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ÖNSÖZ

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Eğitim Konseyi
(TOTEK) 3 Kasım 2009 tarihinde 21. Ulusal Kongrede gerçekleştirilen Genel
Kurulun ardından görevine başlamış ve 31 Ekim 2011 tarihinde görevini yeni yöne-
tim kuruluna devretmiştir.

İki yıl süren emek yoğun beşinci çalışma döneminde Organizasyon Şeması
oluşturulmuş, Stratejik Plan çalışmaları yürütülmüş ve TOTEK Eğitim Takvimi
geliştirilerek uygulanmıştır. TOTEK 2009-2011 Beşinci Dönemi içerisinde 16-20
Şubat 2010 tarihlerinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve 9-12 Mart 2011 tarih-
lerinde de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Başkanlıkları’nın ev sahipliğinde Temel Bilimler ve Araştırma Okulları (TBAO)
gerçekleştirilerek 249 ortopedi ve travmatoloji uzmanlık öğrencisi mezun edilmiştir.
2004 yılından beri sürdürülen TBAO’ından mezun olan öğrencilerle birlikte mezun
sayısı toplamda 867’ye ulaşmıştır. Böylelikle on yılda 1000’e ulaşması hedeflenen
mezun sayısına biraz daha yaklaşılmıştır. TOTEK’in 2009-2011 yıllarını kapsayan
beşinci dönemi içerisinde 30 Eylül-2 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul’da ilk kez 126
meslektaşımızın katılımıyla Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)-Klinik Bilgi Yenileme
Kursu düzenlenmiştir. Bu yıl 22-24 Eylül 2011 tarihleri arasında tekrar İstanbul’da
Şişli Etfal Hastanesinin toplantı salonunda 150 meslektaşımızın katılımıyla 2. ÇEP-
Klinik Bilgi Yenileme Kursu gerçekleştirilmiştir. ÇEP-Klinik Bilgi Yenileme Kursu
için yeterlik sınavına kayıt yaptıran meslektaşlarımıza öncelik verilmiştir. Her iki
ÇEP-Klinik Bilgi Yenileme Kursundan toplam 276 meslektaşımız yararlanmıştır.
Gerek TBAO, gerekse ÇEP-Klinik Bilgi Yenileme Kursu, Uzmanlık Eğitimi Gelişim
Sınav (UEGS) süreci ile birlikte değerlendirildiğinde alanımızın altı önemli kaynak
kitabı kapsanmış; böylece gerek ortopedi ve travmatoloji uzmanlık öğrencileri,
gerekse diğer genç meslektaşlarımızın temel bilgi eğitimine büyük oranda olanak
sağlanmıştır. Sürekli tıp eğitiminin önemli kaynağı olan Ortopedi Bilgi Ağı (OBA)
TOTEK’in 2009-2011 döneminde güçlendirilerek kapsama yeni dersler ve seminer-
lerin sunumları eklenmiştir. Dönem içerisinde Web Cast say›s› 41’den 57’ye



ç›kar›lm›ş, OBA’ya 54 Artroplasti videosu, 1. ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu ile
ilgili 74, 2. ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu ile ilgili 60 dolay›nda sunu, TBAO ile
ilgili 41 Web Cast ve uzaktan eğitim için 7 adet konferans eklenmiştir. 

Yeterlik Sınavı 2010 yılı itibarıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi
Anabilim Dalı işbirliğiyle yapılmaya başlanmıştır. 24 Ekim 2010 tarihinde gerçekleş-
tirilen yeterlik sınavının birinci aşamasına 99 aday katılmış ve 79 (% 79,8) aday
sınavda başarılı olmuştur. 2 Ekim 2011 tarihinde yapılan yeterlik sınavının birinci
aşamasına ise 112 meslektaşımız başvurmuştur. Başvuran meslektaşlar›m›zdan 97’si
s›nava girmiş ve 39’u (%40) başar›l› olmuştur. 28 Kasın 2010 tarihinde gerçekleşti-
rilen yeterlik sınavının ikinci aşamasına 83 meslektaşımız katılmış ve 46’sı (% 55.4)
başarılı olmuştur. 23 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilen yeterlik s›nav›n›n 2. aşa-
mas›na 68 meslektaş›m›z kat›lm›ş ve 49 (% 72) başar›l› olmuştur. Bu sınavlarla bir-
likte 2011 yarıyılı itibariyle toplam 535 TOTEK Üyemizin 265’inin sınavla yeterlik
belgesi aldığı görülmüştür. European Board of Orthopaedics and Traumatology
(EBOT) sınavına TOTBİD-TOTEK yeterlik sınavında başarılı olan 2010 yılında 3 ve
2011 yılında 6 meslektaşımız başvurmuştur. 2010 yılında EBOT sınavına başvuran
meslektaşlarımızın hepsi başarılı olmuştur. 2011 y›l›nda ise 3 meslektaş›m›z bu s›na-
v› başarm›şt›r. EBOT S›nav›nda başar›l› olan meslektaş›m›z toplamda 16’ya ulaşm›ş-
t›r. TOTEK 2009-2011 Beşinci Döneminden bir önceki dönemde Ege Bölgesinde de-
neme amaçlı yapılan UEGS’ı ülke sathına yaygınlaştırılmıştır. 29 Mayıs 2010 ve 28
Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen birinci ve ikinci UEGS’larında sırasıyla 751
asistanın 615’i (%88) ve 696’u (%93) kapsanmıştır. Yine 2009-2011 döneminde ilk
kez 18 Mayıs 2011’de deneme amaçlı olarak gerçekleştirilen EBOT Interim deneme
sınavına yabancı dili ve ulaşılabilirliği nedeniyle seçilmiş 30 ortopedi ve travmatoloji
uzmanlık öğrencisi katılmıştır. Avrupa sathında gerçekleştirilen EBOT Interim dene-
me sınavın başarıyla tamamlayan katılımcıların %32’sini TOTBİD aday üyesi ortope-
di ve travmatoloji uzmanlık öğrencileri oluşturmuştur. Ölçme-değerlendirme boyutun-
da gerek yeterlik sınavı, gerek UEGS ve gerekse EBOT Interim deneme sınavlarında
ülkemize ve Avrupa’ya örnek çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim ve ölçme-değerlendirme etkinliklerinin yanısıra dönem içerisinde akredi-
tasyon komisyonu atama yükseltme ölçütleri, yeniden belgelendirme ve kurum
ziyareti belgelerini hazırlamış ve TOTBİD Yönetim Kurulunun görüşüne sunmuştur.
Ayrıca 22. Ulusal Kongremizde Özel Dal Gününde ilk kez TOTEK’e oturum
ayrılmış ve Journal of Bone and Joint Surgery-British Volume’un editörü Dr. James
Scott bu kapsamda ülkemize davet edilmiştir. 

Dönem süresince araştırma projelerinin desteklenmesi sürdürülmüştür.
Araştırma Projelerine Destek Programın›n başladığı 2005 yılından bu yana toplam 41

ÖNSÖZ

TOTEK Beşinci Dönem 2009–2011

6



proje başvurusu gerçekleşmiştir. Bu projeler için toplam 285.267 TL destek
istemiştir. Ekim 2009-Eylül 2011 döneminde 13 yeni proje başvurusu olmuştur.
Desteklemesi için onay verilen 32 çalışmanın 20’si için fatura karşılığında toplam
116.136 TL ödeme yapılmıştır. Bu ödemelerin 50.847 TL tutarı yönetim kurulu-
muzun görevi devraldığı Ekim 2009 tarihinden sonraki dönem içinde gerçekleşmiştir.
Desteklenen projelerin 15’i tamamlanmış, bunlardan altısı Science Citation Index-
Expanded (SCI-E) veri tabanı kapsamındaki dergilerde yayınlanmıştır. 

Dönem içerisinde atama ve yükseltme ölçütleri geliştirilerek konsey meclisine
niceliğin yan› s›ra niteliğin de göz önüne al›nacağ› yeni kriterlerin getirilmesi plan-
lanm›şt›r.

1-2 Nisan 2011 tarihlerinde 3. Eğitim Çalıştayı Marmara Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde Haydarpaşa Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştay kitabının elek-
tronik sürümü dönem kitabının ekinde sunulmuştur. Dönem içerisinde TOTEK
Asistan Temsilcisi Adayı seçimi ile ilgili yönerge oluşturulmuş ve ortopedi ve trav-
matoloji uzmanlık öğrencisi Dr. Oğuzhan Tanoğlu yönetim kurulu toplantılarına
katılmaya başlamıştır. Ayrıca asistanların Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitim
algılarına yönelik anket bilimsel yaklaşımla geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Ankete
geri dönüş veren 119 ortopedi ve travmatoloji asistanı aldıkları eğitimi yeterli bulduk-
larını belirtmiştir. Bu sonuç eğitim ve araştırma alt yapısını hazırlayan yöneticilerin,
öğretim üyesi ve eğitim sorumlusu eğiticilerin ve konuya kurumsal yaklaşan derne-
ğimizin başarısı olarak değerlendirilebilir. Buna karşın daha önce gerçekleştirilen an-
ketlerde ÇEP algısının eksikliği, asistan karnesi uygulanmasındaki yetersizlik ve asis-
tanların özelikle temel bilimler ve araştırma (tez yazımı) alanında aldıkları eğitimde
eksiklik hisetmeleri önemle ele alınmalıdır. 

TOTEK’in 2009-2011 yıllarını kapsayan beşinci dönemi süresince büyük özveri
ve takım ruhuyla çalışan konsey üyelerine, çalışmalarımızı her zaman destekleyen
başta TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral
olmak üzere TOTBİD Yönetim Kurulunun tüm üyelerine ve TOTBİD sekreteryasına
içtenlikle teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

TOTEK 2009-2011 Beşinci Dönem 
Yönetim Kurulu
Ekim 2011

TOTEK Beşinci Dönem 2009–2011
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Değerli Ortopedi ve Travmatoloji Ailesi Üyeleri,

TOTBİD’in özellikle üzerinde durduğu ve TOTEK tarafından yürütülen eğitim
ve araşt›rma etkinliklerinin beşinci dönemini oluşturan ve 2009-2011 yıllarını içeren
süre; Çalıştay, TBA Okulları, ÇEP-Klinik Gözden Geçirme Kursları, Yeterlik
Sınavları, UEG Sınavları ve EBOT gibi son derece önemli çalışmaları kapsamaktadır.

Bir dönem internet aracılığıyla yapılmaya çalışılan eğitimin, interaktif, yüzyüze
yapılan  eğitimle yer değiştirmiş olduğunu görerek TOTEK’teki devinimi fark ede-
bilmekteyiz. 

2001 yılında kurulan TOTEK, 2011 yılına geldiğimizde, dinamik aşamasını
gerçekleştirmiş, çağdaş ilkeler doğrultusunda adımlarını atmış, günün doğrularını
araştırmış ve sonuçlarını görmeye başlamıştır. 

İşte örneği; “EBOT’a katılıp başarı elde eden onlarca arkadaşımız”.

Doğrular hep araştırılacak, doğru bilgi birikiminden TOTBİD ailesi yararlan-
mayı sürdürecek, bu da TOTEK yeni yönetici arkadaşlarımıza onur kaynağı olacaktır. 

Hepinizi kutluyor, başarı ekseninde devam eden çalışmalarınızın tüm hızıyla
devam edeceğine inanıyorum.

Başta TOTEK başkanı Prof. Dr. Feza Korkusuz olmak üzere, yönetim kurulu
üyeleri, ve önceki başkanlara teşekkürler ediyor, saygılar sunuyorum.

Dr. Mahmut Nedim Doral 
TOTBİD Başkanı
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TOTEK 2009-2011 Beşinci Dönem Başkan›n›n Yaz›s›

Eğitim araçlarındaki hızlı değişim bizlere dün hayalini bile kuramadığımız yeni
bilgi kapılarını açıyor. Kaynaklarımızdaki artış ne yazık ki çoğu zaman bilgi
kirliliğini de beraberinde getiriyor. Eskiden elimize sınırlı sayıda ulaşan makale ve
kitaplar yolumuzu aydınlatırken bugün elektronik ağın içinde aradığımız öz bilgiye
ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Bizler geçmiş yıllara oranla çok daha fazla sayıda yurt
içi ve yurt dışı bilimsel etkinliğe katılırken ne yazık ki kanıt değeri yüksek çalışmalar
yerini zaman zaman sanayinin yönlendirdiği konulara b›rak›yor. Buna karşın ortope-
di ve travmatoloji alanında edinilen bilginin beceri ve daha sonra da ustalık düzeyin-
de tutuma dönüşmesi gerekiyor.

2009-2011 döneminde bilgi, beceri ve tutum eğitimi bağlamında TOTEK Eğitim
Takvimi geliştirilerek uygulanmıştır. 16-20 Şubat 2010 tarihlerinde Gülhane Askeri
Tıp Akademisi ve 9-12 Mart 2011 tarihlerinde de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlıkları’nın ev sahipliğinde Temel
Bilimler ve Araştırma Okulları (TBAO) gerçekleştirilerek 249 yeni mezun
verilmiştir. 2004 yılından beri sürdürülen TBAO’ından mezun olan öğrencilerle bir-
likte mezun sayısı toplamda 867’ye ulaşmıştır. Böylelikle on yılda 1000’e ulaşması
hedeflenen mezun sayısına biraz daha yaklaşılmıştır. 30 Eylül-2 Ekim 2010 tarih-
lerinde İstanbul’da ilk kez 126 meslektaşımızın katılımıyla Çekirdek Eğitim
Programı (ÇEP)-Klinik Bilgi Yenileme Kursu gerçekleştirilmiştir. Bu yıl 22-24 Eylül
2011 tarihlerinde yine İstanbul’da Şişli Etfal Hastanesinin toplantı salonunda 150
meslektaşımızın katılımıyla 2. ÇEP-Klinik Bilgi Yenileme Kursu düzenlenmiştir. Bu
kurslarda yeterlik sınavına kayıt yaptıran meslektaşlarımıza öncelik verilmiştir.
Dönem içerisinde gerçekleştirilen her iki ÇEP-Klinik Bilgi Yenileme Kursundan
toplam 276 meslektaşımız yararlanmıştır. Gerek TBAO, gerekse ÇEP-Klinik Bilgi
Yenileme Kursu, Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınav (UEGS) süreci ile birlikte
değerlendirildiğinde alanımızın altı önemli kaynak kitabı kapsanmış; böylece gerek
ortopedi ve travmatoloji uzmanlık öğrencileri, gerekse diğer genç meslektaşlarımızın
temel bilgi eğitimine önemli katkı sağlanmıştır. Sürekli tıp eğitiminin önemli kaynağı
olan Ortopedi Bilgi Ağı (OBA) TOTEK’in 2009-2011 döneminde güçlendirilerek
kapsama yeni dersler ve seminerlerin sunumları eklenmiştir. Dönem içerisinde Web
Cast say›s› 41’den 57’ye ç›kar›lm›ş, OBA’ya 54 Artroplasti videosu, 1. ÇEP Klinik
Bilgi Yenileme Kursu ile ilgili 74, 2. ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu ile ilgili 66
sunu TBAO ile ilgili 41 Web Cast ve uzaktan eğitim için 7 adet konferans
eklenmiştir. 
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Yeterlik Sınavı 2010 yılı itibarıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) yerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı işbirliğiy-
le yapılmaya başlanmıştır. 24 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilen yeterlik sınavının
birinci aşamasına 99 aday katılmış ve 79 (% 79,8) aday sınavda başarılı olmuştur.
2 Ekim 2011 tarihinde yapılan yeterlik sınavının birinci aşamasına ise 112 meslek-
taşımız başvurmuştur. Başvuran meslektaşlar›m›zdan 97’si s›nava girmiş ve 39’u
(%40) başar›l› olmuştur. 28 Kasın 2010 tarihinde gerçekleştirilen yeterlik sınavının
ikinci aşamasına 83 meslektaşımız katılmış ve 46’sı (% 55.4) başarılı olmuştur.
23 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilen yeterlik s›nav›n›n 2. aşamas›na 68 meslekta-
ş›m›z kat›lm›ş ve 49 (% 72) başar›l› olmuştur. Bu sınavlarla birlikte 2011 yarıyılı iti-
bariyle toplam 584 TOTEK Üyemizin 314’inin sınavla yeterlik belgesi aldığı görül-
müştür. European Board of Orthopaedics and Traumatology (EBOT) sınavına TOT-
BİD-TOTEK yeterlik sınavında başarılı olan 2010 yılında 3 ve 2011 yılında 6 mes-
lektaşımız başvurmuştur. 2010 yılında EBOT sınavına başvuran meslektaşlarımızın
hepsi başarılı olmuştur. 2011 y›l›nda ise 3 meslektaş›m›z bu s›nav› başarm›şt›r. TO-
TEK 2009-2011 Beşinci Döneminden bir önceki dönemde Ege Bölgesinde deneme
amaçlı yapılan UEGS’ı yaygınlaştırılmıştır. 29 Mayıs 2010 ve 28 Mayıs 2011 tarih-
lerinde ulusal ölçekte gerçekleştirilen birinci ve ikinci UEGS’larında sırasıyla 751
asistanın 615’i (%88) ve 696’u (%93) kapsanmıştır. Yine 2009-2011 döneminde ilk
kez 18 Mayıs 2011’de deneme amaçlı olarak gerçekleştirilen EBOT Interim deneme
sınavına yabancı dili ve ulaşılabilirliği nedeniyle seçilmiş 30 ortopedi ve travmatolo-
ji uzmanlık öğrencisi katılmıştır. Avrupa ölçeğinde gerçekleştirilen EBOT Interim
deneme sınavın başarıyla tamamlayan katılımcıların %32’sini      TOTBİD aday üye-
si ortopedi ve travmatoloji uzmanlık öğrencileri oluşturmuştur. Ölçme-değerlendirme
boyutunda gerek yeterlik sınavı, gerek UEGS ve gerekse EBOT Interim deneme
sınavlarında ülkemize ve Avrupa’ya örnek çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim ve ölçme-değerlendirme etkinliklerinin yanısıra dönem içerisinde akred-
itasyon komisyonu atama yükseltme ölçütleri, yeniden belgelendirme ve kurum
ziyareti belgelerini hazırlamış ve TOTBİD Yönetim Kurulunun görüşüne sunmuştur.
Eğitim takviminin yanısıra Organizasyon Şeması geliştirilmiş ve Stratejik Plan
çalışmaları tamamlanmıştır. 

Bu dönemde ayrıca Ulusal Kongremizde Özel Dal Gününde ilk kez TOTEK’e
oturum ayrılmış ve Journal of Bone and Joint Surgery-British Volume’un editörü
Dr. James Scott bu kapsamda ülkemize davet edilmiştir. 

Dönem süresince araştırma projelerinin desteklenmesi sürdürülmüştür.
Araştırma Projelerine Destek Programın›n başladığı 2005 yılından bu yana toplam
41 proje başvurusu gerçekleşmiştir. Bu projeler için toplam 285.267 TL destek iste-
miştir. Ekim 2009-Eylül 2011 döneminde 13 yeni proje başvurusu olmuştur.



Desteklemesi için onay verilen 32 çalışmanın 20’si için fatura karşılığında toplam
116.136 TL ödeme yapılmıştır. Bu ödemelerin 48.654 TL tutarı yönetim kurulu-
muzun görevi devraldığı Ekim 2009 tarihinden sonraki dönem içinde gerçekleşmiştir.
Desteklenen projelerin 15’i tamamlanmış, bunlardan altısı Science Citation Index-
Expanded (SCI-E) veri tabanı kapsamındaki dergilerde yayınlanmıştır. 

1-2 Nisan 2011 tarihlerinde 3. Eğitim Çalıştayı Marmara Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde Haydarpaşa Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştay kitabının elek-
tronik sürümü dönem kitabının ekinde sunulmuştur. 

Dönem içerisinde TOTEK Asistan Temsilcisi Adayı seçimi ile ilgili yönerge
oluşturulmuş ve ortopedi ve travmatoloji uzmanlık öğrencisi Dr. Oğuzhan Tanoğlu
yönetim kurulu toplantılarına katılmaya başlamıştır. Ayrıca asistanların Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanlık Eğitim algılarına yönelik anket bilimsel yaklaşımla geliştiril-
miş ve uygulanmıştır. Ankete geri dönüş veren 119 ortopedi ve travmatoloji asistanı
aldıkları eğitimi yeterli bulduklarını belirtmiştir. Bu sonuç eğitim ve araştırma alt
yapısını hazırlayan yöneticilerin, öğretim üyesi ve eğitim sorumlusu eğiticilerin ve
konuya kurumsal yaklaşan derneğimizin başarısı olarak değerlendirilebilir. Buna
karşın daha önce gerçekleştirilen anketlerde ÇEP algısının eksikliği, asistan karnesi
uygulanmasındaki yetersizlik ve asistanların özelikle temel bilimler ve araştırma (tez
yazımı) alanında aldıkları eğitimde eksiklik hisetmeleri önemle ele alınmalıdır. 

TOTEK 2009-2011 Beşinci Dönem çalışmalarını her zaman destekleyen
TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral’a ve tüm
Yönetim Kurulu üyelerine, TOTBİD Sekreteryasına, özverili çalışmaları nedeniyle
TOTEK 2009-2011 Beşinci Dönem Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarıma ve TOTEK
Komisyonlarının Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerine teşekkür ederim.

2011-2013 Alt›nc› Dönem çal›şmalar›n› gerçekleştirecek yeni TOTEK yönetim
kurulu üyelerinin görevlerini güven, inanç ve sorumlulukla yerine getireceklerine
içtenlikle inan›yorum. 

Saygılarımla,

Dr. Feza Korkusuz
TOTEK 2009-2011 Beşinci Dönem
Yönetim Kurulu Başkanı
Ekim 2011
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TOTEK 2009-2011 BEŞİNCİ DÖNEM YÖNETİM KURULU*

Dr. Feza Korkusuz
(Başkan)

Dr. Semih Aydoğdu
(Önceki Başkan)

Dr. Önder Kılıçoğlu
(Sayman)

Dr. Volkan Öztuna
(Sekreter)

Dr. Mustafa Karahan Dr. Hayrettin KesmezacarDr. Mehmet Arazi

Dr. Önder Kalenderer Dr. Emel GönenDr. Tuğrul Eren

* TOTEK Yönetim ve Denetim Kurullarında daha önce görev yapmış hocalarımızın bilgilerine elek-
tronik sayfamızdan (http://www.totbid.corg.tr/Content.aspx?p=1659) ulaşabilirsiniz.
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TOTEK 2009-2011 BEŞİNCİ DÖNEM DENETİM KURULU

Dr. Ahmet Turan Ayd›n
(Başkan)

Dr. Sait Ada Dr. Yal›m Ateş
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TOTEK 2009-2011 BEŞİNCİ DÖNEM YÖNETİM KURULU
RAPORU
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyinin kuruluş amaçlar› ve görevle-

ri Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Yönetmeliğinin 15.
Maddesinde (www.totbid.org.tr) ayr›nt›land›r›lm›şt›r. Bu maddede belirtildiği üzere
Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji eğitim standartlar›n›n yükseltilmesi amac›yla
2001 y›l›nda kurulan TOTEK aşağ›da belirtilen dört temel alanda etkinlikler gösterir.

TOTBİD Yönetmeliğinin 15. Maddesi
(1) Uzmanl›k eğitimi standartlar›n› belirlemek üzere çal›şmalar yapmak, Türkiye’de

ideal Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi için gerekli altyap› koşullar›n›n asgari
standartlar›n› tan›mlay›c› araşt›rmalar yapmak, elde edilen bilgileri eğitim
kurumlar›yla paylaşmak, kurumlar›n bu konudaki çal›şmalar›na destek olmak,
eksiklikleri gidermede yol gösterici olmak,

(2) Uzmanl›k sonras› eğitimi teşvik etmek ve bilimsel düzeyi denetlemek amac›yla
s›navlar düzenlemek ve belirli özelliklere sahip uzmanlar aras›ndan bu s›nav›
başaranlar› belgelendirmek (Sertifikasyon),

(3) Ortopedi ve Travmatoloji alan›nda akademik yükseltmeler için gerekli
önkoşullar› tan›mlamak amac›yla çal›şmalar yapmak ve

(4) Bilimsel araşt›rmalar›n desteklenmesi, Ortopedi ve Travmatoloji de TEMEL ve
KLİNİK bilimleri içeren yaz kursu düzenlenmesi, elektronik öğrenme
konular›nda çal›şma yapmak.
Çalışma ilkeleri yönerge ile belirlenen TOTEK’in etkinlikleri TOTBİD Yönetim

Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra Genel Kurul’un onayına sunulur.
TOTEK, TOTBİD’in bir alt çalışma grubudur. TOTBİD Tüzük ve Yönergeleri kap-
samında, kuruluş amaç ve konularında özerk bir biçimde çalışır. TOTEK’ in eğitim
etkinlikleri ve çalışma alanı ile ilgili mali gereksinimleri de TOTBİD tarafından
desteklenir.

TOTEK 2009-2011 Beşinci dönemi süresince yönerge düzenleme çalışmaları
TOTBİD yönetim kurulu ile birlikte yürütülmüş ve konsey meclisinin görüşüne sunul-
muştur. Yönerge çalışmaları iki ana başlık altında değerlendirilebilir. İlk çalışma
TOTBİD’in avukatı sayın İsmail Atak ile birlikte gerçekleştirilmiş ve TOTEK yöner-
gesinde TOTBİD yönetmeliğine aykırı maddeler giderilmiştir. Değişikliklerin
arasında Genel Kurul teriminin Konsey Meclisine çevrilmesi, denetleme kurulunun ve
saymanın feshi gibi unsurlar bulunmaktadır. Yine bu bağlamda konseyin oluşumu ve
yapısı yeniden düzenlenmiş, tanımlar yapılmış, kuruluş amaç, çalışma biçimi ve
ilkeleri belirlenmiş ve alt çalışma grupları yeniden tanımlanmıştır. İkinci ana başlık
altında (1) eğitimin vazgeçilmez bileşeni olan araştırma etkinliklerini özendirilmesi ve
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desteklenmesi, (2) Amaçları doğrultusunda eğitim ile ilgili takvim, organizasyon şe-
ması ve stratejik planı oluşturarak uygulanmasınının TOTBİD’e önerilmesi, (3) yöne-
tim kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın bir ortopedi ve travmatoloji uzmanlık
öğrencisi temsilcisinin katılması, (4) son sene asistanlarının eğitim sürelerini belgele-
mek koşuluyla yeterlik sınavının ilk aşamasına girebilmesi ve (5) Uzmanlık Eğitimi
Gelişim Sınavı’nın (UEGS) düzenlenmesi konuları 31.10.2011 de gerçekleştirilecek
konsey meclisinin gündemine taşınmıştır (EK 1).

TOTBİD’in Yeterlik Kurulu olan TOTEK, etkinliklerini gerçekleştirirken Türk
Tabipler Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK)
(www.ttb.org.tr/udek), TTB-UDEK Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK), Avrupa Tıp Uz-
manları Birliği-the European Union of Medical Specialists (UEMS) (www.uems.net)
ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Konseyi’nin-the European Board of Orthopae-
dics and Traumatology (EBOT) (www.ebotexam.org) ilkelerini de izler.

TTB-UDEK-UYEK Yönergesi, Tıpta Uzmanlık Derneklerine “uzmanlık eğiti-
minin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesini sağlayarak, topluma sunulan
sağlık hizmetinin niteliğini iyileştirilmesi” görevini verir. TOTEK, TOTBİD adına
TTB-UDEK-UYEK Yönergesi Madde 1.a uyarınca “ortopedi ve travmatoloji
uzmanlık eğitiminin standartlarının yükselmesini sağlayarak ve uzmanlık eğitimi
veren kuruluşların eğitici, eğitim programı ve teknik ve eğitsel alt yapısının
yeterliğini belirleyerek uzmanlık eğitiminin kalitesinin iyileşmesine yardımcı olur.”
ve Madde 1.b uyarınca da “Gönüllü olarak belgelendirilmek isteyen uzman hekim-
lerin, belirlenen asgari eğitim standartlarında uzmanlık eğitimini tamamlayıp
tamamlamadığını değerlendirir. Bu özelliklere uyanları yeterlik sınavlarına alır ve
başarılı olanlara yeterlik belgesi verir. Yeterlik belgesini verdiği hekimlerin yeterlik-
lerini (yeniden belgelendirme) belirli aralarla değerlendirir.”. TTB-UDEK-UYEK
Yeterlik Kurulu Yönerge Taslağında da belirtildiği gibi TOTEK, TOTBİD Yönetim
Kurulu tarafından, dernek tüzüğüne dayalı olarak ve dernek genel kurulu onayı ile
kurulmuştur. 

Avrupa Birliğine üye ülkeler tarafından 1975 yılında kabul edilen tıp alanında kişi
ve hizmetlerin serbest dolaşımı ilkesi uyarınca temel tıp ve uzmanlık düzeyinde yeterlik-
lerin nitelendirilmesi konusu, 5 Nisan 1993 yılında 93/16/EEC direktifinin yayımlan-
masıyla uygulamaya girmiştir. Bu direktifin 4, 24-26, 29 ve 42. maddeleri uyarınca tıpta
uzmanlık eğitiminin Avrupa sathında asgari koşullarda verilerek belgelenmesi gerek-
mektedir. Yeterlik kurulu ulusal standartları belirlemenin yanısıra (a) eğitim süresi,
(b) içeriği, (c) kalite kontrolü, (d) kapasite kontrolü, (e) eğitime başlama koşulları ve
(f) ölçme-değerlendirme konularında izleme-görüş oluşturma görevini üstlenir.

TOTEK 2009-2011 beşinci dönem yönetim kurulu 21. Ulusal Ortopedi ve Trav-
matoloji Kongresinde gerçekleştirilen 4. TOTEK Genel Kurulunda yeni üyelerinin
belirlenmesinin ardından ilk toplantısını yaparak başkanlığa Dr. Feza Korkusuz’u,
Sekreterliğe Dr. Volkan Öztuna’yı ve Saymanlığa Dr. Önder Kılıçoğlu’nu seçmiştir.
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TOTEK 2009-2011 beşinci döneminde ikisi TOTBİD yönetim kurulu ile birlik-
te olmak üzere toplam 19 yönetim kurulu toplantısı, 1 Çalıştay, 2 TBAO, 2 ÇEP-
Klinik Bilgi Yenileme Kursu, 2 Yeterlik Sınavı, 2 Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı
ve 1 EBOT Interim Deneme Sınavı gerçekleştirerek yönergesi çerçevesinde eğitim,
ölçme-değerlendirme ve araştırma etkinliklerine yön vermiştir. Dönem içerisinde
Stratejik Plan geliştirilmiş, Eğitim Takvimi oluşturulmuş ve Organizasyon Şeması
hazırlanmıştır. Yine aynı dönem içinde TOTBİD’e baş vuran 13 araştırma projesi
TOTEK’in ilgili çalışma grubu tarafından değerlendirilmiş ve 5’i desteklenmiştir. 7
proje başvurusu ise değerlendirme aşamasındadır. TOTEK 2009-2011 Beşinci döne-
mi ilk yönetim kurulu toplantısında Stratejik Plan taslağı çerçevesinde iş-zaman çi-
zelgesi oluşturulmuş ve hedeflerini belirlemiştir. 

Hedefler ve gerçekleşme durumlar› Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. TOTEK 2009-2011 Beşinci Dönem Hedefleri ve Gerçekleşme
Durumlar›

Hedefler Gerçekleşme
1. Eğitim altyapısını geliştirmek üzere E-kütüphane ve Ortopedi 

Bilgi Ağı (OBA) hizmetlerini aksatmadan sürdürmek ve 
anadilimizde 3 adet kitap yazılmasını sağlamak,

2. 2’şer adet Temel Bilimler ve Araştırma Okullu ve Çekirdek 
Eğitim Programı (ÇEP) Klinik Bilgi Yenileme Kursunu 
gerçekleştirmek,

3. 2010 ve 2011 yıllarında Yeterlik ve Tıpta Uzmanlık Gelişim 
Sınavlarını başarıyla gerçekleştirmek,

4. Araştırma Projesi Başvurularını %10 oranında arttırmak,
5. Tıpta Uzmanlık Öğrencisi temsilcisi adayını TOTEK Yönetim 

Kurullarına katmak,
6. Tıpta Uzmanlık Öğrencileri ve Eğitim Sorumlularına yönelik 

anket çalışmasını bilimsel düzeyde gerçekleştirmek ve dernek 
ile paylaşmak,

7. 2011 yılında 3. Eğitim Çalıştayını geniş katılımla gerçekleştirmek,
8. Kurum ziyaretlerini başlatarak kurumların %50’sinin eğitim 

standartlarını saptamak,
9. Asistan karnelerinin tüm Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık 

Öğrencileri tarafından kullanılmasını sağlamak,
10. Atama ve yükseltme ölçütlerinin uygulanmasını özendirmek 

11. Yeniden belgelendirme için sertifika sahiplerine portfolyo örneği 
oluşturmak.
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(a) E-kütüphane hizmetlerinde azalma olmasına karşın OBA hizmetleri
geliştirilerek sürdürülmüştür. E-kütüphane hizmetlerinde aksaklık ulusla-
rarası yayınevlerinin kurumsal abonelik hizmetlerini sağlamada strateji
değiştirmeleri ve kişisel aboneliğe yönlendirmeleri nedeniyle olmuştur.
Türkçe 3 adet kaynak kitabı yazılması TOTEK Yönetim Kurulunda kara-
ra bağlanmış ve bu doğrultuda çalışmalar sürdürülmektedir.

(b) Kurum ziyaretlerine başlanmasıyla ilgili tüm hazırlıklar tamamlanmış ve
konu TOTBİD Yönetim Kurulunun gündemine taşınmıştır. TOTBİD
Başkanının 18.04.2011 tarih ve 108 sayılı yazısı ile “kurum ziyaretlerinin
bir sonraki yönetim süresine ertelenmesi” kararlaştırılmıştır.

(c) Asistan karnelerinin tüm asistanlarınca kullanılıp kullanılmadığını
araştıran bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Ancak 2010 yılında
gerçekleştirilen asistan anketinde 2008 yılına oranla ÇEP’in ve asistan kar-
nesinin uygulanmaları konusunda azalma olduğu belirlenmiştir.

(d) Tavsiye niteliğinde olan atama ve yükseltme ölçütlerinin aralarında
TOTBİD ve TOTEK Yönetim Kurulu üyeliği yapmış bazı öğretim üyele-
ri ve eğitim sorumluları tarafından dahi uygulanmadığı gözlenmiş ve
TOTEK bu konuda fazla sayıda sözlü ve yazılı eleştiri almıştır. Bu neden-
le bu konunun konsey meclisinde görüşmeye açılmasına karar verilmiştir.

TOTEK’in iki yıllık çalışma dönemin değerlendirildiğinde geliştirilmeye açık
bazı başlıkların gündeme getirilmesinde yarar görülmektedir.

(1) TOTEK yönergesi gereği TOTBİD ile eşgüdüm ve işbirliği içerisinde
çalışmalıdır. Eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanabilmesi için TOTEK yönergesinin
4.2 Maddesi Yönetim Kurulunu “Genel Kurul üyeleri arasından belirlenecek 9
üyeden ve TOTBİD Başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesinden
oluşur.” şeklinde tanımlamıştır. TOTEK yönergesinin 7.1 Maddesi de “TOTEK
Yönetim Kurulu, seçim esasları madde 4.2’de belirlenmiş esaslara göre belir-
lenmiş 10 üyeden oluşur.” ibaresini içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması
eşgüdüm ve işbirliği açısından önemli görülmektedir. Eşgüdüm ve işbirliğinin
arttırılması için TOTBİD Yöntmeliğinin 15. Maddesine “TOTBİD Yönetim
Kurulunun 2 olağan toplantısından birisine TOTEK Başkanının doğrudan davet
edilir ve toplantının ilk gündem maddesinin eğitim ve araştırma başlığı
olmasına özen gösterilir.” ibaresinin eklenmesi önerilir.
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(2) TOTEK görevleri gereği Yüksekeğitim Kurulu (YÖK), Sanayi Teknoloji ve
Bilim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Avrupa Birliği, Sağlık Bakanlığı
Eğitim Genel Müdürlüğü, Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), EBOT, TTB, UDEK
ve UYEK gibi ulusal ve uluslararası kamu veya sivil toplum kuruluşları ile yakın
ilişki ve iletişim içerisinde olmalıdır. Değişimin hızla yaşandığı günümüzde
eğitim ve araştırma konularında gelişmeyi izlemek ve TOTEK’in oluşturduğu
bilgi ve deneyimi bu kurum ve kuruluşlarla paylaşabilmek için etkin olmak ge-
rekir. Eğitim ve araştırma başlıklarında TOTBİD’in TOTEK’i doğrudan yetki-
lendirmesi üyelerimizin Avrupa Birliği projeleri başta olmak üzere bazı eğitim
ve araştırma olanaklardan daha çabuk ve fazla yararlanmasını sağlayabilecektir.

(3) 1996 yılı Ekim ayında alınan 21 sayılı karar gereği TOTBİD Yönetmeliğinin 12.
Maddesi 2. Fıkrası uyarınca TOTBİD Yönetim Kuruluna bağlı “Araştırma
Grubu” kurulmuştur. Araştırma Grubu 17.08.2002 tarihinde “Araştırma-
Geliştirme Komisyonu adıyla TOTEK’e bağlanmıştır. Günümüzde TOTBİD
Yönetmeliğini 15.4 ve TOTEK Yönergesinin 5.2.4 maddeleri “bilimsel
araştırmaların desteklenmesi” hususunda TOTEK’e görev olarak vermesine
karşın araştırma başlığının TOTEK yönergesine daha anlaşılır şekilde eklen-
mesi gerekmektedir. Bu doğrultuda TOTEK’in yeni yönergesine madde eklen-
miştir (Ek 1). 

(4) Türkçe kaynak kitapların henüz yazılmamış olmasına karşın dilimizde kaynak
oluşturmak üzere (a) TOTBİD dergisinin davetli editörlerinin ÇEP doğrultusun-
da başlıkları ele almaları, (b) TBAO ve ÇEP-Klinik Bilgi Yenileme Kurslarının
sunumlarının OBA’ya eklenmesi ve (c) yine bu okullar ve kursların ders
notlarının hazırlanmış olması eğitim araçları eksiğini önemli oranda gidermiştir.

31 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştireceğimiz konsey meclisimizin gündemine
iki önemli yönerge değişikliğinin getirilmesi planlamıştır. Bunların birincisi 5 numa-
ralı hedefimizde de belirtildiği üzere TOTEK’e asistan temsilcisi seçimi ilkelerinin
görüşülerek karara bağlanması ve ikincisi de son sene asistanlarının Avrupa’da oldu-
ğu gibi yeterlik sınavının yazılı aşamasına girmesinin sağlanmasıdır.

Eğitim ve araştırma etkinliklerinin merkezinde Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanlık Öğrencileri bulunmaktadır. Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanarak 5 yıllık
eğitimlerine başlayan ortopedi ve travmatoloji uzmanlık öğrencilerinin alana lisans
eğitimleri aşamalarında özendirilmeleri için çalışmaların yapılması eğitim kalitesini
arttıracaktır. Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitiminde eğiticilerin rolü
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yadsınamaz. Dönem içerisinde eğitim takvimine yerleştirilerek düzenlenen TBAO ve
ÇEP-Klinik Bilgi Yenileme Kursları gerek uzmanlık öğrencisi gerekse eğiticilerin
bilgi eğitimine katkıda bulunmaktadır. Beceri eğitimi ise ağırlıklı olarak TOTBİD
şubeleri ile diğer alan derneklerinin temel kurslarında ele alınmaktadır. Beceri eğiti-
minin yapılandırılması ve takvime alınması önemlidir. Beceri eğitiminin yanısıra
tutum eğitimi de önemle ele alınmalıdır. 

2009-2011 döneminde bilgi, beceri ve tutum eğitimi bağlamında TOTEK Eğitim
Takvimini geliştirerek uygulanmıştır. 16-20 Şubat 2010 tarihlerinde Gülhane Askeri
Tıp Akademisi ve 9-12 Mart 2011 tarihlerinde de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlıkları’nın ev sahipliğinde Temel
Bilimler ve Araştırma Okulları (TBAO) düzenlenmiş ve bu okullardan 249 yeni me-
zun verilmiştir. 2004 yılından beri sürdürülen TBAO’ından mezun olan öğrencilerle
birlikte toplam mezun sayısı 867’ye ulaşmıştır. Böylelikle on yılda 1000’e ulaşması
hedeflenen mezun sayısına biraz daha yaklaşılmıştır. 16-20 Şubat 2010 tarihlerinde
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ev sahipliğinde düzenlenen TBAO’na okula
kaynak olarak gösterilen Orthopaedic Basic Science kitabının ve Journal of
Orthopaedic Research dergisinin editörlerinden Dr. Joseph Buckwalter davet edil-
miştir. Dr. Buckwalter bu okulda dört ders anlatmış ve ülkemizdeki temel bilimler ve
araştırma eğitiminden etkinlendiğini belirterek örneklerinin Amerika Birleşik Devlet-
lerinde de uygulanmasını gerektiğinin altını çizmiştir. 30 Eylül-2 Ekim 2010 tarihle-
rinde İstanbul’da ilk kez 126 meslektaşımızın katılımıyla Çekirdek Eğitim Programı
(ÇEP)-Klinik Bilgi Yenileme Kursu gerçekleştirilmiştir. Bu yıl 22-24 Eylül 2011
tarihlerinde yine İstanbul’da Şişli Etfal Hastanesinin toplantı salonunda 150 meslek-
taşımızın katılımıyla 2. ÇEP-Klinik Bilgi Yenileme Kursu düzenlenmiştir. Bu
kurslarda yeterlik sınavına kayıt yaptıran meslektaşlarımıza öncelik verilmiştir.
Dönem içerisinde gerçekleştirilen her iki ÇEP-Klinik Bilgi Yenileme Kursundan
toplam 276 meslektaşımız yararlanmıştır. Gerek TBAO, gerekse ÇEP-Klinik Bilgi
Yenileme Kursu, Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınav (UEGS) süreci ile birlikte
değerlendirildiğinde alanımızın altı önemli kaynak kitabını kapsanmış; böylece gerek
ortopedi ve travmatoloji uzmanlık öğrencileri, gerekse diğer genç meslektaşlarımızın
temel bilgi eğitimine önemli katkı sağlanmıştır. Sürekli tıp eğitiminin önemli kaynağı
olan Ortopedi Bilgi Ağı (OBA) TOTEK’in 2009-2011 döneminde güçlendirilerek
kapsama yeni dersler ve seminerlerin sunumları eklenmiştir. 

Yeterlik Sınavı 2010 yılı itibarıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) yerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı işbirliğiyle
yapılmaya başlanmıştır. 24 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilen yeterlik sınavının
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birinci aşamasına 99 aday katılmış ve 79 (% 79,8) aday sınavda başarılı olmuştur.
2 Ekim 2011 tarihinde yapılan yeterlik sınavının birinci aşamasına ise 110 mes-
lektaşımız başvurmuştur. Başvuran meslektaşlar›m›zdan 97’si s›nava girmiş ve 39’u
(% 40) başar›l› olmuştur. 28 Kasın 2010 tarihinde gerçekleştirilen yeterlik sınavının
ikinci aşamasına 83 meslektaşımız katılmış ve 46’sı (% 55.4) başarılı olmuştur. 23
Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilen yeterlik s›nav›n›n 2. aşamas›na 68 meslektaş›-
m›z kat›lm›ş ve 49 (% 72) başar›l› olmuştur. Bu sınavlarla birlikte 2011 yılı itibariy-
le toplam 584 TOTEK Üyemizin 314’inin sınavla yeterlik belgesi aldığı görülmüştür.
European Board of Orthopaedics and Traumatology (EBOT) sınavına TOTBİD-TO-
TEK yeterlik sınavında başarılı olan 2010 yılında 3 ve 2011 yılında 6 meslektaşımız
başvurmuştur. 2010 yılında EBOT sınavına başvuran meslektaşlarımızın hepsi ba-
şarılı olmuştur. 2011 y›l›nda ise 3 meslektaş›m›z bu s›nav› başarm›şt›r. EBOT
S›nav›n› başaran meslektaşlar›m›za say›s› böylece 16’ya yükselmiştir. Bu
meslektaşlar›m›zsa yak›n gelecekte TOTBİD-TOTEK Yeterlik S›nav›na ve
TOTEK’in gerçekleştirmekte olduğu tüm eğitim ve araşt›rma etkinliklerine
kat›lmalar› veya destek vermeleri beklenmektedir. TOTEK 2009-2011 Beşinci Döne-
minden bir önceki dönemde Ege Bölgesinde deneme amaçlı yapılan UEGS’ı
yaygınlaştırılmıştır. 29 Mayıs 2010 ve 28 Mayıs 2011 tarihlerinde ulusal ölçekte ger-
çekleştirilen birinci ve ikinci UEGS’larında sırasıyla 751 asistanın 615’i (%88) ve
696’u (%93) kapsanmıştır. Ülke sathında eş zamanlı olarak 38 ilde ve 78 merkezde
gerçekleştirilen sınava tüm eğitim ve araştırma klinikleri katılmıştır. Yine 2009-2011
döneminde ilk kez 18 Mayıs 2011’de deneme amaçlı olarak gerçekleştirilen EBOT
Interim deneme sınavına yabancı dili ve ulaşılabilirliği nedeniyle seçilmiş 30 ortope-
di ve travmatoloji uzmanlık öğrencisi katılmıştır. Avrupa ölçeğinde gerçekleştirilen
EBOT Interim deneme sınavını başarıyla tamamlayan katılımcıların %32’sini
TOTBİD aday üyesi ortopedi ve travmatoloji uzmanlık öğrencileri oluşturmuştur.
Ölçme-değerlendirme boyutunda gerek yeterlik sınavı, gerek UEGS ve gerekse
EBOT Interim deneme sınavlarında ülkemize ve Avrupa’ya örnek çalışmalar gerçek-
leştirilmiştir. 

Eğitim ve ölçme-değerlendirme etkinliklerinin yanısıra dönem içerisinde akred-
itasyon komisyonu atama yükseltme ölçütleri, yeniden belgelendirme ve kurum
ziyareti belgelerini hazırlamış ve TOTBİD Yönetim Kurulunun görüşüne sunmuştur.
Eğitim takviminin yanısıra organizasyon şeması geliştirilmiş ve stratejik plan
çalışmaları tamamlanmıştır. 

Bu dönemde ayrıca Ulusal Kongremizde Özel Dal Gününde ilk kez TOTEK’e
oturum ayrılmış ve Journal of Bone and Joint Surgery-British Volume’un editörü
Dr. James Scott bu kapsamda ülkemize davet edilmiştir. 
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Dönem süresince araştırma projelerinin desteklenmesi sürdürülmüştür.
Araştırma Projelerine Destek Programın başladığı 2005 yılından bu yana toplam
41 proje başvurusu gerçekleşmiştir. Bu projeler için toplam 285.267 TL destek iste-
miştir. Ekim 2009-Eylül 2011 döneminde 13 yeni proje başvurusu olmuştur.
Desteklemesi için onay verilen 32 çalışmanın 20’si için fatura karşılığında toplam
116.136 TL ödeme yapılmıştır. Bu ödemelerin 48.654 TL tutarı yönetim kurulu-
muzun görevi devraldığı Ekim 2009 tarihinden sonraki dönem içinde gerçekleşmiştir.
Desteklenen projelerin 15’i tamamlanmış, bunlardan altısı Science Citation Index-
Expanded (SCI-E) veri tabanı kapsamındaki dergilerde yayınlanmıştır. 

Dönem içerisinde atama ve yükseltme ölçütleri geliştirilerek konsey meclisine
niceliğin yan› s›ra niteliğinde göz önüne al›nacağ› yeni k›riterlerin getirilmesi plan-
lanm›şt›r.

1-2 Nisan 2011 tarihlerinde 3. Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Çalıştayı
Marmara Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Haydarpaşa Yerleşkesinde gerçekleştiril-
miştir. Çalıştay kitabının elektronik sürümü dönem kitabının ekinde sunulmuştur. 

Dönem içerisinde TOTEK Asistan Temsilcisi Adayı seçimi ile ilgili yönerge
oluşturulmuş ve ortopedi ve travmatoloji uzmanlık öğrencisi Dr. Oğuzhan Tanoğlu
yönetim kurulu toplantılarına katılmaya başlamıştır. Ayrıca asistanların Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanlık Eğitim algılarına yönelik anket bilimsel yaklaşımla geliştiril-
miş ve uygulanmıştır. Ankete geri dönüş veren 119 ortopedi ve travmatoloji asistanı
aldıkları eğitimi yeterli bulduklarını belirtmiştir. Bu sonuç eğitim ve araştırma alt
yapısını hazırlayan yöneticilerin, öğretim üyesi ve eğitim sorumlusu eğiticilerin ve
konuya kurumsal yaklaşan derneğimizin başarısı olarak değerlendirilebilir. Buna
karşın daha önce gerçekleştirilen anketlerde ÇEP algısının eksikliği, asistan karnesi
uygulanmasındaki yetersizlik ve asistanların özelikle temel bilimler ve araştırma (tez
yazımı) alanında aldıkları eğitimde eksiklik hisetmeleri önemle ele alınmalıdır.

Eğitimin ayırlmaz bileşeni araştırmadır. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı ola-
bilmek için tez çalışması yapılmalıdır. Ortopedi ve travmatoloji alanında tamam-
lanmış tezler incelendiğinde çoğunun araştırma evreninin güncel konulara yön-
lendirilmediği, iyi bir araştırma sorusunun olmadığı, tasarımının eksik ve hatalı
olduğu ve uluslararası saygın dergilerde yayınlanamadığı görülmektedir.
Gerçekleştirilen asistan anketlerinde de ortopedi ve travmatoloji uzmanlık öğrenci-
lerinin kendilerini araştırma ve tez yazımı konularında eksik hissettikleri
belirlenmiştir. Gerek bu doğrultuda verilecek eğitimlerin arttırılması gerekse deney-
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sel araştırma yapılabilecek laboratuvar ortamlarının hazırlanması ortopedi ve travma-
toloji uzmanlık tezlerinin kalitesini arttıracaktır.

TOTEK 2009-2011 Beşinci döneminde Eğitim Takvimine bağlı kalınarak tüm
etkinliklerin zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilmiştir. Etkinliklere ait ayrıntılı
raporlar dönem kitabının içerisinde ilgili başlıkların altında yer almaktadır. Özverili
çalışmaları nedeniyle yönetim kurulu ve komisyonlarımızın tüm başkan ve üyelerine
ayrıca desteklerini esirgemeyen TOTBİD sekreteryasına teşekkür ederiz. 

Yönetim Kurulu
TOTEK 2009-2011 Beşinci Dönem
Ekim 2011



TOTEK STRATEJİK PLANI

Dr. Mustafa Karahan Koordinatörlüğünde

3 Kas›m 2009 tarihinde 21. Ulusal Kongremizde gerçekleştirilen ilk Yönetim
Kurul toplant›s›nda TOTEK’in beşinci dönem için yol haritas› ve iş-zaman çizelgesi
oluşturularak Stratejik Plan›n›n geliştirilmesi kararlaşt›r›lm›şt›r. Stratejik Plan
Çal›şmalar›n› gerçekleştirmek üzere Prof. Dr. Mustafa Karahan görevlendirilmiştir.
Stratejik Plan taslağ› 5 Aral›k 2010 tarihinde TOTBİD Yönetim Kurulu ile ortak ger-
çekleştirilen toplant›da gündeme sunulmuş ve 13 Mart 2011 de gerçekleştirilen
TOTBİD-TOTEK ortak yönetim kurullar› toplant›s›nda son şeklinin verilmesi karar-
laşt›r›lm›şt›r.

Bu doğrultuda TOTEK’in Yönergesine bağl› kal›narak Görev, Görüş, Amaç ve
Hedefleri ile Temel Değerleri belirlenmiştir. 

Görev (Misyon)

TOTEK, TOTBİD’e bağl› Eğitim Konseyi olarak Türkiye’de Ortopedi ve
Travmatoloji alan›ndaki kişi ve kurumlar›n eğitim ve araşt›rma ile ilgili gereksinim
ve sorunlar›n› saptamak, çözümler geliştirmek, eğitim ve araşt›rma kalitesini art›rmak
üzere hedefler belirleyerek planlama yapmak ve standart eğitim ile özgün araşt›rma
etkinlikleri sunarak verilen sağl›k hizmetlerinin çağdaş düzeyde olmas›n› sağlamay›
görev edinmiştir.

Görüş (Vizyon)

TOTEK, TOTBİD’e bağl› Eğitim Konseyi olarak Türkiye’de Ortopedi ve
Travmatoloji alan›nda kurumsallaşmas›n› tamamlam›ş, gelişmiş ve güncel eğitim ola-
naklar› sunan, ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliği içerisinde,
özgün bilimsel araşt›rma etkinliklerini destekleyen, eğitim ile ilgili etkinlik ve
değerlendirmeleri belgelendirerek izleyen ve eğitim kurumlar›n›n standartlar›n› belir-
leyen sayg›n bir otorite olma görüşündedir.
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Amaçlar

(a) Ortopedi ve travmatoloji eğitim altyap›s› (kütüphane-dergi, kitap-, bilgisa-
yar-internet-yaz›l›m vb.) ve eğitici niteliği ile niceliğini yeterli hale getir-
mek için çal›şmalar gerçekleştirmek,

(b) Eğitim veren klinik ve anabilim dallar›nda eğitim ortam›n›n (makale, semi-
ner saati, kongre ve kurs kat›l›mlar›, yurt d›ş› görevlendirmeler vb.)
iyileştirme çal›şmalar›n› desteklemek,

(c) Anadilimizde eğitim malzemesi geliştirerek temel ve ileri kurslarla eğiti-
min t›pta uzmanl›k öğrencileri taraf›ndan standart olarak al›nabilmesini
sağlamaya yard›mc› olmak,

(d) Eğitimin ayr›lmaz bir parças› olan araşt›rmay› özendirmek ve projeleri des-
teklemeyi sürdürmek,

(e) Rotasyonlar ile klinik ve kurumlar aras› farklar› gidermeye çal›şmak,

(f) Beceri ve teknik eğitim alt yap›s› standartlar›n› betimleyerek çağdaş eğiti-
min verilmesini sağlamak,

(g) Asistan karnesinin kullan›m›n› sağlamak,

(h) Atama ve yükseltme ölçütlerini belirleyerek kullan›m›n› özendirmek,

(i) Yurt içi ve d›ş› kamu ve kuruluşlar› ve diğer meslek derneklerinin yeterlik
ve yürütme kurullar› ile eğitim ve araşt›rma bağlam›nda ilişkiler kurara-
rak/geliştirerek TOTBİD’i desteklemek,

(j) Eğtici-eğitilen ilişkilerinde profesyonelliği özendirmek ve

(k) Ölçme-değerlendirme yöntemlerinde objektif alg›y› artt›rmakt›r.

Hedefler 

TOTEK in 2011 y›l› sonuna kadar hedefleri

1. Eğitim altyap›s›n› geliştirmek üzere e-kütüphane ve OBA hizmetlerini
aksatmadan sürdürmek ve anadilimizde 3 adet kitap yaz›lmas›n› sağlamak,

2. 2’şer adet TBAO ve ÇEP-Klinik Bilgi Yenileme Kursunu gerçekleştirmek,

3. 2010 ve 2011 y›llar›nda UEGS ve Yeterlik S›navlar›n› başar›yla
gerçekleştirmek,

4. Araşt›rma Projesi Başvurular›n› %10 oran›nda artt›rmak,
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5. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanl›k Öğrencisi temsilcisi aday›n› TOTEK
yönetim kurullar›na katmak,

6. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanl›k Öğrencileri ve Eğitim Sorumlular›na
yönelik anket çal›şmas›n› bilimsel düzeyde gerçekleştirmek ve TOTBİD ile
paylaşmak,

7. 2011 y›l›nda 3. Eğitim Kurultay›n› geniş kat›l›mla gerçekleştirmek,

8. Kurum ziyaretlerini başlatarak kurumlar›n %50’sinin eğitim standartlar›n›
saptamak,

9. Asistan karnelerinin tüm Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanl›k Öğrencileri
taraf›ndan kullan›lmas›n› sağlamak,

10. Atama ve yükseltme ölçütlerinin uygulanmas›n› özendirmek ve

11. Yeniden belgelendirme için belge sahiplerine portfolyo örneği oluşturmak 

olarak belirlenmiştir.

Temel Değerler
• Etik

• Uzman

• Çağdaş

• Güvenilir

• Bilimsel

• Adil

• Laik

• Tarafs›z

• Araşt›rmac›

• Güncel

• Şeffaf

• Üretken
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ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ EĞİTİMİNİN ASGARİ
GEREKSİNİMLERİ*

Uzmanl›ğ›n Tan›m›

Ortopedi ve travmatoloji uzmanl›ğ›, hareket sistemini oluşturan kemikler,
eklemler ve yumuşak dokulara ait doğumsal ve edinsel hastal›klar ile bu dokulara ait
yaralanmalar›n tan› ve tedavisini kapsar. Hastan›n öyküsü, fizik muayene bulgular› ve
laboratuar bulgular› birlikte değerlendirilerek tedavi planlamas› yap›l›r. Uzmanl›k
süresi boyunca sadece cerrahi değil, ayn› zamanda konservatif tedavi yöntemleri, far-
makolojik tedavi, ortez ve protez uygulamalar› ile fizik tedavi ve rehabilitasyon
eğitimi de verilir.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanl›k dal› diğer uzmanl›k alanlar› ile de ilişkidir.
Genel Cerrahi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Anestezi ve Reanimasyon, Radyoloji,
Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Nöroşirurji, Çocuk Sağl›ğ› ve Hastal›klar›, İç
Hastal›klar›, Romatoloji, Geriatri, Spor Hekimliği, Deniz ve Sualt› Hekimliği ve diğer
dallar ile hastalar›n tan› ve tedavisinde yak›n işbirliği gerekmektedir.

Ortopedi ve Travmatoloji Eğitiminin Amac›:

Amaç, bu dalda yetişmekte olan uzmanl›k öğrencilerini kas-iskelet sistemi has-
tal›klar› ve travmatolojisi aç›s›ndan tan› ve tedavide yetkin k›lmak, onlar› t›p ahlak›
yönüyle iyi bir uygulay›c› haline getirmektir. Genç meslektaşlar›m›za mesleki
yaşam›nda gerekli olacak bilgi, beceri ve tutumlar› kazanmalar› ve geliştirmeleri için
yard›mc› olmakt›r.

Bu amaca ulaşmak için:

A- Ortopedi ve Travmatoloji’nin tüm alanlar›nda cerrahi veya cerrahi d›ş›
tedavi eğitimine olanak sağlanmal›,

B- Teknik, bilişsel ve iletişim kurma aç›s›ndan, öğrenme ve araşt›rma beceri-
lerinin eğitim süreci içinde geliştirilmesine yard›mc› olunmal›,

C- Yeni bilgi üretebilme ve bilginin eleştirel değerlendirilebilme yeteneği
kazand›r›lmal›,

D- Etik ve deontolojik davran›şlar geliştirilmelidir.

* TOTEK 2007-2009 Dördüncü Dönem Kitab›ndan olduğu gibi al›nm›şt›r.



Ortopedi ve Travmatoloji Eğitimi:

Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi içerik olarak şunlar› kapsamal›d›r:

• Anatomik bölgeler: Üst ve alt ekstremiteler, intervertebral disk, omurga ve
pelvise ait kemikler, eklemler ve yumuşak dokulara ait hastal›klar›n tan› ve
tedavisinin tüm yönleri, 

• Akut ve kronik hastal›klar›n tedavisi: Akut travma, infeksiyon hastal›klar›,
nörovasküler yaralanma, nöromüsküler ve metabolik kemik hastal›klar›,
doğumsal anomaliler, iyi ve kötü huylu kemik ve yumuşak doku tümörle-
rinin tan› ve tedavi yöntemleri,

• Eğitim alan›yla ilgili klinik konular: Kas iskelet sistemi görüntülenmesi,
laboratuar testlerinin yorumlanmas›, ortez ve protez bilgisi, nörolojik ve
romatolojik hastal›klar hakk›nda bilgi, t›bbi etik ve adli t›p uygulamalar›,

• Araşt›rma: Klinik, deneysel veya laboratuar araşt›rmalar›,

• Temel bilimler: Anatomi, biyokimya, biyomateryaller, biyomekanik,
mikrobiyoloji, patoloji, fizyoloji ve alan›m›zla ilişkili diğer temel bilimler-
de eğitim içermelidir.
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ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI
ETKİNLİK RAPORU

Dr. Önder Kılıçoğlu

Araşt›rma Değerlendirme Destek Komisyonu Başkan›

TOTBİD 2005 yılında araştırma projelerine maddi destek sağlamaya
başlamıştır. Destek için başvuran projeler TOTEK bünyesinde oluşturulan bir alt
komisyon tarafından ilkelere uygulnuk açısından ön değerlendirmeden geçirildikten
sonra ilgili konuda deneyimli en az iki meslektaşlarımızın akran danışmanlığına
sunulmaktadır. Bu şekilde, projelere maddi destek sağlamanın yanında bilimsel
açıdan da katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Araştırma Projelerine Destek Programın başladığı 2005 yılından bu yana toplam
41 proje başvurusu gerçekleşmiştir. Ekim 2009 - Eylül 2011 döneminde 13 başvuru
olmuş, bu projelerden biri mali destek istememiştir. Geri kalan 40 proje için toplam
285.267 TL destek isteği yapılmıştır. Yedi projenin değerlendirmesi sürmektedir. İki
proje onay verildikten sonra proje sahibi tarafından, bir proje de değerlendirme
sürecinde geri çekilmiştir. 

Destekleme için onay verilen 32 çalışmanın 20’si için fatura karşılığında toplam
116.136 TL ödeme yapılmıştır. Bu ödemelerin 48.654 TL tutarı yönetim kurulu-
muzun görevi devraldığı Ekim 2009 tarihinden sonraki dönem içinde gerçekleşmiştir.
2008 döneminde onaylanmış üç, 2009 döneminde destek isteği onaylanmış dört
çalışma için ödeme istemi gelmemiştir. 

Desteklenen projelerin 15’i tamamlanmış, bunlardan altısı SCI-E kapsamındaki
dergilerde yayınlanmıştır. Araştırma Projelerine Destek Programı tarafından destek-
lenerek tamamlanmış çalışmalar kongrelerde sunulduğunda ve yayına dönüştüğünde
TOTBİD desteğinin teşekkür bölümünde belirtilmesine özen gösterilmiştir. Onaltı
çalışma sürmektedir. 
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ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI*

KURAMSAL EĞİTİM:

Kuramsal eğitim, beceri kadar önemlidir. Eğitim kurumunun düzenlediği
toplant›lar, olgu tart›şmalar›, konferanslar, makale saatleri gibi etkinlikleri içeren
eğitim programlar› ile edinilir. Eğitim gören kişilerin bilgiye kolayca ulaşabilecekle-
ri ortam›n sağlanmas› için, internet bağlant›s› ve iyi bir kütüphane şartt›r.

TEMEL CERRAHİ EĞİTİM:

Her Ortopedi ve Travmatoloji uzman›, temel cerrahi bilgiler, anestezioloji, ağr›
tedavisi ve yaşam desteği bilgileri ile donat›lm›ş olmal›d›r. Kas iskelet sisteminin her
noktas›na cerrahi yaklaş›m yollar›n› iyi bilmelidir. Ortopedi ve Travmatoloji uzman›
için üç düzeyde bilgi ve beceri tan›mlanabilir:

A: Bireysel olarak rahatl›kla uygulayabileceği ve çok iyi düzeyde bilmesi gereken
bilgiler şunlard›r:

• Burkulmalar, k›r›k ve ç›k›klar

• Ekstremitenin akut dolaş›m ve nörolojik bozukluklar›

• Temel s›v›-elektrolit tedavisi, şok tedavisi

• Kas-iskelet sistemi infl amatuar ve infeksiyöz hastal›klar›

• Dejeneratif eklem hastal›klar›

• Ameliyat öncesi ve sonras› bak›m

• Temel adli t›p bilgileri, mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler

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

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

• Politravmaya yaklaş›m

• Travma bak›m› organizasyonu ve major yaralanmalar

* TOTEK 2007-2009 Dördüncü Dönem Kitab›ndan olduğu gibi al›nm›şt›r.



• Doğumsal ve edinsel kas iskelet sistem hastal›klar›

• Kas iskelet sistemi tutan tümörlerin tan›s›

C: Başkas›ndan izlediği veya k›smen kuramsal olarak bilmesi gereken bilgiler
şunlard›r:

• Az görülen ortopedik hastal›klar

• İleri düzey ortopedik girişimler (pelvis, asetabulum k›r›klar›, revizyon
cerrahisi, kompleks omurga ameliyatlar›, replantasyon cerrahisi vb.)

EDİNİLMESİ GEREKEN BECERİLER:

Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi s›ras›nda edinilmesi gereken beceriler
şunlard›r:

1. TEMEL CERRAHİ VE TIBBİ BECERİLER :

• Sistemik muayene yapabilme becerisi

• Vücut dokular›na yaklaş›m ve temel cerrahi teknikler

• Baz› anestezi teknikleri hakk›nda bilgi sahibi olma

• Hava yolu açabilme ve endotrakeal intübasyon

• Pnömo-hemo toraks için tüp takabilme

• Temel yoğun bak›m bilgi ve becerisi (s›v› ve şok tedavisi)

• Tromboz ve infeksiyon gibi komplikasyonlar›n önlenmesi ve tedavisi

2. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİYE AİT BECERİLER:

A: Bireysel olarak rahatl›kla uygulayabileceği ve çok iyi düzeyde bilmesi gereken
beceriler şunlard›r:

Acil durumlarda:

• Tüm yaşlardaki burkulma, k›r›k ve ç›k›klar›n kapal› tedavisi ve alç› uygu-
lamalar›

• Temel osteosentez tekniklerinin uygulamas›
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• Ekstremitenin damarsal ve nörolojik bozukluklar›

• Akut kompartman sendromu

• Kas iskelet sistemi infeksiyonlar› (tüberküloz dahil)

• Kas-iskelet sistemi infl amatuar hastal›klar›

• Ağr›l› durumlar (kas spasmlar›, kalsifi ye tendinitler, sinir s›k›şmalar›, vb.)

• Tümörlerin akut komplikasyonlar› (parapleji, patolojik k›r›k)

• Basit spor yaralanmalar› ve ağr›l› durumlar›

• Vertebra k›r›klar›n›n konservatif tedavisi

• Travmatik amputasyonlar,

Acil olmayan durumlarda:

• Kas-iskelet sistemi dejeneratif ve infeksiyöz hastal›klar›

• S›k görülen kas-iskelet sistemi deformiteleri,

• Bel ağr›s›na yaklaş›m,

• Osteoporoz ve ortopedik komplikasyonlar›,

• Diyabetin ortopedik komplikasyonlar›,

• Ameliyat öncesi ve sonras› bak›m ve komplikasyonlar,

• Koruyucu ortopedi,

• Her türlü alç› ve bandaj uygulamalar›,

• Eklem ponksiyonlar›

Temel ve s›k ameliyatlar› uygulayabilme:

Üst ekstremite:

• Humerus k›r›klar›

• Çocuk suprakondiler k›r›klar›

• Olekranon k›r›klar›
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• Ön kol k›r›klar›

• El bileği k›r›klar›

• Akut kompartman sendromu

• Metakarp ve parmak k›r›klar›

• Tenosinovit (tetik parmak, vb.)

• Ekstensor tendon rüptürü

• Ameliyat sonras› her türlü alç› uygulamalar›

• Omuz s›k›şma sendromu

• Sinir s›k›şmalar› (karpal tünel sendromu, vb.)

• Cilt grefti uygulamalar›

Pelvis ve alt ekstremite:

• Pelvis k›r›klar›nda ilk stabilizasyon

• Femur boyun ve trokanter k›r›klar›

• Femur ve tibia diafi z k›r›klar›

• Distal femoral k›r›klar

• Patella k›r›k ve ç›k›klar›

• Proksimal tibia k›r›klar›

• Ayak bileği k›r›klar›

• Kompartman sendromu

• Çocuklarda traksiyon tedavisi

• Amputasyonlar

• Diz ve kalçan›n osteoartriti (osteotomiler ve primer artroplastiler)

• Gelişimsel Kalça Displazisinin konservatif tedavisi

• Doğumsal ayak deformitelerinin konservatif tedavisi
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• Menisküs yaralanmalar›, artroskopi teknikleri

• Edinsel parmak deformiteleri (Çekiç parmak hallux valgus, hallux rigidus).

B: Yeterli deneyimi olmas› veya iyi düzeyde bilmesi gereken beceriler şunlard›r:

Acil durumlarda:

• Politravma hastas›

• Spinal travma, omurga k›r›ğ› ve k›r›kl› ç›k›klar›

• Periferik sinir yaralanmas›

• Major pelvis yaralanmalar›

• Rekonstrüksiyon gerektiren yumuşak doku yaralanmalar› ile birlikte olan
k›r›klar

• Eklem içi k›r›klar›n aç›k ve kapal› tedavisi

Acil olmayan durumlarda:

• Gelişimsel kalça displazisi (erken çocukluk çağ› pelvik osteotomileri dahil)

• Doğuştan çarp›k ayak cerrahi (PEV) tedavisi

• Omurga deformitelerinin cerrahisi

• Kronik osteomyelit

• Psödoartroz cerrahisi

• Habitüel omuz ç›k›ğ›

• Patella rekürrent ç›k›ğ›

• Ön çapraz bağ tamiri

• Büyük eklem artrodezi

• Ekstremite uzatma- k›saltma

• Disk hernisi

C. Başkas›ndan izlediği veya k›smen bilmesi gereken beceriler şunlard›r:

• Malformasyon ve doğumsal hastal›klar

• Kalça ve diz protezi revizyon cerrahileri
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• Omuz, dirsek, el ve ayak bileği artroplastisi

• Diz eklemi d›ş› artroskopiler

• Üst ekstremite ve pelvik amputasyonlar

• Adolesan ve erişkin kalça ve pelvik osteotomileri

• Nörolojik hastal›klar›n›n ortopedik tedavisi

• Major doku kay›plar›nda tedavi ve replantasyon

• Fleksör tendon onar›m›

• Ortopedik onkolojik cerrahi, rezeksiyon rekonstrüksiyon

• Komplike omurga hastal›klar› tedavisi

3. TEMEL BİLİMLER VE ARAŞTIRMA:

Temel bilimler ve araşt›rma konular›nda rahatl›kla uygulayabileceği ve iyi
düzeyde bilmesi gereken bilgi ve beceriler şunlard›r:

I. Genel :

A: Organ sistemleri:

K›r›k iyileşmesi

Yara iyileşmesi ve onar›m› (cilt greftleme dahil)

Kardiyovasküler: Hemorajik şok ve kanama fi zyopatolojisi ve tedavi prensipleri

Solunum: Normal solunum fonksiyonlar› ve solunum yetmezliğin tedavi ilkeleri

Gastrointestinal (GİS): Kas iskelet sistemine ilişkin GİS bozukluklar›n›n tan›s›

Genitoüriner: Normal genitouriner fonksiyon, böbrek yetmezliği tan›s›, akut ve
kronik böbrek yetmezliğinin kas-iskelet sistemine etkileri

Hematoloji: Kan p›ht›laşma mekanizmalar› ve bozukluklar›, kan ve kan ürünle-
rinin transfüzyonu

Endokrin :

• D-Vitamini ve kemik metabolizmas›

• Paratiroid bezin normal ve anormal fonksiyonlar›n›n tan›s›
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B. Fizyopatoloji:

İnflamasyon: İnflamatuar sürecin fi zyopayolojisi ve doğal seyri

İnfeksiyon: İnfeksiyon ajanlar›n›n hücresel özellikleri ve infeksiyon oluşturma
yollar›

Neoplazi:

• Tümör oluşum süreci, hücresel büyümenin normal kontrol mekanizmalar›,
tümör yay›l›m›, evreleme

• Radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi prensipleri.

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

Genetik: Kas-iskelet hastal›klar›nda kal›t›msal geçiş

Travma: Travmaya metabolik yan›t

Farmakoloji: Antibiyotikler, nonsteroid anti infl amatuar ilaçlar, analjezikler,
anestetik ilaçlar ve etki yollar›

II. Araşt›rma:

• Araşt›rma projesi tasarlama ve bilimsel metodoloji

• Bilimsel makale eleştirebilme

• Bilimsel iletişim becerisi

III. Kas-iskelet ve sinir sistemi:

Kas iskelet sisteminde kemik, k›k›rdak, tendon, kas, merkezi ve periferik sinir
sistemi konular›n› içeren aşağ›daki temel bilimlerde derinlemesine bilgi sahibi olun-
mal›d›r.

• Anatomi

• Fizyoloji

• Patoloji

• Farmakoloji

• Biyomekanik

• Biyolojik uyumlu materyal özellikleri

• Ortopedide kullan›lan materyaller
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ASİSTANLAR İÇİN 100 TEMEL SEMİNER KONUSU*

TEMEL KONULAR

1. Hasta hekim ilişkisi-hasta haklar›, iletişim becerileri

2. Araşt›rman›n temelleri, veri inceleme, çal›şma etiği

3. Eklem biyomekaniği

4. Kemik yap›s›, işlevi, kemikleşme ve büyüme k›k›rdağ›

5. Kemik greftleri ve analoglar›

6. K›r›k iyileşmesi ve tipleri ve remodelasyon

7. Tendon ve bağ yap›s›, işlevi ve iyileşmesi

8. Tendon tamir teknikleri ve tendon transferleri

9. Menisküs yap›s›, işlevi ve iyileşmesi

10. Eklem k›k›rdağ› yap›s›, işlevi ve iyileşmesi

11. Periferik sinir ve kas yap›s›, işlevi, iyileşmesi

12. Tuzak nöropatileri

13. Ortopedide görüntüleme (konvansiyonel radyografi, US, MR, BT, sintigrafi)

14. Kemik dansitometresi, Osteoporoz ve tedavisi, Osteoporotik k›r›klarda yaklaş›m

15. Preop hasta değerlendirme

16. Ağr› yolaklar›, analjezikler ve NSAI

17. Derin ven trombozu tan› ve tedavisi, antikoagülanlar

18. Ortopedide biyomateryaller ve biyolojik yan›t

19. Yürüme analizi ve yürüme anomalileri

20. Ortopedide enfeksiyon ve kontrolü

* TOTEK 2007-2009 Dördüncü Dönem Kitab›ndan olduğu gibi al›nm›şt›r.



GENEL ORTOPEDİ

21. Alç›lama ve traksiyon teknik ve endikasyonlar›

22. Yara iyileşmesi, enfeksiyonu ve yara bak›m›

23. Cilt greftleri, yak›n ve uzak flepler

24. Sütür materyelleri ve teknikleri

25. Hemorajik şok, sistemik enfl amatuvar reaksiyon ve s›v› tedavisi

26. Dejeneratif eklem hastal›klar›

27. Osteonekroz (Femur baş›,Humerus baş›, diz) ve tedavisi

28. Romatizmal hastal›klar (Ankilozan spondilit, RA)

29. Amputasyonlar ve protez seçenekleri

30. Replantasyonlar

31. Diyabetik ayak

32. Osteomyelit ve septik artrit

33. Erişkin ayak sorunlar›

TRAVMATOLOJİ

34. Çoklu yaralanma ve hasar kontrollü ortopedi

35. Aç›k k›r›klar – S›n›flama ve tedavi

36. Yumuşak doku travmalar› ve tedavisi

37. Eklem içi k›r›klar ve tedavi prensipleri

38. K›r›k tespitinde AO ilkeleri

39. K›r›k tespitinde plaklama, intramedüller ve eksternal fiksasyon

40. Kompartman sendromu

41. El-el bileği yumuşak doku yaralanmalar›

42. Omuz çevresi k›r›klar

43. Humerus cisim k›r›klar›
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44. Dirsek çevresi k›r›klar

45. Önkol k›r›klar›

46. El ve el bileği k›r›klar›

47. Pelvis k›r›klar›

48. Asetabulum k›r›klar›

49. Femur proksimal bölge k›r›klar›

50. Femur cisim k›r›klar›

51. Tibia cisim k›r›klar›

52. Diz çevresi k›r›klar

53. Plato k›r›klar›

54. Pilon ve Ayak bileği k›r›klar›

55. Talus ve kalkaneus k›r›klar›

56. Çocuk k›r›klar› ve epifi z yaralanmalar›na yaklaş›m

57. Çocuklarda suprakondiler humerus k›r›klar›

58. Çocuklarda kollum femoris k›r›klar›

59. Pseudoartroz tipleri ve tedavi yöntemleri

60. Malunionlar ve tedavisi

61. Eklemlerin travmatik ç›k›klar›

ORTOPEDİK ONKOLOJİ

62. Tümörlü hastaya yaklaş›m

63. Benign kemik tümörleri

64. Benign ve malign yumuşak doku tümörleri

65. Malign kemik tümörleri (Osteosarkom, Ewing sarkomu, Kondrosarkom,
Multiple myelom, Kemik metastazlar›)
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PEDİATRİK ORTOPEDİ

66. GKD (yürüme öncesi ve sonras›)

67. PEV (konservatif ve cerrahi tedavi)

68. Çocuklarda ayak sorunlar› (Pes planus, pes kavus)

69. Çocuklarda alt ekstremite rotasyonel sorunlar›

70. Vertikal talus

71. Obsetrikal paralizi

72. Pertes

73. Serebral palsi

74. Myelomeningosel

75. İskelet sistemi displazileri

76. Ekstremite uzunluk eşitsizlikleri, distraksiyon osteogenezi

SPOR YARALANMALARI

77. Spor yaralanmalar› (akut, kronik, aş›r› kullan›m)

78. Diz eklemi artroskopisi

79. Diz d›ş› eklem artroskopileri (Omuz, ayak bileği, dirsek,..)

80. Diz ekleminde bağ yaralanmalar› (ÖÇB)

81. Patellofemoral eklem hastal›klar›

82. Omuz instabiliteleri, impingement sendromu ve donuk omuz

ARTROPLASTİ

83. Osteoartritte kalça osteotomileri

84. Yüksek tibial osteotomi

85. TDP

86. TKP

87. Artroplastide komplikasyonlar

88. Çimentolu ve çimentosuz tespit
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OMURGA

89. Bel ağr›s› değerlendirme-omurga görüntüleme

90. İntervertabral disk anatomi ve işlevi, disk hernisi ve dejeneratif disk hastal›klar›

91. İdiopatik, konjenital ve dejeneratif skolyoz

92. Spondilolisteziste hasta değerlendirilmesi ve tedavi seçenekleri

93. Omurga k›r›klar›

EKLEM

94. Diz anatomisi ve biyomekaniği

95. Diz muayenesi

96. Omuz muayenesi

97. Ayak-ayak bileği artroz ve artrodezleri

98. Kalça eklem biyomekaniği

99. Osteoartritte protez d›ş› tedavi seçenekleri

100. Artrodez teknikleri
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TEMEL BİLİMLER VE ARAŞTIRMA OKULLARI
(TBAO) RAPORU

Dr. Volkan Öztuna

Temel Bilimler ve Araşt›rma Okullar› Koordinatörü

TOTEK taraf›ndan belirlenmiş Ortopedi ve Travmatoloji Asistanl›k Çekirdek
Eğitim Program›nda al›nmas› öngörülen en önemli kurslardan birisi Temel Bilimler
Araşt›rma Okuludur (TBAO). Bu okul öğrenci merkezli, yeterlik s›nav›na haz›rlayan,
ev sahibi üniversitelerin eğitim altyap›lar› kullan›larak gerçekleştirilen ve kültürel et-
kileşime önem veren bir etkinliktir. Okul boyunca oturum saatleri d›ş›nda dahi eğiti-
ci-öğrenci birlikteliğinin ve bilgi al›şverişinin devaml›l›ğ›n›n sağlanmas› hedeflen-
mektedir.

Temel Bilimler Araşt›rma Okullar› TOTBİD ve TOTEK taraf›ndan her y›l›n
Şubat veya Mart ay›nda yurdumuzun değişik bölge ve şehirlerinde düzenlenmektedir.
Okulun hedef kitlesi k›demli asistanlar, temel bilimler konusunda bilgilerini yenile-
mek isteyen uzmanlar ve doçentlik s›nav› adaylar›d›r. Eğitim program› TOTEK
yeterlik s›nav› kaynak kitaplar›ndan olan “Orthopaedic Basic Science” kitab›n›n
içeriği ile uyumlu olarak haz›rlanm›şt›r. Ancak her kurs dönemi sonunda yap›lan
anket sonuçlar›na ve kat›l›mc›lardan al›nan geri dönüşlere göre TOTEK Müfredat
Geliştirme ve İzleme Komisyonu taraf›ndan uygun olan konu ve konuşmac›
değişiklikleri yap›lmaktad›r. TOTBİD yönetim kurulu toplant›lar›ndan birisini bu
kurs s›ras›nda gerçekleştirmekte ve kursun eğitici kadrosuna destek olmaktad›r. Yer
seçimi aday şehirler aras›ndan TOTBİD yönetim kurulunca yap›lmaktad›r. 2012’deki
TBAO’ya Mersin Üniversitesi ev sahipliği yapacakt›r. 2013 y›l›ndaki TBAO’nun
Malatya, İnönü Üniversitesi’nde yap›lmas› kararlaşt›r›lm›şt›r. 2012 y›l› TBAO’lu
29 Şubat - 2 Mart olarak belirlenmiştir.

Temel Bilimler ve Araşt›rma Okulu ilk olarak 2004 y›l›nda Konya Selçuk Üni-
versitesi ev sahipliğinde yap›lm›ş ve sekizincisi 2010 y›l›nda Ankara Gülhane Askeri
T›p Akademisi (GATA) Bilkent TSK Rehabilitasyon Merkezinde, dokuzuncusu 2011
y›l›nda Edirne Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.
GATA’da 137 kişi Edirne’de ise 112 kişi okulu tamamlam›ş ve toplam mezun say›s›
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867’ya ulaşm›şt›r. GATA’da yap›lan TBAO’na davetli olarak gelen Orthopaedic
BasicScience kitab›n›n ve Journal of Orthopaedic Research dergisinin editörlerinden
Dr. Joseph Buckwalter eğitici olarak kat›lm›şt›r. Eklem k›k›rdağ›n›n yap›s›, biyoloji-
si ve işlevi, Osteoartit, Kas-iskelet sistemi yaşlanmas› ve Kondrosarkomun molekü-
ler biyolojisi konular›nda dört konferans vermiştir.

TOTBİD Yönetim Kurulu 2010 y›l›ndan itibaren daha önce yay›nlanm›ş olan
hekim-firma ilişkilerinde etik kurallar çerçevesinde TBAO için eğitime katk›
bağlam›nda firma desteği sağlam›şt›r. Bu destek 2011’de Edirne’de yap›lan TBAO
için de sürdürülmüştür. Bu okulun başkanl›ğ›n› TOTEK Yönetim Kurulu taraf›ndan
önerilen ve TOTBİD Yönetim Kurulu taraf›ndan atanan bir öğretim üyesi yürütmek-
tedir. Okul Başkan› olan Prof. Dr. Feza Korkusuz 2011 y›l› Şubat ay›nda Edirne’de
yap›lan ortak TOTBİD-TOTEK Yönetim Kurullar› toplant›s›nda görevini 4 y›l süre
ile yapmak üzere Prof Dr Volkan Öztuna’ya devretmiştir.
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ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (ÇEP) KLİNİK BİLGİ
YENİLEME KURSLARI RAPORU

Dr. O. Tuğrul Eren

ÇEP-Klinik Bilgi Yenileme Kursu Koordinatörü

TOTBİD-TOTEK’in doğrudan düzenlediği en önemli eğitim etkinliklerinden
birisi olan Çekirdek Eğitim Program› (ÇEP) Klinik Bilgi Yenileme Kursunun ilki 30
Eylül-02 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul’da 120 kat›l›mc›yla gerçekleştirilmiştir.
Kursun amac› Ortopedi ve Travmatoloji alan›ndaki çekirdek klinik bilgilerin gözden
geçirilerek pekiştirilmesidir. ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu ve Temel Bilimler
Araşt›rma Okulu konular› birlikte değerlendirildiğinde Asistanlar İçin 100 Temel
Seminer Konusu tamamen kapsanmaktad›r. 

Kat›l›mc› merkezli bu kursun diğer amac› Yeterlik S›nav›na haz›rl›kt›r. Bu
bağlamda Yeterlik S›nav›na kay›t yapt›ran adaylara kurs kayd›nda öncelik sağlan-
maktad›r. Yeterlik S›nav›na kaynak gösterilen kitaplardan türetilen 77 konu 60’tan
fazla deneyimli eğitici taraf›ndan kurs kapsam›nda anlat›lmaktad›r. ÇEP Klinik Bilgi
Yenileme Kursunun kay›t, konaklama ve ulaş›m giderleri doğrudan TOTBİD
taraf›ndan karş›lanmaktad›r. İlk kez düzenlenmesine karş›n kat›lanlar›n olumlu geri
dönüşleri ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursunun önemli bir boşluğu doldurduğu
görüşünü desteklemektedir. 2. ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu bu doğrultuda
22-24 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul Şişli Etfal Hastanesi toplant› salonunda 150
meslektaş›m›z›n kat›l›m›yla gerçekleştirilmiştir. 2. ÇEP Klinik Bilgi Yenileme
Kursu’nun Web Cast’leri TOTBİD internet sayfas›ndan yay›nlanmaya başlam›şt›r.
Kay›t aşamas›nda yeterlik s›nav›na girecek meslektaşlar›m›za öncelik verilmiştir. 

ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu ayr›ca TOTEK Eğitim Takvimine de
al›nm›şt›r. 3. ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu 27-29 Eylül 2012 tarihlerinde İstan-
bul’da Şişli Etfal Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
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ORTOPEDİ BİLGİ AĞI (OBA) RAPORU

Dr. Mehmet Arazi

Ortopedi Bilgi Ağ› Koordinatörü

İnternet üzerinde Türkçe Ortopedi ve Travmatoloji alan›nda bilgi kaynağ›
s›n›rl›d›r. Ulaş›labilen kaynaklar›n çoğu amatörce ya da ticari olarak haz›rlanm›ş ve
akran dan›şman sürecinden geçmemiş bilgi şeklindedir. TOTBİD ve TOTEK’in ülke-
mizdeki Ortopedi ve Travmatoloji uzmanl›k eğitiminin kalitesinin artt›r›lmas›
amac›yla Ortopedi Bilgi Ağ› (OBA) projesine ilk olarak TOTEK’in dördüncü döne-
minde başlanm›şt›r. OBA uzaktan eğitimin bir parças› olarak internet üzerinde mes-
lektaşlar›m›z›n Türkçe olarak kolayca ulaşabileceği çevrimiçi bir bilgi ağ› projesidir.
Bu projenin ilk basamağ›nda 2009 y›l›n›n ilk yar›s›ndan itibaren ulusal çekirdek
eğitim program›ndaki konularla ilgili sunular›n yer almas› planlanm›şt›r. Bu amaçla
öncelikle asistanlara önerilen 100 temel seminer konusu ile ilgili başl›klar OBA say-
fas›na yüklenmeye başlam›şt›r. OBA çal›şmalar› TOTEK’in 5. Döneminde de sürdü-
rülmüş ve eksik konular ile TBAO sunmular›n›n yan›s›ra baz› kurslar›n sunumlar›n›n
da sayfaya aktar›lmas› ile şu anda OBA sayfas›nda 100 temel seminer konusu tama-
men kapsanm›ş bulunmaktad›r.

Örnek olarak kullan›m bilgisi vermek amac›yla 1 Ekim 2009 ile 4 Temmuz 2010
tarihleri aras›nda OBA sayfas›na toplam 14.471 giriş yap›lm›şt›r. Bu tarihler aras›nda
kullan›c›lar›n OBA’da geçirmiş olduklar› süre ise Tablo 3’de verilmiştir.

Bu dönem içerisinde en çok ulaş›lan ilk 5 ders ise aşağ›daki gibi olmuştur:

1. Artroplasti aç›s›ndan kalça anatomisi,
2. Biyomekanik ve Kineziyoloji,
3. Benign Kemik Tümörleri ve Tümör Benzeri Lezyonlar, 
4. Kalça biyomekaniği, 
5. Eklem k›k›rdağ›n›n yap›s›, biyolojisi ve işlevi,

Son 13 ay içerisinde (Tablo 4) toplam kullan›m say›s› 53.762’dir (ortalama
4.136 kullan›m/ay). Ayl›k kullan›m oranlar›na bak›ld›ğ›nda OBA bağlant›s›n›n mes-
lektaşlar›m›z›n ilgisini çekmiş olduğu görülmektedir. Önümüzdeki günlerde de say-
fan›n içeriğinin sürekli güncel tutulmas› ve OBA’da bulunan derslerin daha da
artt›r›lmas› için çal›şmalar sürdürülecektir.
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Tablo 3.  Kullan›c›lar›n OBA üzerinde geçirdikleri sürenin dağ›l›m›.

Geçirilen zaman Giriş sayısı

Bir dak.dan az..............................................................................4.990

1-2 dak .........................................................................................2.234

3-5 dak .........................................................................................3.716

6-10 dak. ......................................................................................1.428

11-20 dak. .......................................................................................834

2140 dak. ........................................................................................824

41-59 dak. .......................................................................................196

1-2 saat ...........................................................................................171

2 saatten fazla...................................................................................78

Tablo 4. Son 13 ay içerisinde aylara göre OBA’ya erişim say›lar›.

Aylar Giriş sayısı

Tem.10 ..........................................................................................2904

Ağu.10...........................................................................................2594

Eyl.10 ............................................................................................4081

Eki.10 ............................................................................................4961

Kas.10...........................................................................................5250

Ara.10..........................................................................................10098

Oca.11...........................................................................................4959

Şub.11 ...........................................................................................5508

Mar.11 ...........................................................................................3098

Nis.11 ............................................................................................2627

May.11...........................................................................................2245

Haz.11 ...........................................................................................2857

Tem.11...........................................................................................2580

Dönem içerisinde Web Cast say›s› 41’den 57’ye ç›kar›lm›ş, OBA’ya 54
Artroplasti videosu, 1. ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu ile ilgili 74, 2. ÇEP Klinik
Bilgi Yenileme Kursu ile ilgili 66 Web Cast, TBAO ile ilgili 41 Web Cast ve    uza-
ktan eğitim için 7 adet konferans eklenmiştir. 
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Ölçme Değerlendirme Komisyonu

EBOT SINAVI

2005 - 2011 y›llar› aras›nda EBOT S›nav›n› başaran meslektaşlar›m›z›
tebrik ederiz.

2011 Dr. İbrahim Akel

Dr. Cem Çapuroğlu

Dr. Murat Songür

2010 Dr. Fuat Bilgili

Dr. Özkan Köse

Dr. Aksel Seyahi

2009 Dr. Hakan Bilbaşar

2008 Dr. Kamil Çağr› Köse

Dr. Melih Güven

2006 Dr. Sercan Akp›nar

Dr. F. Erkal Bilen

Dr. Metin Eskandari

Dr. Ak›n Üzümcügil

TOTEK Beşinci Dönem 2009–2011

54



YETERLİK SINAVI RAPORU

Dr. İ. Teoman Benli  

Yeterlik S›nav› Komisyon Başkan›

1. Aşama 2010 Raporu

Giriş:

24 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilen TOTBİD-TOTEK Yeterlik S›nav›n›n
birinci aşamas›na 99 aday kat›lm›ş ve 79 (% 79,8) aday s›navda başr›l› olup ortalama
s›nav başar›s› 64.7(33-82) puand›r. Son 7 s›nava bak›ld›ğ›nda bu s›navlarda ortalama
puan›n 45-55 aras› olduğu, s›nav› başaranlar›n oran›n›n ise %30 civar›nda olduğu
görülmektedir (Tablo 5). Alt branşlardan ileri bilgi gerektiren sorular›n›n
sorulmas›n›n başar› oran›n› etkilediği düşünülmektedir.

Tablo 5. 2006 - 2009 Y›llar› Aras› TOTBİD-TOTEK Yeterlik S›navlar› Giren
ve Kazanan Aday Say› ve Oranlar›

2006 yılı
Toplam 1 aşamaya başvuru:..........................................................96 kişi
Sınava giren sayı: .........................................................................88 kişi (% 88.9)
I.  aşamayı kazanan sayı:..............................................................28 kişi (% 31.8)
II. aşamayı kazanan sayı: .............................................................25 kişi (% 89,3)

2007 yılı
Toplam 1. aşamaya başvuru: .....................................................101 kişi
Sınava giren kişi: ..........................................................................90 kişi (% 89.1)
Ortalama puan: .............................................................................60,5
1. aşamayı kazanan sayı: .............................................................49 kişi (% 54.4)
2. aşamayı kazanan sayı: .............................................................41 kişi (% 83.6)

2008 yılı
Toplam 1. aşama başvuru: ..........................................................101 kişi
Sınava giren kişi: ...........................................................................91 kişi (% 90.1)
1.aşamayı kazanan sayı: ...............................................................30 kişi (% 32.9)
Ortalama puan: ..............................................................................57,7
2. aşamaya giren: ..........................................................................38 kişi
2. aşamayı kazanan sayı:..............................................................30 kişi (% 78.9)
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2009 yılı

Toplam başvuru: .........................................................................143 kişi

Sınava giren:................................................................................128 kişi (% 89.5)

Ortalama alınan puan: ...................................................................55,9

1. aşamayı kazanan sayı:..............................................................38 kişi (% 29.7)

2. aşamaya giren: ..........................................................................45 kişi

2. aşamayı kazanan sayı:..............................................................38 kişi (% 84.4)

Haz›rl›k ve S›nav:

Ocak 2010 baş›nda çal›şmalara başlanm›ş ve 50 TOTEK üyesi Öğretim Üyesi-
nin 10’ar soru haz›rlamas› istenmiştir. Böylece 500 soruluk bir soru havuzunun
oluşmas› hedeflenmiştir. Eğitmenlere yaz›lan yaz›da sorular›n konu başl›klar› ve zor-
luk derecelerinin (10 üzerinden) belirlenmesi ve çift kaynak belirtilmesi istenmiştir.
İlaveten en az haftada bir adet olmak üzere tüm TOTEK üyelerine Ortopod
haberleşme ağ› üzerinden çağr›da bulunulmuş ve soru desteği istenmiştir. Tüm çaba-
lar›m›za rağmen 150 soru toplanabilmiş daha sonra kişisel gayretlerimizle soru say›s›
550’ye ç›kart›lm›şt›r.

Tüm sorular›n kaynak doğrulamas›, soru tekniği ve dil aç›s›ndan değerlendiril-
mesi yap›lm›şt›r. Çift kaynak verilmeyen tüm sorulara ikinci bir kaynaktan doğrula-
ma yap›lm›şt›r. Bankada oluşturulan 550 sorunun tamam›n›n (a) soru kökü ve ceva-
plar›n değerlendirilmesi, (b) Türkçe dilbilgisi ve sadeleştirme ve 3 kez olmak üzere
kaynak doğrulama çal›şmalar› yap›lmşt›r. S›nav için öncelikle alanlar genişletilmiş ve
geçen sene 2. aşama s›nava eklediğimiz “Alt Ekstremite ve Ayak Cerrahisi” alan› için
de soru sorulmas› planlanm›şt›r.

Buna göre 1. Aşama Yeterlik S›nav› Alanlar› ve sorulmas› planlanan sorular›n
dağ›l›m› şu şekilde olmuştur (Tablo 6).
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Tablo 6. 2010 y›l› yeterlik s›nav› 1. aşama sorular›n›n alan dağ›l›mlar›.

• Temel Bilimler : ...............................................................10 soru

(3’ü Fonksiyonel Anatomi)

• Pediatrik Ortopedi: ..........................................................13 soru

• Travma:...........................................................................35 soru

(10 Erişkin üst ekstremite, 10 erişkin alt ekstremite,
10 pediatrik travma, 5 omurga travması)

• Üst ekstremite hastalıkları ve el cerrahisi:........................5 soru

• Alt ekstremite ve ayak cerrahisi:.......................................5 soru

• Artroskopik cerrahi ve Spor Travmatolojisi: ......................8 soru 

• Erişkin rekonstrüktif cerrahi ve artroplasti: .......................8 soru

• Omurga cerrahisi: .............................................................5 soru

• Kas İskelet Sistemi Enfeksiyonları ve Tümörleri: .............6 soru

(Enfeksiyon: 2 soru, Benign Tümörler: 2 soru,
Malign Tümörler: 2 soru)

• Diğer ................................................................................5 soru

(Romatoloji-FTR, Anestezi, Hematolojik Ortopedi,
Amputasyonlar, Osteoporoz ve metabolik hastalıklar)

TOPLAM:..............................................................................100 Soru

Bu sene ilk defa Çekirdek Eğitim Program›nda yer alan tüm alanlar belirlenip
her konudan eşit say›da soru sorulmas›na dikkat edilmiştir.

Ayr›ca bu sene yine ilk defa sorunun zorluk derecesi 10 üzerinden değerlendiri-
lerek, 

1- 4 aras› (Kolay) : .....................................................................30 soru
5-7 aras› (Orta) : ..........................................................................40 soru
8-10 aras› (Zor) : .........................................................................30 soru

şeklinde bir dağ›l›m olmas›na bu dağ›l›m›n her başl›k alt›nda da benzer dağ›l›ma
sahip olmas›na özen gösterilmiştir.

Bunun d›ş›nda mavi bask› (blue print) haz›rlanarak her alanda aşağ›daki her alt
başl›ktan eşit say›da soru sorulmas›na özen gösterilmiştir:

• Tan›m ve Etioloji 
• Klinik ve Tan›
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• Prognoz ve Komplikasyonlar
• Tedavi 
Bütün bu çabalar sonunda yap›land›r›lm›ş bir s›nav yaratma hedefine önemli

ölçüde ulaş›lm›şt›r.
Tüm sorular 13 Haziran 2010 günü İstanbul’da yap›lan bir günlük çal›şma

toplant›s›nda TOTEK Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Mustafa Karahan ve Doç. Dr.
Önder K›l›nçoğlu, Yeterlik S›nav Komisyon Başkan› ve Başkan Yard›mc›s› Doç.Dr.
İlhami Kuru’dan oluşan bir heyet taraf›ndan tekrar gözden geçirilmiş, sorular›n kay-
naklar› kontrol edilmiş, dil ve zorluk dereceleri aç›s›ndan değerlendirilmiş ve s›navda
sorulmas› düşünülen 100 asil ve 30 yedek soru seçilmiştir.

Yeterlik s›nav›n›n 2010 y›l› itibar›yla ÖSYM yerine Ege Üniversitesi T›p
Fakültesi T›p Eğitimi Anabilim Dal› ile yap›lmas›na karar vermiştir. 

TOTBİD-TOTEK Yeterlik S›nav› 1. Aşamas› 24 Ekim 2010 tarihinde İzmir’de
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi A-amfisinde yap›lm›şt›r. Bu s›nava 101 aday
kat›lm›şt›r. 

S›nav günü, Ege Üniversitesi T›p Fakültesi T›p Eğitimi Anabilim Dal›ndan Dr.
Ayhan Çal›şkan ve bir gözetmen TOTEK Yönetim Kurulundan Prof. Dr. Mustafa
Karahan ve ben s›nav komisyonu başkan› olarak haz›r bulunduk ve s›nav›n gözet-
menliğini yürüttük. S›nav baş›nda TOTBİD Başkan› Prof. Dr. Mahmut Nedim
Doral’› temsilen TOTBİD Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Halit P›nar bir konuşma
yapm›ş ve başar› dileklerini sunmuştur. Hem TOTBİD Yönetim Kurulundan hem de
TOTEK Yönetim Kurulundan birer üyesinin s›navda bulunmas› sonradan adaylardan
al›nan geri bildirimlerde çok olumlu karş›land›ğ› ve kendilerinin yan›nda yer al›nd›ğ›
hissinin sağland›ğ› belirlenmiştir. S›nav sorunsuz şekilde yap›lm›şt›r. S›navda aday-
lara ayr›ca değerlendirme formu dağ›t›lm›şt›r.

Yeterlik S›nav› Sonuçlar›n›n Değerlendirilmesi:

2010 y›l› TOTEK Yeterlik S›nav› 1. aşama s›nav›nda belirlenen 60 puan baraj›n›
bir sorunun iptal edilmesinden sonra 79 kişi geçmiş, 20 kişi s›navda başar›s›z
olmuştur. Buna göre s›nav başar›s› % 79.8 olarak belirlenmiştir. Ortalama puan ise
64.7 olarak belirlenmiştir. En düşük puan 33, en yüksek puan 82 olarak belirlenmiştir.
S›nav sonuçlar› median› ise 61’dir. Buna göre daha önceden hedeflediğimiz önceki
y›llarda oluşan ortalama başar› puan› yaklaş›k 5 puan yukar› çekilebilmiştir. Önceki
y›larda puanlar› dağ›l›m eğrisinin tepe noktas› 50-60 aras›nda kald›ğ› ve düşük bir
oranda 60 puan› geçme oran›na (% 30-40) rağmen, 50 puan üzeri bir çok aday, bir-
kaç puanla s›navdan başar›s›z olmakta idi. Hatta arka arkaya 2-3 y›l s›nava girmesi-
ne rağmen 59’da kalan adaylar s›nav sonras› onlarca soruya itiraz ederek s›nav› geçe-
cek puana ulaşmaya çal›şmaktayd›. Bu s›nav›n puan dağ›l›m eğrisinin tepe noktas›
60-70 aras›nda olduğu görülmektedir.
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Şekil 3. Yeterlik S›nav› doğru yan›tlar›n›n dağ›l›m aral›ğ›.

Bir seçme s›nav›n Ay›r›l›c›k İndeksi’nin yüksek olmas› istenmektedir. Bu aday-
lar›n daha iyi ayr›l›p s›ralanmas› için birden çok çeldiricilerin varl›ğ› ile sağlan›r ve
istatistiki çal›şmalarda çok iyi, ve çok kötü puan alan adaylar›n dağ›l›m›na bakarak
hesaplanmaktad›r. Ancak bir yeterlik s›nav›nda temel bilgiler sorgulan›r ve mümkün
olduğunca aday yan›lt›lmaya çal›ş›lmaz. Dolay›s› ile ay›r›c›l›k indeksi dağ›l›m›n›n da
iyi bir yeterlik s›nav›nda belli oranlarda olmas› istenir. Buna göre sorulardan en
yar›s›n›n zay›f ay›r›c›l›k indeksine sahip olmas›, “s›n›rda”, “iyi” ve “çok iyi” ayr›c›l›k
indeksine sahip sorular›n da % 20 alt›nda olmas› önerilmektedir. 2010 y›l› Yeterlik
S›nav› 1. aşamas› sorular› değerlendirildiğinde;

Tablo 7. Yeterlik S›nav› sorular›n›n ay›r›c›l›k indeksi oranlar›.

AYIRICILIK İNDEKSİ ORAN
Zayıf ...................................................................................% 50
Sınırda ...............................................................................% 15
İyi .......................................................................................% 19
Çok İyi ...............................................................................% 16

olduğu saptanm›şt›r. Bu nedenle sonuç analizlerine bak›ld›ğ›nda s›nav›m›z iyi bir
yeterlik s›nav› olduğu söylenebilir.



Diğer taraftan sorular›n analizi ile adaylar›n yan›tlar›na göre kolay, orta, zor soru
ayr›m› da yap›labilmektedir. Elde edilen verilere göre sorular›n

Tablo 8. Yeterlik S›nav› sorular›n›n zorluk derecesi oranlar›.

ZORLUK DERECESİ ORAN

Zor-Çok zor ........................................................................% 41

Önerilen-Orta .....................................................................% 36

Kolay-Çok kolay .................................................................% 23

olduğu belirlenmiştir. Asl›nda girişte de ifade ettiğimiz gibi % 30 kolay (0-4), % 40
orta (5-7) ve % 30 zor (8-10) soru dağ›l›m› planlanm›ş olup zor sorular›n oran›n›n
azald›ğ› buna karş›n orta ve kolay sorular› oran›n›n artt›ğ› görülmektedir. Bu durum
sorular›n zorluk derecesine göre oranlar›n değişmesi veya adaylar›n s›nava iyi
çal›şm›ş olmalar›na bağl› olabilir. Önümüzdeki y›llarda yap›land›r›lm›ş çoktan seç-
meli sorularla (Objective Structured Multiple Choice Questions – OSMCQ) 1. aşama
s›nav›n›n standart bir yap›ya ulaşacağ›na ve 1. aşamay› geçen aday say›s›n›n da stan-
dart bir say›ya oturacağ› görüşündeyiz. 2010 y›l›nda geçmiş y›llardan farkl› olarak
Yap›land›r›lm›ş yaz›l› s›nav denememiz yukar›daki verilerden de anlaş›lacağ› gibi
önemli ölçüde başar›l› olmuş ve önümüzdeki y›llar için de önemli ölçüde örnek
oluşturmuştur.

Bu y›lki s›navdaki sorular›n konulara göre, blue print’e (Tan›-klinik-tedavi) ve
zorluk derecesine göre dağ›l›m› adaylardan elde edilen geri dönüşlere göre çok iyi
bulunmuştur.

Bizi en çok rahats›z eden, klinik öykü üzerinden sorular›n bir k›sm›n›n
ÖSYM’de sorular›n belirlenmesi aşamas›nda s›nav d›ş› kalmas›d›r. İyi bir yeterlik
s›nav›nda klinik yaklaş›m› sergileyen öyküye dayal›, şekil ve radyolojik tetkikler içe-
ren probleme dayal› sorular›n (POQ) tüm sorular› en az % 30’unu oluşturmas› gerek-
mektedir. Sorular komisyonumuzca ilk seçildiğinde POQ soru adedi 30 iken ÖSYM
nedeniyle bu say› 17’ye inmiştir. Adaylardan da bu konuda eleştiri al›nm›şt›r.
Gelecek y›llarda bu oran mutlaka % 30’un üzerine ç›kart›lacakt›r.

2010 y›l› sorular› derneğimizin elektronik sayfas›nda yay›nland›ktan sonra
s›nava daha önceki senelerde girmiş adaylarla görüşmelerimizde s›nav›n kendilerine
geçmiş y›llara göre kolay geldiğini ifade etmişlerdir. Burada yap›lan s›nav kalitesinin
düşürülmesi değil ÇEP içeriğinde yap›land›r›lm›ş yaz›l› bir s›nav yapmak olduğunun
ancak ÖSYM müdehalesi nedeniyle k›smen uygulamam›za rağmen yukar›da belirt-
tiğim analiz sonuçlar›na göre 2010 y›l› Yeterlik S›nav› 1. aşamas› genel anlamda
başar›l› olmuştur diyebiliriz.
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2010 TOTBİD-TOTEK YETERLİK SINAVI I. AŞAMASININ ALANLARA
GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ:

2010 TOTEK Yeterlik s›nav›nda 10 alanda toplam 100 soru sorulmuştur.
Alanlar›n ağ›rl›klar› daha önceden TOTEK Yönetim Kurulunca belirlenmiştir. Buna
göre Temel Bilimler % 10, Travma % 35, Pediatrik Ortopedi % 13, Artroskopik
Cerrahi ve Spor Travmatolojisi % 8, Üst Ekstremite Hastal›klar› ve El Cerrahi  % 5,
Alt Ekstremite Hastal›klar› ve Ayak Cerrahi % 5, Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi ve
Artroplasti % 8, Omurga Cerrahisi % 5, Kas İskelet Sistemi Enfeksiyonlar› ve
Tümörleri % 6 ve diğer konular (FTR, Anestezi, Hematoloji vb.) % 5 ağ›rl›klar› belir-
lenmiştir. 

Geçmiş y›llarda adaylar›n başar›s›z olduğu alanlar Pediatrik Ortopedi, Omurga
Cerrahisi, Temel Bilimler ve Kas İskelet Sistemi Enfeksiyonlar› ve Tümörleri olmak-
ta idi. Bu y›lki s›navda tam tersine en başar›l› alan Pediatrik Ortopedi olmuştur.

Tablo 9. Yeterlik S›nav› sorular›n›n konu dağ›l›m› ve yan›t ortalamalar›.

TÜM ADAYLARIN YANIT ORTALAMALARI

Konu Sorular DOĞRU YANLIŞ BOŞ

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı

TEMEL BİLİMLER 1—10 59,7 59,1% 41,3 40,9% 0,0

TRAVMA 11—45 63,3 62,6% 37,7 37,3% 0,1

PEDİATRİK ORTOPEDİ 46—58 76,1 75,3% 24,8 24,6% 0,1

ARTROS. CER.SPOR TRAV. 59—66 71,9 71,2% 29,1 28,8% 0,0

ÜST EKSTR. VE EL CER. 67—71 70,2 69,5% 30,8 30,5% 0,0

ALT EKSTR. VE AYAK CER. 72—76 69,8 69,1% 31,2 30,9% 0,0

ERİŞKİN REKONSTRÜK.CER. 77—84 65,8 65,1% 35,3 34,9% 0,0

OMURGA CERRAHİSİ 85—89 57,6 57,0% 43,2 42,8% 0,2

KİS TÜMÖRLERİ VE ENF. 90—95 65,3 64,7% 35,7 35,3% 0,0

DİĞER 96–100 49,2 48,7% 51,8 51,3% 0,0

Ortopedik Anestezi, Ortopedik Hematoloji ve FTR gibi alanlardan sorular› yer
ald›ğ› diğer hastal›klar alan› ve temel bilimler en az başar› sağlanan alanlar olmuştur.
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2010 TOTEK YETERLİK SINAVI I. AŞAMASININ KATILAN
ADAYLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ:

S›nava kaç›nc› kez girdiklerine bak›ld›ğ›nda, adaylar›n % 47’sinin böyle bir
s›nava ilk kez kat›ld›klar› belirlenmiştir. Adaylar›n % 52’si ise daha önce s›nava girip
başar›s›z olan adaylard›.

Tablo 10. Hekimlerin yeterlik s›nav› kat›l›m durumlar›.

Yeterlik Sınavına Sayı Yüzde

Katıldım 52 52,0

Katılmadım 47 47,0

Yanıt vermeyen 1 1,0

Toplam 100 100,0

2010 TOTEK YETERLİK SINAVI I. AŞAMASININ GERİ BİLDİRİM VE
DEĞERLENDİRME FORMLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ:

2010 Yeterlik s›nav› öncesi adaylara dağ›t›lan ve s›nav sonras› doldurmalar› iste-
nen değerlendirme formlar›na göre de değerlendirme yap›lm›şt›r. Değerlendirme
sonuçlar› Tabloda görülmektedir. S›nav sonunda hekimlere yöneltilen ve 9’lu Likert
ölçeği ile değerlendirmeleri istenen yedi önermeye verilen puanlar›n ortalamalar›
aşağ›daki verilmiştir. Buna göre s›nav›n zorluğu aç›s›nda adaylar›n ortada kald›klar›,
s›nav›n süresi, haz›rlan›ş›, sorular›n konulara dağ›l›m›, bilenle bilmeyeni ay›rd etme
özelliği, uzmanl›k eğitimin değerlendirilmesi ve kapsam›n›n ÇEP içinde kalmas› gibi
aç›lardan iyi bir s›nav olduğu görüşü ifade edilmiştir.
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Tablo 11. Değerlendirme anketindeki önermelerin puan ortalama ve standart
sapmalar›. 

Ortalama  Std. Sapma

1. Sınav zordu 5,51 1,85

2. Sınav süresi yeterliydi 7,86 1,82

3. Sınavın altyapı ve organizasyonu iyiydi 6,99 2,07

4. Bilenlerle bilmeyenleri ayırt edebilecek şekilde 6,35 2,21

5. Sınavdaki soruların konulara dağılımı dengeliydi 6,34 2,01

6. Sınav uzman değerlendirmesi için uygundu 6,13 1,96

7. Sınav içeriği uzmanlık eğitimimim kapsamı ile uyumluydu 6,10 2,19

Adaylardan 13’ü anketin eklemek istedikleriniz bölümüne görüş yazarak ilet-
mişlerdir. Bu görüşlerden bir tanesi s›nav›n yerinin değişikliğinin konaklama
aç›s›ndan s›k›nt› yaratt›ğ› konusunda olmuştur. Üç aday bask› hatalar› ve sorular›
Türkçe diline eleştiri getirmişler, 3 aday daha sonradan iptal edilen 74. sorudaki
yanl›şl›ğ› belirtmişlerdir. Alt› aday s›nav›n düzeyinin çok iyi olduğunu belirterek
çabalar için katk›da bulunanlara teşekkür etmişlerdir. İki aday da s›nav öncesi ve
s›ras›nda TOTBİD ve TOTEK Yönetim Kurulu ve Başkanlar›n›n yanlar›nda oldu-
lar›n› hissettiklerini ve uzman olduklar›n› hissettiklerini ifade etmişlerdir.

ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER:

1- S›nav genel olarak başar›l› geçmiştir. S›nav öncesi titiz haz›rl›k dönemi ile
yap›land›r›lm›ş bir s›nav yapma amac›m›za büyük ölçüde yaklaş›lm›şt›r.
Önümüzdeki y›l bize bu konuda yol gösterecek önemli ip uçlar› elde edil-
miştir.

2- S›nav için soru toplama s›k›nt›s› bu sene de yaşanm›şt›r.

3- Ege Üniversitesi T›p Fakültesi T›p Eğitimi Anabilim Dal› ile uyumlu bir
çal›şma gerçekleştirilmiştir. Bir çok konuda analizleri yap›labilmesi bu
sayede daha kolay olmuştur. 

4- S›nav başar› ortalamas› baraj kabul edilen 60 puan›n üzerine çekilmiş, ilk
defa bu sene adaylar›n yaklaş›k % 80’i 2. aşamaya kat›lmaya hak kazan-
m›şt›r. Böylece geçmiş senelerde birkaç puanla başar›s› olan adaylar da s›-
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navda başar›l› olmuşlard›r. Önümüzdeki y›llarda 2. aşama s›nav›n›n rahat
ve olanaklar dahilinde yap›labilesi için otalaman›n 55-60 aras›nda tutulma-
s› konusunda bir fikir elde edilmiştir.

5- S›navda öyküye dayal›, şekil ve radyolojik tetkikler içeren POQ sorular›n
% 17 düzeyinde kalmas› üzüntü verici olmuş ve eleştirilere sebebiyet ver-
miştir. Bu nedenle gelecek y›l bu oran›n en az % 40’a ç›kar›lmas› amaçlan-
m›şt›r.

6- S›nava İzmir d›ş›ndan girecek adaylar için konaklama ve ulaş›m olanakla-
r›n›n sağlanmas› ya da bu konuda adaylar›n desteklenmesi yerinde olacak-
t›r.

TOTBİD-TOTEK 2011 Yeterlik S›nav› 1. aşamas› 2 Ekim 2011 Pazar günü
İzmir’de Ege Üniversitesi T›p Fakültesi amfisinde yap›lm›şt›r. S›nava kay›t yapt›ran
112 kişiden 97’si kat›lm›şt›r; 39 kişi (%40) başar›l› olmuştur. 

1. Aşama 2011 Raporu

Giriş

Göreve geldiğim Ekim 2009 tarihinden sonra 2009 yılı Yeterlik Sınavı 1. Aşama
sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi, soru itirazlarına cevap verilmesi, ÖSYM’deki
itirazların karara bağlanması işleriyle uğraşmak zorunda kalmıştım. 2009 yılı 2.
aşama sınavı ve 2010 yılı sınavı 2 aşamasını da başarıyla tamamladık. 

2011 yılında 2. aşama gibi 1. aşamanın da yapılandırılmış çoktan seçmeli bir
sınav (MCQ) olması planlanmıştır. Yapılandırılmış çoktan seçmeli sınavda (1) sorul-
mak istenen bilgi, (2) soruları konulara eşit oranda dağılımı ve (3) zorluk dereceleri
önceden belirlenir. Bu amaçla; (1) sorulan bilgilerin çekirdek eğitim programının
dışına çıkmamasına, (2) uzmanlık üstü dallara (PG) ait bilgiler içermemesine, (3) bir-
den çok çeldirici içermemesine ve (4) soruların tüm konulara dağılımı belirlenen
oranlarda olmasına dikkat edilmiştir.

Yapılandırılmış çoktan seçmeli sınavda yeterli olduğu düşünülen aday soruların
en az % 60’ına doğru cevap vermeli (Kolay-uygun ve zor soruların dağılımı önceden
belirlenmeli) ve adaylara kurslarla veya önceden hazırlanan kitaplarla ÇEP eğitimi
tekrar verilmeli veya kaynak sayısı sınırlandırılmalıdır. Bu amaçla yukarıda ifade
edildiği gibi kaynak kitaplar sınırlandırılmıştır. TOTEK Yönetim Kurlunun kararı ile
aşağıda belirtilen kitaplar kaynak kitap olarak belirlenmiş ve ortopod’tan tüm aday-
lara duyurulmuştur:
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KAYNAKLAR

1. Einhorn TA, O’Keefe RJ, Buckwalter JA. Orthopaedic Basic Science.
Foundations of Clinical Practice, AAOS, 3rd ed., 2007.

2. Canale ST, Beaty JH. Campbell’s Operative Orthopaedics, 11th Edition, Mosby
- Elsevier, Philadelphia, 2008.

3. Bucholz RW, Heckman JD ve Court-Brown CM. Rockwood and Green’s
Fractures in Adult,  7th Ed., Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia,
2010.

4. Herring JA. Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics from the Texas Scottish Rite
Hospital for children. 4th Edition, Saunders – Elsevier, Philadelphia, 2008.

5. Oku 9. AAOS. Fishground, 2008

Sınavın öncelikle Çekirdek Eğitim Programı kapsamındaki tüm konuları içeren
ve bir belirtke tablosu (blue print) rehberliğinde soruların seçilmesi amaçlanmıştır.
Bunun için:

Temel Bilimler’den .....................................................................14 soru, 
Pediatrik Ortopedi’den ................................................................15 soru,
Travma’dan .................................................................................35 soru,
Üst Ekstremite ve El Cerrahisi’nden.............................................5 soru, 
Alt Ekstremite ve Ayak Cerrahisi’nden........................................5 soru,
Artroskopik Cerrahi ve Spor Travmatolojisi’nden .......................7 soru,
Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi ve Artroplasti ................................7 soru,
Omurga Cerrahisi’den ...................................................................5 soru,
Kas İskelet Sisitemi Enfeksiyonları ve Tümörleri........................6 soru,
Amputasyonlar’dan .......................................................................1 soru,
TOPLAM...................................................................................100 soru.

sorulması planlanmış ve adaylara TOTBİD web sayfasından ve Ortopod’tan duyurul-
muştur. Yukarıda soru adetleri belirlenen alanlarda kendi içinde de konu başlıkları
belirlenip çekirdek müfredat programındaki her konudan soru sorulmaya
çalışılmıştır.
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SORU
ALANLAR ADEDİ
TEMEL BİLİMLER (TB) 14
ANATOMİ (ANAT) 2
HÜCRE BİYOLOJİSİ VE GENETİK (CEL)(Ch.1-2) 1
BİYOMEKANİK VE BİYOMATERYALLER (BİO) (Ch.3-4) 1
KANIT TEMELLİ ORTOPEDİ VE ARAŞTIRMA (AR) (Ch.5) 1
KEMİK BÜYÜMESİ, YAPISI VE FONKSİYONLARI
(GRW)(Ch.7-8 ve 12) 1
KIKIRDAK, MENİSKÜS, TENDON VE LİGAMENT ŞEKİL VE
FONKSİYONLARI (MEN)(Ch.9-11, 22) 1
İNTERVERTEBRAL DİSK, SİNİR ŞEKİLLENMESİVE
FONKSİYONLARI (NOR) (Ch.13-14) 1
NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLAR VE KİNEZYOLOJİ
(NMH)(Ch. 15 ve 24) 1
TROMBOEMBOLİZM, HEMOSTAZ (TROM)(Ch.6) 1
ORTOPEDİK FARMAKOLOJİ (FAR)(Ch.17) 1
KEMİK VE KIKIRDAK YARALANMASI VE İYİLEŞMESİ
(YAR) (Ch.18-19) 1
KANSERİN MOLEKÜLER TEMELLERİ (CAN) (Ch.21) 1
METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI (MET) (Ch.23) 1
TOPLAM 14
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SORU
ALANLAR ADEDİ
TRAVMA (TRAV) 35
TRAVMA GENEL PRENSİPLER 1

KIRIK KOMPLİKASYONLARI 2

AÇIK KIRIKLAR 1

ERİŞKİN ÜST EKSTREMİTE KIRIK VE ÇIKIKLARI (ER.ÜST.EX) 8

ERİŞKİN ALT EKSTREMİTE KIRIK VE ÇIKIKLARI (ER.ALT.EX) 8

ÇOCUK ÜST EKSTREMİTE KIRIK VE ÇIKIKLARI (ER.ÜST.EX) 5

ÇOCUK ALT EKSTREMİTE KIRIK VE ÇIKIKLARI (ER.ALT.EX) 5

VERTEBRA KIRIK VE ÇIKIKLARI (VT) 5

PEDİATRİK ORTOPEDİ (PO) 15
BÜYÜME VE GELİŞME, ÖYKÜ, MUYENE VE NORMAL 

ÇOCUK (MUA) 1

YÜRÜME ANALİZİ VE TOPALLAYAN ÇOCUK (LIM) 1

ÜST EKSTREMİTE HAST. (ÜST) 1

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ (GKD) 2

LEGG-CALVE-PERTHES (LCP) 1

FEMUR BAŞI EPİFİZ KAYMASI VE DİĞER KALÇA HAST VE 

FEMUR VE DİZ HASTALIKLARI (FEM) 1

ÇOCUK AYAĞI (ÇAY) 2

CP VE DİĞER BEYİN HASTALIKLARI, POLİOMİYELİT,
MENİNGOMİYELOSEL VE DİĞER SPİNAL KORD HAST.EKSTR.
EŞİTSİZLİKLERİ, PERİFERİK SİNİR VE KAS HASTALIKLARI (NMS) 2

İSKELET SİSTEMİ DİSPLAZİLERİ VE ORTOPEDİ İLE İLİŞKİLİ 
SENDROMLAR (SEND) 0

ORTOPEDİ İLE İLİŞKİLİ SENDROMLAR (SEND) 0

METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI (MET) 2

ARTRİT (ART) 2
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SORU
ALANLAR ADEDİ
ERİŞKİN REKONSTRÜKTİF CERRAHİ VE ARTROPLASTİ
(ERC) 7
KALÇA VE DİĞER (THR) 3
DİZ (TKA) 4

ARTROSKOPİK CERRAHİ VE SPOR TRAVMATOLOJİSİ
(SPOR) 7
ALT EKSTREMİTE (ALT.EX) 2
DİZ (DİZ) 3
ÜST EKSTREMİTE (ÜST.EX) 2

OMURGA CERRAHİSİ (OC) 5
KONJENİTAL DEFORMİTELER (CON) 2
İDİOPATİK SKOLYOZ (SC) 2
SAGİTAL PLAN DEFORMİTELERİ (SAG) 0
DEJENERATİF OMURGA HASTALIKLARI (DOD) 0
ÇEŞİTLİ (MİS) 1

KAS İSKELET SİSTEMİ TÜMÖR VE ENFEKSİYONLAR I6
KİS BENİGN TÜMÖRLERİ 2
KİS MALİGN TÜMÖRLERİ2KİS ENFEKSİYONLARI 2
AMPUTASYON – ARTRODEZ 1
DİĞER 1

TOTEK Yeterlik Yazılı Sınavlarında ilk kez bu yıl, temel sınav konu
başlıklarının alt başlıkları için de bir belirtke tablosu hazırlanmış ve aşağıdaki soru
dağılımının sağlanmasına dikkat edilmiştir:
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YAZILI SINAV BELİRTKE TABLOSU

TANIM VE EPİDEMİYOLOJİ ...........................................~20 SORU
TANI.........................................................................................~20 SORU
KLİNİK....................................................................................~20 SORU
TEDAVİ ...................................................................................~20 SORU

KOMPLİKASYONLAR.........................................................~20 SORU

Bu yıl, 2010 yılında olduğu gibi tüm sorular için zorluk dereceleri öncelikle
soruyu hazırlayan öğretim elamanı tarafından belirlenmiştir. Sınav komisyonu her bir
soruyu tekrar inceleyerek zorluk derecesini değerlendirmiş ve 10 üzerinden kesin
puanlama yapılmıştır. Buna göre yeterlik sınav soruların zorluk dereceleri

1-4 (KOLAY) .............................................................................30 SORU
5-7 (UYGUN) .............................................................................35 SORU
8-10 (ZOR) .................................................................................35 SORU

olacak şekilde soruları seçilmesi öngörülmüştür. 

Geçmiş yıllardan havuzda olan sorular yeni kaynaklara göre yeniden gözden
geçirilmiş ve 100 yeni soru hazırlanarak yaklaşık 300 soruluk bir soru havuzu
oluşturulmuştur. Bu soruların çift kaynak doğrulaması yapılıp soru tekniği, dil ve
gramer yönünden incelenerek gerekli düzeltmeler ve ayıklamalar yapılmıştır. Ayrıca
itirazları minimalize etmek için tüm sorular 3 ayrı kişi tarafından tekrar kaynak
doğrulamaları yapılmıştır.

1-2 Nisan 2011 tarihindeki 3. TOTBİD TOTEK Eğitim Çalıştayı’nda ön seçimi
sınav komisyonunca yapılan sorulardan TOTEK Başkanı ve TOTEK Yönetim
Kurulu üyeleri tarafından 100 adet seçilmiş ve sorular test edilmiştir. 

30 Mayıs-30 Haziran 2011 tarihleri arasında sorular tekrar gözden geçirilip 30
Haziran tarihinde, Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Dr. S. Ayhan
Çalışkan’a iletilmiştir. Sorular; çoktan seçmeli soru hazırlama ilkeri, gramer ve
anlam-dil açılarından Dr. Çalışkan tarafından deeğerlendirilmiş ve bir ön rapola
TOTEK Sınav Komisyonu Başkanına iletilmiştir. Bu raporda belirtilen 17 soruda
düzeltme ve 3 sorunun değiştirilmesi önerileri uygun bulunarak sınav setine son hali
verilmiştir. 
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2011 ÇEP Kursu sırasında Board sertifikasına sahip üç meslektaşımıza sınav
pilot olarak uygulanmış ve son düzeltmelerden sonra 2 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Amfilerinde TOTBİD TOTEK Yeterlik Sınavı
1. aşaması gerçekleştirilmiştir. 

Bu sınava 112 aday başvurmuş, ancak sınava 97 aday katılmıştır. Sınavda 100
soru sorulmuş ve 120 dakika süre verilmiştir. Sınavda; Komisyon Başkanı Prof. Dr.
Teoman Benli, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Kuru, TOTBİD Yönetim Kurulu
üyesi Prof. Dr. Halit Pınar, TOTEK Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Önder
Kalenderer ve gözetmen olarak Op. Dr. Kemal Özaksar hazır bulundu. Prof. Dr. Halit
Pınar, TOTBİD Başkanı Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral adına, Doç. Dr. Önder
Kalenderer TOTEK Yönetim Kurulu ve Başkanı Prof. Dr. Feza Korkusuz adına aday-
lara başarı dileklerinde bulundular.

Sınav sonrasında adaylar ile yapılan kısa görüşmelerde genel olarak olumlu
sözlü geri dönüşler alınmıştır. Adayları çoğu çekirdek müfredattaki birçok konudan
temel sorular yer aldığını ve sınavda da yeni şeyler öğrendiklerini ifade etmişlerdir.
Özellikle Temel Bilimler sorularının ve Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi sorularını zor
olduğu, 2 soruda sendrom sorulduğu gibi yakınmalarda da bulunmuşlardır.
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2006 – 2010 YILLARI ARASI TOTEK YETERLİK SINAVLARI

GİREN VE KAZANAN ADAY SAYI VE ORANLARI

2006 y›l›

Toplam 1 aşamaya başvuran say›: ............................................................96 kişi

S›nava giren say›: .....................................................................................88 kişi (% 88.9)

I.  aşamay› kazanan say›: ..........................................................................28 kişi (% 31.8)

II. aşamay› kazanan say›: .........................................................................25 kişi (% 89,3)

2007 y›l›

Toplam 1. aşamaya başvuru: .................................................................101 kişi

S›nava giren kişi: ......................................................................................90 kişi (% 89.1)

Ortalama puan: .........................................................................................60,52

1. Aşamay› kazanan : ...............................................................................49 kişi (% 54.4)

2. Aşamay› kazanan say›: .........................................................................41 kişi (% 83.6)

2008 y›l›

Toplam 1. aşama başvuru: ......................................................................101 kişi

S›nava giren kişi:.......................................................................................91 kişi (% 90.1)

Ortalama puan: ..........................................................................................57,70

1. aşamay› kazanan : .................................................................................30 kişi (% 32.9)

2. aşamaya giren:.......................................................................................38 kişi

2. aşamay› kazanan : .................................................................................30 kişi (% 78.9)

2009 y›l›

Toplam başvuru: ....................................................................................143 kişi

S›nava giren:............................................................................................128 kişi (% 89.5)

Ortalama al›nan puan: ...............................................................................55,9

1. aşama s›nav› kazanan say›: ...................................................................38 kişi (% 29.7)

2. aşamaya s›nava giren kişi say›s›: ..........................................................45 kişi

2. aşama s›nav› geçen kişi say›s›: .............................................................38 kişi (% 84.4)
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2010 y›l›

Toplam başvuru: ....................................................................................114 kişi

S›nava giren : ............................................................................................99 kişi (% 86.8)

Ortalama al›nan puan: ...............................................................................64,7

1. aşama s›nav› kazanan say›: ...................................................................79 kişi (% 79.8)

2. aşamaya s›nava giren kişi say›s›: ..........................................................84 kişi

2. aşama s›nav› geçen kişi say›s›: .............................................................46 kişi (% 54.8)

2011 y›l›

Toplam başvuru: ....................................................................................112 kişi

S›nava giren:..............................................................................................97 kişi (% 86.7)

Ortalama al›nan puan: ...............................................................................58,3

1. aşama s›nav› kazanan say›: ...................................................................39 kişi (% 40.2)

SINAV SORULARINA İTİRAZLAR

Sınavın akabinde 3 Ekim  2011 tarihinde sorular ve cevapları TOTBİD web say-
fasında yayınlanmıştır. 7 Ekim 2011’e kadar itiraz süresi verilmiştir. Web sayfasına
geçerken sehven olarak yazılan beş sorunun (17, 42, 65, 82. ve 85. soru) cevabı
hemen aynı gün düzeltilmiştir. 2009 yılında 11 soruya, 2010 yılında 13 soruya 12
adaydan itiraz edilmiştir. Bu yıl ise 11 soruya 10 aday tarafından itiraz edilmiştir. Bu
11 sorudan 4’üne olan itiraz haklı görülerek bu sorular iptal edilmiştir. İptal edilen
sorular 14. soru, 52. soru, 81. soru ve 94. sorudur.  Geri kalan 7 soruya yapılan itiraz
gerekli inceleme ve kaynak doğrulamasından sonra haksız bulunarak ret edilmiştir.
Bu konularda ayrıntı açıklama içeren cevaplar, itiraz eden adaylara tek tek mail
atarak ve gerekirse telefonla bildirilmiştir. Bu sene geçen yıla nazaran itiraz
edilen soru adedi daha da azalmıştır, Ancak geçen seneye nazaran 1 soru fazla
iptal edilmek zorunda kalınmıştır. İptal edilen bir soruda şıklardan birindeki
yanlışlık dolayısı ile doğru cevap olmaması, geri kalan üçünde ise soru kökünde
cevaplamayı ve anlamı zorlaştıran eksiklikler nedeniyle iptal edilmiştir.
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SINAV SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

2011 yılı TOTEK Yeterlik sınavı 1. aşama Sınavında belirlenen 60 puan
barajını 39 kişi geçmiş, 58 kişi sınavda başarısız olmuştur. Buna göre sınav
başarısı % 40.2 olarak belirlenmiştir. Ortalama puan ise 58.3 olarak belirlenmiştir.
En düşük puan 45, en yüksek puan 75 olarak belirlenmiştir. Sınavda en yüksek
puanı, 75 puanla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ihtisaslı, halen
Urfa Devlet Hastanesinde mecburi hizmet yapan Turgut AKGÜL isimli aday
almış ve sınav 1.si olmuştur.

Adayların aldıkları puana göre çoğunluğu 50-59 aralığında kalmışlardır. 40 puan
altında puan alan aday yoktur. 

Doğru soru adedine göre adayların 13 (% 13.4)’ü 40-49 aralığında, 45 (% 46.4)’i
50-59 aralığında, 33 (% 34.0)’u ve 6 (% 6.2)’si 70-79 aralığında yer almıştır. 

Adayların 0-43’ten itibaren her doğru sayısına göre dağılımları ise aşağıdaki
tablo ve grafikte görülmektedir. Buna göre median 56’dır. Bu da ortalama puan ile
koreledir.

TOTEK Beşinci Dönem 2009–2011

73Ölçme Değerlendirme Komisyonu



Doğru soru aralığı Aday Sayısı

PUAN ARALIĞI ADAY SAYISI
0-44 0
45 1
46 3
47 4
48 3
49 2
50 1
51 3
52 3
54 1
55 8
56 6
57 8
58 5
59 6
60 4
61 8
62 4
63 2
64 4
65 1
66 3
67 1
68 4
69 2
70 1
71 1
72 2
74 1
75 1

76-100 0
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Diğer yıllarla karşılaştırıldığında aşağıdaki tabloda görüleceği gibi benzer bir
ortalamanın elde edildiği görülmektedir. Geçtiğimiz sene ortalamayı 60 puan üzerine
çekmeyi başarmış ve adayları % 86’sı başarılı olmuştu. Bu seneki hedefimiz ortala-
mayı 55-60 arasında tutmaktı ki bunu başarmış görünmekteyiz. Buna karşın kazanan
aday sayısı önceki 3 yılla benzer iken geçen seneye göre daha düşük olması, adayların
performanslarıyla ilgili olduğunu düşünmekteyim. 

2007 y›l›

Ortalama puan: .........................................................................................60,52

1. Aşamay› kazanan : ...............................................................................49 kişi (% 54.4)

2008 y›l›

Ortalama puan: ..........................................................................................57,70

1. aşamay› kazanan : .................................................................................30 kişi (% 32.9)

2009 y›l›

Ortalama al›nan puan: ...............................................................................55,9

1. aşama s›nav› kazanan say›: ...................................................................38 kişi (% 29.7)

2010 y›l›

Ortalama al›nan puan: ...............................................................................64,7

1. aşama s›nav› kazanan say›: ...................................................................79 kişi (% 79.8)

2011 y›l›

Ortalama al›nan puan: ...............................................................................58,3

1. aşama s›nav› kazanan say›: ...................................................................39 kişi (% 40.2)

TOTEK Yeterlik 1. Aşama Sınavını kazananlar Ek-1’de görülmektedir
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SINAV SONUÇ ANALİZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

TOTEK 2011Yeterlik Sınavı 1. aşama sonuçları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Anabilim Dalı’ndan Uzman Dr S. Ayhan Çalışkan tarafından değerlendirilmiş ve
komisyonumuza yollanmıştır. Burada kendisinin özverili ve büyük çabası için tekrar
minnettarlığımı ifade etmek isterim.

Bir yarışma sınavında, örneğin Üniversite Seçme sınavında her sorunun analiz
sonuçlarına göre “AYIRICILIK İNDEKS”inin yüksek olması istenmektedir. Bu
adayların daha iyi ayrılıp sıralanması için birden çok çeldiricilerin varlığı ile sağlanır
ve istatistiki çalışmalarda çok iyi, ve çok kötü puan alan adayların dağılımına bakarak
hesaplanmaktadır. Ancak,  bir yeterlik sınavında, bilindiği üzere temel bilgiler soru-
lur, mümkün olduğunca aday yanıltılmaya çalışılmaz, soruyu herkes bilse bile bizim
için önemlidir.  Dolayısı ile ayırıcılık indeksi dağılımının da iyi bir yeterlik
sınavında belli oranlarda olması istenmektedir. Buna göre sorulardan en yarısı
zayıf ayırıcılık indeksine sahip olması, “SINIRDA”, “İYİ” ve “ÇOK İYİ”
ayrıcılık indeksine sahip sorularında % 20 altında yer alması önerilmektedir.
2011 yılı Yeterlik Sınavı I. aşaması soruları değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda
görülmektedir:

AYIRICILIK İNDEKSİ ORAN

Zayıf ..........................................................................% 52

Sınırda .......................................................................% 21

İyi ..............................................................................% 19

Çok İyi........................................................................% 8

Sadece 8 soru ciddi olarak adayları birden fazla çeldirici ile zor karar vermeler-
ine sebep olmuş ve yüksek seçici bulunmuştur. Buna karşın tabloda görüleceği gibi
52 (% 52) soru zayıf seçicilik özelliğine sahip olup, ideal yeterlilik sınav oranı
tutturulmuştur. İyi ve sınırda seçici oranları da % 20 civarında olduğu saptanmıştır:
Bu nedenle sonuç analizlerine bakıldığında bu sınavın iyi bir yeterlik sınavı
olduğu söylenebilir.

Diğer taraftan soruların analizi ile adayların cevaplarına göre kolay, orta, zor
soru ayrımı da yapılabilmektedir. Elde edilen verilere göre soruların zorluk dereceler-
ine göre dağılımı aşağıda görülmektedir
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ZORLUK DERECESİ SINAV ÖNCESİ BELİRLENEN SINAV ORANI

Zor-Çok zor % 30 % 23

Önerilen-Orta % 35 % 51

Kolay-Çok kolay % 35 % 26

Tabloya bakıldığında sınav öncesi soru yapıcılar ve komisyonca zor kabul
edilen 30 sorudan 23’ü zor kategorisine girdiği, yani 7 zor soruya adaylardan
çoğunun doğru cevap verdiği saptanmıştır. Bu durum soruların zorluk derecesine
göre oranların değişmesi adayların iyi çalışmış olmalarına bağlı olabilir.  Diğer
taraftan 8 ve üstü zorluk derecesi alan sorular tek tek incelendiğinde 30 sorudan 21
(% 70)’nin adaylarca da zor algılandığı 9 sorunun ise önerilen-orta düzeyde
algılandığı belirlenmiştir. Buna karşı orta düzeyde zorluğa sahip 2 soruda adayların
verdiği cevaplara göre zor soru olarak belirlenmiştir.

Sınav için bizim öngördüğümüz önerilen zorluğa sahip soru sayısı tutturul-
muş hatta % 51 oranında önerilen soru sorulduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan
% 35 öngörülen kolay soruları 26’sı adayların büyük çoğunluğunca cevap verilerek
kolay bulunmuş, ancak 9 soru ise önerilen zorlukta olduğu belirlenmiştir.

Önümüzdeki yıllarda yine yapılandırılmış çoktan seçmeli sorularla (Objective
structered multiple choice questions – OSMCQ) I. aşama sınavının standart bir yapıya
ulaşacağına ve I. aşamayı geçen aday sayısının da standart bir sayıya oturacağına emi-
nim. Bu yıl ki geçmiş yıllardan farklı olarak YAPILANDIRILMIŞ YAZILI SI-
NAV denememiz, yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı gibi önemli ölçüde ba-
şarılı olmuş ve önümüzdeki yıllar için önemli ölçüde öğretici olmuştur.

Bu yılki sınavdaki soruların konulara göre, “blue print”e (Tanı-klinik-
tedavi)  göre ve zorluk derecesine göre dağılımı adaylardan elde edilen geri
dönüşlere göre çok iyi bulunmuştur.

İyi bir yeterlik sınavında klinik yaklaşımı test eden öyküye dayalı, figür ve
radyolojik tetkikler içeren (problem oriented questions-POQ) soruların tüm
soruları en az % 30’unu oluşturması gerekmektedir. 2010 yılında bu oran 17
iken bu sene % 23 düzeyine çıkmıştır. Önümüzdeki senelerde oranın % 30 üzerine
çıkartılması en önemli hedeflerden biri olmalıdır. 
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2011 TOTEK YETERLİK SINAVI I. AŞAMASININ ALANLARA GÖRE
DEĞERLENDİRİLMESİ:

2011 TOTEK Yeterlik sınavında 10 alanda toplam 100 soru sorulmuştur.
Alanların ağırlıkları daha önceden TOTEK Yönetim Kurulunca belirlenmiştir. Buna
göre Temel Bilimler % 14, Travma % 35, Pediatrik Ortopedi % 15, Artroskopik
Cerrahi ve Spor Travmatolojisi % 7, Üst Ekstremite Hastalıkları ve El Cerrahi  % 5,
Alt Ekstremite Hastalıkları ve Ayak Cerrahi % 5, Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi ve
Artroplasti % 7, Omurga Cerrahisi % 5, Kas İskelet Sistemi Enfeksiyonları ve
Tümörleri % 6 ve ampütasyon % 1 ağırlıkları belirlenmiştir.

Geçmiş yıllarda adayların başarısız olduğu alanlar Pediatrik Ortopedi, Omurga
cerrahi, Temel Bilimler ve Kas İskelet Sistemi Enfeksiyonları ve Tümörleri olmakta
idi. 2011 yılı 1. alama sınavının alanlara göre başarı oranları aşağıdaki tabloda
görülmektedir. Bu yılki sınavda en başarılı alan ortalama 67.0 doğru cevapla
Omurga Cerrahi olmuştur. Omurga Cerrahisini ortalama 64.4 doğru cevapla
Üst Ekstremite ve El Cerrahisi ve 62.4 doğru cevapla Travma takip etmektedir.
En başarısız alan ise ortalama 35.6 doğru cevapla Alt Ekstremite Hastalıkları ve
Ayak Cerrahisi olduğu saptanmıştır.

Doğru Yanıt 
Ortalaması

Konu Soru No (sayı) (%)

Temel Bilimler 1—14 53,0 54,6%

Travma 15—49 62,4 64,3%

Pediatrik Ortopedi 50—64 47,9 49,3%

Üst ekstremite ve el cerrahisi 65—69 64,4 66,4%

Alt ekstremite ve ayak cerrahisi 70—74 35,6 36,7%

Rekonstrüktif cerrahi 75—81 49,4 51,0%

Artroskopi ve Spor Trav. 82—88 49,7 51,3%

Omurga 89—93 65,0 67,0%

Kas İskelet Sistemi Enfeksiyon ve Tümörleri 94—99 57,3 59,1%

Amputasyon 100 45,0 46,4%
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2010 TOTEK YETERLİK SINAVI I. AŞAMASININ KATILAN ADAY-
LARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların çalıştıkları kurumlara göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmek-
tedir. Adayların önemli bölümü halen üniversite (29 kişi - % 29.9) ve devlet (57 - %
58.8) hastanelerinde çalıştıkları saptanmıştır.

Hekimlerin halen çalıştıkları kurumlara göre dağılımı

Kurum Sayı Yüzde

Üniversite Hastanesi 29 29.9

Devlet Hastanesi 57 58.

Özel Hastane 11 11,3

Toplam 97 100,0

Adayların çalıştıkları kurumlara göre başarı oranları aşağıdaki tabloda
görülmektedir. İstatistikî olarak gruplar arasında bir fark bulunamamıştır
(p> 0.05).

Aday Doğru yanıt
KURUM sayısı Ortalaması (sayı) Std. Sapma

Üniversite 29 59,2 5,75

Devlet 57 57,7 7,66

Özel 10 59,0 5,83

Total 96 58,3 6,94

Adayların çalıştıkları yerin büyük şehir (Ankara, İstanbul, İzmir) ve diğer
illere göre dağılımı tabloda görülmektedir.
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ÇALIŞTIĞI Aday Doğru yanıt
ŞEHİR sayısı Ortalaması (sayı) Std. Sapma

Diğer İller 52 58,2 7,52

Büyükşehir 45 58,3 6,26

Adayların 45’i büyük şehirde ve 52’si küçük şehirlerde çalışmasına rağmen
çalışılan şehre göre başarı oranlarının istatistiki olarak benzer olduğu
saptanmıştır (p>0.05).

Adayların uzman oldukları kuruma göre dağılımları ve başarı oranları
aşağıdaki tabloda görülmektedir. Adayların 50’si Üniversite ihtisaslı, 47’si Sağlık
Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden ihtisaslı oldukları belirlenmiştir.
Üniversite ihtisaslı olanların ortalama doğru sayısı, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve
Araştırma Hastanelerinden ihtisaslı olanlara nazaran hafif yüksek olmasına karşın
istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05).

UZMANLIK Aday Doğru yanıt
EĞİTİMİ sayısı Ortalaması (sayı) Std. Sapma

Üniversitede 50 59,2 6,92

Devlet Hastanesinde 47 57,1 6,82

Adayların uzmanlık eğitimlerini tamamladıkları yıllara göre dağılımı
değerlendirildiğinde, son 6 yılda uzman olanları çoğunlukta olduğu 71 ( % 73.2), en
fazla 2005, 2009, 2010 ve 2011 mezunlarının sınava katıldığı belirlenmiştir.
Uzmanlık yıllarına göre başarı durumları karşılaştırıldığında yine istatistiki bir fark
bulunamamıştır.

Sonuç olarak bu sınavın analizlerinde adayın uzmanlık yılı, ihtisas aldığı
kurum, çalıştığı kurum ve şehrin sonuçlara bir etkisi olmadığı fikri elde
edilmiştir.
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Uzmanlik.Tarihi Aday Sayısı Yüzde (%)
1992 1 1,0
1993 1 1,0
1995 1 1,0
1996 2 2,1
1997 2 2,1
1999 1 1,0
2000 4 4,1
2001 4 4,1
2002 2 2,1
2003 2 2,1
2004 6 6,2
2005 12 12,4
2006 4 4,1
2007 3 3,1
2008 11 11,3
2009 13 13,4
2010 13 13,4
2011 15 15,5

Toplam 97 100,0

ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER:

1 2011 yılı TOTEK Yeterlik sınavı 1. aşama Sınavında belirlenen 60 puan
barajını 39 kişi geçmiş, 58 kişi sınavda başarısız olmuştur. Buna göre sınav
başarısı % 40.2 olarak belirlenmiştir. Ortalama puan ise 58.3 olarak belirlen-
miştir. En düşük puan 45, en yüksek puan 75 olarak belirlenmiştir. 

2- Sınav genel olarak başarılı geçmiştir. Sınav öncesi titiz hazırlık dönemi ile
yapılandırılmış bir sınav yapma amacımıza büyük ölçüde yaklaşılmıştır. Yapılan
analizler de bu görüşü ciddi oranda destekler görünmektedir.

3- Sınav için soru toplama sıkıntısı bu sene de yaşanmıştır.

4- Bu yıl da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile uyumlu
bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Birçok konuda analizleri yapılabilmesi bu
sayede daha kolay olmuştur. 
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5- Sınav başarı ortalaması sınav öncesi hedefimiz olan 55-60 puan arasında
kalması başarılmıştır. Ortalama doğru cevap sayısı 58.3 olarak gerçekleşmiştir.

6- Sınavda öyküye dayalı, figür ve radyolojik tetkikler içeren (problem oriented
questions-POQ) soruların % 23’ çıkartılmıştır. İdeal oran olan % 30’a önemli
ölçüde yaklaşılmıştır.

7- Sınavın bu sene de İzmir’de yapılması konusunda bir olumsuz geri dönüş
alınmamıştır.

8- Bu yıl ki sınavda, adayların uzman oldukları yıl, uzman oldukları kurum,
çalıştıkları kurum ve şehrin sonuçlara bir etkisi olmadığı saptanmıştır.

2. Aşama 2010 Raporu

TOTBİD-TOTEK Yeterlik S›nav› 2. Aşamas› 28 Kas›m 2010 tarihinde
TOTBİD Genel Merkezinde yap›lm›şt›r. Bu s›nava 1. aşamay› bu sene geçmiş olan
79 kişiden 78’i ve daha önceden 1. aşamay› geçip 2. aşamada başar›s›z olan 5 kişi
olmak üzere toplam 83 meslektaş›m›z kat›lm›şt›r. Bu kat›l›m miktar›, geçmiş y›llara
nazaran en yüksek düzeydir. Bu sene 1. aşamay› geçen adaylardan biri s›nava girme-
miştir.

Haz›rl›k ve S›nav:

1. Aşama S›nav›’n›n sonuçlar›, aç›klan›r aç›klanmaz daha önce ÇEP-Klinik
Bilgi Yenileme Kursunda görev dağ›l›m› yap›lan TOTEK Yönetim Kurulu üyelerin-
den 2. aşama için soru istenmiştir. Çok k›sa sürede sorular haz›rlan›p ve s›navdan 1
gün önce tüm sorular TOTEK Yönetim Kurulu üyeleri ile gözden geçirilmiştir. Baz›
sorularda gerekli düzeltmeler yap›lm›ş, ayn› gün TOTEK Yeterlik S›nav Komisyonu
Başkan Yard›mc›s› Doç. Dr. İlhami Kuru’ya deneme s›nav› uygulanarak s›nav›n
geçerliliği denenmiştir.

TOTBİD-TOTEK Yeterlik S›nav›n›n 2. Aşamas› bu y›l ilk kez 9 istasyona
ç›kart›ld›. Bu istasyonlardan üçü beceri ve 6’s› bilgi değerlendirme istasyonlar›d›r. Bu
istasyonlar›n alt başl›klar› alan ad› ve yol haritas› uyar›nca ekteki gibi seçilmiştir:

• İletişim ve Onam Alma Beceri İstasyonu – Omurga Cerrahisi –
Nörolojik defisit eşlik eden torakolomber vertebra k›r›ğ›
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• Muayene Becerisi İstasyonu – Üst Ekstremite Hastal›klar› ve El
Cerrahisi – Omuz muayenesi

• Cerrahi Beceri İstasyonu – Alt Ekstremite Hastal›klar› ve Ayak
Cerrahisi – Chevron Osteotomisi

• Bilgi Ölçme İstasyonlar› :

o Anatomi

o Kas İskelet Sistemi Tümör ve Enfeksiyonlar›- Osteokondrom- Tan› ve prog-
noz

o Travma – Travmatik Kalça Ç›k›ğ›- Tan› ve tedavisi

o Artroskopik Cerrahi ve Spor Travmatolojisi – Patellar Kondromalazi- Tan›
ve tedavisi

o Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi ve Artroplasti- Yüksek Tibial Osteotomi-
Tedavi ve Komplikasyonlar›

o Pediatrik Ortopedi – Gelişimsel Kalça Displazisi – Tan› ve Tedavisi

Alt› adet bilgi ölçme sorusu geçen y›llarda olduğu gibi fiş açma soru tekniği ile
2 veya 3 aşamal› olarak haz›rlanm›şt›r.

Yeterlik S›nav› 2. Aşamas›n›n Genel Değerlendirmesi:

Her istasyon 100 üzerinden değerlendirilmiş olup, s›nava giren tüm adaylar›n
tüm istasyonlar dâhil edildiğindeki ortalama başar›s› 900 üzerinden 521.5 olup, istas-
yon baş› ortalama başar› ise 58.0 puan olduğu saptanm›şt›r. 

2. Aşama Yeterlik s›nav›nda, s›nava giren 84 adaydan sadece 3 (% 3.6) aday›n
tüm istasyonlardan baraj› geçtiği saptanm›şt›r. Bu adaylar s›ras›yla 81.1, 72.2 ve 67.8
puan alm›şlard›r. 

TOTEK Yeterlik S›nav› 2. Aşama kurallar› gereği sadece 1 istasyonda baraj olan
50 puan alt› kalan ancak genel ortalamalar› 50 puan ve üstü olan adaylar ile tüm is-
tasyonlar› geçen adaylar başar›l› say›lmaktad›r. Ancak sorular›n içeriği değerlendiril-
diğinde ve baraj say›s› 9’a yükseltildiği için s›nav sonras› puan ortalamas› 50 ve üze-
ri olan ancak 2 barajda başar›s›z olan adaylar da başar›l› say›lm›şt›r. Böylece toplam
46 (% 55.4) kişi Yeterlik S›nav› 2. aşamada başar›l› olmuştur.
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Yeterlik S›nav› 2. Aşaman›n Alanlara Göre Değerlendirmesi:

Yeterlik S›nav› 2. Aşamada yer alan 9 istasyonda baraj alt› kalan ve başar›l›
olanlar›n say›s› ve adaylar›n ortalama puan olarak başar›lar› aşağ›da görülmektedir.

Yeterlik S›nav› 2. aşamada adaylar›n büyük çoğunluğunun (% 86.7 - % 97.6)
beceri istasyonlar›nda başar›l› olduğu belirlenmiştir. Son y›llarda muayene ve onam
almadaki düşük başar› oranlar› giderek yerini yüksek başar›ya b›rakmaktad›r. Bu sene
verilen 7 dakikal›k sürenin (sürenin 1 dakika k›salt›lmas›n›n) sonuçlar› olumsuz etki-
lemediği de saptanm›şt›r.

Diğer taraftan Anatomi istasyonunda adaylar›n % 85.5 (71 aday)’nin başar›l›
olduğu ve adaylar›n ortalama 63.7 almas› da sevindirici olup, adaylar›n yeterlik
s›nav›na haz›rlan›rken anatomiye önem verdiklerini göstermektedir.

Tablo 12. Yeterlik s›nav› ikinci aşama istasyonlar›n›n alanlar› ve puanlar›.

İSTASYON ALAN ORT. PUAN BAŞARILI BARAJ ALTI

ONAM OMURGA CER. 77.4 81 2
MUAYENE  ÜST EKST.EL CER. 68.7 80 3

CERRAHİ ALT EKST.AY.CER. 69.7 72 11

BİLGİSAYAR ANATOMİ 63.7 71 12

BİLGİSAYAR KİS TÜMÖR. ENF. 55.9 60 23

BİLGİSAYAR TRAVMA 49.0 49 34

BİLGİSAYAR PEDİATRİK ORT. 38.6 31 52

BİLGİSAYAR ERİŞKİN REK.CER 51.2 51 32

BİLGİSAYAR ARTROSKOPİ S.H. 48.1 46 37

S›nav tekniği aç›s›ndan Kas İskelet Sistemi Tümörleri ve Enfeksiyonlar›, Erişkin
Rekonstrüktif Cerrahi ve Artroplasti, Artroskopik Cerrahi ve Spor Hekimliği ve
Travma alt alanlar›nda adaylar›n baraj notu olan 50 civar›nda ortalama başar› göster-
dikleri ve % 59 ile % 72.3 aras›nda aday›n bu istasyonlar› geçtiği, sonuç olarak bu
istasyonlar› iyi çal›şt›ğ› saptanm›şt›r. 

Bu s›navda Pediatrik Ortopedi sorusundaki başar› dağ›l›m›n s›nav tekniği
aç›s›ndan iyi olduğu (% 38 / % 52 başar›l› / başar›s›z) ve adaylar›n ortalama 38.6 puan
ald›klar› saptanm›ş olup, bu nedenlerle sorunun çal›şt›ğ›, ancak adaylara zor geldiği
belirlenmiştir. Soruda soru kökünün uzun olmas› ve ş›klar›n fazla ve uzun cümlelere
sahip olmas› soruyu zorlaşt›ran faktörler olduğu düşünülmüştür.
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Yeterlik S›nav› 2. Aşama S›nav Sonuçlar›na Göre Adaylar›n Değerlendiril-
mesi:

2010 y›l› Yeterlik S›nav› 1. aşamay› kazanan 79 kişiden 1 d›ş›nda tamam› 2. aşa-
maya girmiş ve bu adaylardan 43’ü (% 55.1) 2. Aşamada da başar›l› olmuştur. Daha
önceki senelerde 1. aşamay› geçip 2. aşamada başar›s›z olan 5 adaydan 3 (% 60)’ü
başar›l› olmuş, 2 aday ise yine başar›s›z olmuştur.

Geri Bildirimler ve Sonuçlar:

1- S›nav genel olarak başar›l› geçmiştir.

2- S›navdan adaylar›n çoğunluğu memnun olmuş, s›nav komisyonuna
teşekkür yaz›lar› yazm›şlard›r.

3- Adaylar kart açma s›nav› deneyimlerinin az olduğunu ifade etmişlerdir.
Önümüzdeki sene ÇEP-Klinik Bilgi Yenileme Kursunda ve kongrede s›nav
istasyonlar› açman›n yararl› olacağ› düşünülmüştür.

4- Tüm alanlardaki sorular çal›şm›ş, beceri istasyonlar›nda yüksek başar› elde
edilmiştir. Pediatrik Ortopedi d›ş›nda tüm alanlardaki sorularda ölçme
değerlendirme aç›s›ndan uygun sorular haz›rland›ğ› belirlenmiş, Pediatrik
Ortopedi sorusu adaylara nispeten zor gelmiştir.

Sonuç olarak, Yeterlik S›nav›n›n 2. Aşamas›nda geçtiğimiz y›llarda olduğu gibi
yüksek bir başar› sağlanm›şt›r. 

2011 y›l›nda Yeterlik S›nav›n›n ikinci aşamas›n›n TOTBİD Merkezinde
23 Ekim 2011 Pazar günü gerçekleştirilmiştir. Bu s›nava kat›lan 49 aday başar›l›
olmuştur.
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UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS)
RAPORU

Dr. Semih Aydoğdu

Uzmanl›k Eğitimi Gelişim S›nav› Koordinatörü

29 May›s 2010 tarihinde Türkiye’deki bütün uzmanl›k dallar› aras›nda ilk kez
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanl›k dal›nda, eğitim almakta olan 751 asistan›n
615’inin (%88) kat›l›m› ile ulusal çapta ilk Uzmanl›k Eğitimi Gelişim S›nav› (UEGS)
TOTBİD’in desteği ile TOTEK taraf›ndan gerçekleştirilmişti. 28 May›s 2011 tarihin-
de ülkemizde türünün tek örneği olan bu s›nav›n ikincisini de eğiticilerin desteği ve
bu kez 696 (%93) asistan›m›z›n kat›l›m› ile gerçekleştirdik. 

2010 y›l›nda gerçekleştirilen birinci UEGS sonras›nda haz›rlanan raporda yer
alan bilgi ve ç›kar›mlara TOTBİD elektronik sayfas›ndan ulaş›labilmektedir
(http://www.totbid.org.tr/Content.aspx?p=1588). 2011 y›l› ikinci UEGS ile ilişkili ek
değerlendirmeler ve 2010 y›l› verileri ile karş›laşt›rmalar aşağ›da vurgulanm›şt›r.

1. S›nav›n Amac›: Geçen y›l haz›rlanan raporda ayr›nt›l› olarak aç›kland›ğ›
üzere UEGS bir eleme ya da seçme s›nav› değildir. Bilginin katlanarak artt›ğ› günü-
müzde, UEGS eğitimimizin kuramsal k›sm›ndaki kişisel ve kurumsal gelişmemizi
görebilmek için düzenlenmektedir. S›nav kendimizi ve kurumumuzu bir bütün olarak
ülke çap›nda değerlendirme olanağ›n› sunmaktad›r. S›nav sonuçlar› kat›l›mc› ve
kurum d›ş›nda hiç kimse ile paylaş›lmamaktad›r. S›navlar›n uygulanmaya başlad›ğ›
2009 y›l›ndan (Ege Bölgesi UEGS) günümüze bu ilkeye uyulmuştur.

2. Haz›rl›k Süreci: 2011 y›l› 2.UEGS n›n düzenlenmesi s›ras›nda, 2009 y›l›nda
Ege Bölgesi’nde ve 2010 y›l›nda ise ülke çap›nda gerçekleştirilen 1. UEGS deneyim-
lerinden yararlan›lm›ş; giderek artan deneyim sayesinde sorunsuz bir s›nav haz›rl›k
süreci yaşanm›şt›r. S›nav, tarihinin belirlendiği 2010 y›l› Ekim ay›ndan itibaren
haz›rlanan takvim uyar›nca ve daha önceki y›llar›n s›navlar›na benzer bir şekilde
haz›rlanm›ş ve gerçekleştirilmiştir. Bu y›lki s›nava ilişkin farkl›l›klar aşağ›da vurgu-
lanm›şt›r:

S›nav Kapsam›:

S›nav Yönergesi: 2009 ve 2010 y›llar›nda yap›lan s›navlar›n yönergesine benzer
bir yönerge haz›rlanarak TOTBİD elektronik sayfas›, turk-orthopod ve klinik
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şefleri/anabilim dallar› başkanlar› arac›l›ğ› ile yaz›l› olarak eğiticiler, asistanlar ve
Türkiye Ortopedi-Travmatoloji Ailesi ile paylaş›ld›. 

S›nav Soru Haz›rlay›c›lar›: 2009 ve 2010 y›lar›ndan farkl› olarak 2011 y›l›ndaki
s›nav› sorular› ağ›rl›kl› olarak TOTEK Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan yedi
kişilik bir grup taraf›ndan haz›rland›. Nicelik, nitelik ve kapsam yönünde geçen
y›llara oranla çok daha fazla soru aras›nda amaca uygun sorular seçildi.

Kaynak Kitaplar: Bu y›lki s›navda kaynak olarak Orthopaedic Konowledge
Update’in (OKU) önemli bir k›sm›n›n Türkçe çevirisi de bulunan yeni 9. bask›s›n›n
yan› s›ra Miller’in yine Türkçe bas›l› çevirisi olan Review of Orthopaedics kitab›n›n
4. bask›s› da kaynak kitap olarak belirlendi. Soru haz›rlay›c›lar, her iki kitab›n belir-
li bölümlerini üstlendiler. Ancak, kitaplar aras›nda sorular›n kaynak kitaplar aras›nda
say›sal dağ›l›m› aç›s›ndan bir denge oluşturulmas› hedeflenmedi. Kaynak ne olursa
olsun, amaca yönelik ve nitelikli sorular›n seçimine ağ›rl›k verilmeye çal›ş›ld›.

Sorular: Soru tipi olarak, geçen y›llarda olduğu gibi bu y›l da “çoktan seçmeli
soru” format› yerine “doğru-yanl›ş” format›nda sorular kullan›ld›. Böylece çoktan
seçmeli soru format›n›n getirdiği s›n›rlamalardan kaç›n›larak daha geniş kapsamda ve
amaca yönelik sorular›n daha fazla say›da ve nispeten daha kolayl›kla üretilebilmesi
hedeflendi. 

Bir yanl›ş’›n bir doğru yan›t› götürmesi: Eski y›llarda olduğu gibi bu y›l da T›p
Eğitimcilerinin önerileri doğrultusunda bir yanl›ş yan›t›n bir doğru yan›t› götürmesi
uyguland›. İşaretlenen yanl›ş seçeneklerin, doğru yan›tlardan elde edilen puanlar›
götürmesi s›nava girenlerin yan›t seçiminde daha özenli davranmalar›n› sağlamaya
yönelik bir uygulamad›r.

S›nav Yerleri: Her asistan›n mümkün olduğunca kendi eğitimini ald›ğ› klinikte
s›nava girmesi ilkesi bu y›l da benimsendi. Bu durum düzenlemeye yönelik önemli
bir yük getirmekle birlikte asistan›n kat›l›m› önündeki olas› engelleri ortadan
kald›rmaktad›r. Ayr›ca eğitim kurumlar› ile doğrudan temas sağland›ğ›ndan eğitim
ortam›n›n gözlenmesi aç›s›ndan da gerek kurum gerekse TOTEK aç›s›ndan bu
yaklaş›m önemli addedilmektedir.

S›nav Gözlemcileri: Bu y›lki s›nav için de, her kurumdaki s›nav için, o kurumun
d›ş›ndan TOTEK sertifikal› bir s›nav gözlemcisi belirlendi. 38 ilde 78 hastanedeki
eğitim birimlerinde ayn› anda gerçekleştirilen s›nav için 70’in üzerinde gözlemci
görev yapt›.
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3. S›nav: İkinci UEGS 28 May›s 2011 Cumartesi günü saat 11.00-12.00
aras›nda 38 ildeki toplam 78 hastanedeki 98 eğitim biriminde toplam 696
asistan›m›z›n kat›l›m› ile eşzamanl› olarak gerçekleştirildi. S›nava kat›lacağ›n› bildi-
ren eğitim kurumlar›ndan birinin asistanlar› s›nava kat›lmad›ğ›ndan planlanan 99
eğitim biriminin 98’inde s›nav gerçekleştirildi. 52 T›p Fakültesi ve 46 Sağl›k
Bakanl›ğ› Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi kliniğinde s›nav yap›ld›. Bu bağlamda
Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji uzmanl›k eğitimi verilen bütün illerdeki bütün
hastanelerin asistanlar›n›n UEGS’ye kat›l›m› konusunda önemli bir gelişme sağland›.
2010 y›l› s›nav›na 28 ilde, 60 hastanenin 75 eğitim biriminde toplam 615
asistan›m›z›n kat›lm›şt›. Kat›lan 75 eğitim biriminin 39’u T›p Fakültesi, 36’s› ise
Sağl›k Bakanl›ğ› Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi eğitim birimleri şeklindeydi.

2010 y›l›na oranla 2011 ikinci UEGS’na kat›lan asistan say›s›nda %13 ve kat›lan
klinik say›s›nda ise %30’luk bir art›ş gerçekleşti. Bu şekilde TOTEK Stratejik
Plan›nda belirtilen ve TOTEK in 2011 y›l› sonuna kadar hedefleri aras›nda 3. madde-
de sunulan “2010 ve 2011 y›llar›nda Uzmanl›k Eğitimi Gelişim ve Yeterlik
S›navlar›n› başar›yla gerçekleştirmek” maddesindeki hedefe ulaş›ld›.

10 kadar asistan başka şehirlerde (kongre, rotasyon, ziyaret vs nedeniyle bulu-
nurken) s›nava girdiler. Baz› kliniklerde uzman olma, yurtd›ş›nda olma, geçerli sağl›k
sorunu ya da sosyal nedenlerle (evlenme gibi) s›nava kat›lamayanlar oldu. Ayr›ca
uzman olmas›na rağmen s›nava kat›lanlar da oldu. Bu arada önleyemediğimiz neden-
lerle (acilde görev, izin ve rotasyon vb.) kat›lmayanlar ve özellikle k›demli asistanlar
aras›ndan s›nava kat›lmak istemeyenler de oldu. Bu bağlamda bu s›nav›n bir ödül ya
da eleme s›nav› olmad›ğ› konusunda ikna edici çal›şmalar›n önümüzdeki y›llarda da
sürdürülmesi gerekmektedir.

Bu y›lki kat›l›m haritam›z aşağ›daki gibi gerçekleşti. K›r›m›z› ile işaretlenen iller
bu y›l s›nava ilk kez kat›lan illeri göstermektedir. Boş olan illerde de Ortopedi ve
Travmatoloji uzmanl›k eğitimi veren klinik ve asistan bulunmamaktad›r:
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Şekil 4. 28 May›s 2011 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanl›ğ› Eğitimi Gelişim
S›nav›n›n gerçekleştirildiği iller. Koyu renk iller s›nava bu y›l dahil
olan illeri görstemektedir. Aç›k renk illerde Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanl›k Eğitimi veren klinik ve asistan bulunmamak-
tad›r.

4. Değerlendirilme Süreci: TOTBİD Genel Merkezinde toplanan sonuçlar
demografik verilerdeki olas› hatalar yönünden kontrolden geçirildikten sonra geçen
y›l olduğu gibi bu y›l da Ege Üniversitesi T›p Fakültesi T›p Eğitimi Anabilim
Dal›’nda Dr. Ayhan Çal›şkan taraf›ndan değerlendirildi. 2011 y›l›na ilişkin kişisel ve
kurumsal karneler oluşturuldu. S›nav›n bütününe ilişkin sonuçlar›n yan› s›ra konu
bazl› sonuçlar ile k›dem y›llar›na göre sonuçlar belirlendi ve bu bilgiler kişisel ve
kurumsal karneler eklendi. Nihayet 2011 y›l› sonuçlar›n›n 2010 y›l› sonuçlar› ile
bütüncül ve konu bazl› karş›laşt›rmas› yap›ld›. Sonuç dosyalar› TOTBİD sekreterliği
arac›l›ğ› ile ilgili eğitim sorumlular›na ve asistanlara ulaşt›r›ld›.

5. Sonuçlar: S›nav sonuçlar›n›n yorumlanmas›na ilişkin süreç devam etmekle
birlikte bu y›lki ilk sonuçlar ve bunlar›n geçtiğimiz y›llarla karş›laşt›rmas›na ilişkin
tablolar aşağ›da yer almaktad›r:

a. Genel sonuçlar:

Bu y›l s›nava kat›lan toplam 696 asistan›n net ortalamas› (doğru yan›t say›s›ndan
yanl›ş yan›t say›s› ç›kt›ktan sonra) 18,4 olarak gerçekleşti. Doğru yan›t ortalamam›z



50,1 yanl›ş yan›t ortalamam›z ise 31,7 oldu. Bu ortalama değer geçen y›la oranla 3,5
puanl›k bir kayba karş›l›k gelmektedir. Bunun olas› nedeni 2011 y›l› için seçilen soru-
lar›n geçen y›llara oranla biraz daha zor olmas› olabilir.

Tablo 13. 2009-2010-2011 Genel Sonuçlar Karş›laşt›rmas›:

Soru sayısı Doğru yanıt Yanlış yanıt Boş yanıt Net puan

2009 100 49,6 27,4 23,0 22,2
2010 100 51,9 30,0 18,2 21,9

2011 100 50,1 31,7 18,2 18,4

b. K›dem Y›llar›na Göre Sonuçlar:

2011 y›l›nda yap›lan s›navda da net puanlar k›dem y›llar› artt›kça art›ş gösterdi.
Bu özellik, bütün olas› eksiklerine karş›n kullan›lan soru format›n›n çal›şt›ğ›n› gös-
termektedir.

Tablo 14. K›dem Y›llar›na Göre Sonuçlar

2011 TOPLAM

TOPLAM 
DOĞRU YANLIŞ s BOŞ S TOPLAM PUAN

TOPLAM 50,1 11,5 20,2 31,7 18,2 100,0 18,4
YIL 1 40,4 11,1 20,0 31,1 28,5 100,0 9,3

YIL 2 48,4 11,6 21,4 33,0 18,6 100,0 15,4

YIL 3 52,3 12,3 20,8 33,2 14,6 100,0 19,1

YIL 4 55,1 10,7 19,2 29,8 15,0 100,0 25,3

YIL 5 56,5 11,8 19,3 31,1 12,4 100,0 25,4

YIL 6 56,8 9,9 18,8 28,8 14,5 100,0 28,0

K›dem y›llar› gruplar›n›n önemli büyüklükte örneklemler oluşturduğu aşağ›daki
tablodan görülebilir.
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Tablo 15. K›dem y›llar›n›n dağ›l›m›.

Kıdem Yılı 2009 2010 2011 TOPLAM

1 25 130 152 307

2 18 130 147 295

3 9 106 154 269

4 23 107 120 250

5 18 134 111 263

6 8 8 12 28

TOPLAM 101 615 696 1412

c. Konu bazl› sonuçlar:

Kurumlar, asistanlar ve k›dem y›llar› aras›nda önemli farkl›l›klar olabilmekle
birlikte Ortopedi ve Travmatoloji’nin 14 ayr› alt başl›ğ›nda elde edilen sonuçlar eğiti-
mimizde öne ç›kan ve aksayan yönleri bütüncül olarak da olsa ortaya koydu.

Bu y›lki s›nava kat›lan asistanlar›m›z›n en başar›l› olduklar› konu başl›klar›
Ortopedik Onkoloji (3 soru, %51 ortalama net başar›) ve Omurga (8 soru, %37 net
başar›) oldu. Ortalama net başar›n›n %20’nin üzerinde olduğu diğer konular eklem-
rekonstrüktif cerrahisi (17 soru, %26 net başar›) ve pediatrik ortopedi (19 soru, %23
net başar›) idi. S›nava kat›lan asistanlar›m›z›n en başar›s›z olduğu konular ise ayak-
ayak bileği (10 soru, %3 net başar›), diz cerrahisi (17 soru, %4 net başar›), spor-
artroskopi (9 soru, %7 net başar›) ve temel bilimler (15 soru, %9 net başar›) oldu. 

Aşağ›daki tabloda 2011 s›navlar›nda 14 ayr› konu başl›ğ›nda elde edilen sonu-
çlar verilmektedir. Geçmiş y›llara ait bilgilere TOTBİD elektronik sayfas›ndan
ulaş›labilir. 
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Tablo 16. UEGS 2011 Konu başl›klar›na göre sonuçlar:*

Sınav
Ortalaması [Sayı]

Konu D Y B Net Net %

Travma 36 18,5 12,8 4,7 5,7 16%

Pediatrik Ortopedi 19 10,0 5,6 3,3 4,4 23%

Eklem Rekons. Cerrahi 17 9,0 4,6 3,4 4,4 26%

Spor-Artroskopi 9 3,8 3,2 1,9 0,6 7%

Ortopedik Onkoloji - TM 3 2,1 0,6 0,3 1,5 51%

Alt Ekstremite 57 26,3 19,9 10,8 6,3 11%

Kalça 19 10,1 5,1 3,8 5,1 27%

Diz 17 7,1 6,3 3,6 0,7 4%

Ayak-Ayak Bileği 10 4,2 3,8 2,0 0,3 3%

Üst Ekstremite 16 8,3 5,6 2,2 2,7 17%

Omuz-Dirsek 7 3,5 2,5 0,9 1,0 15%

El-El Bileği 8 4,1 2,8 1,2 1,3 16%

Omurga 8 4,8 1,8 1,5 3,0 37%

Genel Ortopedi ve

Sistemik Hastalıklar 8 4,1 2,6 1,3 1,5 19%

Temel Bilimler 15 6,3 5,0 3,7 1,3 9%

Toplam* 249 122 82 45 40 16%

–––––––––––––––––––––––––––––––
* Toplam 100 sorunun bir bölümü içerikleri aç›s›ndan iki veya üç başl›k alt›nda değerlendirilmiştir.
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d. Sorular›n zorluk/ay›r›c›l›k analizi:

Her y›l olduğu gibi bu y›l da sorular›n yap›lan analizinde sorular›n %56’s› taral›
(istenen) bölgeye düşmüştür. T›p eğitimcilerinin yorumlar›na göre bu oran s›nav
sorular›n›n çoğunluğunun ortalaman›n üzerinde olduğu anlam›na gelmektedir. Geçen
y›l bu alana düşen soru oran›m›z %54, 2009 y›l›nda ise %59 olarak gerçekleşmişti.

Tablo 17. 2011 UEGS Sorular› Zorluk-Ay›r›c›l›k Analizi

AYIRICILIK

2011 ÇOK İYİ İYİ SINIRDA ZAYIF TOPLAM

ÇOK ZOR 2 3 6 10 21

KABUL ÜSTS 7 4 4 3 18

ÖNERİLEN 8 6 4 2 20

KABUL ALTS 7 9 7 1 24

ÇOK KOLAY 1 4 9 3 17

TOPLAM 25 26 30 19 100

Ç›kar›mlar:

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Ailesi türünün ülkemizdeki ilk ve şimdilik tek
örneğini iki y›l üst üste ve yüksek bir kat›l›m oran› ile gerçekleştirmiştir. Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanl›ğ› Eğitimi Gelişim S›nav› yaln›zca ülkemiz aç›s›ndan değil,
tüm Avrupa ölçeğinde değerlendirildiğinde de önemli bir başar› örneğidir.
TOTBİD’in desteği ve TOTEK üyelerinin yoğun çal›şmas› böylesi büyük ve yayg›n
bir s›nav›n gerçekleştirilmesini olanakl› k›lm›şt›r. Son üç y›lda edinilen deneğimin
›ş›ğ› alt›nda önümüzdeki y›llarda da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanl›ğ› Eğitimi
Gelişim S›nav›n›n sürdürülmesi eğitim süreçlerini değerlendirmek ve yönlendirmek
amac›yla önemlidir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanl›ğ› Eğitimi Gelişim
S›nav›ndan elde edilen deneyimin diğer uzmanl›k dernekleri ve yurtd›ş›ndaki meslek-
taş ve çat› örgütleri ile paylaşarak Ortopedi ve Travmatoloji uzmanl›k eğitimine ve
genel olarak da T›pta Uzmanl›k Eğitimine önemli katk› sağlayacağ› düşünülmektedir.
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EBOT INTERIM DENEME SINAVI RAPORU

Dr. Önder Kalenderer

EBOT Interim Deneme S›nav› Koordinatörü

Sekiz ülkenin (İngiltere, İspanya, Portekiz, Norveç, İsveç, Hollanda, Türkiye ve
Yunanistan) 16 merkezinde 18 May›s 2011Çarşamba günü gerçekleştirilen EBOT
Interim deneme s›nav›na Ankara, İstanbul ve İzmir’den 16’s› Üniversite ve 14’ü
Sağl›k Bakanl›ğ› Eğitim ve Araşt›rma hastanelerinden olmak üzere toplam 30
araşt›rma görevlisi kat›lm›şt›r. S›nav› tamamlayan kat›l›mc›lar›n %32’sini (n=30/95)
bizim araşt›rma görevlilerimiz oluşturmuştur.

Ankara’da Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Bilgi İşlem Merkezi Bilgisayar
Laboratuar›nda gerçekleştirilen s›nava Dr. Emel Gönen gözlemciliğinde 10 araşt›rma
görevlisi gönüllü olarak kat›ld›. İstanbul’da İstanbul Üniversitesi T›p Fakültesi
Bilgisayar Merkezinde gerçekleştirilen s›nava 12 araşt›rma görevlisi kat›lm›ş ve
s›nav gözetmenliğini Dr. Önder K›l›çoğlu üstlenmiştir. İzmir’de ise s›nav İzmir
Tepecik Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi Eğitim salonunda Dr. Önder Kalenderer’in
gözetmenliğinde gerçekleştirilmiş ve 8 araşt›rma görevlisi s›nava kat›lm›şt›r. 

Zorluk derecesi 10 üzerinden 7 olarak belirlenen EBOT Interim deneme s›nav›n
gelecekte Avrupa sath›nda gerçekleştirilmesi planlanan merkezi elektronik s›nav alt
yap›s›n›n geliştirilmesine bilgi sağlam›şt›r. 21.07.2011 tarihinde s›nava giren araşt›r-
ma görevlilerine ve eğitim kliniklerinin dereceleri bildirilmiştir. S›navda pediatrik or-
topedi hariç diğer tüm başl›klarda İspanya’dan onkoloji ağ›rl›kl› hasta gören bir üni-
versite hastanesi kliniği en yüksek puanlar› alm›şt›r. Ülkemizden kat›lan kliniklerin
puanlar› ortalamaya (%50) yak›n bulunmuştur. Her üç şehrimizden kat›lan  asistanla-
r› özellikle alt ekstremite cerrahisi ve temel bilimler konular›nda yüksek notlar al›r-
ken omurga cerrahisi konusundaki puanlar› ortalaman›n alt›nda kalm›şt›r. Örnekle-
min küçük olduğu bu s›navda bir asistan›n başar›s›zl›ğ›n›n tüm klinik ve ülke verile-
rini olumsuz etkileyebileceği bilindiğinden genelleme yapmak doğru olmayacakt›r.
EBOT Interim deneme s›nav›nda yaşanan teknik aksakl›klar›n yan›s›ra İngilizce’nin
getirdiği zorluklar da gözönüne al›nd›ğ›nda s›nava giren klinik ve asistanlar›n› taktir
etmemiz gerektiği kanaatindeyim.
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ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ

Dr. Volkan Öztuna Koordinatörlüğünde

Eğitim ve araştırma etkinlikleri evrensel boyutta somut ölçütlerle değerlendirilir.
Bu ölçütler, akademik atama ve yükseltme süreçlerinde asgari koşulları belirleyen
temel unsurlardır.  Ülkemizde, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın 65. maddesi
(Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği) ve Sağlık Bakanlığının
Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili maddeleri adayları değerlendirecek ön
koşulları belirlemektedir. Yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere yardımcı olmak ve
akademik kadronun niteliğini yükseltmek amacıyla TOTEK tarafından ülkemiz
gerçekleri göz önüne alınarak “Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri” aralıklarla
güncellenmektedir. Bu ölçütler oluşturulurken basit ve uygulanabilir olmalarına,
haksız rekabete ve ara yollara olanak tanınmamasına, üretkenliği ve özgünlüğü
ortaya koyabilmesine özen gösterilmektedir. 

Bilimsel araştırma eğitimin ayrılmaz parçasıdır. Kitap, ders notu, uzaktan eğitim
malzemesi gibi kaynakların üretilebilmesi için mesleki deneyimlerin yanısıra kanıt
değeri yüksek araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bunların akran danışman
sistemini kullanan dergilerde yayınladıktan sonra eğitim malzemelerinde kaynak
olarak kullanılmaları beklenir (Şekil 5).

Şekil 5. Bilimsel bilginin üretilmesi ve eğitim kaynağına dönüştürülmesi süreci.
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Kanıt değeri yüksek bilimsel makale üretmek zorlu bir yolculuktur. Çoğu bilim-
sel makale iyi bir hipotez veya araştırma sorusunun çevresinde gelişir. Bilimsel bir
makalenin kanıt değerinin (Şekil 6) yüksek olması için çalışma tasarımının doğru
olması gerekir.   Her ne kadar Ortopedi ve Travmatoloji alanında, son 50 yılda en
fazla atıf alan makalelerin çoğunun kanıt düzeyi 4 (olgu serileri) olsa da (Kelly A, et
al. 100 most cited articles in orthopaedic surgery. Clin Orthop Relat Res
2011;469:1487-97.) günümüzde bu kanıt seviyesi yeterli görülmemekte ve ileriye
dönük randomize kontrollü deneysel ve klinik çalışmaların sonuçlarına daha fazla
önem verilmektedir. 

Şekil 6. Bilimsel makalenin kanıt değeri.

Tıp  alanında  yaygın  kullanılan  veri  tabanı  PubMed
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)  olup çoğu hekimin ilk başvuru kaynağını
oluşturur. PubMed Amerikan ulusal tıp enstitüsüne (National Institute of Health)
bağlı ulusal tıp kütüphanesinin (National Library of Medicine) sınırsız ve ücretsiz
hizmetidir. Araştırıcılar tarafından yayımlanan makalelerin bu veri tabanından
ulaşılabilir olması önemlidir. Bilimsel makalenin yayımlanması kadar bu makalenin
yeni düşüncelere ve dolayısıyla yeni araştırmalara kaynak oluşturması önemlidir.
Diğer bir deyişle atama ve yükseltmede araştırıcıların ürettiği makale sayısı kadar
(nicelik) atıf alıyor olmaları (nitelik) da beklenmektedir. Bilimsel makalelerin
atıflarının tarandığı değişik veri tabanları bulunmakla birlikte en yaygın kullanılan
veri tabanlarının başında ISI Web of Science: ISI Web of Knowledge, SCOPUS ve
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Google Scholar veri tabanları gelmektedir. Bu veri tabanlarında bir araştırıcının
toplam yayın sayısının yanısıra yayınlarının niteliği, atıf sayısı, atıf ortalaması, yayın
frekansı ve h-indeksi raporlanabilir. 

Eğitim, araştırma ve hizmetin ülkemizde iç içe yürütüldüğü bilim çevreleri uzun
yıllar üretkenlik üzerinde durmuş ve çok sayıda yayın yapan bilim insanlarını maddi
ve manevi olarak ödüllendirmiştir. Son yıllarda üretkenliğin yanısıra niteliğin öne
çıktığı ölçütlerin önem kazandığı dillendirilmektedir. Bu bağlamda kabul gören an-
layış atama ve yükseltmelerde bilimsel makale ve bildiri sayıları ile kalitenin temel
ölçütler olarak ele alınmasıdır. Günümüzde belli kurumların (Çin, Jiao Tong Üniver-
sitesi, İspanyolların Webometrics ve Amerika’da Times dergisi, US News and World
Report) yaptığı En İyi 500 Üniversite sıralamasında bu ölçütler kullanılmaktadır. 

Ülkemizde 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü
bünyesinde kurularak çalışmaya başlayan University Ranking by Academic
Performans (URAP) Araştırma Laboratuvarı (tr.urapcenter.org) Tablo 18’de betim-
lenen ölçütler ile yükseköğretim kurumlarını değerlendirmekte ve yapılan
çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. 

Tablo 18. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, University
Ranking by Academic Performans (URAP) Araştırma Laboratuvarı
ölçütleri.

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 taraması

6) 2000-2008 arasında öğretim üyesi başına düşen yayın, tebliğ ve atıf
sayısı (araştırma) - Google Scholar taraması ve YÖK

7) Toplam doktora öğrenci sayısı

8) Doktora öğrencilerinin toplam öğrenci sayısına oranı

9) Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 



Son yıllarda atama ve yükseltme işlemlerinde yeni kavramlar tartışılmaya
başlanmıştır. Üzerinde sık durulan kavramlardan biri h-indeksidir. Hirsch (2005) adlı
fizikçinin ortaya koyduğu h-indeksi bilim insanlarını değerlendirmede kullanılırken,
kişinin tüm yayınlarından kaç tanesinin belli bir değer üzerinde atıf aldığı ile ilgile-
nilmektedir. İyi yönü öncekilerin dezavantajlarını gidermesi, zayıf yönü ise hesaplan-
masının zorluğudur. Atıfların birikmesi için en az 2 yıl, ortalama 5 yıl süreye
gereksinim vardır. h-indeksi tanımı tüm yayınlardan kaçının bu değer üzerinde atıf
aldığının hesaplanması şeklinde basitleştirilebilir (Şekil 7). 

Şekil 7. h-indeksinin hesaplanması.

Diğer Güncel Ölçütler

h-indeksinin eksiklerini gidermek için başka güncel ölçütler geliştirilmiştir (çok
yüksek sayıda atıf alan makaleleri hesaba katarak bulunan g-faktörü, kişisel etki fak-
törü olarak tanımlanan t-faktörü, toplam atıf sayısının ortancasını esas alan m-fak-
törü, h-indeksi hesaplamasında kullanılan h sayıdaki atıfların toplamının karekökü
alınarak hesaplanan R-faktörü vb.). Tüm bu ölçütlerin geliştirilmesinin amacı bilim
insanının çalışmalarının nitel ve nicel olarak değerlendirilebilmesidir. 
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ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ ALANI İÇİN ÖNERİLEN
ÖLÇÜTLER

Bu önerge yardımcı doçent, doçent ve profesör ile şef yardımcısı ve şef kadro-
larına yükseltilecek veya atanacak adayların değerlendirilmelerinde uygulanacak
asgari koşulları ve ölçütleri kapsamaktadır. Bu ölçütler kolay hesaplanabilir, akılcı ve
adaletli olmalıdırlar. Elbette hiçbir ölçüt mutlak değildir ve hangi bilimsel etkinliğin
ölçüt olarak ele alınacağı da gelişmeye açıktır. Tavsiye niteliğinde olan atama ve
yükseltme ölçütlerin yaşama geçmesi, jüri üyelerinin, önerilen koşulları
dosyalarda aramasıyla gerçekleşebilir.

Gelecek nesilleri şekillendirecek olan akademisyenlerin en önemli görev-
lerinden birisi araştırma çalışmaları gerçekleştirmek ve bu çalışmaları, evrensel
olarak ulaşılabilir/tartışılabilir olmalarını sağlamak üzere saygın bilimsel dergilerde
yayımlamaya çalışmaktır. Bu bağlamda eğitici kadrosuna atanacak veya yükseltile-
cek meslektaşlarımızdan yeterli sayıda özgün araştırma çalışmasını yürütmüş ve
yayınlamış olması beklenmektedir. Bilim adına yapılan bu çalışmalar sadece
akademik yükseltmelerde gerekli ön koşulları sağlamak amacıyla değil, evrensel bilgi
birikimine katkıda bulunmak iradesi ile gerçekleştirilmelidir. 

Ülkemiz kaynaklı bilimsel araştırma çalışmaları son yıllarda belirgin bir artış
göstermiş ve alanımızın saygın dergilerinde meslektaşlarımızın özgün makaleleri
artan oranlarda yayımlanmaya başlamıştır. Uluslararası veri tabanları bu çalışmaları
nitelik ve nicelik olarak elektronik ortamda yayınlamakta ve raporlamaktadır.
Evrensel boyutta ilerlemenin kaçınılmaz olduğu çağımızda eğitici kadrosuna
atanacak veya yükseltilecek meslektaşlarımızın bilimsel yeterliğinin kendisinden
önce bu kadrolarda görev yapmış hocalarından daha iyi olması doğal olarak beklen-
mektedir. TOTEK bu bağlamda kurulduğu günden günümüze, tavsiye niteliğinde
atama ve yükseltme ölçütlerini yayınlamaktadır.

TOTEK’in akademik atama ve yükseltme ölçütlerindeki hedefleri:

1. Profesör, doçent ve şef adaylarının yayınlarını gönderirken etki değeri yük-
sek olan uluslararası seçkin dergileri hedeflemeleri beklenmektedir. Scien-
ce Citation Index-Expanded (SCI-E) ve Social Science Citation Index
(SSCI) veri tabanları kapsamında toplam 7621 dergi bulunmaktadır. Bu
dergilerde yayımlanan makalelerin aldığı atıf sayıları farklılıklar gösterir ve
300 adet dergide (toplam dergi sayısının %4’ü) yayımlanan makaleler
atıfların %51’in alır (James Testa, 2008 verileri, Thomson Reuters). Bu
300 dergi, SCI dar listede yer almakta ve daha özgün çalışmaları yayımla-
maktadır. Ortopedi ve Travmatoloji disiplini ile ilgili olarak SCI dar liste-
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de 20 dergi bulunmaktadır. Adayların bu dergilerde yayın yapması özendi-
rilmelidir. 

2. Adaylardan akademik hayatlarının başlangıç noktası olan yardımcı doçent
ve şef yardımcısı pozisyonlarına atanmadan önce TOTBİD-TOTEK yeter-
lik belgesini almış olmaları istenmektedir. 

3 Kasım 2009 tarihinde Çeşme/İzmir’de gerçekleştirilen TOTEK Genel
Kurulu’nda uygulanması öngörülen ölçütler üyelerimizle paylaşılmıştır (Tablo 19).
Bu ölçütlere  adresinden ulaşılabilir. Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma
Hastanelerinde Tıpta Uzmanlık Eğitimi giderek ön plana çıkmaktadır. Olgu sayısının
fazlalığı ve performans sistemine bağlı ödemenin iyiliği, Tıpta Uzmanlık Sınavında
yüksek puan alan adayları bu kurumlarda ihtisas yapmaya yönlendirmektedir. Bu
nedenle Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev alacak
eğitim sorumlularının da en az üniversitedeki akranları kadar iyi bir akademik başarı
gösteriyor olmaları beklenmektedir. 

Tablo 19. TOTBİD-TOTEK Atama ve Yükseltme Ölçütleri.

TOTBİD-TOTEK 
Yeterlik Belgesi Yayın* Not

Şef Yardımcısı + 3

Yardımcı Doçent + 3

Şef + 7 Adayın birinci isim olduğu 
Doçent + 7 araştırma makalelerinden 

en az birisinin SCI dar 
listedeki dergilerde 
yayımlanmış olması 
beklenmektedir.

Profesör + 8 Adayın doçentli sonrası
yaptığı ve birinci isim 
olduğu araştırma makale-
lerinden en az birisinin 
SCI dar listedeki dergiler-
de yayımlanmış olması 
beklenmektedir.

* Indeks Medikus, SCI ve SCI-E kapsam›ndaki dergilerde orijinal araşt›rma makalesi veya olgu
sunumu.
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2011 Yılında SCI Dar Listedeki Ortopedi ve Travmatoloji Dergileri*

CORR,  J Hand Surg ,  JBJS Am, Spine,  JBJS Br,  Acta Orthop,  J Orthop and
Sports Physc Therapy , Physical Therapy,  Am J Sports Med,  J Orthop Res,
Arthroscopy,  JOT, Clin Biomechanics, J Shoulder Elbow Surg,  Clin J Sports Med,
Knee Sur Sports Trauma Arth.  Connec Tissue Res,  Orthop Clin North Am,
Osteoarth and Cartilage, Gait and Posture

TOTEK GENEL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK YENİ
ÖNERİLER

– Şeflik ve Doçentlik için başvuran adaylardan istenen 7 adet uluslararası
yayının en az 3 ünde birinci isim olmaları 

– Profesörlük için başvuran adayların belli bir atıf sayısına ulaşmış
olmaları

* SCI Dar Listede bulunan ancak Ortopedi ve Travmatoloji alt başl›ğ› alt›nda yer almayan dergilerde
yay›mlanm›ş, içeriği Ortopedi ve Travmatoloji ile ilintili olan makaleler de bu kapsamda
değerlendirilebilir.



YENİDEN BELGELENDİRME KOMİSYONU

ÇALIŞMA RAPORU

Dr. Emel Gönen

Yeniden Belgelendirme Komisyonu Başkan›

2011 yar›y›l› itibariyle toplam 584 TOTEK Üyemiz bulunmaktad›r ve 2003
y›l›ndan bu yana her y›l yap›lan TOTBİD-TOTEK Board S›navlar› ile sertifikaya hak
kazanan üyelerimizin say›s› giderek artmaktad›r. TOTEK taraf›ndan, 2002 y›l›nda o
tarihte eğitim kurumlar›nda profesör-doçent-şef-şef yard›mc›s› olarak görev yapan
eğitimcilerimize (toplam 270 Üyemiz) TOTEK sertifikas› “bir kereye mahsus olarak”
s›nav düzenlenmek üzere verilmiş; daha sonraki y›llarda ise TOTEK taraf›ndan
düzenlenen s›navlarda başar›l› olan toplam 314 meslektaş›m›z s›navla bu belgeye hak
kazanm›şlard›r. 

Bilindiği üzere TOTEK sertifikalar›n›n geçerliliği 10 y›ld›r. Diğer uzmanl›k
alanlar›ndaki yeterlik yönergelerinde ve dünyada kendi branş›m›zdaki örneklerde de
görüldüğü üzere, h›zla gelişen teknolojinin yön verdiği araşt›rmalarla sürekli yenile-
nen bilginin, güncelliği sorgulanmakta ve kazan›lan sertifikalar süresiz geçerli olama-
maktad›r. Resertifikasyonun (yeniden belgelendirme) amac›, yaşam boyu öğrenmeyi
ve sürekli  mesleki gelişimi teşvik ederek bilgi ve beceri düzeyini artt›rmak suretiyle
hekimlik hizmet kalitesini yükseltmektir. Ancak ülkemizde yeniden belgelendirme
aşamas›n› başlatan sadece birkaç yeterlik kurulu bulunmakta olup, “Ortopedi ve
Travmatoloji” alan›ndaki resertifkasyon uygulamas›na ise -2002 y›l›nda sertifika ve-
rilmiş üyelerimizi yeniden belgelendirmek için- ilk kez 2012 y›l›nda geçilmeye baş-
lanacakt›r.

TOTBİD-TOTEK üçüncü çal›şma döneminde (2005-2007) yeniden belge-
lendirmede nas›l bir model izleneceği ve hangi kriterlere dayan›larak program›n
uygulanacağ› konusunda, dünya üzerindeki diğer örnekler değerlendirilerek bir
düzenleme yap›lm›şt›r (Tablo 20). Yeniden belgelendirmenin daha önce gündeme
geldiği ülkelere gözatacak  olursak, bu program›n prensiplerinin Amerika Birleşik
Devletleri’nde 1972 y›l›nda belirlendiği ve 1986 y›l›nda uygulamaya başland›ğ›n›
görmekteyiz. UEMS üye ülkeleri aras›nda sadece Hollanda ve H›rvatistan’da yeniden
belgelendirme programlar› başlam›ş olup, örneğin İngiltere’de henüz bir düzenleme
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bulunmamaktad›r. Ancak bu konuda tüm üye ülkelerin çal›şmalar yapt›ğ›n› ve bu ça-
l›şmalarda da s›kl›kla Amerikan Birleşik Devletlerinin örnek al›nd›ğ›n› izlemekteyiz.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yeniden belgelendirme amac›yla getirilen değerlen-
dirme yöntemleri yak›n zamanda yeniden düzenlenmiş olup, http://www.abos.org/ ve
http://www.abms.org/ bağlant›lar›ndan incelenebileceği üzere ABOS MOC (Mainte-
nance of Certification-Sertifikasyonun sürdürülmesi) sistemi, sürekli öğrenme ve de-
ğerlendirmeyi sağlayan yeniden belgelendirme süreci olarak yerini alm›şt›r. Bu süreç
başta Amerikan Tabipleri Birliği,  Amerikan Uzmanl›k Board’lar›, ACGME, Ameri-
kan T›p Fakülteleri Birliği (AAMC) ve ECFGM gibi kuruluşlar taraf›ndan desteklen-
mektedir. ACGME’nin uzmanl›k eğitimi ile ilgili belirlediği 6 genel yetkinlik değer-
lendirilmektedir: (1) Hasta hizmeti, (2) T›bbi bilgi, (3) Hizmet temelli öğrenme ve ge-
lişme, (4) İletişim becerileri ve kişiler aras› ilişkiler, (5) Profesyonelizm ve (6) Sis-
tem temelli hizmet. ACGME’nin bu yetkinlikleri, uygulanacak program içerisinde
4 başl›k alt›nda toplanmaktad›r:  1) Mesleki durum (Professional standing), 2) Ya-
şam boyu öğrenme ve kişisel değerlendirme (Lifelong learning and self assessment),
3) Bilişsel deneyim (Cognitive expertise) 4) Hizmet performans değerlendirmesi
(Practice performance assessment). Sonuç olarak; tüm ülkelerdeki yeniden belgelen-
dirme sistemlerinin amac›, ülkemizde de olduğu gibi güncel bilgi ve becerilere sahip
uzmanlar›n daha nitelikli sağl›k hizmeti sunmalar›d›r. 

Yeniden Belgelendirme Ölçütleri uyar›nca; 10 y›l sonunda TOTEK
sertifikalar›n›n geçerliliği dolan üyelerimiz isterlerse  “Yeterlik S›nav›”na girerek
TOTEK belgesini yenileyebilecekleri gibi, daha önce 20.02.2008 tarihinde
turk_orthopod ağ› ve TOTBİD elektronik sayfas› üzerinden duyurulan yeniden bel-
gelendirme ölçütleri gereği “eğitim etkinliklerini bireysel olarak sürdürdüğünü” bel-
gelerle doğrulamas› ve çeşitli bilimsel etkinliklerden yeterliliğin sağlanmas› yoluyla
da yeniden sertifika sahibi olabileceklerdir. Üyenin  10 y›ll›k dönem içerisinde 100
puan toplamas› yeniden belgelendirme için yeterlidir. Yönerge gereği, 10 y›l sonun-
da “s›nava girerek başar›l› olmak” ya da “yeterli eğitsel etkinlik puan› elde etmek”
koşullar›ndan en az birini gerçekleştiremeyen üyelere yeniden yeterlik belgesi ver-
ilmez ve bu meslektaşlar›m›z›n TOTEK üyeliği sona erer. Bu amaçla kullanmak
üzere üyemiz; bilimsel yaz› ve sunumlar›n›n yan›nda, bilimsel toplant›lara
kat›l›mlar›n› ve ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji Bilimi alan›nda yay›n yapan sü-
reli 4 dergide yay›nlanan makalelere ilişkin ayn› say›da yeralan sorulardan, gereken
miktar›n› doğru yan›tlanmas›** durumunda elde ettiği puanlar›n› mesleki-bilimsel et-
kinlikler aras›nda belgeleyebilmektedirler (Tablo 20). Bu konuda bulunduğumuz
dönem komisyonumuz taraf›ndan, TOTEK’e destek veren dergilerimizin tamam›n›n
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editörlerine,  ayn› say›da soru ve ayn› taban kriterini sunulmas› yönünde, TTB-STE
kredisi verilmek üzere yap›lacak değerlendirme ve puanlaman›n uyumluluğu aç›s›n-
dan önem taş›md›ğ›n› belirten bir mektup iletilmiştir. 

İlk yeterlik belgeleri 2002 y›l› sonunda verilen 270 meslektaş›m›z›n üyelikleri
2012 y›l›nda sona erecektir. Bu üyelerimizin yeniden belge talebi icin 2008-2012
aras›ndaki 5 y›ll›k sürede yukar›da belirtilen etkinliklerden en az 50 puan almas›
durumunda TOTEK sertifikas› yenilenecektir. Ayn› şekilde; 2003 sertifikalar› için
2008-2013 döneminde 60 puan, 2004 sertifikalar› için 2008-2014 döneminde 70
puan, 2005 sertifikalar› için 2008-2015 döneminde 80 puan, 2006 sertifikalar› için
2008-2016 döneminde 90 puan istenip, 2007 s›nav›ndan itibaren 10 y›lda 100 puan
uygulamas›na geçilir. Bu maksatla, bulunduğumuz dönem çal›şma grubu taraf›ndan,
ilk yeterlik belgesi sertifikalar›na sahip 2002 TOTEK Üyelerimizin tamam›na gön-
derilmek üzere bir bilgilendirme yaz›s› düzenlenmiştir.

İlk yeterlik belgesi verilen 270 meslektaş›m›z›n, belirtilen süre zarf›nda elde et-
tiği puan bilgisine ulaşabilmek amac›yla, mevcut 5. dönem Resertifikasyon Komis-
yonu taraf›ndan; 2008-2011 y›llar› aras›nda düzenlenen kongre ve kurs etkinlikleri-
nin  kay›tl› kat›l›mc›lar› ve konuşma programlar›, düzenleyicilerle işbirliğine gidile-
rek temin edilmektedir. Ek olarak, SCI ve Index Medicus’da yeralan tüm yurtd›ş› ve
ulaş›labilen yurtiçi yay›nlar› da komisyon taraf›ndan taranmakta; dergi sorular›ndan
al›nan yan›tlarla birlikte kaydedilmekte ve nihai puan değerleri yönetim kuruluna su-
nulmaktad›r. Resertifikasyon Komisyonu’nun taramalar› sonras›nda elde edilen veri-
ler, 2012 y›l›nda üyelerimizin kendileriyle paylaş›larak, tamamlamas› gereken eğitsel
etkinlik puan miktar› üyelerimize bildirilecek ve komisyon taraf›ndan ulaş›lamayan
bilimsel çal›şmalar›n›n dökümünü 2012 sonuna kadar iletmeleri istenecektir. Bu ko-
nuda her y›l, üyeliği dolacak tüm üyelerimize yaz›l› bilgilendirme yap›larak, ilgili
belgeleri ulaşt›rmalar› duyurulacakt›r. Ülkemizde eğitim ve araşt›rmaya gönül veren
ve katk›lar›yla ülkemiz Ortopedi ve Travmatolojisinin bugünlere ulaşmas›nda k›y-
metli emekleri yads›namayacak, gelecek kuşaklara bilimsel çal›şman›n değerini akta-
racak eğitmenlerimizin, eğitim ve araşt›rmada objektifliği ve kaliteyi artt›rmak ad›na
konuya gereken hassasiyeti göstereceğine inanmaktay›z. 
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Tablo 20. TOTEK Yeniden Belgelendirme Ölçütleri*

No: Başlık Açıklama Puan

1. Toplantı ve kurslara Toplantı belgesi (basılı ya da 1 (Bir)
katılım: elektronik ortamda duyuru, program, 

broşür vs…) olan etkinlikleri içerir. 
Bunlara katılımın verilen katılım 
belgesiyle kanıtlanması gerekmektedir.

2. Sunumlar: Bildiri, poster, panel konuşması, Bkz.
konferans, seminer, kurs konuşması Açıklama
türü etkinlikleri içerir. İlk maddede 
bahsedilen toplantılarda gerçekleştirilen 
ve belgelendirilen etkinlikler değerlendirilir. 
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.

3. Makale yazımı: İsim sırası, yazı tipi ya da dergi tipi önemli 1 (Bir)
değildir.

4. Kitap, kitap bölümü 1 (Bir)
yazımı ya da 
editörlüğü:

5. Makale değerlendirme**: 1 (Bir)

6. Dergilerin sonunda Düzenli yayınlanan Acta 1 (Bir)
yayınlanan ve o Orthopaedica et Traumatologica Turcica,
sayıdaki makale- Eklem Hastalıkları Dergisi, Türk Omurga
lerden hazırlanmış Dergisi ve TOTBİD dergisi ile düzenli
STE sorularını olabilecek diğer dergilerin her sayısının
yanıtlamak: sonunda yer alacak sorulara gereken (**) 

sayıda doğru yanıt verilerek belirli bir süre 
içinde TOTEK’e ulaştırılmasıyla, her sayı- 
dan 1 puan verilir. SCI-Expanded veri ta-
banında yer alan dergilerden alınacak STE         
puanları da benzer şekilde geçerlidir. Ayrı- 
ca, TOTEK’in internet üzerinden yaptığı et-
kinliklerde de benzer uygulama yapılabilir.
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TOTEK Üyelerimizden gelen öneri doğrultusunda, TOTEK tüzüğü gereği
“TTB-STE puanlar›n›n da dikkate al›nmas›”  önceki yönetim kurullar›nda onayla-
narak yönergede yeralm›şt›r. TTB-STE/SMG Kredi Puan›, kredilendirme için kul-
lan›lan değerlendirme birimidir. İki tür kredi puan› vard›r: I ve II. Gruptaki süreli
etkinliklerde kredi puan›, her saat baş›na bir (1) kredi birimidir. Diğer etkinliklerin
puanlar› ise başvuruda kredilendirme kurulunca değerlendirilerek belirlenir. Böylece
Türk Tabipleri Birliğinin Sürekli T›p Eğitimi (STE)/Sürekli Mesleki Gelişim (SMG)
yönergesinde belirlenen kurallar doğrultusunda her y›l için ortalama 50 (bir y›l için
en fazla 100), beş y›l için toplam 250 STE/SMG kredisi alan kişiler de yeniden bel-
gelendirmeye hak kazan›rlar. TOTEK bu bağlamda, toplant› düzenleyicileri ve
meslektaşlar›m›z› TTB STE/SMG kredileri al›m› doğrultusunda özendirir.

STE-SMG kredilerinin en az üçte ikisinin yönergede Grup 1 olarak belirtilen
mesleki çal›şmalardan al›nmas› gereklidir. STE-SMG kredilerini oluşturan Grup I ve
Grup II’de yeralan etkinlikler Tablo 21’de özetlenmektedir.

Yeniden belgelendirme icin üyenin TOTEK’e doğrudan ilgili belgeleriyle birlik-
te başvurmas› gerekir. Başvurular TOTEK bünyesinde varolan Yeniden
Belgelendirme Komisyonu taraf›ndan düzenlenerek TOTEK Yönetim Kuruluna
sunulur. TOTEK Yönetim Kurulunun onay› sonras›  yeniden belgelendirme süreci
tamamlanm›ş olur.

TOTEK Beşinci Dönem 2009–2011

106 Ölçme Değerlendirme Komisyonu



TOTEK Beşinci Dönem 2009–2011

107Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Tablo 21. TTB STE/SMG kredileri 

GRUP I
1. Devama dayalı eğitsel etkinlikler: Değerlendirilmesinde devam koşulu

aranan konferans, sempozyum, ‘workshop', seminer, yuvarlak masa
toplantısı, vb. 

2. Eğitim Kursları: Yeni girişimlerle ilgili ya da mesleki yeteneği geliştirmeye
yönelik kurslar vb. 

3. Kredilendirilmiş dergilerle yapılan STE/SMG etkinlikler: Yıllık abonelik,
derginin belirlediği ve okunan bölümle ilgili test, bulmaca, vb. nesnel kanıtlar 

4. Görsel-işitsel kayıta dayalı materyaller ile yapılan eğitsel etkinlikler: Kolay
erişilebilir materyallerin bulunduğu bölüm, kütüphane ve laboratuarlar
(Kullanım öncesi, süre belirtilmeli ve etkinliği tanımlayan bilgiler ve uyulması
gereken kuralları içeren kitapçıklar kullanıcılar için hazır olmalıdır. İşlem
sonunda etkinlik değerlendirmesi yapılmalıdır. Değerlendirmede devam
koşulu aranır.) 

5. Yukarda belirtilenler dışında kalan ve kredi almak isteyen hekimin STE/SMG
Kredilendirme Kurulu'na başvurması gereken diğer etkinlikler: 
i. Kredilendirilmiş ulusal dergilerde ve uluslararası indekslere kayıtlı

dergilerde yapılmış olan yayınlar 
ii. Kitap ya da kitap bölümü yazarlığı 
iii. Grup I'deki etkinliklerde konuşmacı/eğiticiliği 
iv. Yeterlik sertifikası almak 
v. Master ya da doktora derecesi almak 
vi. Ulusal/uluslararası akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş

kurumlarda eğiten ya da eğitilen olmak 
vii. Uluslararası kredilendirilmiş toplantılara katılım 

GRUP II 
1. Eğiticilerin kendi alanlarında tanımlanan görevleri dışında katıldıkları ya da

yönlendirdikleri ve I. Grup'ta yer almayan eğitim etkinlikleri (makale saatleri,
"audit" toplantıları, mortalite toplantıları vb.) 

2. Uzaktan eğitim yöntemleri ile verilen (on-line, internet vb.) eğitim etkinlikleri 
3.    Grup I'de tanımlanmayan STE/SMG etkinlikleri 

* Belirtilen  yeniden belgelendirme ölçütleri, önceki TOTBİD-TOTEK Yönetim Kurullar› taraf›ndan
değerlendirilerek karara bağlanan, 20.02.2008 tarihinde turk_orthopod ağ› ve TOTBİD elektronik say-
fas› üzerinden duyurulan kararlar› ve beşinci dönem TOTBİD-TOTEK Yönetim Kurulu taraf›ndan
onaylanarak al›nan 10.09.2011 tarih ve 6 say›l› karar gereği eklenen başl›klar› (**) içermektedir.



KURUM ZİYARETLERİ ÖLÇÜTLERİ

Dr. Önder Kalenderer

Kurum Ziyaretleri Ölçütlerini Belirleme Komisyonu Başkan›

Ortopedi ve Travmatoloji eğitiminde yurt genelinde standardizasyonun sağlan-
mas› TOTBİD ve TOTEK’ in en önemli görevlerindendir. Eğitim ortam› ve
altyap›s›n›n standardizasyonuna yönelik çal›şmalar TOTEK’in kurulduğu günden
beri sürdürülmektedir. Kurum ziyaretleri konusunda asistan anketlerinde ve kurum
envanter çal›şmalar›nda yaşanan bir tak›m zorluklar çeşitli defalar konuşulmuştur.
Ayr›ca yurt genelinde yap›lan UEGS’de, s›nav yap›c› TOTEK yönetim kurulu üyele-
rinin geriye dönük değerlendirmelerinde, ev sahibi hoca ve araşt›rma görevlilerinin
TOTEK yönetim kurulu üyelerini kendi kurumlar›nda görmekten çok mutlu oldu-
klar›n› ve kendilerine TOTEK-TOTBİD taraf›ndan ziyaret yap›lmas› gerektiğini
belirtmiştir. TOTEK 2009-2011 Beşinci Döneminde 20.06 2010 tarihinde yap›lan
yönetim kurulu toplant›s›nda kurum ziyaretleri program› gündeme al›nm›şt›r. Bu
toplant›da TOTEK’in daha önce haz›rlam›ş olduğu belgeler ve TTB’nin belirlemiş
olduğu ilkelere uygun olarak taslak bir kurum ziyareti program› haz›rlanmas› ve
Eylül-Kas›m 2010 aylar›nda ziyaretlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu
amaçla UEMS in kurum ziyaret program› Türkçeye çevrilmiştir (EK-2). Ard›ndan
TOTEK-TOTBİD taraf›ndan daha önce yap›lan asistan anket formlar› ve kurum
envanter formlar› incelenmiştir. UEMS ve bu formlar doğrultusunda yeni bir “Kurum
Anketi Formu” oluşturulmuştur (EK- 3). 30.09.2010 tarihinde gerçekleştirilen
TOTEK yönetim kurulu toplant›s›nda kurum ziyaretlerinde kullan›lacak form Doç.
Dr. Önder Kalenderer taraf›ndan TOTEK yönetim kuruluna sunulmuştur. Ziyaret
edilmesi planlanan 9 üniversite kliniğine resmi yaz› gönderilmesine (EK- 4), pilot
çal›şma niteliğinde TOTEK-TOTBİD üyesi en az iki hoca taraf›ndan ziyaretin gerçe-
kleştirilmesine ve asistan anketinin uygulanmas›na karar verilmiştir (EK-5 ve 6). Geri
dönüş al›nmas› beklenen pilot ziyaret program› ve formlar TOTBİD yönetim kurulu
ile paylaş›lm›şt›r. TOTBİD yönetim kurulunun kendi içinde ve ard›ndan TOTEK
yönetim kurulu ile birlikte yapt›ğ› toplant›da kurum ziyaretlerine başlamak için
TTB’den eğitim al›nmas›na ve kurum ziyaretleri progam›n›n bir sonraki yönetim
dönemine ertelenmesine (18.04.2011 tarih ve 108 say›l› yaz›) karar verilmiştir.

Kurum ziyaretleri ile ilgili tüm haz›rl›klar TOTEK 2009-2011 Beşinci
Döneminde tamamlanm›ş ve uygulamaya geçilmesi için TTB den eğitim al›nmas›
aşamas›na gelinmiştir.
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ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK
ÖĞRENCİSİ ANKETLERİ RAPORU

Dr. Hayrettin Kesmezacar Koordinatörlüğünde

Geçtiğimiz iki yıl içerisinde uzmanlık öğrencilerine iki farklı anket
uygulanmıştır. İlk anketin sonuçları 1-2 Nisan 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçek-
leştirilen TOTBİD-TOTEK 3. Eğitim Çalıştayı’nda sunulmuştur. Bu ilk çalışma 2008
yılında uygulanan anketin aynısı olup, aradan geçen iki sene içerisindeki değişimi
görmek amaçlanmıştır. Ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimi hem
devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde, hem de Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve
araştırma hastanelerinde verilmektedir. İlk anket çalışması tanımlayıcı bir araştırma
olup bu kurumlarda verilen asistan eğitiminin farklılıklarını ortaya koymak amacını
taşımaktadır. İlk anket Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Temel
Bilimler Araştırma Okulu’na katılan uzmanlık öğrencilerine uygulanmıştır. Bunun
yanı sıra asistanların eğitimin farklı boyutları ile ilgili algılarının değerlendirilmesi
amacı ile ikinci bir anket daha hazırlanmıştır. İkinci anket geliştirilirken Orta Doğu
Teknik Üniversitesi eğitim uzamanları ile işbirliği içerisinde, bir ön çalışma sonucun-
da anket soruları belirlenmiş ve uzmanlık öğrencilerinin e-posta adreslerine yolla-
narak soruları yanıtlamaları istenmiştir.

Her eğitim kurumunun koşulları, fiziksel altyapısı, hasta ve yatak kapasitesi,
eğitici kadro sayısı ve eğitilecek kişi sayısı farklıdır. Bu durum eğitimin standardiza-
syonunda zorluklar oluştursa da, kurumlar, eğitilmek üzere gelmiş bireylere asgari
bilgi, beceri ve tutumları kazandırmakla yükümlüdürler. Bu “olmazsa olmaz”
koşullar çekirdek müfredatı oluşturmaktadır. Bu durum da ister istemez uzmanlık
öğrencisi eğitimine yansımaktadır. Çeşitli eğitim kurumlarındaki bilgi ve beceri eğiti-
minin durumunu belirlemek ve daha önceki sonuçlarla karşılaştırmak amacıyla
uzmanlık öğrencilerinin yanıtlayacağı bir anket çalışması yapılmıştı. Bu çalışmanın
sonuçlarına göre eğitim kurumlarının katılımı %40 civarlarında olduğundan, aynı
anket çalışması katılamayan eğitim kurumlarının da tamamlanması amacı ile
sürdürüldü. Sonuçta betimleyici 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 has-
tanesi kliniği) elektronik posta adresi ile duyuruldu ve ortalama bir kıdemli uzmanlık
öğrencisi anketi doldurmak üzere davet edildi. 
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Anket 1

2008 yılında uygulanan anketin aynısı olup (Ek-5), ankette asistan karnelerinin
olup olmadığı ve varsa verimli bir şekilde doldurulup doldurulmadığı sorgulandı. Bil-
gi eğitimine yönelik programlar ve kurslara katılım, rotasyonlar ve bunların verimli-
likleri bu anketle öğrenilmeye çalışıldı. Uzmanlık öğrencilerine tezleri ile ilgili soru-
lar da yöneltilerek, tez yürütme bilgisine sahip olup olmadıkları araştırıldı. Beceriye
yönelik olarak da, çeşitli ameliyat türlerinde yaptıkları ve izledikleri ameliyatların ye-
terli olup olmadığı soruldu. Son olarak çekirdek eğitim programı hakkında bilgileri
olup olmadığı ve kliniklerinde bu programın uygulanıp uygulanmadığı öğrenilmeye
çalışıldı. 

Ağustos 2009 sonunda veri toplama aşaması tamamlandı ve toplam 66 kurum-
dan yanıt alındı. Çekirdek eğitim programı anketine 28 üniversite hastanesi, 38 eğitim
hastanesi olmak toplam 66 kurum yanıt verdi (Tablo 22). 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 yanıtlar çalışmanın evrenini oluşturdu. Yanıt
verenlerin % 72 si 4. ve 5. yıl uzmanlık öğrencileri olup, diğerleri daha kıdemsiz asis-
tanlarca tamamlanmıştı. 

Bu ankete geri dönüş oranı % 73.3 olarak gerçekleşmiş olup, anket verilerinin
bu oran dikkate alınarak yorumlanması gerekmektedir. 

2011 TBAO sırasında Edirne’de yapılan ankette 43 üniversite hastanesi, 21 eği-
tim hastanesi olmak üzere toplam 64 kurum ve bu kurumlardan katılan asistanlara uy-
gulanan anket bazı önemli değişimleri ortaya koymuştur. Bu anketin önemli bir özel-
liği 2008 yılında yapılan ankettin aynısı olmasıdır. Böylece iki yıl içerisindeki deği-
şim izlenmiştir. Ancak yorumlamada esnasında önceki ankete katılanların % 72’sinin
4. ve 5. yıl asistanı, yeni ankete katılanların ise % 70’inin 3., 4. ve 5. yıl asistanı ol-
duğunun gözden kaçırılmaması gerekir.

Asistan karnesi, kurumlarda eğitim programı, bilimsel toplantı, makale
toplantısı ve asistan sınavı uygulamalarında 2 yıl öncesine göre belirgin düşüş
gözlenmektedir. Üniversite hastanelerinin de eğitim programı uygulaması % 65
oranına düşmüştür. Aynı oran eğitim ve araştırma hastanelerinde % 76 olarak gözlen-
mektedir. Asistan karnesi uygulaması eğitim ve araştırma hastanelerinde % 52’de
kalırken, üniversite hastanelerinde bu oran % 70’dir. 
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Tablo 22. Anket soruları ve yanıtların oranı.*

Eğitim ve    
Üniversite Araştırma Hastanesi

Evet Hayır Evet Hayır

Asistan karnesi uygulaması var mı? % 78-70 % 22-19 % 73-52 % 27-43

Eğitim programı var mı? % 93-65 % 7-35 % 92-76 % 8-24

Olgu sunumu, endikasyon, % 93-84 % 7-16 % 95-76 % 5-24
tartışma gibi toplantılar yapılıyor mu?

Dergi, makale toplantısı yapılıyor mu? % 96-74 % 4-26 % 81-48 % 19-48

Ara sınav veya yıllık sınav yapılıyor mu? % 78-58 % 22-40 % 62-52 % 32-43

* İlk oranlar 2 y›l önceki, ikinci oranlar ise son anketin sonuçlar›.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık öğrencilerinin tez yazımı konusunda kendi-
lerini oldukça yetersiz hissettikleri belirtilmektedir (Tablo 23). Üniversite has-
tanelerindeki asistanların sadece %9’u tez yazımı konusunda kendilerini yeterli his-
settiklerini belirtmiştir. Eğitim hastanelerinde ise hiçbir asistan tez yazımı konusun-
da kendisini yeterli görmemiştir. Bir başka önemli nokta ise TOTBİD-TOTEK’in
yıllarca üzerinde durduğu çekirdek eğitim programının 2 yıl öncesine oranla büyük
bir düşüş göstererek üniversite hastanelerinde %19, eğitim ve araştırma has-
tanelerinde ise % 5 oranında uygulanabildiğidir (Tablo 24). 

Tablo 23. Tez planlaması ve yazılması konusunda ortopedi ve travmatoloji
uzmanlık öğrencisinin yeterli bilgi algısı.*

Üniversite Eğitim Hastanesi
Evet Hayır Evet Hayır

Tez planlaması ve yazılması konusunda % 44-9 % 44-86 % 43-0 % 51-81
yeterli bilginiz var mı?

* İlk oranlar 2 y›l önceki, ikinci oranlar ise son anketin sonuçlar›.
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Tablo 24. Çekirdek eğitim programının klinikte uygulanması algısı.*

Üniversite Eğitim Hastanesi
Evet Hayır Evet Hayır

Çekirdek eğitim programı hakkında % 63-35 % 37-61 % 57-14 % 43-71
bilginiz var mı?

Çekirdek eğitim programı kliniğinizde % 37-19 % 56-63 % 32-5 % 40-57
uygulanabiliyor mu?

* İlk oranlar 2 y›l önceki, ikinci oranlar ise son anketin sonuçlar›.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık öğrencilerinin alt branşlardaki cerrahi uygu-
lamaları izleme ve yapma oranlarına bakıldığında ise hemen hemen tüm alt branş cer-
rahilerinde belirgin bir düşüş gözlenmektedir (Tablo 25). Eğitim kalitesinin
arttırılmasına yönelik bir çok çalışma yapılırken, ilgili tüm konularda hem üniversite
hastaneleri, hem de eğitim ve araştırma hastanelerindeki gerileme oldukça
düşündürücü ve üzerinde durulmaya değer bir konudur. Her ne kadar iki ankete
katılan asistanların öğrenim süreleri aralarında farklılıklar olsa da, eğitim
kurumlarının özellikleri değişmemektedir. Bu nedenle kişisel sorular değerlendirme
açısından tartışılabilir olsa da, kurumlarla ilgili sorulara verilen cevaplar bir ölçüde
güvenilir olması gerekmektedir.
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Anket 2 (EK- 6)

Çal›şmanın amacı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitiminin kalitesinin
arttırılması ve standardizasyonunun sağlanabilmesi için asistanların eğitimin farklı
boyutları ile ilgili algılarının değerlendirilmesidir. Çalışmanın ilk aşamasında tıpta
uzmanlık eğitimi ile ilgili Türkçe ve yabancı kaynaklar taranmış ve algı ölçeği mad-
deleri oluşturulmuştur. Ölçek “uzman kanısı” için öğretim üyeleri ve eğitim sorum-
lularına verilmiş ve geri bildirimler doğrultusunda geliştirilmiştir. Daha sonra ölçek
ülke çapında tüm Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık eğitimi veren kurumlara elek-
tronik yolla ulaştırılmış ve geri dönüşler değerlendirilmiştir.

Bu anketin birinci anketten farkı, asistanların kendilerine verilen eğitim üzerin-
deki algılarının araştırılmış olmasıdır. Anket 1 daha objektif sorulardan oluşurken,
anket 2 tamamen kişilerin algıları üzerinde yoğunlaşmış olup, sübjektif veriler top-
lanmıştır. Cevaplarda 0’dan 5’e kadar olan puan skalasından yararlanılmıştır. Bu
şıklarda 0: “Kesinlikle katılmıyorum”, 5: “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde belirtil-
miştir. Daha sonra ölçek ülke çapında tüm Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık eğiti-
mi veren kurumlara elektronik yolla ulaştırılmış ve geçerli 119 anket değerlendiril-
miştir. Bu ankete katılanların kurum ismi, kurum tipi (üniversite – eğitim ve araştırma
hastanesi), kıdemi, vb özellikleri sorulmamıştır. Bu nedenle cevapların uzmanlık öğ-
rencilerinin özelliklerine göre araştırılması yapılmamıştır. Uzmanlık öğrencileri tek
bir grup olarak alındığından sonuçlar geneli yansıtmaktadır.

K›rk sorudan oluşan bu anketin öncelikle güvenilirlik çalışması gerçekleştirilmiş
ve yük değerleri 0.20’nin altında olan 5 madde anketten çıkarılarak ikinci aşamada
faktör analiz boyutuna geçilmiştir. Çıkarılan bu maddeler sırasıyla aşağıdaki gibidir:

• Kliniğimizde/anabilim dalımızda hiyerarşik yapı mesleki gelişimimi olum-
suz yönde etkilemektedir.

• Kliniğimizde istifa ya da atama sebebiyle çok sık öğretim üyesi değişikliği
olmaktadır.

• Kliniğimizde/anabilim dalımızda tıpta uzmanlık eğitimi sürecinde hasta
muayenesi gibi pratik eğitimler ağırlıklı olarak kıdemli asistanlar tarafından
verilmektedir.

• Kliniğimizde/anabilim dalımızda tıpta uzmanlık eğitimi sürecinde cerrahi
uygulamalar sıklıkla kıdemli asistanlar tarafından gösterilmektedir.

• Tıpta uzmanlık eğitimi sürecinde aldığım ücret benim için çok önemlidir.

Yapılan uygulama sonucunda maddelerin minimum, maksimum değerleri, orta-
lamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır.
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0 1 2 3 4 5

Kesinlikle Kat›lm›yorum Pek K›smen Kat›l›yorum Kesinlikle

kat›lm›yorum kat›lm›yorum kat›l›yorum kat›l›yorum

.
NO    SORU ORTALAMA SD

1 Aldığım tıpta uzmanlık eğitiminin mesleki bilgi 3,4 1,2
düzeyimi yeterince geliştirdiğini düşünüyorum.

2 Aldığım tıpta uzmanlık eğitiminin mesleki  beceri 3,7 1,0
düzeyimi yeterince geliştirdiğini düşünüyorum.

3 Kliniğimiz/Anabilim dalımızın teknik donanımı 3,1 1,34
(bilgisayar, internet, maket, vb.) tıpta uzmanlık eğitimim 
için yeterlidir.

4 Kliniğimizdeki/Anabilim dalımızdaki  öğretim üyelerinin 3,4 1,4
eğiticilik/öğreticilik niteliği tıpta uzmanlık eğitimi için 
yeterlidir.

5 Kliniğimizdeki /Anabilim dalımızdaki  öğretim üyelerinin 3,2 1,5
sayısı tıpta uzmanlık eğitimi için yeterlidir.

6 Kliniğimizde/anabilim dalımızda kendime örnek aldığım 4,0 1,3
öğretim üyeleri vardır.

7 Kliniğimizde/anabilim dalımızda yapılan makale –seminer 3,3 1,3
saati uygulamaları tıpta uzmanlık eğitimime katkıda 
bulunmaktadır.

8 Kliniğimizde/anabilim dalımızda tıpta uzmanlık eğitimi 3,1 1,5
alanların mesleki kurs ve kongrelere katılımları özendirilir.

9 Kliniğimizde/anabilim dalımızda tıpta uzmanlık eğitimi 1,9 1,7
alanların yurtdışına eğitim amaçlı seyahatleri (kongre-kurs 
dışında) özendirilir.

10 Kliniğimizde/anabilim dalımızda tıpta uzmanlık eğitimi 2,3 1,8
kapsamında düzenli bir rotasyon sistemi uygulanmaktadır.                            .
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11 Kliniğimizde/anabilim dalımızda uygulanan rotasyon 2,2 1,6
sistemi mesleki bilgi ve becerime katkıda bulunmaktadır.

12 Kliniğimizde/anabilim dalımızda verilen tıpta uzmanlık 3,5 1,1
eğitimi, temel cerrahi ve tıbbi becerilerimi geliştirmesi 
bakımından yeterlidir.

13 Kliniğimizde/anabilim dalımızda verilen tıpta uzmanlık 3,6 1,0
eğitimi, ortopedi ve travmatolojiye ait becerilerimi 
geliştirmesi bakımından yeterlidir.

14 Kliniğimizde/anabilim dalımızda verilen tıpta uzmanlık 3,8 0,9
eğitimi tanı koyma ve tedavi planlama becerilerimi 
geliştirmesi bakımından yeterlidir.

15 Kliniğimizde/anabilim dalımızda verilen tıpta uzmanlık 2,8 1,3
eğitimi temel bilimler alanındaki bilgilerimi geliştirmeye 
katkıda bulunmaktadır.

16 Öğretim üyelerimiz tıpta uzmanlık eğitimi sürecinde 3,1 1,4
bilimsel araştırma yapmamızı özendirir.

17 Tıpta uzmanlık eğitimim araştırma yöntemleri bilgisi 2,6 1,3
kazanmam bakımından yeterlidir.

18 Hastanemizdeki ameliyathanelerin teknik olanakları 3,2 1,3
ameliyat becerilerimi  geliştirebilmem bakımından yeterlidir.

19 Kliniğimiz/anabilim dalımız farklı cerrahi hastalıkları 3,9 1,0
öğrenmeye olanak sağlayacak hasta çeşitliliğine sahiptir.

20 Tıpta uzmanlık eğitimim süresince cerrahi becerilerimi 3,8 1,2
geliştirmeye yetecek sayıda ameliyata girebiliyorum

21 Öğretim üyelerinin kırık redüksiyon, alçılama vb. 4,0 1,1
uygulamaları öğretebilme bakımından yeterli olduğunu 
düşünüyorum.

22 Öğretim üyelerinin cerrahi teknikleri öğretebilme 3,8 1,2
bakımından yeterli olduğunu düşünüyorum.

23 Öğretim üyelerinin tıpta uzmanlık eğitimi alanlara 3,3 1,6
yönelik tavır ve tutumunun mesleki gelişimim için 
yol gösterici olduğunu düşünüyorum.                                                          .
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24 Kıdemli asistanların tıpta uzmanlık eğitimi alanlara 3,6 1,2
yönelik tavır ve tutumunun mesleki gelişimim için
yol gösterici olduğunu düşünüyorum.

25 Tıpta uzmanlık eğitimi alan akranlarım mesleki bilgi ve 3,3 1,3
becerimin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

26 Kliniğimizde/anabilim dalımızda çalışanlar arasındaki 3,6 1,4
sosyal ilişkiler tatmin edicidir.

28 Kliniğimizdeki/anabilim dalımızdaki tıpta uzmanlık 2,9 1,5
eğitimisürecinde iletişim becerilerinin geliştirilmesi
önemsenen bir konudur.

29 Kliniğimizdeki/anabilim dalımızdaki tıpta uzmanlık 3,3 1,3
eğitimi sürecinde etik ve deontolojik davranışların
geliştirilmesi önemsenen bir konudur.

30 Asistanlık sınavlarının sahip olduğum mesleki bilgi ve 2,1 1,6
beceriyi  etkili bir biçimde ölçtüğüne inanıyorum.

31 Aldığım tıpta uzmanlık eğitiminin  beni Yeterlik 2,8 1,4
Sınavına yeterince hazırladığını düşünüyorum.

32 Asistan karnesi uygulaması tıpta uzmanlık eğitimi için 2,5 1,6
yararlıdır.

33 Asistan karnesi uygulaması tıpta uzmanlık eğitimi 2,5 1,6
alanların mesleki gelişimleri için geribildirim sağlamaktadır.

38 Kliniğimizdeki/anabilim dalımızdaki tıpta uzmanlık 3,7 0,9
eğitimi süreci ilaç, hasta muayenesi gibi konularda
bilgilerimi geliştirmeye katkıda bulunmaktadır.

39 Yeterlik sınavı sahip olduğum mesleki bilgi ve beceriyi 2,3 1,4
etkili bir biçimde ölçtüğüne inanıyorum

40 Aldığım tıpta uzmanlık eğitiminin  beni Asistanlık 2,6 1,4
Sınavlarına yeterince hazırladığını düşünüyorum. .

Ölçeklerin, 0=kesinlikle katılmıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum şeklinde
doldurulduğu düşünüldüğünde yanıtların ağırlıklı olarak 3,0 ile 3,5 aralığında
dağıldığı gözlenmiştir. Bu dağılım verilen eğitimin yeterli olarak algılandığını göster-
mektedir.
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En düşük ortalamayı alan 3 soruya bakıldığında bunların aşağıdakiler olduğu
belirlenmiştir.

• Kliniğimizde/anabilim dalımızda tıpta uzmanlık eğitimi alanların yurtdışına
eğitim amaçlı seyahatlere (kongre-kurs dışında) özendirilir. X= 1,9

• Asistanlık sınavının sahip olduğum mesleki bilgi ve beceriyi etkili bir
biçimde ölçtüğüne inanıyorum. X= 2.1

• Kliniğimizde/anabilim dalımızda uygulanan rotasyon sistemi mesleki bilgi
ve becerime katkıda bulunmaktadır. X= 2.2

En yüksek ortalamayı alan 3 soru ise; 

• Öğretim üyelerinin kırık redüksiyon, alçılama v.b uygulamaları öğretebil-
me bakımından yeterli olduğunu düşünüyorum. X= 4.0

• Kliniğimizde/anabilim dalımızda kendime örnek aldığım öğretim üyeleri
vardır. X= 4.0

• Kliniğimizde/anabilim dalımızda farklı cerrahi hastalıkları öğretmeye ola-
nak sağlayacak hasta çeşitliliğine sahiptir. X= 3.9

Daha sonra her maddenin genel ölçek puanıyla ilişkisine (madde-toplam kore-
lasyonuna/bu maddelerin ayırt edicilikleri) öncelik veren değerlendirme yapılmıştır.
Ölçekte bulunan bir maddeden alınan puanın testin bütününden alınan puanla kore-
lasyonunun yükseklik derecesi o maddenin ölçülmek istenen değişkeni ne kadar iyi
ölçtüğünün bir göstergesidir. Uygulama sonunda maddelerin ayırt edicilikleri
Tablo3’te gösterilmiştir. Tabloda da görüleceği gibi maddelerin korelasyonları
oldukça yüksektir.
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Madde Ayırtediciliği
S1 ,678 .
S2 ,606
S3 ,551
S4 ,811
S5 ,569
S6 ,531
S7 ,548
S8 ,610
S9 ,514
S10 ,605
S11 ,490
S12 ,677
S13 ,782
S14 ,724
S15 ,771
S16 ,706
S17 ,769
S18 ,431
S19 ,346
S20 ,626
S21 ,568
S22 ,715
S23 ,839
S24 ,389
S25 ,514
S26 ,610
S28 ,674
S29 ,721
S30 ,572
S31 ,729
S32 ,551
S33 ,382
S38 ,491
S39 ,588
S40 ,723
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Faktör analizi birbiriyle ilişkili çok sayıda değişkeni biraraya getirerek az sayıda
kavramsal olarak anlamlı yeni değişkenler bulmayı amaçlayan çok değişkenli bir ista-
tistiktir. Bu çalışmada da maddelere “Temel Bileşenler (Principal Component)” anal-
izi uygulanarak anketin doğal yapısının boyutları ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışma
ölçeğin yapı geçerliğini göstermektedir.

Yapılan analizler sonucunda ölçeğin üç boyuttan oluştuğu bunların Beceri, Bilgi
ve Tutum (öğretim üyelerinin öğreticilikleri ve değerlendirmeleriyle ilgili) olarak
adlandırılabileceği belirlenmiştir. Bu üç boyut varyansın % 54.5’ünü açıklamaktadır
ki bu oldukça yüksek bir değerdir.

Beceri alt boyutunun soruları sırasıyla 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21,
23, 26, 29, 31, 40’tır.

Bilgi alt boyutunun soruları 3, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 38, 39’dur.

Tutum boyutu soruları ise 6, 22, 32 ve 33’ten oluşmaktadır.

Boyutların asistanlar tarafından yapılan değerlendirmelerine bakıldığına en yük-
sek ortalamayı beceri boyutunun aldığı (X=3.4,SD=.91), daha sonra sırasıyla tutum
(X=3.2,SD=1.14) ve bilgi (X=2.8,SD=.93) boyutlarının geldiği görülmüştür.

Son olarak, anketin bütünün ortalamasına da bakıldığında (X=3.1,SD=.85)
sonuçlar asistanların aldıkları eğitimi yeterli bulduklarını düşündürmüştür.

Sağlıkta kalite ve sürdürülebilir gelişim kapsamlı değerlendirmelerle sağlan-
abilir. Eğitim hedeflerin kesinliği ve bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin
hangi araçlarla ölçülebileceği önemlidir. Bu nedenle geliştirilen ölçek ve gerçekleştir-
ilen uygulama bir temel oluşturma niteliğindedir. Gelecekte yapılacak uygulamalarla
asistanların eğitim algılarının ne yönde değiştiği bu araçlarla gözlenebilecektir.

Uzmanlık öğrencilerinin verdikleri cevaplara genel olarak bakıldığında, bazı
noktalar dikkati çekmektedir.

• Uzmanlık öğrencileri bilgi, beceri ve tutum eğitiminin kısmen verildiğini
düşünmektedirler.

• Eğitim kliniklerinde rotasyonların düzenli uygulanmadığı ve yararlı
olmadığı algısı mevcuttur.

• Temel bilimler ve araştırma yöntemleri eğitiminin verildiğine inanılma-
maktadır.

• Asistan karnesinin yararlı olduğu düşünülmemektedir.
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• Gerek asistan sınavının, gerekse yeterlik sınavının bilgiyi ölçtüğüne
inanılmamaktadır.

• Soruların genel ortalamasının 3.1 olduğu düşünülürse genel algı “kısmen
katılıyorum” şeklindedir.

Asistan karnesi uygulamasının yararlı olmadığı algısı, uygulama oranı da
düşünüldüğünde, daha alınacak çok yolun olduğunu ortaya koymaktadır. Anket 1
deki çekirdek müfredat eğitim programının ne olduğunun bilinmemesi de, asistan-
ların bu algısı üzerinde etkili olabilir. Yine aynı şekilde asistan sınavı ve yeterlik
sınavının bilgiyi ölçtüğüne inanılmamaktadır. “Karne” ve “sınav” kelimelerinin
kişiler üzerinde olumsuz psikolojik algı yarattığı düşünülebilir. Böyle bile olsa yine
de bu algının olumluya dönüşmesi için çalışılmalıdır. 

Bir başka tartışılması gereken nokta da, insan sağlığı ile ilgili olan bir meslek ve
onun bir uzmanlık alanında eğitimin “kısmen” verilmesi algısının yeterli olup
olmadığıdır. Toplam bilginin yarısından biraz fazlasının bilinmesi ve işlemlerin de
kısmen yapılabilmesi, tıbbi sorumluluklarımızın giderek arttığı günümüzde, ne kadar
yeterli olduğu tartışılmalıdır. Özellikle eksik bir bilginin veya yapılacak eksik bir
işlemin kişilerin sakatlıklarına yol açacağı düşünüldüğünde “kısmen eğitim” in neleri
kapsayacağı önemlidir. Burada çekirdek eğitim müfredatının eksiksiz ve standart bir
biçimde verilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Sonuç ve Öneriler

• Tüm sonuçlar ele alındığında üniversite hastaneleri ve eğitim hastanelerin-
deki uzmanlık öğrencilerinin aldıkları eğitimde hem kendi aralarında, hem
de kurumlararası bir standardizasyon yoktur. 

• Üniversite hastanelerindeki eğitimde bir gerileme eğilimine, eğitim hasta-
nelerindeki eğitim de eklenmiştir.

• Çekirdek müfredat eğitimi ile asıl ilgili olması gereken uzmanlık öğrenci-
lerinin bu konuya ilgilerinin artması ve olumsuz algılarının düzeltilmesi
gerekmektedir.

• Genel olarak eğitime bakıldığında olumsuz görünen bir çok noktaya
rağmen, asistanların aldıkları eğitim konusundaki algıları çok da olumsuz
değildir.

• İnsan sağlığını ilgilendiren ve eksik uygulandığında sakatlıklarla sonuçla-
nan mesleğimizde “kısmen eğitim” in yeterli olup olmadığı ve sınırları
tartışılmalıdır.

TOTEK Beşinci Dönem 2009–2011

122 Asistan Anketi Çal›şmalar› Raporu



Kaynaklar

• II. TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurultayı Kitabı 2008.

• Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurumları Envanteri.
(http://www.totbid.org.tr/totek/Nenvanter.asp) 2002.

• Uzmanlık Öğrencileri Anketi. TOTEK İkinci Dönem 2003 – 2005.

• TOTEK Uzmanlık Eğitim Standartları Belirlenmesi Komisyonu Raporu.
TOTEK Üçüncü Dönem 2005 – 2007.

• Aboulian, A., Schwartz, S., Kaji, A.H., Virgilio, C. The public mock oral: a use-
ful tool for examiness and the audience in preperation for the American Board
of Surgery Certifying Examination. Journal of Surgical Education, 67, 1, 33-36
(2010).

• Aramesh, K., Mohebbi, M., Jessri, M., Sanagou, M. Measuring professionalism
in residency training programs in Iran. Medical Teacher, 31, 356-361 (2009).

• Crawford III, C.H., Nyland, J., Roberts, C.S., Johnson, J.R. Relationship among
United States Medical Licensing step I, Orthopedic in-training, subjective clini-
cal performance evaluations, and American Board of Orthopedic Surgery exam-
ination scores: a 12-year review of an Orthopedic Surgery Residency program.
Journal of Surgical Education,  67, 2, 71-78 (2010).

• Hochberg, M.S., Kalet, A., Zabar, S., Kachur, E., Gillespie, C., Berman, R.S.
Can professionalism be taught? Encouraging evidence. The American Journal of
Surgery, 199, 86-93 (2010).

• Kenneth,A.E.,Collins,J., Zuckerman,J.D. Success in Orthopaedic Training:
Resident Selection and Predictors of Quality Performance. Journal of American
Orthopedic Surgery,19,72-80 (2011).

• Luks, A.M., Smith, C.S. Resident perceptions of the value of night float rota-
tions. Teaching and Learning in Medicine, 22(3), 196-201 (2010).

• Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi Dördüncü Dönem Raporu.
2007-2009. 

• Webb, T.P., Brasel, K.J., Redlich, P.N., Weigelt, J.A. Putting a price on educa-
tion: hours and dollars for a general surgery curriculum. The American Journal
of Surgery, 199, 126-130 (2010).

TOTEK Beşinci Dönem 2009–2011

123Asistan Anketi Çal›şmalar› Raporu



3. TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ EĞİTİM
ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

1-2 Nisan 2011 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Trav-
matoloji Anabilim Dalının ev sahipliğinde Haydarpaşa yerleşkesinde gerçekleştirilen 3.
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Çalıştayının sonuç bildirgesi aşağıda görüşleri-
nize sunulmuştur. Çalıştay kitabı elektronik olarak dönem kitabının ekindedir.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimi çok yönlü olup önemli derecede alt
yapı olanağı ve nitelikli eğitici gerektirmektedir. Günümüzde sayıları giderek artan
ve yaygınlaşan eğitim kurumlarında alt yapı yetersizliği ve nitelikli eğitici eksikliği
vardır. Tıp fakültesini kazanan öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında
çok yüksek puan almakta ve hekimlik mesleğini seçmektedir. Bu öğrencilerin çok azı
Tıpta Uzmanlık Sınavında başarılı olarak Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğiti-
mine hak kazanmaktadır. Ancak ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimi süresince
hizmet yükünün fazlalığı (Örneğin günde 140’lara kadar ulaşabilen poliklinik
sayıları), yardımcı sağlık personeli eksikliği nedeniyle oluşan ek görevler, bürokratik
işlemlerin fazlalığı ve uzun nöbetler eğitimi olumsuz etkilemektedir. İhale yönetme-
liği bu bağlamda kolaylaştırılmalıdır. Araştırma görevlisi sayısı yetersizdir. Asistan-
ların çalışma süreleri çok uzundur. Hasta hakkı adına hekime saldırı olmakta ve bu
çalışma ve eğitim isteğini belirgin olarak azaltmaktadır. Performans (verimlilik) sis-
temi hizmette niceliği ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. Hizmetle alınan puan gelire
dönüşmektedir. Bu sistem içinde eğitim ve araştırma öncelikli olarak nitelendirilme-
miş ve puanlanmamıştır. Performans sistemi eğitim ve araştırma etkinliklerine bir alt
sınır ve hizmet etkinliklerine de bir üst sınır getirilerek yeniden düzenlenmelidir. Ak-
si taktirde performans sistemi eğitim ve araştırmayı olumsuz etkileyecektir.

Türkçe kaynak eksikliği eğitimin önemli bir sorunudur. Tıpta uzmanlık tez-
lerinin nitelikleri arttırılmalıdır. Gerçekleştirilen asistan anketi sonuçlarına göre ÇEP
ve Asistan Karnesi eğitim kurum ve kuruluşlarının %50’sinde uygulanmamaktadır.
Asistanların %90’ı tez planlaması ve yazımı eğitiminde kendilerini eksik görmekte-
dir. Asistanların büyük bölümü ÇEP te yer alan bazı cerrahileri görmemekte veya
bilmemektedir. ÇEP ve Asistan Karnesi uygulamasında Anabilim Dalı Başkanları ve
Klinik Şeflerine önemli görevler düşmektedir. Kurum içi veya kurumlararası rotasy-
onlar bilgi ve beceri eğitiminin çeşitlendirilmesinde etkin olarak kullanılmalıdır. 

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

Eğitici kadrolarının atama ve yükseltilmelerinde evrensel ve tarafsız ölçütler
uygulanmalıdır. Eğitim kurumlarının ve eğitici kadrosunun standartları ve yeterlikleri
denetlenmelidir. Yeniden belgelendirme önemlidir. Eğitici ÇEP ile uyumlu eğitim
vermelidir. Alt branşlarda uzman istihdamı arttırılmalıdır. Uzmanlık Eğitimi Gelişim
Sınavları kurumsallaştırılmalı ve yaptırımı olmalıdır. Bir bilim politikamız olmalıdır.
Eğitim için insan gücü planlaması yapılmalıdır. Ayrıca asistanı merkeze alan bir
eğitim politikası geliştirilmelidir.

Eğitim kurumlarında ideal eğitici sayısı ve niteliği belirlenmelidir. Eğitim
kurumlarının denetlemesi özerk olmalı ve TOTBİD-TOTEK tarafından yapılmalıdır.
Klinikler yıllık yeterli ameliyat sayısına ulaşmalıdır. Asistan karneleri yıllık olarak
TOTBİD-TOTEK tarafından düzenli olarak denetlenmelidir. Eğiticilerle ilgili asitan-
lardan geri dönüş alınmalıdır. TOTEK’de eğitimle ilgili istatistik değerlendirme ve
veri toplama birimi oluşturmalıdır.

Kurumlar arası rotasyonlar eğitimin birliği ve bütünlüğü açısından gereklidir.

Rotasyonlar bir merkez tarafından düzenlenmeli ve belgelendirilmelidir.
TOTBİD-TOTEK tarafından desteklenen kurslar ÇEP ile uyumlu olmalı ve bunlar
TOTEK eğitim takvimine yerleştirilmelidir. Yönerge uyarınca bu kursların içeriği ve
konuşmacıları TOTBİD-TOTEK tarafından izlenmelidir. Beceri ağırlıklı kurslar
düzenlenmelidir.

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

TOTEK Beşinci Dönem 2009–2011

125Çal›ştay Sonuç Bildirgesi



olmalıdır. Klinik eğiticilerin rolleri, nitelikleri ve yeterlikleri gözönüne alındığında
işe ve deneyime dayalı öğrenme (refleksiyon) önemlidir. Asistandan beklenen perfor-
mans tam olarak tanımlanmalıdır. Etkili eğitmenin varlığı önemlidir. Öğrenci
merkeze alınmalı ancak bir yapılanma da olmalıdır ve bol tekrar yaptırılmalıdır.

TOTEK’in bakış açısı maddeler halinde özetlenecek olursa;

(1) Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimi çok yönlü olup önemli derecede
alt yapı olanağı ve nitelikli eğitici gerektirmektedir.

(2) Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimi süresince hizmet yükünün
fazlalığı, yardımcı sağlık personeli eksikliği nedeniyle oluşan ek görevler,
bürokratik işlemlerin fazlalığı ve uzun nöbetler eğitimi olumsuz etkilemek-
tedir.

(3) Performans sistemi eğitim ve araştırma etkinliklerine bir alt sınır ve hizmet
etkinliklerine de bir üst sınır getirilerek yeniden düzenlenmelidir.

(4) Türkçe kaynak eksikliği eğitimin önemli bir sorunudur.

(5) Tıpta uzmanlık tezlerinin nitelikleri arttırılmalıdır. Bu doğrultuda eğitimler
düzenlenmelidir.

(6) Asistanların %90’ı tez planlaması ve yazımı eğitiminde kendilerini eksik
görmektedir.

(7) ÇEP ve Asistan Karnesi uygulamasında Anabilim Dalı Başkanları ve
Klinik Şeflerine önemli görevler düşmektedir.

(8) Kurum içi veya kurumlararası rotasyonlar bilgi ve beceri eğitiminin
çeşitlendirilmesinde etkin olarak kullanılmalıdır.

(9) Eğitici eğitimi önemlidir. Eğitim kadroları ve kalitesi arttırılmalıdır.
Kongrelere katılımın desteklenmesi gerekmektedir.

(10) Nitelikli eğiticiler eğitimin içinde tutulmalıdır.

(11) Eğitici kadrolarının atama ve yükseltilmelerinde evrensel ve tarafsız
ölçütler uygulanmalıdır.

(12) Eğitim kurumlarının ve eğitici kadrosunun standartları ve yeterlikleri
denetlenmelidir.

(13) Yeniden belgelendirme önemlidir.
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(14) Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavları kurumsallaştırılmalı ve yaptırımı
olmalıdır.

(15) Bir bilim politikamız olmalıdır. 

(16) Eğitim için insan gücü planlaması yapılmalıdır.

(17) Eğiticilerle ilgili asitanlardan geri dönüş alınmalıdır. 

(18) TOTEK’de eğitimle ilgili istatistik değerlendirme ve veri toplama birimi
oluşturmalıdır.

(19) Klinik ortamlarda eğitime yönelik güncel yaklaşımlar açısından eğitim
sürecinde ÇEP dışında bireysel koridorlar (Seçmeli Dersler) açılmalıdır. 

(20) Eğitimin ölçülebilir çıktıları olmalıdır.

(21) Programlar kişisel bir gelişim sürecini de dikkate almalıdır.

(22) Portfolyo oluşturulmalı ve yıllar bazında izlenmelidir.

(23) İş başında öğrenme ve bu aşamada geri bildirim beceri eğitiminde önem-
lidir.

(24) Düzeylendirilmiş/yapılandırılmış klinik deneyim eğitimi alınmalıdır. Buna
göre ölçme-değerlendirme yöntemi seçilmelidir. 

Ülkemiz eğitim ve araştırmada büyük bir değişim ve gelişme içindedir.
Sürdürülebilir kalkınmada eğitimli insan gücünden daha önemli bir güç bulunma-
maktadır. 3. Eğitim Çalıştayı ulusal ve evrensel bilgi, beceri ve tutum eğitimi ilkeleri
ele alınarak gerçekleştirilmiştir. TOTEK’in yapılanmasını ve başarısını sağlayan tüm
üyelerimize ve yönetim kurullarımıza teşekkür ederiz.
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EK 1.

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ EĞİTİM
KONSEYİ (BOARD) (TOTEK) YÖNERGESİ(*)

(31.10.2011’de Konsey Meclisine sunulan taslak)

I. GENEL ESASLAR

Konu 

Madde 1. Bu Yönerge, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
Tüzüğü’nün 15. Maddesi uyarınca, Türkiye’de “Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık
Eğitimi ve hekimliğinin” kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi
aralarındaki standardizasyonunun sağlanması amacıyla Türk Ortopedi ve
Travmatoloji Birliği Derneği’nin bir alt çalışma grubu olarak oluşturulan “Türk
Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (Board) (TOTEK)” adlı kurulun amaç,
oluşma şekli ve çalışma ilkelerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 2.  İşbu yönergede geçen;

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

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

c) TTB; Türk Tabipler Birliği’ni,

d) UDEK; Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nu,

e) UYEK; Ulusal Yeterlik Kurulu’nu

f) AB; Avrupa Birliği’ni,

g) EFORT; Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Birliği’ni,

h) UEMS; “Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’ni,

i) AOTB; Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Birliği’ni ve kendi
bünyelerinde oluşturdukları “Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Board” unu;

j) FORTE; Avrupa Ortopedi Uzmanlık Öğrencileri Federasyonu’nu tanımlar.
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II. KURULUŞ AMAÇ, ÇALIŞMA  BİÇİM VE İLKELERİ

Amaçlar

Madde 3.  TOTEK’in amaçları:

3.1. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitiminin düzeyini mümkün olan en
yüksek seviyeye çıkarmak, korumak ve güvence altına almak;

3.2. Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi veren kuruluşların
standardizasyonunu sağlamak, yine bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüt-
mek suretiyle yüksek standartların oluşmasına yönelik planlama ve istatis-
tik çalışmalar yapmak;

3.3. Belirli niteliklere sahip olan ve Konsey tarafından yapılan sınavları geçen
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarının Konsey adına sertifikasyonunu
sağlamak ve sertifikasyonun AOTB sertifikasyonuna nitelik olarak paralel-
lik göstermesi ve AOTB Sertifikasıyla eşdeğer olarak işlem görebilmesi
için çalışmalar sürdürmek;

3.4. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi alanındaki kişi ve kurum-
ların eğitim ve araştırma ile ilgili gereksinim ve sorunlarını saptamak,
çözümler geliştirmek;

3.5. Eğitimin vazgeçilmez bileşeni olan araştırma etkinliklerini özendirmek
ve desteklenmesi için çalışmalar gerçekleştirmek.

Çalışma Biçim ve İlkeleri

Madde 4. TOTEK kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için;

4.1. Uzmanlık eğitimi standartlarını belirlemek ve ideal Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi için gerekli alt yapı ve eğiticinin gereklik-
lerini tanımlar; eğitim kurumlarının bu gerekleri yerine getirip
getirmediğini inceler; elde edilen bilgileri eğitim kurumlarıyla paylaşarak
bu konudaki çalışmalarında destek olur.

4.2. Uzmanlık sonrası eğitimi teşvik etmek ve bilimsel düzeyi denetlemek
amacıyla, gönüllü katılımcılar için sınavlar düzenler ve belirli özelliklere
sahip uzmanlar arasından bu sınavı başaranları; herhangi bir şekilde  yasal
bir yeterlik derecesine veya Ortopedi ve Travmatoloji pratiği lisansına
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karşılık gelmeyecek ve bir lisanstan çok bir ödül belgesi niteliğinde olmak
üzere belgelendirir (sertifikasyon).

4.3. Ortopedi ve travmatoloji alanında eğitim kadrosundaki yükseltmeler için
gerekli önkoşulları tanımlamak amacıyla çalışmalar yapar.

4.4. Eğitimin vazgeçilmez bileşeni olan araştırma etkinliklerini özendirmek
ve desteklenmesini sürdürmek üzere TOTBİD’e destek verir.

4.5. Amaçları doğrultusunda Eğitim ile ilgili Takvim, Organizasyon Şe-
ması ve Stratejik Planı oluşturarak uygulanmasını TOTBİD’e önerir.

4.6. TTB, UDEK-UYEK, AB’nin (European Union, Strazburg) konuyla ilgili
organlarından “Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” (Union Europeen des
Medecins Specialites, UEMS, Bruxelles) ve “Avrupa Ortopedi ve
Travmatoloji Dernekleri Birliği” (European Federation of National
Associations of Orthopaedics and Traumatology, EFORT) ile çalışma konu
ve amaçlarına uygun bilgi alışverişi ve işbirliği içinde bulunur.

4.7. TOTBİD Tüzük ve Yönergeleri kapsamında, kuruluş amaç ve konularında
özerk bir biçimde çalışır.

III. KONSEYİN OLUŞUMU ve YAPISI

TOTEK Yapısı

Madde 5. TOTEK;

a) Konsey Meclisi

b) Yönetim Kurulu

c) Alt Çalışma Grupları’ndan oluşan bir yapı ile çalışır.

Konsey Meclisi

Madde 6. TOTEK Belgesi’ne sahip TOTBİD üyesi Ortopedi ve Travmatoloji
uzmanlarının oluşturduğu Konsey Meclisi, 2 yılda bir TOTBİD Ulusal Kongresi’nin
yapıldığı yer ve zamanda toplanır. Konsey Meclisi’nin görevleri;

6.1. TOTEK’nin kuruluş amaçlarının öngördüğü temel hedeflere ulaşılmasında
her türlü genel çalışmayı sürdürmek;
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6.2. TOTEK’nin etkinliklerinin arzu edilen doğrultuda gerçekleştiğini genel
olarak değerlendirmek; TOTEK işleyişiyle ilgili olarak yetkileri
çerçevesinde temel kararları almak; diğer TOTEK alt kurullarının çalışma
raporlarını ve önerilerini değerlendirmek; 

6.3. TOTEK Yönetim Kurulu’nu seçmek,

6.4. Alt Çalışma Gruplarının kurulmasını belirlemek,

6.5. TOTEK Yönergesinde yapılması teklif edilen değişiklikleri görüşmek ve
değerlendirmek ve çoğunluk ile kabul edilen değişiklik önerilerini
TOTBİD Yönetim Kuruluna iletmek,

Yönetim Kurulu

Seçimi 

Madde 7. Konsey Yönetim Kurulu, iki yılda bir toplanan Konsey Meclisi
üyeleri arasından belirlenecek 9 üye ve TOTBİD Başkanı veya görevlendireceği bir
TOTBİD Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere toplam 10 üyeden oluşur. Bu üyelerden
Üniversiteleri temsil eden 3 asil ve 3 yedek, T.C. Sağlık Bakanlığı Eğitim hastaneleri-
ni temsil eden 3 asil ve 3 yedek üye Konsey Meclisi tarafından seçilir. 3 asil ve 3
yedek üye ise Konsey Meclisi üyeleri arasından TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir. Seçim gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır.

Yönetim kuruluna seçilebilmek için adayın en az 10 yıllık uzman olmasının yanı
sıra aktif eğitici olarak çalışıyor veya geçmişte en az 10 yıl süreyle aktif eğitici olarak
çalışmış olması koşulu aranır. 

Seçimde yeterli aday çıkmaması halinde boş kalan üyeliklere yukarıda verilen
özelliklere uygun TOTEK üyeleri arasından TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından
atama yapılır.

TOTEK Yönetim Kurulu 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.

Madde 8. Yönetim Kurulundan boşalacak üye sayıları ve kurumları TOTEK
tarafından Konsey Meclisi üyelerine duyurulur ve adaylık başvuru suresi genel kurul-
dan 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.
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Yönetim Kurulu

Görev ve Çalışma Esasları

Madde 9. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinden Yönetim Kurulu
Başkanı ile Genel Sekreterini seçer. TOTBİD başkanı TOTEK başkanı olamaz.

Madde 10. TOTEK Yönetim Kurulunun görevleri;

10.1. İşbu yönerge ile belirlenen faaliyet konuları ile, Konsey Meclisince alınan
kararların ve TOTEK’nin temel işlevlerinin icrasını sağlamak.

10.2. Alt çalışma gruplarının üyelerini belirlemek, bu grupların çalışmalarını
açmak; çalışma sonuçlarını bir rapor halinde TOTBİD Yönetim Kuruluna
sunmak; uygulamaların takipçisi olmak.

10.3. Gerekli yasal ve idari koşulların sağlandığı bir ortamda, daha önce gözden
geçirilmiş eğitim programlarındaki gelişmeleri ve değişiklikleri takip
etmek,ilgili kurumlarla yazışmak.

10.4. TOTEK’nin yönergesini ve yıllık çalışma raporlarını, eğitim
programlarını yöneticilerine ve ilişkili resmi makamların ana merkezler-
ine ücretsiz olarak dağıtmak.

10.5. Çalışma raporları, TOTEK sertifikasyonuna ait listeler ve haberler,
TOTEK sertifikasını alan kişilerin isimleri, görevlilerin listeleri, sınav
tarih ve ücretleri, sınav ve eğitim komisyonunun hazırladığı standardizas-
yon raporları ve genel istatistik değerlendirmeleri dilerse dağıtıma
sunmak.

10.6. Görevleri ile ilgili toplantıların düzenlenmesi, kuruluş kurallarına uyma
kaydıyla karar alma, yürütme ve yeni seçimleriyle ilgili tüm organizas-
yonları yerine getirmek.

10.7. TOTEK çalışmaları ile ilgili tüm bilgileri düzenli bicimde TOTBİD’e
bildirmek. 

10.8. TOTEK çalışmaları ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir sorun veya
yorum ihtilafının Yönetim Kurulu tarafından çözülememesi halinde duru-
mu TOTBİD Yönetim Kurulu’na ileterek hakemliğini talep etmek.

Madde 11. TOTEK Yönetim Kurulu yılda en az altı kez toplanır. Toplantının
yapılabilmesi için Başkan veya Genel Sekretere ek olarak en az 5 yönetim kurulu
üyesinin daha bulunması gereklidir.
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Toplantılara mazeretsiz üç kez üst üste devamsızlık gösteren üye müstafi
addedilerek yerine seçildikleri grubun yedekleri sırayla girer.

TOTEK Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın bir ortopedi ve trav-
matoloji uzmanlık öğrencisi temsilcisi katılır. Uzmanlık öğrencisi temsilcisi,
TOTBİD Uzmanl›k öğrencisi kurulu taraf›ndan seçelir. Uzmanlık öğrencisi temsilci-
sinin görev süresi 2 yıldır ve toplantı giderleri TOTBİD tarafından karşılanır. Uz-
manlık öğrencisi temsilcisi   TOTBİD’in TTB, EBOT ve FORTE ile olan ilgili iliş-
kilerinde de temsil görevini üstlenir.

Alt Çalışma Grupları

Madde 12. İşbu Yönergede tanımlanan amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alt
çalışma grupları oluşturulmuştur; 

12.1 Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu: Çağdaş ortopedi ve trav-
matoloji uzmanlık eğitimi için gerekli alt yapı ve eğitici gereklerini ülke
gerçeklerini gözetmek koşuluyla belirlemek, uzmanlık eğitimi çekirdek
programının tanımlanması için çalışmak, kurumların bu gereklilikleri yer-
ine getirmede karşılaştıkları zorlukları yenmek amacıyla ülke çapında ve
TOTBİD şemsiyesi altında başta Temel Bilimler ve Araştırma Okulları ile
Çekirdek Eğitim Programı-Klinik Bilgi Yenileme Kursları olmak üzere
bilgi, beceri ve tutum eğitim etkinlikleri düzenlemek ve Ortopedi Bilgi
Ağı ve benzeri eğitim gereçleriyle Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerini teşvik
etmek bu grubun faaliyet alanı içindedir.

12.2 Ölçme-Değerlendirme Komisyonu: Eğitim düzeyinin belirlenmesi
amacıyla Yeterlik ve Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavları’nı düzenle-
mek, bu sınavı organize edecek komisyonlar oluşturmak bu grubun
faaliyet alanları arasındadır. 

12.3 Akreditasyon Komisyonu: Yardımcı doçent, Doçent ve Profesör aday-
larında atama ve yükseltmede aranacak asgari şartları tanımlamak, eğitim
hastanelerinde şef yardımcısı ve şef yükseltme ve atamalarında gözetile-
cek asgari koşulları belirlemek, sertifika süresi dolacak üyelerin yeniden
belgelendirilmesi amacıyla çalışma yürütmek, gönüllülük esasına dayalı
olarak eğitim kurumlarının akreditasyonu için çalışmak bu grubun temel
faaliyet alanıdır.

12.4 Araştırma Değerlendirme Destek Komisyonu:

Desteklenmesi amacıyla TOTBİD’e başvuran araştırma projelerinin değerlendi-
rilmesine destek vermek; bu grubun temel faaliyet alanıdır. 
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Çalışmalarını TOTEK kurulunun diğer alt komisyonları ve yönetim kurulu ile
koordinasyon içerisinde ve iç yönergeleriyle yürütür.

Alt çalışma gruplarının üyeleri Konsey Meclisi üyeleri arasından belirlenir.
Yönetim ve Denetleme Kurulları üyeleri bu çalışma gruplarında görev alabilirler.

Günün değişen koşullarının ortaya çıkardığı yeni zorunluluklar doğrultusunda,
Meclis Konseyi tarafından onaylanmak koşuluyla, TOTEK temel amaçlarını daha iyi
bir şekilde gerçekleştirmek için yeni hedefler, yeni çalışma alanları ve yeni alt
kurullar oluşturabilir.

IV. SINAV VE SERTİFİKASYONLAR

Madde 13. TOTEK Sertifika Sınavı

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

13.2. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış uzmanlık belgesine sahip
TOTBİD üyesi olanlar açılacak sınavlara girmeye hak kazanırlar.

13.3. Sınav dili Türkçedir.

13.4. Ortopedi ve Travmatoloji alanında çalışan ve eğitimleri süren herkesin
TOTEK’nin toplantılarından, sınavlardan ve yapılan son değişikliklerden
haberdar olması kendi sorumluluğundadır. Bu konularda bilgi isteyen
herkese TOTEK tarafından basılı kitapçıklar ücret karşılığında sağlanır.

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

13.6. Yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili kurallar TOTEK Sınav ve Eğitim komisy-
onu tarafından hazırlanacak Sınav Yönetmeliğinin TOTEK Yönetim
Kurulu tarafından kabul edilmesi ile yürürlüğe girer.

13.7. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitiminin ilk dört yılını (48 ay)
tamamlamış son sene asistanları eğitim sürelerini belgelemek koşuluyla
Yeterlik Sınavı’nın ilk aşamasına girebilir.

Madde 14. TOTEK Sertifikası verilmesi

14.1 Sınavda başarılı olan kişiler TOTEK sertifikasını almaya hak kazanırlar.
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14.2. Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Board’u sertifikasını alan kişilere
TOTEK sertifikası sınavsız olarak verilir. Adayın TOTEK sertifikası ala-
bilmesi için belge aslı ile birlikte talepte bulunması yeterlidir.

Madde 15. TOTEK Sertifikasının iptali

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

15.1. Sertifika ve sınavlar öncesinde adayın yanlış beyanda bulunduğu, sahte
ve uygunsuz belge düzenlediğinin ortaya çıkması,

15.2. Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı veya bu kuruluşlara denk kurum-
lar tarafından, herhangi bir sebepten dolayı hekimlik veya ortopedi ve
travmatoloji uygulama yetkilerinin kişinin elinden alınması,

15.3. Tıbbi veya sosyal acıdan, ciddi ölçüde olumsuz etkilerin ortaya
çıkmasına yol açan çalışma bozukluğunun saptanması,

15.4. TOTEK sertifikasının hekimlik yaşamında etik kurallara aykırı amaçlar-
la kullanılması.

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.

Madde 16. 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 açılama-
zlar. Bu dosyaların korunduğu yer TOTBİD’dir

Madde 17. Yeniden Belgelendirme (Re-Sertifikasyon)

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 kuru-
lunca onaylanan değerlendirme kriterleri dikkate alınarak uygulanır.
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Madde 18. Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS)

Eğitim takvimi uyarınca yılda bir kez Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavını
(UEGS) düzenleyerek ortopedi ve travmatoloji uzmanlık öğrencilerinin
gelişimleri hakkında kendilerine ve klinik şefi/anabilim dalı başkanlarına bilgi
verir. 

Yürürlük Tarihi

Madde 19. İşbu yönerge TOTBİD Genel Kurulu’nu 31.10.2011 tarihli
toplantısında kabul edilmekle yürürlüğe girer.

Geçici 1. Madde. İşbu yönergenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkmış
bulunan eski yönerge uyarınca yapılmış iş ve işlemler ile seçim sonuçları geçerliliğini
koruyacaktır.
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EK 2.

UEMS’in KURUM ZİYARETÇİLERİ İÇİN KONTROL
LİSTESİ (TASLAK)

1.0 Genel

1.1 Sorgulamada eğitim sorumlusu taraf›ndan verilen bilgileri kontrol edin.

1.2 Eğitim merkezindeki binalardaki, eğitim ünitelerindeki, yatakl› gündüz bak›m
veya ayaktan tedavi bölümlerindeki, klinik bütçesi ve bilimsel aktivitelerdeki
bilgilerin detaylar›n› kontrol edin.

Klinik bölümü: yataklar›n, yoğun bak›m, gündüz bak›m›n dağ›l›m›, muayene ve
tedavi için ayr› odalar›n ve uzmanl›k içeren teknik olanaklar›n varl›ğ›.

Ameliyat odalar›, ay›lma, endoskopi odalar› ve uzmanl›ğa özgü diğer fonksiyo-
nel olanaklar gibi özel bölümler.

1.3 Ayaktan bak›m bölümünün yap›s›: büyüklük ve organizasyon, yerleşim, teçhi-
zat, randevu sistemi, ünitelerin ve bölümlerin say›s›, nitelikli uzmanlar
taraf›ndan denetlenme, kay›tlar›n yap›s›, ayaktan bak›m bölümündeki eğitim
evrelerinin süresi, bu evrelerdeki hasta say›s›, acil vakalar›n say›s›.

1.4 Stajyerlerin, çömez ve k›demli çal›şanlar›n say›lar›n› ve eğitim merkezindeki
çal›şma saatlerini kontrol edin.

1.5 Son üç y›l içinde eğitim merkezinde al›nan özelleşmiş diplomalar›n say›s›n› kon-
trol edin.

1.6 Her stajyerin sorumlu olduğu yataklar›n say›s›, denetlemenin derecesi.

1.7 Kliniklerin, eğitim vizitlerinin ve koğuş vizitlerinin organizasyonu. Bu olaylar›
kim organize ediyor?

1.8 Başvuru düzenlemeleri.

1.9 Acil düzenlemeleri.

1.10 Paramedikal ekip ile etkileşim.

1.11 Diğer medikal disiplinlerle etkileşim.

Eğitim merkezindeki kalite geliştirme ve kontrol süreci. 
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2.0 Laboratuar servisleri:

2.1 Klinik ekibi ile klinik laboratuar ekibi aras›ndaki konsültasyonlar için düzenle-
meler

2.2 Uzmanl›k içeren özel düzenlemelerin detaylar›n› içeren klinik laboratuar hizme-
tlerinin genel nitelik ve elde edilebilirliği.

2.3 Laboratuar bilimlerindeki mümkün olabilen eğitim

2.4 Klinik Patoloji Konferans›na kat›l›m. Kaç uzman›n olas›l›kla kat›lmas› beklenir?
Bu olaylar› kim organize eder? 

3.0 Radyoloji / Görüntüleme

Radyologlar ile klinik ekibi aras›nda konsültasyonlar için düzenleme, bölümün
hem içinde hem de d›ş›nda stajyerler ve ekibin eğitimi için düzenlemeler

4.0 Rehabilitasyon

Sağlanan hizmetlerin genişliği, toplum sağl›k servisleri ile bağlant›, paramedikal
ve hemşirelik disiplinleri ile düzenli konferanslar

5.0 Yoğun bak›m

Bölümün sorumluluğu kimdedir? Görevdeki doktorlar›n yoğun bak›m imkan-
lar›n› kullanmada deneyim kazanma olanaklar› var m›d›r?

6.0 Yüksek lisans olanaklar› Dergi kulüpleri, diğer hastane yüksek lisans olana-
klar›na erişme, özel  koğuş eğitim turlar›, genel  pratisyenlerin kat›labileceği
toplant›lar›n varl›ğ›, genel pratisyenlerin uzmanlara geçiş kolayl›ğ›.

7.0 Araşt›rma

Stajyerler için uygun, araşt›rma fonlar›n› elde etme ve zaman gibi olanaklar. Son
beş y›l içinde deneyimsiz üyelerin v e eğitim alan kişilerin yazar ya da yard›mc›
yazar olduğu yay›nlar›n say›s› 

8.0 Kütüphane

Bölümdeki ve hastanedeki kütüphane servislerinin say›s›, genel referans kita-
plar›n varl›ğ› ve mümkün olabilen kitaplar›n ve dergilerin say›s›. İnternetin ve
diğer bilgisayarl› olanaklar›n varl›ğ› 
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9.0 Kay›tlar

9.1 Vaka kay›tlar›n›n yap›s›

9.2 Ay›r›c› tan›lar›n beyan›, muayene ve tedavi için program, tedavi ve sonuçlar için
tart›şma. Laboratuar, röntgen ve patoloji sonuçlar› için özel yapraklar?

9.3 Özetleri kim yazar, genel pratisyenlere ç›k›ş notlar›n› kim yazar, bu nas›l kon-
trol edilir?

9.4 Ç›k›ş sonras› aç›klay›c› ç›k›ş notunu gönderme için gecikmenin süresi ne
kadard›r, genel pratisyenler için h›zl› bir ç›k›ş notu var m›d›r?

10. Stajerler ile görüşmeler

10.1 Stajerlerin ziyaret eden tak›mlar ile özel olarak görüştürüldüğünü doğrula.

10.2 Gizlilik çerçevesinde komiteye kendi yorumlar›n› vurgulamak isteyen herhangi
birini davet et.

10.3 Stajyerler eğitim program› ve ulusal gereklilikler ile aşinam›d›r?

10.4 İşlerinin bu gereklilikleri doldurabileceğini düşünüyorlar m›?

10.5 Çal›şma hala olanakl› ve yeterli midir?

10.6 Eğitmek konusunda ne düşünüyorlar? Bunun büyük k›sm›n› kim yapar? Klinik
eğitim hangi aşamaya kadar gözetim alt›ndad›r?

10.7 Araşt›rma için yeterli zaman var m›?

10.8 Yap›lan işlerin kaydedildiği defterlerin kontrolü
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EK 3. 

EĞİTİM KURUMLARI ANKETİ (TASLAK)

1.0 Anabilim Dal› veya Kliniğin Genel Bilgileri: 

1.1 Kurum Ad›: İli:

Adres:

1.2 Tel: (       ) Faks:

1.3 Elektronik sayfas›:

1.4 e-posta:

1.5 Kuruluş y›l›:

1.6 ISO kalite belgesi: �� Var �� Yok

1.6 Ortopedi ve Travmatolojiye ayr›lan yatak say›s›:

1.7 Eğitim verilen alanlar:
a. Travmatoloji

b. Artroplasti

c. Spor yaralanmalar›/Artroskopi

d. Pediatrik ortopedi

e. Omurga cerrahisi

f. El cerrahisi

g. Ortopedik onkoloji

1.8 Kurumdan son 5 y›l içerisinde ihtisas›n› tamamlayarak uzman olanlar›n say›s›:

1.9 Eğitim için belirlenen (a) amaçlar ve (b) hedefler
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2.0 Anabilim Dal› veya Kliniğin İnsan Kaynağ›

Üniversite Sağl›k Bakanl›ğ›

Öğretim Eleman› Say› Eğitim Sorumlusu Say›

Profesör Şef

Doçent Şef Yard›mc›s›

Yard›mc› Doçent Başasistan

Uzman Uzman

Asistan Asistan

Sekreter Sekreter

Hemşire Hemşire

Fizyoterapist Fizyoterapist

Alç› teknisyeni Alç› teknisyeni

Diğer Diğer

Kliniğinizin insan kaynağ› ile ilgili eklemek istediğiniz ek bilgi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................
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3.0 Anabilim Dal› veya Kliniğin İstatistikleri:

3.1 Y›ll›k poliklinik say›s›:

3.2 Y›ll›k cerrahi say›s›:

3.3 Y›ll›k ayaktan girişim/müdahele say›s›:

3.4 Hizmet/Cihaz Altyap›s›:
a. Haftal›k ameliyat günü say›s›:

b. Haftal›k ameliyat masas› say›s›:

c. Traksiyon masas›? ��    Var ��    Yok

d. Cerrahi mikroskop? ��    Var ��    Yok

e. Haval› veya elektrikli delici/kesici motor? ��    Var ��    Yok

f. Artroskopi (›ş›k kaynağ›, artroskop)? ��    Var ��    Yok

g. C kollu skopi ��    Var ��    Yok

h. Ultrasonografi ��    Var ��    Yok

i. Bilgisayarl› tomografi ��    Var ��    Yok

j. Manyetik rezonanas ��    Var ��    Yok

4.0 Anabilim Dal› veya Kliniğin Eğitim ve Araşt›rma Altyap›s›:

4.1 Eğitim salonu/Kütüphane: ��    Var ��    Yok

4.2 Abone olunan süreli yay›n (dergi) say›s›:

4.3 İnternete ulaş›m›: ��    Var ��    Yok

4.4 Deneysel araşt›rma veya biyomekanik laboratuvar›: ��    Var ��    Yok
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4.5 Eğitim Program› 

4.5.1 Y›ll›k eğitim program› yap›l›yor ve uygulan›yor mu? �� Hay›r �� Evet

4.5.2 Asistan karnesi düzgün tutuluyor mu ? �� Hay›r �� Evet

4.5.3 Olgu sunumu/tart›şma, endikasyon, pre-postop toplantlar› yap›l›yor mu ?

�� Hay›r �� Evet

4.5.4 Dergi, literatür saati, makale toplant›s› yap›l›yor mu? �� Hay›r �� Evet

4.5.5 Kliniğiniz TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanl›k Eğitimi

Gelişim S›nav›na kat›l›yor mu ? �� Hay›r �� Evet

4.5.6 Asistanlar›n ulusal ve uluslararas› kongrelere kat›lmalar› destekleniyor mu?

�� Hay›r �� Evet

4.5.7 Asistanlar›n yurt içi ve yurt d›ş› eğitim kurumlar›na kendilerini geliştirmeleri

için gitmelerine izin veriliyor mu? �� Hay›r �� Evet

4.5.8 Asistanlar›n tezlerini yay›na dönüştürmeleri özendiriliyor mu?

�� Hay›r �� Evet

4.5.9 Asistan karnesi düzenli tutuluyor mu? �� Hay›r �� Evet

4.5.10 Asistan tezleri için araşt›rma fonu (BAP, TÜBİTAK, TOTBİD vb.) desteği

al›n›yor mu? �� Hay›r �� Evet

4.5.11 Asistanlar›n›z TOTBİD-TOTEK Temel Bilimler ve Araşt›rma Okuluna

kat›l›yor mu? �� Hay›r �� Evet

4.5.12 Uzmanlar›n›z TOTBİD-TOTEK Temel Bilimler ve Araşt›rma Okuluna

kat›l›yor mu? �� Hay›r �� Evet
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5.0 Anabilim Dal› veya Kliniğin Yay›n Say›lar›:

5.1 Anabilim Dal› veya klinik adresli Web of Science (SCI) veri taban›nda kapsa-
nan yay›n say›s›

5.2 Anabilim Dal› veya klinik adresli PubMed veri taban›nda kapsanan yay›n
say›s›

Ay›rd›ğ›n›z zaman ve katk›lar›n›z için teşekkür ederiz. 

Sayg›lar›m›zla,

TOTBİD Başkan› TOTEK YK Başkan› TOTEK YK Üyesi
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EK 4.

KURUM ZİYARETİ KAPAK MEKTUBU

Tarih

Say›n Anabilim Dal› Başkan›/Klinik Şefi

Say›n Dr.…………………

Avrupa T›p Uzmanlar› Birliği (http://www.uems.net/) eğitimin kalitesini
geliştirmek ve geri dönüş almak için kurum ziyaretlerinin yap›lmas›n› 24 Ekim 1997
İrlanda karar› uyar›nca önermektedir. Orta ve uzun dönemde gerçekleştirilecek ziya-
retlerin ulusal sertifikasyon ve yeniden sertifikasyona zemin haz›rlayacağ›na
inan›lmaktad›r. Bu doğrultuda TOTBİD ve TOTEK olarak kliniğinizin alt yap›s›n›
değerlendirmek, siz eğitim görevlileri ve araşt›rma görevlileri ile görüşmek, bölümü-
nüzün insan kaynağ› alt yap›s›n› betimlemek ve geliştirilen asistan anketi formunun
doldurulmas› amac›yla kurumunuza ziyaret planlanmaktad›r.

Bu amaçla TOTEK yönetim kurulu üyesi Dr.…………… ve Dr. .....................
uygun bir tarih belirlemek için sizin ile iletişime geçecektir. Ziyaret gerçekleşmeden
önce taraf›n›za iletilen Ek 1: Klinik Anabilim Dal› Başkan›/Şefi anketini
doldurman›z› ve Ek 2: T›pta Uzmanl›k Öğrencisi Anketini aisistanlar›n›za doldurta-
rak taraf›m›za iletmenizi rica ederiz. Doldurulan formlar taraf›m›za iletildikten sonra
15 gün içerisinde ziyaret edileceksiniz.

Desteğiniz için teşekkür eder, sayg›lar›m›z› sunar›z.

TOTBİD Başkan› TOTEK YK Başkan› TOTEK YK Üyesi

EKLER

TOTEK Beşinci Dönem 2009–2011

146



EK 5.

2008 ASİSTAN ANKETİ

TOTEK
Asistan Çekirdek Müfredat Anketi

Sevgili Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanl›k Öğrencisi,

Ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanl›k alan›nda verilen eğitimin duru-
munu belirlemek ve daha önceki anket sonucuyla karş›laşt›rmak amac›yla, eğitilenler
olarak sizlerin ortopedi ve travmatoloji uzmanl›k eğitimi hakk›ndaki düşüncelerini
öğrenmek istiyoruz. 

Anketimizi yan›tlaman›z› ve bize geri göndermenizi sayg›lar›mla rica ederim.

TOTEK Başkan› TOTEK Yönetim Kurulu Üyesi
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1. Uzmanl›k eğitimi almakta olduğunuz kurum.

a- Üniversite hastanesi

b- Sağl›k Bakanl›ğ›’na bağl› eğitim hastanesi

2. Uzmanlık eğitiminizin kaçıncı yılındasınız.

1  �� 2  �� 3  �� 4  �� 5  ��

3. Kliniğinizde uzmanlık eğitimi kaç yılda veriliyor?

a-4                          b- 5 c- 6

4. Kaç yataktan sorumlusunuz?: ………..………..………..….................................……..……….

5. Haftada kaç gün ameliyata giriyorsunuz? ………..………....………..………..……….

6. Haftada kaç gün poliklinik yap›yorsunuz? ………..………..………..………..……….

7. T›pta Uzmanl›k Öğrenciliğine başlağ›n›zda size asistan karnesi verildi mi?

�� Evet �� Hay›r

8. Asistan karnesi verilmediyse, size nas›l bir eğitim alacağ›n›z anlat›ld› m›?

�� Evet �� Hay›r

9. Asistan karnesinde belirtilenlere veya size anlat›lanlara uyuldu mu?

�� Evet �� Hay›r

10. Y›ll›k eğitim program› yap›l›yor mu? 

�� Hay›r �� Evet

11. Olgu sunumu/ tart›şma, endikasyon, pre-postop gibi karş›laşt›rma toplant›s›

yap›l›yor mu?

�� Hay›r �� Evet

12. Dergi, literatür kulübü, makale toplant›s› yap›l›yor mu?

�� Hay›r �� Evet
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13. Aşağ›daki kurslardan kat›ld›klar›n›z› işaretler misiniz?

a- Temel Bilimler ve Araşt›rma kursu

b- Pediatrik Kalça USG okuma kursu

c- Temel artroskopi kursu

d- İleri artroskopi kursu

e- Temel İlizarov kursu

f- İleri İlizarov kurusu

g- Temel AO kursu

h- Mikrocerrahi kursu

i- ............................................................

14. Ara s›nav, y›ll›k s›nav gibi s›navlar yap›l›yor mu ?

�� Hay›r �� Evet

15. Uzmanl›k tezinizi kaç›nc› y›lda ald›n›z: .........................

16. Tez dan›şman›n›z nas›l belirlendi?

a- Sizin taraf›n›zdan

b- Anabilim dal› başkan›/Klinik şefi taraf›ndan

c- Anabilim dal›nda/klinikteki öğretim üyeleri aras›ndan kura ile

17. Tez konunuz nas›l belirlendi?

a- Sizin taraf›n›zdan

b- Anabilim dal› başkan›/Klinik şefi taraf›ndan

c- Tez dan›şman›n›z›n istediği bir konu

18. Sizce tez planlamas› ve yaz›lmas› konusunda yeterli bilginiz var m›?

a- Evet

b- Hay›r
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19. Aşağ›daki disiplinlerden hangisinde rotasyon yapt›n›z?

Genel cerrahi ……………………………………….……………………………

Anestezioloji ve Reanimasyon………………..………………………

Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon ………………………………………

Plastik cerrahi ……………………………………….……………………………

Göğüs kalp damar cerrahisi…………………………..…………….……

Anatomi……………………………………….………………..…...............…………

Beyin ve sinir cerrahisi ……………………………………….……………

Romatoloji……………………………………….……………………….........……

20. Yapt›ğ›n›z rotasyonlar sizce verimli geçti mi?

�� Hay›r �� Evet

21. Aşağ›daki disiplinlerden hangisi ile ortak toplant›lar yap›yorsunuz?

Genel cerrahi ……………………………………….……………………………

Anestezioloji ve Reanimasyon………………..………………………

Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon ………………………………………

Plastik cerrahi ……………………………………….……………………………

Göğüs kalp damar cerrahisi…………………………..…………….……

Onkoloji……………………………………….………………..…...............…………

Beyin ve sinir cerrahisi ……………………………………….……………

Romatoloji……………………………………….……………………….........……

22. Yurt içinde başka bir ortopedi ve travmatoloji merkezinde rotasyon/eğitim pro-
gram›na kat›ld›n›z m›?

�� Hay›r �� Evet

23. Yurt d›ş›nda başka bir ortopedi ve travmatoloji merkezinde rotasyon/eğitim
program›na kat›ld›n›z m›?

�� Hay›r �� Evet
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24. Yapt›ğ›n›z veya izlediğiniz ameliyat türlerinin dağ›l›m›

(1: Hiç yapmad›m/izlemedim 2: Yetersiz 3: Yeterli )

Yapt›ğ›n›z İzlediğiniz

Travma  ameliyat say›s› :.................. ...............

Ortopedik ameliyat say›s› :.................. ...............

Vertebra k›r›ğ› ameliyat› say›s› :.................. ...............

Elektif omurga (pediatrik dahil) ameliyat say›s› :.................. ...............

Pediatrik ortopedi ameliyat› say›s› (omurga d›ş›) :.................. ...............

Tümör ameliyat› say›s› :.................. ...............

Diz artroskopik cerrahi say›s› :.................. ...............

Diz d›ş› artroskopi çeşit ve say›s› :.................. ...............

Üst ekstremite ve omuz ameliyat say›s› :.................. ...............

Total kalça protezi ve revizyonu say›s› :.................. ...............

Total diz protezi ve revizyonu say›s› :.................. ...............

Kalça ve diz d›ş› total protez say›s› :.................. ...............

El cerrahisi ameliyat say›s› :.................. ...............

Mikrocerrahi ameliyat say›s› :.................. ...............

Eklemek istediklerinizi lütfen yaz›n›z :..........................................

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

25. Çekirdek müfredat eğitim program› hakk›nda bilginiz var m›?

�� Hay›r �� Evet

26. Sizce çekirdek müfredat eğitim program› kliniğinizde uygulanabiliyor mu?

�� Hay›r �� Evet
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27. Eğer uygulanam›yor ise sizce nedenlerinin ne olduğunu düşünüyorsunuz?

• ……………………………………………..……………………………………………..

• ……………………………………………..……………………………………………..

• ……………………………………………..……………………………………………..

• ……………………………………………..……………………………………………..

• ……………………………………………..……………………………………………..

28. Bu konudaki önerileriniz nelerdir?

……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..

……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..

……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..

……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..

……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..

Vakit ay›r›p yan›tlad›ğ›n›z için teşekkür ederim.
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EK 6.

2011 ASİSTAN ANKETİ

Say›n Kat›l›mc›lar,

Bu anket Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanl›k eğitiminin geliştirilmesi için yü-
rütülen bir bilimsel çal›şma için veri toplamak amac›yla haz›rlanm›şt›r. Çal›şman›n
genel amac› Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanl›k eğitiminin kalitesinin artt›r›lmas› ve
standardizasyonunun sağlanabilmesini etkileyen faktörleri incelemektir. Toplanacak
veriler üzerinde analiz aşamas›nda, bireysel değerlendirme yap›lmayacakt›r. Öncelik-
le her bir maddenin bütününü dikkatlice okuyunuz ve kendinizi en iyi tan›mlayan nu-
maray› yuvarlak içine al›n›z. Cevaplar›n›z› verirken aşağ›daki puan skalas›ndan yarar-
lan›n›z. Çal›şman›n sağl›kl› sonuçlar vermesi için tüm maddelerin cevapland›r›lmas›
gerekmektedir. Lütfen, tüm maddeleri dikkatlice okuyunuz ve boş b›rakmay›n›z.

Katk›lar›n›z için teşekkürler..
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0 1 2 3 4 5

Kesinlikle Kat›lm›yorum Pek K›smen Kat›l›yorum Kesinlikle
kat›lm›yorum kat›lm›yorum kat›l›yorum kat›l›yorum

1. Ald›ğ›m t›pta uzmanl›k eğitiminin mesleki bilgi düzeyimi 0 1 2 3 4 5

yeterince geliştirdiğini düşünüyorum.

2. Ald›ğ›m t›pta uzmanl›k eğitiminin mesleki  beceri 0 1 2 3 4 5

düzeyimi yeterince geliştirdiğini düşünüyorum.

3. Kliniğimiz/Anabilim dal›m›z›n teknik donan›m› 0 1 2 3 4 5

(bilgisayar, internet, maket, vb.) t›pta uzmanl›k

eğitimim için yeterlidir.

4. Kliniğimizdeki/Anabilim dal›m›zdaki  öğretim üyelerinin 0 1 2 3 4 5

eğiticilik/öğreticilik niteliği t›pta uzmanl›k eğitimi için 

yeterlidir.

5. Kliniğimizdeki /Anabilim dal›m›zdaki  öğretim üyelerinin 0 1 2 3 4 5

say›s› t›pta uzmanl›k eğitimi için yeterlidir.

6. Kliniğimizde/anabilim dal›m›zda kendime örnek ald›ğ›m 0 1 2 3 4 5

öğretim üyeleri vard›r.

7. Kliniğimizde/anabilimdal›m›zda yap›lan makale–seminer 0 1 2 3 4 5

saati uygulamalar› t›pta uzmanl›k eğitimime katk›da

bulunmaktad›r.

8. Kliniğimizde/anabilim dal›m›zda t›pta uzmanl›k eğitimi 0 1 2 3 4 5

alanlar›n mesleki kurs ve kongrelere kat›l›mlar› özendirilir.

9. Kliniğimizde/anabilim dal›m›zda t›pta uzmanl›k eğitimi 0 1 2 3 4 5

alanlar›n yurtd›ş›na eğitim amaçl› seyahatleri (kongre-kurs

d›ş›nda) özendirilir.

10. Kliniğimizde/anabilim dal›m›zda t›pta uzmanl›k eğitimi 0 1 2 3 4 5

kapsam›nda düzenli bir rotasyon sistemi uygulanmaktad›r.
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11. Kliniğimizde/anabilim dal›m›zda uygulanan rotasyon 0 1 2 3 4 5

sistemi mesleki bilgi ve becerime katk›da bulunmaktad›r.

12. Kliniğimizde/anabilim dal›m›zda verilen t›pta uzmanl›k 0 1 2 3 4 5

eğitimi, temel cerrahi ve t›bbi becerilerimi geliştirmesi

bak›m›ndan yeterlidir.

13. Kliniğimizde/anabilim dal›m›zda verilen t›pta uzmanl›k 0 1 2 3 4 5

eğitimi, ortopedi ve travmatolojiye ait becerilerimi

geliştirmesi bak›m›ndan yeterlidir.

14. Kliniğimizde/anabilim dal›m›zda verilen t›pta uzmanl›k 0 1 2 3 4 5

eğitimi tan› koyma ve tedavi planlama becerilerimi

geliştirmesi bak›m›ndan yeterlidir.

15. Kliniğimizde/anabilim dal›m›zda verilen t›pta uzmanl›k 0 1 2 3 4 5

eğitimi temel bilimler alan›ndaki bilgilerimi geliştirmeye

katk›da bulunmaktad›r.

16. Öğretim üyelerimiz t›pta uzmanl›k eğitimi sürecinde 0 1 2 3 4 5

bilimsel araşt›rma yapmam›z› özendirir.

17. T›pta uzmanl›k eğitimim araşt›rma yöntemleri bilgisi 0 1 2 3 4 5

kazanmam bak›m›ndan yeterlidir.

18. Hastanemizdeki ameliyathanelerin teknik olanaklar› ame- 0 1 2 3 4 5

liyat becerilerimi  geliştirebilmem bak›m›ndan yeterlidir.

19. Kliniğimiz/anabilim dal›m›z farkl› cerrahi hastal›klar› 0 1 2 3 4 5

öğrenmeye olanak sağlayacak hasta çeşitliliğine sahiptir.

20. T›pta uzmanl›k eğitimim süresince cerrahi becerilerimi 0 1 2 3 4 5

geliştirmeye yetecek say›da ameliyata girebiliyorum

21. Öğretim üyelerinin k›r›k redüksiyon, alç›lama vb. 0 1 2 3 4 5

uygulamalar› öğretebilme bak›m›ndan yeterli olduğunu

düşünüyorum.

22. Öğretim üyelerinin cerrahi teknikleri öğretebilme 0 1 2 3 4 5

bak›m›ndan yeterli olduğunu düşünüyorum.
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23. Öğretim üyelerinin t›pta uzmanl›k eğitimi alanlara 0 1 2 3 4 5

yönelik tav›r ve tutumunun mesleki gelişimim için

yol gösterici olduğunu düşünüyorum.

24. K›demli asistanlar›n t›pta uzmanl›k eğitimi alanlara 0 1 2 3 4 5

yönelik tav›r ve tutumunun mesleki gelişimim için yol

gösterici olduğunu düşünüyorum.

25. T›pta uzmanl›k eğitimi alan akranlar›m mesleki bilgi 0 1 2 3 4 5

ve becerimin gelişmesine katk›da bulunmaktad›r.

26. Kliniğimizde/anabilim dal›m›zda çal›şanlar aras›ndaki 0 1 2 3 4 5

sosyal ilişkiler tatmin edicidir.

27. Kliniğimizdeki/anabilim dal›m›zdaki hiyerarşik yap› 0 1 2 3 4 5

mesleki gelişimimi olumsuz yönde etkilemektedir.

28. Kliniğimizdeki/anabilim dal›m›zdaki t›pta uzmanl›k 0 1 2 3 4 5

eğitimi sürecinde iletişim becerilerinin geliştirilmesi

önemsenen bir konudur.

29. Kliniğimizdeki/anabilim dal›m›zdaki t›pta uzmanl›k 0 1 2 3 4 5

eğitimi sürecinde etik ve deontolojik davran›şlar›n

geliştirilmesi önemsenen bir konudur.

30. Asistanl›k s›navlar›n›n sahip olduğum mesleki bilgi ve 0 1 2 3 4 5

beceriyi  etkili bir biçimde ölçtüğüne inan›yorum.

31. Ald›ğ›m t›pta uzmanl›k eğitiminin  beni Yeterlik 0 1 2 3 4 5

S›nav›na yeterince haz›rlad›ğ›n› düşünüyorum.

32. Asistan karnesi uygulamas› t›pta uzmanl›k eğitimi için 0 1 2 3 4 5

yararl›d›r.

33. Asistan karnesi uygulamas› t›pta uzmanl›k eğitimi alan- 0 1 2 3 4 5

lar›n mesleki gelişimleri için geribildirim sağlamaktad›r.

34. Kliniğimizde istifa ya da atama sebebiyle çok s›k öğretim 0 1 2 3 4 5

üyesi değişikliği olmaktad›r.
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35. Kliniğimizdeki/anabilim dal›m›zdaki t›pta uzmanl›k 0 1 2 3 4 5

eğitimi sürecinde hasta muayenesi gibi pratik eğitimler

ağ›rl›kl› olarak k›demli asistanlar taraf›ndan verilmektedir.

36. Kliniğimizdeki/anabilim dal›m›zdaki t›pta uzmanl›k 0 1 2 3 4 5

eğitimi sürecinde cerrahi uygulamalar s›kl›kla k›demli 

asistanlar taraf›ndan  gösterilmektedir.

37. T›pta uzmanl›k eğitimi sürecinde ald›ğ›m ücret benim 0 1 2 3 4 5

için çok önemlidir.

38. Kliniğimizdeki/anabilim dal›m›zdaki t›pta uzmanl›k 0 1 2 3 4 5

eğitimi süreci ilaç, hasta muayenesi gibi konularda 

bilgilerimi geliştirmeye katk›da bulunmaktad›r.

39. Yeterlik s›nav› sahip olduğum mesleki bilgi ve beceriyi 0 1 2 3 4 5

etkili bir biçimde ölçtüğüne inan›yorum

40. Ald›ğ›m t›pta uzmanl›k eğitiminin  beni Asistanl›k 0 1 2 3 4 5

S›navlar›na yeterince haz›rlad›ğ›n› düşünüyorum.

41.

42.

43.

44.
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