oluşturulamamış ve alınan ye-
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terlik belgeleri, uzman hekimlere saygınlık sağlaması dışında somut bir avantaj
sağlayamamıştır. TOTBİD-TOTEK tarafından önerilen akademik yükseltme
ölçütleri içinde yer alan yeterlik sınavının geçilmesi zorunluluğu ne yazık ki
değerlendirme jürilerince hala tam anlamıyla benimsenememiştir ve jüri üyelerinin bir bölümünün, bu ölçütleri göz ardı ederek karar verdiği ya da vermek
zorunda kaldığı görülmektedir. Bu sürecin böyle sürmesi halinde sınavın cazibesini yitirmesi olasılığı vardır. Yeterlik sınavlarının gerek YÖK gerekse Sağlık
Bakanlığı tarafından tanınmaları önemli bir çözüm seçeneği olarak değerlendirilmelidir. Bunun yanında yeterlik sınavının hekimlerin niteliksel olarak iyi
olup olmadığını ne ölçüde tanımladığı bir tartışma konusu olarak irdelenebilir. Ancak yeterlik belgesi olanların tıbbi hizmetlerindeki niteliğin daha yüksek
olduğu bazı bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Tüm bunlar düşünüldüğünde
TOTBİD-TOTEK yeterlik sınavının teorik ve pratik bilgiyi standart olarak
ölçebilen tek sınav olarak elimizde olduğu ve bunun sürekliliğinin korunması
gerçeği ortadadır. TOTBİD-TOTEK yeterlik sınavı, gereken iyileştirmeler sonrası daha yüksek katılım oranlarıyla mesleki gelişim ve niteliğe önemli katkıda
bulunan nesnel bir öze yönelik denetim yöntemi olarak görülmeli ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji ailesinin gücünü artıracak ve günümüzde yaşadığımız
sorunların çözümüne katkıda bulunacak önemli bir araç olarak kabul edilmelidir. Yeterlik belgesi olanların yeniden belgelendirilmesi ise 10 yıl içinde topladıkları sürekli tıp eğitimi kredileri ya da yeniden sınava girerek yapılmalıdır. Bu
amaçla TOTEK’in hazırlamış olduğu yeniden belgelendirme ölçütleri 2008 yılı
başında TOTBİD ve TOTEK yönetim kurullarınca kabul görmüştür. Bununla
birlikte yeniden belgelendirme açısından tüm yeterlik kurullarının üzerinde asgari müşterekte uzlaşacağı bir yönerge taslağının hazırlanması faydalı olacaktır.
İlk kurultaydan bugüne yapılanlar-yapılamayanlar:
İlk kurultaydan günümüze göre yapılabilenler çekirdek eğitim programı ve asistan
karnesinin yaşama geçirilmesi, uzaktan eğitim etkinlikleri, temel eğitim kursu
etkinlikleri, araştırma projelerinin desteklenmesinin sürdürülmesi, akademik
yükseltme ölçütleri üzerinde yeni çalışmaların yapılması, yeniden belgelendirme ölçütlerinin belirlenmesi, online kütüphane hizmetlerinin yaşama geçirilmesi, EBOT ile ilişkilerin geliştirilmesi, TOTEK asistan temsilciliğinin yeniden
yaşama geçirilmesi, asistan sınavı üzerinde çalışmalar, yeterlik sınavlarının sürdürülmesi ve eğitim kurumlarının ziyareti konusunda çalışmalar olarak özetlenebilir. İlk kurultaydan bu yana yapılamayanlar ise eğiticilerin eğitimi ve klinik
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bilgi yenileme kurslarının düzenlenememesi olarak özetlenebilir.
Bir diğer konu ise ilk kurultayda olduğu gibi ikinci kurultayda da 1 günlük bir
sürenin eğitim sorunlarının tartışılması için yeterli olmadığının görülmesidir.
3. kurultayın 1.5-2 günlük bir süreçte yapılmasının daha yararlı olacağı artık
ortaya net olarak çıkmıştır.
ÇIKARIMLAR
1. Kurultaydaki katılımcı sayısı bir önceki kurultayla hemen hemen aynıdır ve
bu kurultay Türk Ortopedi ve Travmatoloji ailesinin yaklaşık %4’nün ilgisini
çekebilmiştir. Üniversitelerden katılan Profesör ve SBEAH’den katılan şeﬂerin
sayısında ilk kurultaya göre bir artış gözlenirken, tıpta uzmanlık öğrencilerinin
sayısında ilk kurultaya göre yarı yarıya azalma dikkat çekicidir. Bir sonraki kurultayda eğiticilerin, eğitilenlerin kurultaya katılımını daha ciddi şekilde teşvik
etmeleri gerekmektedir. Bunun yanında ilk iki kurultaya hemen hemen hiç ilgi
göstermeyen Devlet ve Özel Hastanelerde çalışan uzmanların bir sonraki kurultaya daha etkin katılımları teşvik edilmelidir.
2. Tıpta uzmanlık öncesi ve sonrası eğitim sürecinde tıpta uzmanlık yeterlik kurullarının önemi ve gerekliliği artık açıkça görülmektedir. Günümüz koşullarında tıpta uzmanlık eğitiminin standardizasyonu ve niteliğinin yükseltilmesi için
TTB, YÖK, Sağlık Bakanlığı ve tıpta uzmanlık dernekleri ve bu derneklerin
yeterlik kurullarının yakın işbirliği içinde çalışması son derece önemlidir.
3. Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji alanında henüz hiçbir eğitim birimi tam
anlamıyla standart ve üstün nitelikli bir tıpta uzmanlık eğitimi verememektedir.
Çekirdek eğitim programı ve asistan karnesi uygulaması henüz ülke çapında
yaygınlaşamamıştır. Eğitim kurumu sorumlularının (anabilim dalı başkanları
ve klinik şeﬂeri) bu uygulamaların yaygınlaşması konusunda en az TOTBİD
ve TOTEK kadar etkin çaba göstermesi gerekmektedir. Bu süreci desteklemek
anlamında TOTBİD ve TOTEK tarafından belirlenecek ölçütler çerçevesinde
gönüllü kurum ziyaretlerinin de bir an önce başlatılması gerekmektedir.
4. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin sorunları son derece önemli düzeydedir. Vakıf
Üniversitelerinde çalışanların önemli özlük hakkı sorunları, Devlet ve Vakıf
Üniversitelerde çalışanların ise ciddi maddi sorunları olduğu görülmektedir.
Tüm tıpta uzmanlık öğrencilerinin ortak sorunları ise haftada 80 saati aşan ve
bir bölümü bürokratik olan aşırı iş yükü ve eğitim sorumlularının tıpta uzman-

TOTEK Dördüncü Dönem 2007-2009
150

2. Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Eğitim Kurultayı Sonuç Bildirgesi

lık öğrencilerinin eğitimine çeşitli nedenlerle yeterli ilgiyi göstermemesi sonucunda nitelikli ve standart bir eğitim alamamalarıdır. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin gerek maddi (üniversitelerde çalışanlar için) gerekse eğitim sorunlarının
(tümü için) çözümüne yönelik somut adımların hala atılamamış olması dikkat
çekicidir.
5. Uzmanlık öncesi ve sonrası temel ve ileri kurslar eğitim niteliğinin artırılması ve
belli bir standardizasyonun sağlanması açısından bugüne dek son derece önemli
işlev görmüşlerdir. Bu kursların özellikle çekirdek eğitim programının tümünü
kapsayacak şekilde geliştirilerek sürdürülmesi ve dernek ve şubelerce elde edilen
maddi kaynakların öncelikle temel kurslara aktarılması gereklidir.
6. TOTBİD-TOTEK yeterlik sınavı teorik ve pratik bilgiyi standart olarak ölçebilen bir sınavdır ve bu sınavın sürekliliğinin mutlaka korunması gereklidir.
TOTBİD-TOTEK yeterlik sınavı, Türk Ortopedi ve Travmatoloji ailesinin gücünü arttıran ve günümüzde yaşadığımız eğitim ve standardizasyon sorunlarının çözümüne önemli ölçülerde katkıda bulunan bir araç olarak görülmelidir.
7. Yeniden belgelendirme önemli bir süreçtir. Ancak yeniden belgelendirmenin
nasıl olacağı konusunda evrensel bir görüş birliği yoktur. Yeterlik kurullarının
gerekli yönerge taslaklarını bir an önce uygulamaya geçirmesi gerekmektedir.
8. İlk iki kurultaydaki konuşma ve tartışma süreleri de göz önünde bulundurularak bir sonraki eğitim kurultayının bir günle sınırlı kalmaması ve tıpta uzmanlık öncesi ve sonrası eğitim sorunlarının tartışılmasının yalnızca 2 yılda bir
yapılan eğitim kurultayları içine sığdırılmaması gereklidir.
9. İlk kurultay sonuç raporunda da dile getirildiği üzere, bu kurultaydan elde edilen çıkarımlar yalnızca kağıt üzerinde bir rapor olarak kalmamalı, burada saptanan sorunların düzeltilmesi, yapılan düzeltmelerin uygulanması ve denetlenmesi başta TOTBİD ve TOTEK olmak üzere tüm sorumlular tarafından titizlikle
yapılmalıdır.
Bu kurultayın Türk Ortopedi ve Travmatoloji ailesinin tıpta uzmanlık öncesi ve
sonrası eğitim sorunlarının çözümüne bir nebze de olsa katkıda bulunduğunu
umuyor, bu kurultayın gerçekleşmesinde katkıda bulunan herkese, tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyor ve 2010 yılında yapılacak olan 3. kurultayda
yeniden görüşmeyi diliyoruz.
TOTEK YÖNETİM KURULU
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Uzmanlığın Tanımı
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlığı, hareket sistemini oluşturan kemikler, eklemler ve yumuşak dokulara ait doğumsal ve edinsel hastalıklar ile bu dokulara
ait yaralanmaların tanı ve tedavisini kapsar. Hastanın öyküsü, ﬁzik muayene
bulguları ve laboratuar bulguları birlikte değerlendirilerek tedavi planlaması
yapılır. Uzmanlık süresi boyunca sadece cerrahi değil, aynı zamanda konservatif tedavi yöntemleri, farmakolojik tedavi, ortez ve protez uygulamaları ile
ﬁzik tedavi ve rehabilitasyon eğitimi de verilir.
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık dalı diğer uzmanlık alanları ile de ilişkidir.
Genel Cerrahi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Anestezi ve Reanimasyon,
Radyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Nöroşirurji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Romatoloji, Geriatri, Spor Hekimliği, Deniz ve Sualtı Hekimliği ve diğer dallar ile hastaların tanı ve tedavisinde yakın
işbirliği gerekmektedir.
Ortopedi ve Travmatoloji Eğitiminin Amacı:
Amaç, bu dalda yetişmekte olan uzmanlık öğrencilerini kas-iskelet sistemi hastalıkları ve travmatolojisi açısından tanı ve tedavide yetkin kılmak, onları tıp
ahlakı yönüyle iyi bir uygulayıcı haline getirmektir. Genç meslektaşlarımıza
mesleki yaşamında gerekli olacak bilgi, beceri ve tutumları kazanmaları ve
geliştirmeleri için yardımcı olmaktır.
Bu amaca ulaşmak için:
A- Ortopedi ve Travmatoloji?nin tüm alanlarında cerrahi veya cerrahi dışı tedavi
eğitimine olanak sağlanmalı,
B- Teknik, bilişsel ve iletişim kurma açısından, öğrenme ve araştırma becerilerinin eğitim süreci içinde geliştirilmesine yardımcı olunmalı,
C- Yeni bilgi üretebilme ve bilginin eleştirel değerlendirilebilme yeteneği kazandırılmalı,
D- Etik ve deontolojik davranışlar geliştirilmelidir.
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ EĞİTİMİ:
Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi içerik olarak şunları kapsamalıdır:
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Anatomik bölgeler: Üst ve alt ekstremiteler, intervertebral disk, omurga ve pelvise
ait kemikler, eklemler ve yumuşak dokulara ait hastalıkların tanı ve tedavisinin tüm yönleri,
Akut ve kronik hastalıkların tedavisi: Akut travma, infeksiyon hastalıkları, nörovasküler yaralanma, nöromüsküler ve metabolik kemik hastalıkları, doğumsal
anomaliler, iyi ve kötü huylu kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tanı ve
tedavi yöntemleri,
Eğitim alanıyla ilgili klinik konular: Kas iskelet sistemi görüntülenmesi, laboratuar testlerinin yorumlanması, ortez ve protez bilgisi, nörolojik ve romatolojik
hastalıklar hakkında bilgi, tıbbi etik ve adli tıp uygulamaları,
Araştırma: Klinik, deneysel ve /veya laboratuar araştırmaları,
Temel bilimler: Anatomi, biyokimya, biyomateryaller, biyomekanik, mikrobiyoloji, patoloji, ﬁzyoloji ve alanımızla ilişkili diğer temel bilimlerde eğitim
içermelidir.
ULUSAL ÇEKİRDEK PROGRAM
KURAMSAL EĞİTİM:
Kuramsal eğitim, beceri kadar önemlidir. Eğitim kurumunun düzenlediği toplantılar, olgu tartışmaları, konferanslar, makale saatleri gibi etkinlikleri içeren
eğitim programları ile edinilir. 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, anestezioloji, 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:
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• Burkulmalar, kırık ve çıkıklar
• Ekstremitenin akut dolaşım ve nörolojik bozuklukları
• Temel sıvı-elektrolit tedavisi, şok tedavisi
• Kas-iskelet sistemi inﬂamatuar ve infeksiyöz hastalıkları
• Dejeneratif eklem hastalıkları
• Ameliyat öncesi ve sonrası bakım
• Temel adli tıp bilgileri, mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler
B: Yeterli deneyim sahibi olduğu veya iyi düzeyde bilmesi gereken bilgiler şunlardır:
• Kas-iskelet sistemi anatomi, ﬁzyoloji, ﬁzyopatoloji ve biyomekaniği
• Politravmaya yaklaşım
• Travma bakımı organizasyonu ve major yaralanmalar
• Doğumsal ve edinsel kas iskelet sistem hastalıkları
• Kas iskelet sistemi tutan tümörlerin tanısı
C: Başkasından izlediği veya kısmen kuramsal olarak bilmesi gereken bilgiler şunlardır:
• Az görülen ortopedik hastalıklar
• İleri düzey ortopedik girişimler (pelvis, asetabulum kırıkları, revizyon cerrahisi, kompleks omurga ameliyatları, replantasyon cerrahisi vb.)
EDİNİLMESİ GEREKEN BECERİLER:
Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi sırasında edinilmesi gereken beceriler şunlardır:
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1. TEMEL CERRAHİ VE TIBBİ BECERİLER :
• Sistemik muayene yapabilme becerisi
• Vücut dokularına yaklaşım ve temel cerrahi teknikler
• Bazı anestezi teknikleri hakkında bilgi sahibi olma
• Hava yolu açabilme ve endotrakeal intübasyon
• Pnömo-hemo toraks için tüp takabilme
• Temel yoğun bakım bilgi ve becerisi (sıvı ve şok tedavisi)
• Tromboz ve infeksiyon gibi komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi
2. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİYE AİT BECERİLER:
A: Bireysel olarak rahatlıkla uygulayabileceği ve çok iyi düzeyde bilmesi gereken
beceriler şunlardır:
Acil durumlarda:
• Tüm yaşlardaki burkulma, kırık ve çıkıkların kapalı tedavisi ve alçı uygulamaları
• Temel osteosentez tekniklerinin uygulaması
• Ekstremitenin damarsal ve nörolojik bozuklukları
• Akut kompartman sendromu
• Kas iskelet sistemi infeksiyonları (tüberküloz dahil)
• Kas-iskelet sistemi inﬂamatuar hastalıkları
• Ağrılı durumlar (kas spasmları, kalsiﬁye tendinitler, sinir sıkışmaları, vb.)
• Tümörlerin akut komplikasyonları (parapleji, patolojik kırık)
• Basit spor yaralanmaları ve ağrılı durumları
• Vertebra kırıklarının konservatif tedavisi
• Travmatik amputasyonlar,
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• Kas-iskelet sistemi dejeneratif ve infeksiyöz 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 ameliyatları uygulayabilme:
Üst ekstremite:
• Humerus kırıkları
• Çocuk suprakondiler kırıkları
• Olekranon kırıkları
• Ön kol kırıkları
• El bileği kırıkları
• Akut kompartman sendromu
• Metakarp ve parmak kırıkları
• Tenosinovit (tetik parmak, vb.)
• Ekstensor tendon rüptürü
• Ameliyat sonrası her türlü alçı uygulamaları
• Omuz sıkışma sendromu
• Sinir sıkışmaları (karpal tünel sendromu, vb.)
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• Cilt grefti uygulamaları
Pelvis ve alt ekstremite:
• Pelvis kırıklarında ilk stabilizasyon
• Femur boyun ve trokanter kırıkları
• Femur ve tibia diaﬁz kırıkları
• Distal femoral kırıklar
• Patella kırık ve çıkıkları
• Proksimal tibia kırıkları
• Ayak bileği kırıkları
• Kompartman sendromu
• Çocuklarda traksiyon tedavisi
• Amputasyonlar
• Diz ve kalçanın osteoartriti (osteotomiler ve primer artroplastiler)
• Gelişimsel Kalça Displazisinin konservatif tedavisi
• Doğumsal ayak deformitelerinin konservatif tedavisi
• Menisküs yaralanmaları, artroskopi teknikleri
• Edinsel parmak deformiteleri (Çekiç parmak hallux valgus, hallux rigidus).
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
• Major pelvis yaralanmaları
• Rekonstrüksiyon gerektiren yumuşak doku yaralanmaları ile birlikte olan

TOTEK Dördüncü Dönem 2007-2009
Ortopedi Eğitiminin Asgari Gereksinimleri

157

kırıklar
• Eklem içi kırıkların açık ve kapalı tedavisi
Acil olmayan durumlarda:
• Gelişimsel kalça displazisi (erken çocukluk çağı pelvik osteotomileri dahil)
• Doğuştan çarpık ayak cerrahi (PEV) tedavisi
• Omurga deformitelerinin cerrahisi
• Kronik osteomyelit
• Psödoartroz cerrahisi
• Habitüel omuz çıkığı
• Patella rekürrent çıkığı
• Ön çapraz bağ tamiri
• Büyük eklem artrodezi
• Ekstremite uzatma- kısaltma
• Disk hernisi
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 amputasyonlar
• Adolesan ve erişkin kalça ve pelvik osteotomileri
• Nörolojik hastalıklarının ortopedik tedavisi
• Major doku kayıplarında tedavi ve replantasyon
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• Fleksör tendon onarımı
• Ortopedik onkolojik cerrahi, rezeksiyon 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
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-Vit amini ve kemik metabolizması
• Paratiroid bezin normal ve anormal fonksiyonlarının tanısı
B. Fizyopatoloji:
İnﬂamasyon: İnﬂamatuar sürecin ﬁzyopayolojisi ve doğal seyri
İnfeksiyon: İnfeksiyon ajanlarının hücresel özellikleri ve infeksiyon oluşturma
yolları
Neoplazi:
• Tümör oluşum süreci, hücresel büyümenin normal kontrol mekanizmaları,
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tümör yayılımı, 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 anti inﬂamatuar ilaçlar, analjezikler, anestetik ilaçlar ve etki yolları
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 olunmalıdır.
• Anatomi
• Fizyoloji
• Patoloji
• Farmakoloji
• Biyomekanik
• Biyolojik uyumlu materyal özellikleri
• Ortopedide kullanılan materyaller
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TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ EĞİTİM KONSEYİ (BOARD)
I. KURULUŞUN TANIMI
Madde 1: Tanım
1.1. “Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (Board) (TOTEK)” adı altında kurulan bu kurul Türkiye’de “Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitiminin” kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi aralarındaki
standardizasyonunun sağlanması, Ortopedi ve Travmatoloji hekimliğinde kalitenin yükseltilmesi amacıyla oluşturulmuştur.
1.2. Ana faaliyetleri: TOTEK, Türkiye’de ortopedi ve Travmatoloji eğitim standartlarının yükseltilmesi amacıyla, üç temel alanda faaliyet gösterir:
1.2.1 Uzmanlık eğitimi standartlarını belirlemek ve ideal Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi için gerekli ﬁziki, teknik ve eğitsel gereklilikleri tanımlamak;
eğitim kurumlarının bu gerekleri yerine getirip getirmediğini denetlemek
(eğitim kurumlarının akreditasyonu)
1.2.2 Uzmanlık sonrası eğitimi teşvik etmek ve bilimsel düzeyi denetlemek amacıyla sınavlar düzenlemek ve belirli özelliklere sahip uzmanlar arasından bu
sınavı başaranları belgelendirmek(sertiﬁkasyon).
1.2.3 Ortopedi ve travmatoloji alanında eğitim kadrosundaki yükseltmeler için
gerekli önkoşulları tanımlamak amacıyla çalışmalar yapmak.
1.3. TOTEK, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği”nin (TOTBİD) bir
organıdır. Tüzel kişiliğini bu dernek ve bu derneği yazışmalarında öncelikli
muhatap olarak TTB ve UDKK’yı gören daha sonra Avrupa Birliği’nin (AB)
(European Union, Strazburg) konuyla ilgili organlarından “Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” (Union Européen des Médecins Spécialites,UEMS,Bruxelles)
ve “Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Birliği” (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, EFORT) ile
olan ilişkileri üzerinden kazanır.
1.4 TOTBİD` in bir alt kuruluşudur. İşlemlerinde kendi yönergesi içerisinde kalmak kaydıyla bağımsız çalışır.
II. AMAÇLAR
Madde 2. TOTEK’nin amaçları:
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2.1. Ortopedi ve Travmatoloji’de Uzmanlık eğitiminin düzeyini mümkün olan en
yüksek seviyeye çıkarmak, korumak ve güvence altına almak;
2.2.Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi veren kuruluşların standardizasyonunu sağlamak, yine bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek suretiyle
yüksek standartların oluşmasına yönelik planlama ve istatistik çalışmaları yapmak;
2.3.Belirli niteliklere sahip olan ve Konsey tarafından yapılan sınavları geçen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarının Konsey adına sertiﬁkasyonunu sağlamak;
2.4.Ulusal ve uluslararası düzeyde “Türk Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı” ünvanını, bu ünvana sahip kişilerin profesyonel statüsünü savunmak ve güçlendirmek üzere çalışmalarda bulunmak;
2.5.TOTEK sertiﬁkasyonunun öncelikle, “Avrupa Tıp Uzmanları Birliği ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Birliğinin” kendi bünyelerinde
oluşturdukları “Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Board”u (AOTB) sertiﬁkasyonuna nitelik olarak paralellik göstermesi; nihai olarak da TOTEK Sertiﬁkasının AOTB Sertiﬁkasıyla eşdeğer olarak işlem görebilmesi için çalışmalarını
sürdürmektir.”
2.6.TOTEK’nin amacı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarının ve eğitim kurumlarının aktivitelerini kısıtlamak değildir. TOTEK sertiﬁkası ve akreditasyonu herhangi bir şekilde, yasal bir yeterlilik derecesine veya Ortopedi ve
Travmatoloji pratiği lisansına karşılık gelmez. Bu anlamda TOTEK sertiﬁkası
ve akreditasyonu bir lisanstan çok bir ödül belgesi niteliğindedir. Bu nedenle
TOTEK sınavlarına girerek sertiﬁkasına sahip olmak veya akreditasyon için
talepte bulunmak tamamen gönüllü bir çabadır.
III. KURULUŞUN ADRESİ
Madde 3. Genel Merkez TOTBİD Genel Merkezi”dir.
IV. KURULUŞ İŞLEMİ VE KURUMUN SÜREKLİLİĞİ
Madde 4.Kuruluş işlemleri ve kurumun sürekliliği
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4.1. Genel Kurul: TOTEK seçimleri ile ilgili ilk toplantı tercihen, bir TOTBİD yıllık kongresinde yapılır. Başlangıçta Eğitim Konseyi Belgesine sahip
kimse olmadığı için, ilk seçim Doçent, Profesör, Şef ve Şef yardımcıları ve
ÖSYM”nin Şef ve Şef Yardımcılığı için yaptığı mesleki bilgi sınavında başarılı
olan uzmanlar Konseyin doğal üyesi sayılır ve seçici kurulu oluşturur. Konsey
yönetim kurulu oluştuktan sonra bu ilk seçici kurulu bir defaya mahsus olmak
üzere TOTEK Belgesi ile belgelendirir. Belge sahipleri, Konsey Genel Kurulunu oluştururlar. Sonraki işlemler başlangıçtaki doğal üyeler ve sınavı geçerek
belge almaya hak kazanmış uzmanlar tarafından oluşturulan Genel kurul tarafından sürdürülür.TOTEK Genel kuruluna üye olmak için TOTBİD üyesi
olma şartı aranır.
4.2 Konsey yönetim kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından belirlenecek 9 üyeden ve TOTBİD Başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesinden
oluşur. Bu üyelerden Üniversiteleri temsil eden 3 asil ve yedek, T.C. Sağlık
Bakanlığı Eğitim hastanelerini temsil eden 3 asil ve yedek Genel Kurul’un oylarıyla seçilir. 3 asil ve yedek kişi ise Genel Kurul üyeleri arasından TOTBİD
yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Seçim gizli oy açık tasnif usulü yapılır.
Yönetim kuruluna seçilebilmek için en az 10 yıllık uzman ve aktif eğitici olma
koşulu aranır. TOTEK başkanının görev süresi dolmuş ve yönetim kurulundan ayrılmak zorunda ise bir sonraki yönetim kuruluna eski başkan sıfatı ile
oy hakkı olmaksızın doğal üye olarak bir dönem daha katılır.
4.3. Denetleme kurulu Genel Kurul tarafından üyeleri arasından seçimle belirlenen 3 kişiden oluşur. Denetleme kuruluna seçilebilmek için en az 10 yıllık
uzman olma koşulu aranır.
4.4. Yönetim kurulundan boşalacak üye sayıları ve kurumları TOTEK tarafından genel kurul üyelerine duyurulur ve adaylık başvuru süresi genel kuruldan
45 gün önce başlar ve 7 gün kala sonlanır. Adayların başvurularını belirtilen
süre içinde yazılı olarak TOTBİD sekreterliğine yapmaları gerekir. Seçimlerde
adaylar seçim mahallinde bulunmalıdır.
Yapılacak oylamada eşitlik halinde kura çekilir.
4.5. TOTEK kurulduktan sonra, işleyişinde bağımsız olmakla birlikte, üyelerin
seçimi, kurulun işleyişi veya toplantılarının sürekliliği ile ilgili bir sorun çıktığı ve kurul bu sorunu kendi imkanlarıyla çözemediği taktirde TOTBİD’nin
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hakemliğine başvurur. Bu madde çerçevesinde TOTBİD, TOTEK’in çalışmalarını destekleyerek uyum içinde hareket etmesini sağlar.
4.6. TOTEK kurulduktan sonra, tabi olduğu kuruluş kurallarını ihtiyaçlara ve
yeni koşullara göre değiştirmek gerekirse, TOTEK değişiklik gereken maddeleri genel kurulunda oylanmak üzere sunar;genel kurul üyelerinin 2/3 çoğunluk ile değişiklikler kabul edilir. Değişiklikler TOTBİD Yönetim Kurulunun
onayıyla gerçekleşir.
4.7. Kuruluş sonrasındaki toplantıların düzenlenmesi, kuruluş kurallarına uyma
kaydıyla karar alma, yürütme ve yeni seçimleriyle ilgili tüm organizasyonlar
TOTEK’in yetki ve sorumluluğundadır. Ancak TOTEK çalışmaları ile ilgili
tüm bilgileri düzenli biçimde TOTBİD’e bildirmekle yükümlüdür.
V. EĞİTİM KONSEYİ”NİN (BOARD’UN) YAPISI
Madde 5. Eğitim konseyi yapısı
5.1 TOTEK, Genel Kurul, (2) Yönetim Kurulu (3) Denetleme Kurulu olmak
üzere üç ana organdan oluşur.
5.2. TOTEK, Madde 1.2’de tanımlanan amaçlar doğrultusunda çalışma grupları
oluşturur. Bu grupların üyeleri Genel kurul üyeleri arasından belirlenir. Yönetim ve Denetleme Kurulları üyeleri bu çalışma gruplarında görev alabilirler
5.2.1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi Standartlarının Belirlenmesi ve Denetlenmesi Grubu: Çağdaş Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık
eğitimi için gerekli ﬁziki, teknik ve eğitsel altyapı gereklerini ülke gerçeklerini
gözetmek koşuluya belirlemek, uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatının tanımlanması için çalışmak; kurumların bu gereklilikleri yerine getirmede karşılaştıkları zorlukları yenmek amacıyla ülke çapında ve TOTBİD şemsiyesi
altında organizasyonlar yapmak; gönüllülük esasına dayalı olarak eğitim kurumlarının akreditasyonu için çalışmak; bu grubun faaliyet alanı içindedir.
5.2.2 Uzmanlık sonrası eğitim standartlarının belirlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili çalışma grubu (Sınav Eğitim Komisyonu): Sürekli Tıp Eğitimi
aktivitelerini teşvik etmek; bu etkinliklerin kalitesinin arttırılması yönünde
girişimlerde bulunmak; uzmanların etkinliklere katılımını teşvik etmek ve denetlemek; eğitim düzeyinin belirlenmesi amacıyla sınavlar düzenlemek(board
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sınavı); bu sınavı organize edecek komisyonlar oluşturmak, bu grubun faaliyet
alanları arasındadır.
5.2.3 Ortopedi ve Travmatoloji alanında eğitim kurumlarındaki yükseltmelerde aranacak Şartların belirlenmesi ile ilgili çalışma grubu: Yardımcı
doçent, Doçent ve Profesör adaylarında aranacak asgari şartları tanımlamak;
eğitim hastanelerinde şef yardımcısı ve şef atamalarında gözetilecek özellikleri
tesbit etmek amacıyla çalışmak bu grubun temel faaliyet alanıdır.
5.2.4 Ortopedi ve Travmatoloji AraŞtırma ve Mezuniyet sonrası Eğitim ve komisyonu: Bilimsel araştırmaların desteklenmesi, Ortopedi ve Travmatoloji de
TEMEL ve KLİNİK bilimleri içeren yaz kursu düzenlenmesi, “E-Learning”
uzaktan öğrenme konularında çalışır. Çalışmalarını TOTEK kurulunun diğer
alt komisyonları ve yönetim kurulu ile koordinasyon içerisinde ve iç yönergeleriyle yürütür.
5.3 Günün değişen koşullarının ortaya çıkardığı yeni zorunluluklar doğrultusunda, Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla, TOTEK temel amaçlarını
daha iyi bir şekilde gerçekleştirmek için yeni hedeﬂer, yeni çalışma alanları ve
yeni alt kurullar oluşturabilir.
VI. GENEL KURUL
Madde 6. Genel kurul
6.1 Genel Kurul TOTEK Belgesine sahip Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarından oluşur.
6.2. Genel Kurul 2 yılda bir Milli Kongrenin yapıldığı yer ve zamanda yapılır.
6.3 TOTEK Genel Kurulunun görevleri, TOTEK’nin kuruluş amaçlarının öngördüğü temel hedeﬂere ulaşılmasında her türlü genel çalışmayı sürdürmek;
TOTEK’nin faaliyetlerinin arzu edilen doğrultuda gidip gitmediğini genel
olarak kontrolünü yapmak; TOTEK işleyişiyle ilgili olarak yetkileri çerçevesinde temel kararları almak: diğer TOTEK alt kurullarının çalışma raporlarını
ve önerilerini değerlendirmek; TOTEK’nin sürekliliğini sağlamak için kendi
bünyesindeki ve alt kurullardaki üyelerin seçimlerini düzenlemektir.
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VII. YÖNETİM KURULU
Madde 7. Yönetim Kurulu:
7.1. TOTEK Yönetim Kurulu, seçim esasları madde 4.2’de belirtilmiş esaslara
göre belirlenmiş 10 üyeden oluşur.
7.1.1. Yönetim Kurulu her olağan Genel Kurul seçimi sonrasında (2 yılda bir)
aynı gün yeniden oluşturulur.
7.1.2. Yönetim Kurulu oluşunca, aynı toplantıda yönetim kurulu içi oylamayla,
TOTEK başkan, genel sekreter ve TOTEK’nin mali işlerinden sorumlu üye
seçilir.TOTBİD başkanı TOTEK başkanı olamaz.
7.2. TOTEK Yönetim Kurulunun ana görevi, TOTEK genel kurulunca alınan
kararların ve TOTEK’nin temel işlevlerinin icrasını sağlamaktır.
7.2.1. Alt çalışma gruplarının üyelerini belirler. Bu grupların çalışmalarını açar.
Sonuçları bir rapor halinde TOTBİD Yönetim kurulu’na sunar. Uygulamaların takipçisi olur.
7.2.2. Gerekli yasal ve idari koşulların sağlandığı bir ortamda, daha önce gözden
geçirilmiş eğitim programlarındaki gelişmeleri ve değişiklikleri takip eder, bu
kurumlarla yazışır.
7.2.3. Yönetim kurulu, TOTEK’nin yönergesini ve yıllık çalışma raporlarını, eğitim programı yöneticilerine ve ilişkili resmi makamların ana merkezlerine ücretsiz olarak dağıtır; ayrıca isteyen kişilere basılı yayınlarını ücreti karşılığında
TOTBİD adına satışını sağlar. Bu yönetmeliğe ek olarak, çalışma raporları,
TOTEK sertiﬁkasyonuna ait listeler ve haberler, TOTEK sertiﬁkasını alan kişilerin isimleri, görevlilerin listeleri, sınav tarih ve ücretleri, sınav ve eğitim
komisyonunun hazırladığı standardizasyon raporları ve genel istatistik değerlendirmeler dağıtıma sunulabilir.
7.3. TOTEK Yönetim Kurulu yılda en az altı kez toplanır.Toplantının yapılabilmesi için en az başkan veya genel sekretere ek olarak 5 yönetim kurulu üyesinin daha bulunması gereklidir.
7.3.1. Toplantılara mazeretsiz üç kez üstüste devamsızlık gösteren üyenin yerine
seçildikleri grubun yedekleri sırayla girer.
7.4.Yönetim Kurulunun Yenilenmesi

TOTEK Dördüncü Dönem 2007-2009
166

TOTEK Yönerge

Her seçimde seçilmiş üyelerin 1/2’i ( bir dönem 4, sonraki dönem 5 olmak üzere) yedekleriyle birlikte yenilenir. Yenilenecek üyeler kura ile belirlenir. Her
bir kurumdan bir üyenin bir sonraki dönemde göreve devamı sağlanır. Bir
üye birbirini takip eden 2 dönemden fazla TOTEK yönetim kurulunda görev
alamaz.
VIII. DENETLEME KURULU
Madde 8. Denetleme Kurulu:
8.1.Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen madde 4.3 belirtilen esaslara göre 3 üyeden oluşur; Her genel kurulda yeniden seçim yapılır.
8.2.Denetleme Kurulunun görevi TOTEK yönelgelerine uygun olup olmadığını
kontrol eder ve gözlemlerini bir rapor ile Genel Kurula sunar.
8.3. Denetleme kurulu üyeleri yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler
ancak oy kullanamazlar.
IX. KURUL ÇALIŞMALARININ BÜTÇE VE FİNANSMANI
Madde 9. Bütçe ve Finansman
9.1. TOTEK’in çalışmalarının ﬁnansmanı TOTBİD tarafından yapılır.
9.2 TOTEK’in çalışmaları düzenli bir şekilde işlemeye başladıktan sonra, sınav
ve sertiﬁkasyon.... vb işlemleri için ilişkide bulunduğu kişi ve kurumlardan,
TOTBİD adına ve bu derneğin makbuzlarını kullanarak, miktarları 6 ayda bir
kurul tarafından belirlenmek üzere masraﬂarı karşılığında para alınır; bu gelirlerin tamamı TOTBİD’ne aittir. Aday sınava girmemeye karar verdiği taktirde
bu sınavla ilgili yaptığı ödemeler iade edilmez.
9.2.1. TOTEK sertiﬁkalı kişiler, profesyonel yaşantılarını sürdürdükleri sürece,
TOTBİD derneğinde aktif üye olmak ve dernek üye aidatlarını düzenli olarak
ödemek zorundadırlar.
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X. TOTEK SERTİFİKASI İÇİN SINAVLAR
Madde 10. TOTEK sertiﬁkası
10.1.TOTEK Sertiﬁkası için yapılan sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
10.2.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış uzmanlık belgesine sahip TOTBİD üyesi olanlar açılacak sınavlara girmeye hak kazanırlar..
10.3.Sınav dili Türkçedir.
10.4.Ortopedi ve Travmatoloji alanında çalışan ve eğitimleri süren herkesin
TOTEK’nin genel kurallarından, sınavlardan ve yapılan son değişikliklerden
haberdar olması kendi sorumluluğundadır. Bu konularda bilgi isteyen herkese
TOTEK tarafından basılı kitapçıklar ücret karşılığında sağlanır.
10.5.Başvuru belgelerinde yetersiz veya tutarsız bilgi içerdiği saptanan adaylar
sınava alınmazlar.
10.6.Yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili kurallar TOTEK Sınav ve Eğitim komisyonu
tarafından hazırlanacak Sınav Yönetmeliğinin TOTEK yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ile yürürlüğe girer.
XI. SERTİFİKANIN VERİLMESİ
Madde 11. TOTEK Sertiﬁkası verilmesi
11.1 TOTBİD yönetim kurulunun bu yönergeyi kabul ettiği tarihde madde 4.1
de belirtilen koşullara sahip kişilere talebi üzerine sınav yapılmaksızın bu belge
bir defaya mahsus olmak üzere verilir .
11.2. Sınavda başarılı olan kişiler TOTEK sertiﬁkasını almaya hak kazanırlar.
11.3. Amerikan Ortopedi ve Travmatoloji Board’u veya Avrupa Ortopedi ve
Travmatoloji Board’u sertiﬁkasını alan kişilere TOTEK sertiﬁkası sınavsız olarak verilir. Adayın TOTEK sertiﬁkası alabilmesi için aslı talepte bulunması
yeterlidir.
XII. SERTİFiKANIN iPTALi
Madde 12. TOTEK Sertiﬁkasının iptali
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12.1. TOTEK Yönetım Kurulu aşağıda tanımlanan durumlarda, sertiﬁkayı iptal
etme yetkisine sahiptir.
12.1.1.Sertiﬁka ve sınavlar öncesinde adayın yanlış beyanda bulunduğu, sahte ve
uygunsuz belge düzenlediğinin ortaya çıkması,
12.1.2.Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı veya bu kuruluşlara denk kurumlar
tarafından, herhangi bir sebepden dolayı hekimlik veya ortopedi ve travmatoloji uygulama yetkilerinin kişinin elinden alınması,
12.1.3 Tıbbi veya sosyal açıdan, ciddi ölçüde olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına
yol açan çalışma bozukluğunun saptanması,
12.1.4.TOTEK sertiﬁkasının hekimlik yaşamında etik kurallara aykırı amaclarla
kullanılması.
12.2. Yukarıda tanımlanan durumlarda TOTEK Yönetim Kurulu gerekli kanıtları elde ettikten sonra TOTEK sertiﬁkalı hekimi savunmada bulunmak üzere
davet eder. Sertiﬁkanın iptali ya da iptal edilmemesi yönündeki gerekçeli kararında TOTEK Yönetim Kurulu tümüyle bağımsızdır. TOTEK, iptal sonrası
sertiﬁkanın TOTEK’na geri verilmesini sağlar.
XIII. ADAYLARIN VE SERTİFİKALI KİŞİLERİN DOSYALARI
Madde 13. Eski ve yeni adayların ve TOTEK sertiﬁkalı kişilerin dosyaları gizli
tutulur ve TOTEK Başkanı, Yönetim Kurul Üyeleri ve TOTEK’de o sırada
görevli olanlar dışındaki kişiler tarafından yasal bir zorunluluk ortaya çıkmadıkça açılamazlar. Bu dosyaların korunduğu yer TOTBİD’dir.
XIV. YENİDEN BELGELENDİRME (RE-SERTİFİKASYON)
Madde 14. TOTEK sertiﬁkasına sahip olanlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirmek için değerlendirilirler. Değerlendirmede TTB-STE Kredilendirme esas
olarak alınır, ayrıca TOTEK sınav ve eğitim komisyonunca belirlenen ve TOTEK yönetim kurulunca onaylanan değerlendirme kriterleri dikkate alınarak
uygulanır.

