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Değerli Meslektaşlarım,

Kurulduğu günden bu yana ülkemizdeki ortopedi ve travmatoloji eğitiminin 
geliştirilmesi için önemli çalışmalar yürütmüş olan TOTEK, bu dönemde de 
faaliyetlerini aynı doğrultuda sürdürmüştür. 

TOTEK tarafından gerçekleştirilen ilk yeterlik sınavı öncesinde verilmiş olan 
yeterlik belgelerinin 10 yıl olan geçerlilik süreleri dolduğu için yeniden belgelendirme 
çalışmaları yapılmış ve daha önceden ilan edilmiş olan kurallar doğrultusunda 65 
TOTEK üyesinin yeterlik belgeleri 10 yıl süre için yenilenmiştir. Başlamış olan bu süreç 
bundan böyle yeterlik belgelerini sınavla alan TOTEK üyeleri için de devam edecek 
ve önümüzdeki yıl TOTEK’in ilk yeterlik sınavında başarılı olan meslektaşlarımızın 
yeniden belgelendirme işlemleri yapılacaktır.

Bu dönem içinde ülkemizde ortopedi ve travmatoloji eğitimi veren kurumların 
eğitim konusundaki akreditasyonları için kurum ziyaretlerine başlanmış ve 4 
kurumumuz akredite edilmiştir. Gönüllü olarak ilk başvuruları yapan kurumların 
yetkililerine teşekkürlerimi sunarım. 

“Ortopedi ve Travmatoloji Temel Bilimler Araştırma Kitabı” ve “TOTEK 
Yeterlik Sınavına Hazırlık” kitapları da TOTEK’in 2011 – 2013 dönemindeki en 
önemli faaliyetleri arasındadır. Bu kitapların editörleri Sayın Prof. Dr. Feza Korkusuz 
ve Sayın Prof. Dr. İlhami Kuru’ya, yardımcı editörlerimize ve tüm yazarlarımıza 
teşekkür ederim.

TOTEK bu dönemde biri Mersin’de diğeri Malatya’da iki adet Temel Bilimler 
ve Araştırma Okulu ile her ikisi de İstanbul’da olmak üzere iki adet ÇEP Klinik 
Bilgi Yenileme Kursu gerçekleştirmiştir. Sınav faaliyetleri arasında da yeterlik 
sınavları, Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavları yer almış, EBOT İnterim Sınavlarının 
organizasyonuna da katkı sağlanmıştır.

Bildiğiniz gibi TOTEK, bugüne kadar eğitimin yanında araştırma konularında da 
faaliyetler yürütmüştür. Bu dönemde de TOTBİD’in araştırma projelerine desteği bu 

TOTBİD Başkanının Yazısı
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projelerin TOTEK tarafından titizlikle değerlendirilmesiyle sağlanmıştır. TOTEK’in iş 
yükünün azaltılması ve araştırma alanında uluslararası organizasyonlara daha paralel 
bir yapılanma sağlanması amacıyla daha önce TOTEK tarafından yürütülmekte olan 
araştırma ile ilgili çalışmalar TOTEK’in eğitim faaliyetlerinden ayrılarak yeni kurulan 
TOAK’a (Türk Ortopedik Araştırma Konseyi) devredilmiştir. TOTBİD ve TOTEK 
Yönetim Kurullarının bu konudaki ortak görüşleriyle oluşturulan TOAK, ortopedi ve 
travmatoloji alanında çalışan hekimlerin bilimsel araştırmalar yapmalarını özendirmek 
ve bu konuda katkı sağlamak; yurtiçi ve dışındaki kurs, seminer ve benzeri bilimsel 
çalışmalara katılmalarını teşvik etmek amaçları doğrultusunda çalışmalar yürütecektir. 
TOTEK ile eşgüdüm içinde çalışmalarını yürütecek olan Türk Ortopedik Araştırma 
Konseyi’nin camiamıza büyük katkılar sağlayacağından eminim.

Başta Başkan Sayın Prof. Dr. Volkan Öztuna olmak üzere TOTEK’in altıncı 
dönemindeki çalışmalarını başarıyla yürüten tüm yönetim kurulu üyelerine içtenlikle 
teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Dr. Önder Aydıngöz
TOTBİD Başkanı
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Saygıdeğer meslektaşlarım,

TOTEK yönetim kurulu ve komisyonlarının, kurulduğu tarihten günümüze 
kadar gelen 12 yıl boyunca, diğer uzmanlık dernekleri yeterlik kurulları tarafından 
takdir gören ve örnek alınarak takip edilen başarısının arkasındaki en büyük etken, 
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Ailesi’nin verdiği destektir. Biz de, 31 Ekim 2011 
tarihinde, 22. ulusal kongremizin ilk gününde yapılan seçimler ile göreve gelen 6. 
dönem TOTEK yönetim kurulu olarak, eğitim ve araştırma hizmetinde devraldığımız 
bu görevin sorumluluğu içinde çalıştık. 

Bu dönem içinde ikisi TOTBİD yönetim kurulu ile birlikte olmak üzere toplam 
14 yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönergeler ve toplantılarda alınan kararlar 
doğrultusunda 6 kliniğe kurum ziyareti ve akreditasyon programı çerçevesinde 
ziyaret yapılmış, 65 meslektaşımızın yeniden belgelendirme işlemi tamamlanmış, 
eğitim kursları olarak 2 TBAO, 2 ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu düzenlenmiş, 2 
yeterlik sınavının yazılı aşaması ve 1 yeterlik sınavının pratik aşaması, 2 Uzmanlık 
Eğitimi Gelişim Sınavı ve 2 EBOT Interim deneme sınavı gerçekleştirilmiştir. 
Türkçe kaynak olarak 2 adet kitap hazırlanmış ve dönem içinde basıma verilmiştir. 
Eğitim kaynaklarına ve faaliyet raporlarına daha kolay ulaşılabilmesini sağlamak 
amacıyla TOTEK internet sitesi yenilenmiştir. 

Yeterlik sınavının soru bankasını güçlendirmek amacı ile dönem başında 
ortopedi ve travmatoloji alanındaki tüm dernek ve şubeler ile temasa geçilerek, soru 
hazırlama konusunda belli meslektaşlarımızın görevlendirilmesi rica edilmiş ve sınav 
komisyonunda yenilenme yapılmıştır. Sayın Dr. İlhami Kuru başkanlığında yapılanan 
komisyonun bu dönemdeki çabaları ile “TOTEK Yeterlik Sınavına Hazırlık” kitabı 
yazılmıştır. Bu kitap, önceki dönemlerde sorulan 678 soru ve tartışılmış cevaplarını 
içermektedir.  Türkçe kaynak olarak sizlere sunulan bu yayını okuduğunuzda sadece bir 
sınava hazırlık kitabı olmadığını, ortopedi ve travmatoloji eğitiminin teorik kısmında 
sıklıkla başvuracağınız önemli bir kaynak özelliği taşıdığını fark edeceksiniz. 

TBAO ve ÇEP kurslarında anlatılan dersler webinar olarak kayda alınarak 

Altıncı Dönem TOTEK Başkanının Yazısı 
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sizlerin her an ulaşabileceği uzaktan eğitim materyalleri olarak internet sitemize 
eklenmiştir. TBAO’nun yıllardan beri sürdürdüğü kaliteli eğitim seviyesinin kayıtlı 
hale gelmesi amacıyla 2013 yılı başında TÜBİTAK ın 2217 nolu “Lisansüstü Yaz 
Okulu Ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı” na başvurulmuş 
ve TUBİTAK 21/03/2013 tarih ve 707 sayılı toplantısında görüşülerek programın 
desteklenmesi kararı onaylanmıştır. Ayrıca bu dönem Sayın Dr. Feza Korkusuz’un 
editörlüğü ile TBAO için bir kaynak kitap yazılmıştır. 

Bu dönem araştırma projeleri ile  TOTBİD’e başvuran 13 çalışma 
değerlendirilmiş ve 5’i desteklenmiştir. 7 proje başvurusu ise değerlendirme 
aşamasındadır. 

TOTBİD çatısı altında yeni kurulan Asistan ve Genç Uzman Hekimler Konseyi 
ile işbirliği içinde çalışarak Türkiye sınırları içindeki tüm eğitim kurumlarında çalışan 
asistanlarımızın eğitim memnuniyetini değerlendiren geniş bir anket çalışması 
yürütülmüştür. Bu anketin 146 kişilik bir grubu içeren ön çalışmasını bu kitapta 
bulabilirsiniz. Asistan karnelerinin güncellenmesi yapılarak tüm eğitim kurumlarına 
yenilenmiş hali gönderilmiştir.

TOTEK 2011-2013 altıncı dönem çalışmalarının planlama, icra ve raporlama 
aşamalarında her zaman destek veren ve katkı sunan TOTBİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Dr. Önder Aydıngöz’e ve tüm yönetim kurulu üyelerine, özverili 
çalışmaları nedeniyle başta genel sekreterimiz Dr. Emel Gönen olmak üzere TOTEK 
Yönetim Kurulu ve komisyonlarında çalışan arkadaşlarıma ve TOTBİD sekreteryasına 
teşekkür ederim.

2013-2015 yedinci dönem çalışmalarını gerçekleştirecek yeni TOTEK yönetim 
kurulu üyelerinin görevlerini azim ve sorumlulukla yerine getireceklerine içtenlikle 
inanıyorum.

Saygılarımla,
Dr. Volkan Öztuna
2011-2013 Altıncı Dönem TOTEK YK Başkanı

Altıncı Dönem TOTEK Başkanının Yazısı 
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Dr. F. Volkan Öztuna 
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 Dr. Önder Kılıçoğlu  Dr. İrfan Esenkaya Dr. Gürsel Leblebicioğlu 
 (Üye) (Üye)  (Üye)

 Dr. Ahmet Esat Kıter    Dr. Alpaslan Şenköylü Dr. Osman Tuğrul Eren 
 (Üye)  (Üye)   (Üye)    
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ORGANİZASYON ŞEMASI

Organizasyon Şeması  
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ALTINCI DÖNEM YÖNETİM KURULU RAPORU

Ortopedi ve travmatoloji ailesinin değerli üyeleri, 2011-2013, altıncı dönem 
TOTEK yönetim kurulu olarak göreve başladığımız 30 Ekim 2011 tarihini takiben 
TOTEK eğitim ve faaliyet takviminin uygulanması için gerekli olan işbölümü 
aşağıdaki şekilde yapılmıştır. 

Başkan: Dr. Volkan Öztuna

Genel Sekreter: Dr. Emel Gönen

Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Komisyonu: Dr. İrfan Esenkaya 
(Başkan), Dr. Mustafa Karahan

Yeniden Belgelendirme Komisyonu Başkanı: Dr. Emel Gönen

UEGS Komisyonu: Dr. Gürsel Leblebicioğlu, Dr. Emel Gönen

Yeterlik Sınavı Komisyon Başkanı: Dr. İlhami Kuru

Araştırma ve Proje Destekleme Komisyonu: Dr. Esat Kıter (Başkan), Dr. Önder 
Kılıçoğlu

Asistan karnesini güncelleme ve asistan temsilciliği faaliyetlerini düzenleme 
sorumlusu: Dr. Alpaslan Şenköylü

Temel Bilimler ve Araştırma Okulu Müdürü: Dr. Volkan Öztuna

Çekirdek Eğitim Programı Klinik Bilgi Yenileme Kursu sorumlusu: Dr. Tuğrul 
Eren

TOTEK altıncı dönemi süresince yönerge düzenleme çalışmaları TOTBİD 
yönetim kurulu ile birlikte yürütülmüştür. TTB-UDEK-UYEK Yönergesi, Tıpta 
Uzmanlık Derneklerine “uzmanlık eğitiminin 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.” Bu bağlamda kurum ziyaretleri ve akreditasyon programı 
için gerekli olan yönerge, TTB UDEK yönergesi rehberliğinde hazırlanmış ve 11 
Kasım 2012 TOTBİD YK toplantısının 12 nolu kararı ile yürürlüğe girmiştir. AGUH 

6. Dönem Yönetim Kurulu Raporu
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konseyinin kurulması nedeniyle, TOTEK beşinci dönemde yapılandırılan asistan 
temsilciliği pozisyonunda gerekli düzenleme yapılmıştır. Araştırma faaliyetlerinin 
daha ivmeli ve düzenli olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan TOAK ile 
işbirliği yapılması konusu, TOTBİD Genel Kurul gündemine taşınmıştır.

Altıncı dönem süresince ikisi TOTBİD yönetim kurulu ile birlikte olmak üzere 
toplam 14 yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Bu toplantılarda AGUH temsilcisinin 
ilgili konularda temsiliyeti ve karar alma sürecine katkı sunmaları sağlanmıştır. 
Yönergeler ve toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda 6 kliniğe kurum ziyareti 
ve akreditasyon programı çerçevesinde ziyaret yapılmış, 65 meslektaşımızın yeniden 
belgelendirme işlemi tamamlanmış, eğitim kursları olarak 2 TBAO, 2 ÇEP Klinik 
Bilgi Yenileme Kursu düzenlenmiş, 2 yeterlik sınavınin yazılı aşaması ve 1 yeterlik 
sınavının pratik aşaması, 2 Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı ve 2 EBOT Interim 
deneme sınavı gerçekleştirilmiştir. Türkçe kaynak olarak 2 adet kitap hazırlanmış 
ve dönem içinde basıma verilmiştir. Bu dönem araştırma projeleri ile  TOTBİD’e 
başvuran 13 çalışma değerlendirilmiş ve 5’i desteklenmiştir. 7 proje başvurusu ise 
değerlendirme aşamasındadır. TOTEK in kurulduğu günden itibaren yürüttüğü üst 
düzey eğitim faaliyetlerinin diğer uzmanlık dernekleri tarafından da takdir edilmesi 
sonucunda Dr. Emel Gönen, TTB UDEK Yeniden Belgelendirme Komisyonu üyeliğine 
ve TTB UDEK kurultayında yapılan seçim sonrasında altıncı dönem TOTEK YK 
başkanı Dr. Volkan Öztuna ise UYEK Başkanlığına seçilmişlerdir. 

Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Komisyonu olarak, önceki 
yönetim kurullarının hazırladığı zemin doğrultusunda, ortopedi ve travmatoloji 
uzmanlık eğitimi veren 91 kuruma eğitim standartlarını değerlendiren bir anket 
formu gönderildi. Geri bildirim yapan 34 kurumdan gelen yazılı anket sonuçları ve 25 
kurum ile yapılan telefon anketi sonuçları bir dosyada düzenlenerek yurt genelindeki 
kliniklere ait ortalama değerler tespit edildi. Bu aşamada, Accreditation Council 
for Graduate Medical Education (ACGME)’nin ve European Union of Medical 
Specialists (UEMS)’in yayımladığı uzmanlık standartları kılavuzları ve TTB-
UDEK’in yayımladığı “tıpta uzmanlık eğitimi ulusal standartları” kitapçığı analiz 
edildi. Ulusal verilerin ve evrensel ilkelerin eşliğinde TOTEK Kurum Ziyaretleri ve 
Akreditasyon Programı Esasları ve Akreditasyon Standartları belirlendi ve yönerge 
oluşturuldu. 

Gönüllü olarak bu programa başvuran kliniklere yapılan ziyaretler sonucunda 
“EK 5.Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve 
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Akreditasyon Programı Esasları ve Akreditasyon Standartları”nı karşılayan;  İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD (ziyaret tarihi, 
18 Temmuz 2012),  Gülhane Askeri Tıp Akademisi  “GATA” Askeri Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve Travmatoloji AD (ziyaret tarihi, 28 Mart 2013) ve S.B. Metin Sabancı 
Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Kliniği (ziyaret tarihi, 9 Temmuz 2013) 5 yıl süreyle geçerli olmak 
üzere akredite edildi. Kurum ziyareti yapılan ancak standartlarında eksikler saptanan 
iki birime ise önerilerde bulunuldu. 9 Ekim 2013 tarihinde İzmir Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’ne ziyaret gerçekleştirildi ve 
raporlanma süreci devam etmektedir.

Yeniden Belgelendirme Komisyonu olarak son 2 dönemde yeniden 
belgelendirme işlemlerine başlanmış olup, 2002’de belge almış olan 269 üyemizin 
gerekli işlemlerinin eksiksiz yürütülebilmesi için yoğun çalışmalar yapılmıştır. 
2008 yılında 4. dönem TOTEK YK tarafından yeniden belgelendirmenin gerekleri 
tanımlanarak 20.02.2008 tarihinde turk_orthopod ağı ve TOTBİD elektronik sayfası 
üzerinden duyurulmuştur. Bu ölçütler 5. ve 6. dönem TOTEK Yeniden Belgelendirme 
Komisyonu tarafından düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. TOTEK üyelerimizden 
yedisi maalesef vefat ederek aramızdan ayrılmışlardır. 24 üyemizin ise emekli 
olduğu öğrenilmiştir. Yeniden belgelendirme komisyonu tarafından 2002 TOTEK 
üyelerimizden gelen başvurular değerlendirilerek,  TOTEK ve TOTBİD yönetim 
kurullarının onayı ile 65 üyemizin yeniden belgelendirme işlemi yapılmış, yeni 
TOTEK üyelik sertifikaları kendilerine iletilmiştir.

UEGS Komisyonu faaliyetleri ile ulusal düzeyde yapılan asistan sınavı, 2012 
yılında 39 ilde, 83 eğitim biriminde (55 tıp fakültesi ve 28 Sağlık Bakanlığı eğitim 
kliniğinde) toplam 713 asistanımızın (%92) katılımı ile tamamlanmıştır. 2013 
yılında 40 ilde, 84 eğitim kurumunda (58 tıp fakültesi ve 26 Sağlık Bakanlığı eğitim 
kliniğinde) toplam 725 asistanımızın katılımı ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.  
2013 yılı için sınava katılım oranı %89 olarak gerçekleşmiştir.

Bu dönem yapılacak olan Yeterlik Sınavı hazırlıkları için soru bankasını 
güçlendirmek amacı ile dönem başında ortopedi ve travmatoloji alanındaki tüm dernek 
ve şubeler ile temasa geçilerek soru hazırlama konusunda belli meslektaşlarımızın 
görevlendirilmesi rica edilmiş ve sınav komisyonunda yenilenme yapılmıştır. TOTEK 
yönetim kurulu toplantılarında 2012 yılı için 1. aşama sınavının 11 Kasım 2012 de Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 2. aşamanın ise 9 Aralık 2012 de Ankara Üniversitesi 
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Tıp Fakültesi’nde yapılması uygun görülmüştür. Sınavın 1. aşamasına 162 başvuru 
olmuş ve 136 kişi katılmıştır. Bu yıl ilk kez 1. aşama sınavına son sene asistanları 
da katılmışlardır. Toplam 13 asistan sınava girmiştir. 52 kişi (%39,4) 60 ve üzeri not 
alarak başarılı olmuş ve 2. aşama sınavına girmeye hak kazanmıştır. İkinci aşama 
sınavı, 9 Aralık 2012 de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AB Dalı Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim Tekdemir’in desteği ile bu bölümde yapılmıştır. Sınava 60 kişi 
katılmış ve 52 kişi (%87) başarılı olmuştur. 2013 yılı için 1. aşama sınavının 29 Eylül 
2013, 2. aşamanın ise 24 Kasım 2013 de yapılması uygun görülmüştür. Bu yıl daha 
önceki yıllardan farklı olarak 1. basamak sınavı, 3 ayrı ilde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
sınavın kaynak kitapları arasına TOTBİD Çocuk Ortopedisi Kitabı’nın eklenmesine 
karar verilmiş ve ilk defa bir Türkçe kaynaktan yararlanılması sağlanmıştır.  29 Eylül 
2013 tarihinde Ankara (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi), İstanbul (Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi), ve İzmir’de (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi) yapılan sınava 148 
kişi başvurmuş ve 142’si sınava katılmıştır. Sınava katılan asistan sayısı 22, uzman 
sayısı 120’dir. Katılan asistan sayısı geçen yıla oranla % 40 artmıştır. Bir önceki yıl 
sınava başvurarak daha sonra katılmayan kişi sayısı 26 iken bu sayı 2013 yılında 
6 olmuştur. Sınavda başarılı olan aday sayısı 61’dir (%43). Sınavın ayrıntılı raporu 
hazırlanmaktadır.

Ayrıca bu dönem Sayın Dr. İlhami Kuru editörlüğünde “TOTEK Yeterlik 
Sınavına Hazırlık” kitabı yazılmıştır. Bu kitap, önceki dönemlerde sorulan 678 soru 
ve tartışılmış cevaplarını içermektedir.  Türkçe kaynak olarak sizlere sunulan bu yayını 
okuduğunuzda sadece bir sınava hazırlık kitabı olmadığını, ortopedi ve travmatoloji 
eğitiminin teorik kısmında sıklıkla başvuracağınız önemli bir kaynak niteliğindedir. 

2012 yılında yapılan 10. TBAO, Mersin Öğretmenevi’nde 112 katılımcı 
ile gerçekleştirildi. Bu okuldaki eğitmen sunumları kamera kayıdına alınarak 
webinar şeklinde TOTEK internet sitesine koyuldu (http://totek.totbid.org.tr/Hata.
aspx?id=0&url=/Content.aspx?p=2047).

2013 yılında, 11. TBAO, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde yapıldı ve 101 katılımcı ile gerçekleşen bu okulun ardından 
TBAO eğitimini almış olan meslektaşlarımızın sayısı 1071’ a ulaştı. 2014’deki TBAO, 
28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Diyarbakır Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde 
yapılacaktır. 2015 yılındaki TBAO’nun Trabzon KTÜ ev sahipliğinde yapılması 
kararlaştırılmıştır. TBAO nun yıllardan beri sürdürdüğü kaliteli eğitim seviyesinin 
kayıtlı hale gelmesi amacıyla 2013 yılı başında TÜBİTAK ın 2217 nolu “Lisansüstü 
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Yaz Okulu Ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı” na başvurulmuştur. 
TUBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı Değerlendirme ve Destekleme 
Kurulu’nun 21/03/2013 tarih ve 707 sayılı toplantısında görüşülerek programın 
desteklenmesi kararı onaylanmıştır. Ayrıca bu dönem Sayın Dr. Feza Korkusuz’un 
editörlüğünde, TBAO kurslarında kullanılabilecek Temel Bilimler ve Araştırma 
Kitabı başlığı ile bir kaynak kitap yazılmıştır.

TOTBİD-TOTEK’in doğrudan düzenlediği en önemli eğitim etkinliklerinden 
birisi olan Çekirdek Eğitim Program (ÇEP) Klinik Bilgi Yenileme Kurslarını 
düzenlenmesine devam edilmiştir. 2012 ve 2013 yıllarında yapılan 3. ve 4. ÇEP 
Kurslarına katılan kursiyerler ile birlikte toplam eğitim alan meslektaşlarımız sayısı 
520’ye ulaşmıştır. Kursun amacı Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki çekirdek klinik 
bilgilerinin pekiştirilmesidir. ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu ve Temel Bilimler 
Araştırma Okulu konuları birlikte değerlendirildiğinde Asistanlar İçin 100 Temel 
Seminer Konusu tamamen kapsanmaktadır. Katılımcı merkezli bu kursların diğer amacı 
Yeterlik Sınavına hazırlıktır. Bu bağlamda Yeterlik Sınavına kayıt yaptıran adaylara 
kurs kaydında öncelik sağlanmaktadır. Olumlu geri dönüşlerin yapılması, ÇEP Klinik 
Bilgi Yenileme Kursunun önemli bir boşluğu doldurduğunu desteklemektedir.

Araştırma ve Proje Destekleme Komisyonu olarak altıncı dönemde, bir 
önceki dönemden kalan ve incelenmesi devam eden dört proje ile birlikte 15 proje 
değerlendirilmiştir. Onbeş projenin 4 tanesi yakın zamanlıdır ve değerlendirilme 
aşamasındadır. Bir proje, çalışma sahibi tarafından geri çekilmiştir. İki projeden 
revizyon istenmiş, ancak proje değerlendirmesi sonuçlanmamıştır. Geri kalan 7 
projeye komisyonumuz tarafından onay verilmiştir. Bu projelerden 5 tanesine ibraz 
ettikleri fatura karşılığı olan 45.208 TL para ödenmiştir.

Asistan karnesini güncelleme ve asistan temsilciliği faaliyetlerini düzenleme 
başlığı altında yürütülen faaliyetler bu dönem kurulan AGUH Konseyi çalışmaları ile 
eşgüdümlü olarak yürütülmüştür. Konsey, ilk etkinlik olarak ülkemizde “Türkiye’de 
Ortopedi ve Travmatoloji Asistanlarının Uzmanlık Eğitimlerinin Değerlendirilmesi” 
başlıklı bir anket düzenlenmiştir. Anket halen asistan olan 146 meslektaşımızla 
(95’i üniversite, 51’i eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan) gerçekleştirilmiştir. 
Asistanların çalışma saatlerini ve koşularını, klinik eğitimi ile ilgili detayları, gelecek 
planlarını ve memnuniyet derecesini sorgulayan toplam 25 sorudan oluşmuştur. 
Anketin sonucu bir kongre özeti haline getirilerek 23. Ulusal Türk Ortopedi ve 
Travmatoloji Kongresi’ne poster sunumu olarak gönderilmiştir. Bu pilot çalışmadan 
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sonra anket çalışmaları hızlandırılmış ve 700’ü aşan sayılara ulaşılmıştır. İstatistiksel 
analizler bitirilip raporları hazırlandıktan sonra eğitim sistemi ile ilgili rehberler ve 
öneriler yapılandırılacaktır. 

Bu dönemde asistan karnesi yenilenmiş, yetkinlik ile ilgili yeni tanımlamalar 
eklenmiş, rotasyon cetveli ve kurslar takvimi güncellenmiştir. Cerrahi uygulamalar ve 
cerrahi dışı uygulamaların kontrol edilebilmesi için gerekli tablolar oluşturulmuştur. 
Bin adet yeni karne bastırılmış ve eğitim veren tüm kliniklere gönderilmiştir.

TOTBİD bünyesinde önceden kurulmuş olan Araştırma-Geliştirme Grubu, 
bu dönemde varlığını Türk Ortopedik Araştırma Konseyi (TOAK) olarak 
sürdürmektedir. Türk Ortopedi Eğitim Konseyi (TOTEK) ile eşgüdüm içerisinde 
çalışacak olan TOAK’ın öncelikle yurt içi ve dışı benzer araştırma dernekleri ile 
iletişime geçerek üyelerinin araştırma eğitimi alması, uygun altyapı ve kaynaklara 
ulaşımının sağlanması, araştırma projelerinin değerlendirilerek desteklenmesi ve 
araştırma ödülü başvurularının değerlendirilmesi konularında TOTBİD Yönetim 
Kuruluna katkı vermesi planlanmıştır.

EBOT delegesi olan sayın Dr. Haluk Berk ile, EBOT toplantıları (bu dönem 
3 adet) ve fellowship sınavları süreçlerinde yapılan fikir ve strateji paylaşımları bu 
dönem süresince devam etmiştir. Kurum ziyaretleri ve akreditasyon faaliyetlerimiz 
konusunda belli standartların oluşturulması için UEMS ölçütlerinin analizi yapılmıştır. 
Dublin de yapılan EBOT toplantısında Türkiye’nin bu toplantılara ev sahibi olmak 
istediği dile getirilmiş ve 2015 bahar toplantısının, yer seçiminin tarafımıza bırakılarak, 
Türkiye’de yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu dönemde, UEMS direktiflerinin güncelliğini yitirmeye başladığı düşüncesi 
ile ortopedi ve travmatoloji müfredatının yeniden değerlendirilip istenilen standartlara 
getirilmesi tartışmaları başlamış ve bu amaçla EFORT Avrupa Eğitim Platformu 
kurulmuştur. Öncelikle bir çalışma grubu oluşturmak için EFORT üyesi ulusal 
derneklerden aday istenmiş ve aday bildiren 15 ülkeden TOTBİD adayı sayın Dr. 
Hakan Ömeroğlu, 4 kişilik çekirdek ön çalışma grubuna seçilmiştir. Toplantılar 
öncesinde kendisi ile işbirliği içinde çalışılarak asistan karnesi ve çekirdek eğitim 
programında yapılan düzenlemeler paylaşılmıştır.

18 Nisan 2012 tarihinde yapılan EBOT interim sınavına Avrupa’daki 31 
merkezden 137 asistan katıldı. Ülkemizde sınavın uygulama kolaylığı için bazı 
kurumlar birleştirilerek daha az sayıda merkezde sınav yapılması sağlandı. İzmir 
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Tepecik EAH’de 10, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 15, Mersin Üniversitesi’nde 6, Gazi 
Üniversitesi’nde 6, Hacettepe Üniversitesi’nde 6 ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi’nde 7 asistan olmak üzere farklı kliniklerden toplam 50 asistanımız girdi.  
2013 yılında tekrar yapılan bu sınava bu sefer sadece 3 merkezde katılım sağlanması 
planlandı. İstanbul Tıp Fakültesi’nde 13, Hacettepe Üniversitesi’nde 3 ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nde 6 olmak üzere, farklı eğitim kurumlarından toplam 22 asistan 
katıldı. Avrupa sathında yapılan bu sınava Türkiye’den katılan kişi sayısının diğer 
ülkelere göre daha yüksek sayıda olması ve sorunsuz olarak sınavın bitirilmiş olması 
önemlidir. Bu düzeyde yapılan organizasyonların takipçisi olduğumuzu, ciddiyet 
ile sınava katılımı sağladığımızı göstermiştir. Katılımcı sayısının her ülkeyi temsil 
edecek düzeyde olmaması nedeniyle sınav başarısı açısından net bir yorum yapılması 
mümkün değildir. 

TOTEK altıncı döneminde eğitim takvimine bağlı kalınarak tüm etkinliklerin 
zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilmesine çalışılmıştır. 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 2011-2013 Altıncı Dönem
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TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ve YETKİNLİK KAVRAMI

Dr. Volkan Öztuna

Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) tarihçesinden 
bir alıntı. 

Yıl: 1840

ABD’de yaklaşık 30 tıp fakültesi var ve 7 tanesi New York’ta bulunuyor. Tıp 
fakültelerinin, tıp eğitiminin ve tıp uygulamalarının kalitesi tartışmaya açıktır (1).

Yetkinlik, bir doktorun mesleğini yapabilmesi için kritik değer taşıyan bilgi, 
beceri ve tutum modellerinin toplamı olarak tanımlanır. Bu kavram mesleki açıdan 
edinilmesi gereken teknik deneyimin çok daha ötesinde iyi hekimlik uygulama 
bilincine ve yeteneğine sahip olmak anlamına gelir. Bir doktorun yetkin olabilmesi 
için uygulanan eğitim programının, eğitim aldığı kurumun alt yapısının ve eğiticilerin 
belli standartları karşılaması gerekir. Yukarıdaki alıntıda da görüldüğü gibi yıllar 
öncesinde dahi tıp eğitiminin yetkinliği bir tartışma konusu olmuştur. Günümüzde bu 
kavramın hala tartışılıyor olmasının başlıca nedeni şüphesiz ki teknolojik gelişmeler 
eşliğinde tıp biliminin hızla ilerlemesi ve hizmet alanının giderek genişlemesidir. 

Yetkinlik tanımı ve eğitim sonuçlarını ölçme değerlendirme yöntemlerinin hayata 
geçmesi 1915 yılına kadar gitmektedir. Amerikan Oftalmoloji Derneği ve Amerikan 
Tıp Birliği’nin yayımladığı yeterlik sınav duyurusunda adayların yetkinliklerinin 
değerlendirileceği bir sınavın planlandığı açıklanmıştır ve takiben 1916 yılında 
Amerikan Göz Sınavları Yeterlik Kurulu kurulmuştur. Daha sonra 1924 yılında 
Amerikan Otolaringoloji Yeterlik Kurulu, 1930 yılında Amerikan Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Yeterlik Kurulu ve 1932 yılında da Amerikan Dermatoloji Yeterlik 
Kurulu kurulmuştur. Giderek artan kurulların katılımı ile1970 yılında Amerikan Tıp 
Uzmanlıkları Yeterlik Kurulu oluşturulmuştur. 1981 yılında eğitim veren kurumların 
hizmet ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla bağımsız bir akreditasyon 
kurumunun olması gerektiğine karar verilmiştir.  Amerika Birleşik Devletleri sınırları 
içindeki tıp uzmanlık eğitim programlarını (asistanlık ve yan dal) değerlendiren ve 
akreditasyonlarını sağlayan özel bir konsey olarak ACGME (Accreditation Council 
for Graduate Medical Education, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Akreditasyon 
Konseyi) kurulmuştur (2).

Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Yetkinlik Kavramı 
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1999 yılında ACGME tarafından mesleki yeterlik konusunda 6 temel başlık 
tanımlamıştır (3,4).

(1) Hasta hizmeti, 

(2) Tıbbi bilgi, 

(3) Hizmet temelli öğrenme ve gelişme,

(4) İletişim becerileri ve kişiler arası ilişkiler, 

(5) Profesyonellik

(6) Sistem temelli hizmet.  

2009 yılında bu yetkinliklerin eğitim çıktıları üzerinden yeniden yapılandırılması 
gündeme gelmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Next Accreditation System (NAS) 
planlanmış ve 2013 Temmuz ayı itibarı ile belli uzmanlık alanlarında yürürlüğe 
geçmesine karar verilmiştir (5). Bu yeni akreditasyon sistemi ile 21. Yüzyılda 
doktorların uygulamalarının değerlendirilebilir olması ve akreditasyon işlemlerinin 
hızlanması hedeflenmiştir. 2013yılının Temmuz ayında acil servis, dahiliye, beyin ve 
sinir cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, pediatri, tanısal radyoloji ve üroloji uzmanlık 
alanlarında uygulamaya geçilmesi kararlaştırılmıştır.

Aynı şekilde 1990 yıllarında Kanada’da The Royal College tarafından yetkinlik 
tanımlaması için kullanılan  CanMEDS Physician Competency Framework 
yayımlanmıştır (6). Bu belgede temel fikir ve felsefesi ACGME ninkilerden çok da farklı 
olmayan ve uzman doktorun bulundurması gereken 7 özellikten bahsedilmektedir.

1.Tıbbi bilgi sahibi
2. İletişimci 
3. Ekip çalışmasına önem veren, işbirlikçi
4. Yönetici
5. Sağlık savunucusu
6. Bilimsel
7. Profesyonel 

Her iki tanımlamanın ortak yönü hasta merkezli ve asistana özel esnek bir model 
sunmasıdır. Geleneksel yaklaşımla karşılaştırıldığında, yetkinlik bazlı bir yaklaşım 
daha şeffaf standartlar ve bireyselleşmiş bir eğitim programı sunmaktadır. Fakat 
dikkatli uygulanmaz ise geleneksel sisteme göre idari yükte bir artışa ve müfredatta 
bir sıkışmaya neden olabilir (7).

Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Yetkinlik Kavramı 
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Türkiye’de ilk defa 1994 yılında Türk Tabipleri Birliği (TTB) nin önderliğinde 
gerçekleştirilen I. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayında tıpta uzmanlık eğitimi 
programları, eğitim kurumlarının altyapıları ve uzmanlığın belgelendirilmesine ilişkin  
sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Günümüzde uzmanlık derneklerinin yeterlik 
kurulları, TTB-UDEK-UYEK in koordinasyon ile çalışmalarına devam etmektedirler. 
Bu uyumlu çalışmalar sonucunda çekirdek eğitimi programlarının geliştirilmesi, 
asistan karnelerinin oluşturulması, kurum standartlarının tanımlanması, akreditasyon 
kavramı, eğiticilerin eğitimi, ölçme değerlendirmenin nasıl yapılacağı gibi konular 
önem kazanmıştır. Uzmanlık dernekleri tarafından yapılan yeterlik sınavlarının 
başlamış olması, internetten eğitimin kullanılıyor olması, sürekli tıp eğitimi ve sürekli 
mesleksel gelişim kapsamında yapılan toplantıların artması ve derneklerin birbirlerinin 
bilgi ve tecrübelerinden yararlanmaları bir farkındalık yaratmış ve kendi standartlarını 
oluşturmada hızlanmaya neden olmuştur (8). 

2011 yılında TTB-UDEK tarafından “Tıpta uzmanlık eğitiminde ulusal 
standartlar” başlığı ile bütün uzmanlık alanlarını kapsayacak temel ilkeler belirlenmiştir 
(9). 9 Haziran 2012 tarihinde TTB-UDEK tarafından düzenlenen “Uzmanlık Eğitimi 
Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı-II” de ACGME ve CANMED ilkeleri 
harmanlanmış ve belirlenen temel yetkinlikler aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

Temel Yetkinlik Alanları:
Ekip çalışması1. 
Sağlık hizmeti sunumu2. 
Tıbbi bilgi3. 
Danışmanlık4. 
Bilimsellik (Eleştirel Bakış, Karar Vericilik, Kanıta dayalı bilimsellik)5. 
Sağlık savunuculuğu6. 
Mesleki değerler ve sorumluluklar7. 
İletişim8. 
Yönetim9. 

Her uzmanlık derneği yeterlik kurulu, bu temel yetkinlik alanlarını merkezde 
tutarak eğitim, ölçme değerlendirme, standartizasyon ve eğitici eğitimi faaliyetlerini 
düzenlemelidirler.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Yetkinlik Kavramı 
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ŞEKİL 1. YETKİNLİK ŞEMASI

Günümüzde endüstrinin desteği ile temel ve klinik alanlarda bilgi ve uygulama 
çeşitliliği artarken uzmanlık eğitimi sürelerinin uzatılması gerekliliği tartışılmaya 
başlanmıştır. Daha da önemlisi uzmanlık eğitimi süresinin çok daha etkin kullanılması 
için gerekli rotasyon ve modülasyon sistemlerinin hayata geçmesi önerilmektedir 
(10). Sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleki gelişim (STE-SMG) programları ciddiyet 
ile takip edilmeli ve yaşam boyu süren tıp eğitimi özendirilmelidir.

Yetkinlik kavramını tanımlarken her uzmanlık derneği tarafından hazırlanmış 
özgün standartlar kullanılmalıdır. Bu sırada tıp eğitimi bilimindeki ilerlemeler 
eşliğinde gelişen ölçme-değerlendirme yöntemleri kullanılmalı, artan tıbbi bilgi 
birikimi, endüstrinin geliştirdiği yeni uygulama alanları ve dünya üzerinde değişen 
sağlık politikaları göz önünde bulundurulmalıdır. Yetkinlik kavramı ölçülebilir bir 
değerdir. Fakat kullanılacak olan ölçme ve değerlendirme sistemlerinin geçerliği 
ve güvenirliği belgelenmelidir. Bu amaca yönelik olarak düzenlenecek çalıştay ve 
kurultaylarda tıp eğitimi konusunda eğitimli ve deneyimli kişilerden oluşan yeterlik 
kurulları üyeleri ve eğitim bilimcilerin işbirliği ile çalışması gerekir. 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Yetkinlik Kavramı 
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KURUM ZİYARETLERİ VE AKREDİTASYON 
KOMİSYONU RAPORU

Dr. İrfan Esenkaya

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri 
ve Akreditasyon Programı Esasları ve Akreditasyon Standartları (EK 5): 
Türkiye’de ortopedi ve travmatoloji eğitimi veren kurumların ziyareti ve akreditasyonu 
sürecinin başlatılmasındaki amaç, ilgili kurumda verilen uzmanlık eğitiminin “ulusal 
ortopedi ve travmatoloji çekirdek programı”nda tanımlanan bilgi, beceri ve tutum 
eğitimine uygunluğunu değerlendirmektir. Bu ziyaretler ile araştırma görevlilerinin 
gerekli iletişim becerilerine ve etik değerlere sahip, muayene yöntemlerini bilen, ön 
tanı ve ayırıcı tanıları düşünebilen, ilgili tetkikleri isteyerek kesin tanıyı koyabilen, 
gerekli konsültasyonları isteyebilen, hastaların tedavisini güncel bilgiyi takip 
ederek yapan/yönlendiren, cerrahi beceri açısından yetkin, komplikasyon gelişen 
hastaları takip ve tedavi edebilen uzmanlar olarak yetişip yetişmediği değerlendirilir. 
İlgili kurumda uzmanlık eğitimini tamamlamış olan meslektaşlarımızın kendi bilgi ve 
beceri sınırını bilmesi, kanıta dayalı tıp uygulamalarına dayanan klinik karar verme 
yeterliliğine ulaşması ve eleştirel değerlendirme yapabilmesi beklenir.

Bir ortopedi ve travmatoloji kliniğinde yetkin uzmanlar yetiştirmek için 
gerekli görülen “olmaz ise olmaz” koşullar aşağıda sıralanmıştır. Bu koşullar The 
Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME)’nin ve European 
Union of Medical Specialists (UEMS)’in yayımladığı uzmanlık standartları klavuzları,  
TTB-UDEK’in yayımladığı “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları” kitapçığı 
ve Türkiye’deki 34 kurumdan gelen yazılı anket sonuçları ile 25 kurum ile yapılan 
telefon anketi sonuçları (toplam 91 kurumdan araştırma görevlisi olan 83 kurum) 
analiz edilerek oluşturulmuştur. Bu koşullar her 5 yılda bir güncellenmeli ve uygun 
görülen değişiklikler yapılmalıdır.

Kurum ziyaretleri ve akreditasyon programı için belirlenen standartlar

Klinikte eğitimi verilen uygulamalı alanlarA. 

Kliniğin eğitim/araştırma programı ve altyapısıB. 

Kliniğin insan kaynakları C. 

Akreditasyon Komisyonu Faaliyetleri 
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Kliniğin hizmet alt yapısıD. 

Hastanenin hizmet alt yapısıE. 

Kurum ziyareti sırasında yapılan araştırma görevlisi anketi/görüşmesi F. 
analizi

Klinikte eğitimi verilen uygulamalı alanlar: Araştırma görevlileri, aşağıda 7 
başlık halinde sıralanan konularda yeterli çeşitlilik ve sayıda hasta takibi ve tedavisi 
yapmış olmalıdır; 

Travma, •	

Eklem rekonstrüksiyonu/replasmanı, •	

Spor yaralanmaları ve artroskopi, •	

Pediatrik ortopedi, •	

Omurga hastalıkları, •	

El hastalıkları, •	

Ortopedik onkoloji.•	

Kliniğin eğitim/araştırma programı ve altyapısı:A. 

Araştırma görevlisi karnesinin düzgün olarak doldurulması sağlanmalı ve •	
belli aralıklar ile kontrol edilmelidir.

Araştırma görevlilerine eğitimleri sırasında uzmanlıklarını aldıklarında •	
edinecekleri tıbbi, etik yetkiler ve bu yetkilerin sorumlulukları konusunda 
bilgilendirilme yapılmalıdır.

Her eğitim yılı başında araştırma görevlisi/öğretim elemanı seminer programı •	
yapılmalıdır.

Eğitim salonu, sunum odası ve uygun sunum şartları olmalıdır.•	

Haftada bir gün hastaların pre-op/post-op/morbidite (gerektiğine mortalite) •	
toplantıları yapılmalıdır.

Dergi, literatür saati, makale toplantıları yapılmalıdır.•	

Akreditasyon Komisyonu Faaliyetleri 
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Her yıl TOTEK tarafından yapılan Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı’na •	
katılım sağlanmalıdır; ya da klinik içinde her yıl düzenli olarak araştırma 
görevlisi değerlendirme sınavı yapılıyor olması gerekir.

Deneysel araştırma veya biyomekanik laboratuvarına erişilebilir olmalıdır.•	

Kliniğin insan kaynakları: B. 

Bir kliniğin akredite edilebilmesi en az 3 yıldır ilgili kurumda eğitmen •	
konumunda çalışıyor olan, en az 3 öğretim elemanı olması gerekir.

Yatak sayısı 35’e kadar olan kliniklerde öğretim elemanı / araştırma görevlisi •	
oranı en az 1/2 olmalıdır.  Yatak sayısı 35’den fazla olan kliniklerde bu oran 
en az 1/3 olmalıdır.

Klinikten ihtisasını tamamlamış olan uzman sayısı en az 1 olmalıdır.•	

Kliniğin hizmet alt yapısı:C. 

Servis•	 : Ortopedi ve travmatoloji anabilim dalının/kliniğinin kendisine ait bir 
yataklı servisi olmalıdır. Servis içinde müdahale odası, araştırma görevlisi 
odası ve nöbet odası bulunmalıdır.

Poliklinik•	 : Araştırma görevlileri haftada en az bir gün öğretim elemanı 
gözetiminde yeterli sayıda ve çeşitlilikte hasta muayene etmeli ve tedavisini 
yönlendirmelidir.

Arşiv:•	  Kliniğin düzgün ve ulaşılabilir arşiv kayıtları olmalıdır.

Ameliyathane:•	

Ameliyathanede bulunması gereken alet ve ekipmanlar:

C kollu skopi cihazı,o 

Kurşun gömlek/boyunluk/gözlük/eldiven,o 

Havalı veya elektrikli delici/kesici motor,o 

Artroskopo 
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Yıllık cerrahi girişim sayısı alt sınırı: 

Bir yıl içinde yapılan A, B ve C grubu ameliyatların sayısı araştırma görevlisi 
başına en az 100 adet olmalıdır.

Hastanenin hizmet alt yapısı:D. 

Cerrahi yoğun bakım ünitesi olmalıdır.•	

Acil servis olmalıdır. •	

Bilgisayarlı tomografi, erişilebilir olmalıdır.•	

Manyetik rezonans, erişilebilir olmalıdır.•	

Sintigrafi, erişilebilir olmalıdır.•	

Kurum ziyareti sırasında yapılan araştırma görevlisi anketi/görüşmesi E. 
analizi:

 Kurum ziyareti sırasında araştırma görevlilerine dağıtılan ankete (TOTEK-
AGUH araştırma görevlisi anketi) verilen yanıtlar ve bire bir yapılan araştırma 
görevlisi görüşmeleri değerlendirilir.

1. Araştırma görevlilerinin aldıkları eğitim kalitesinin yeterli olduğunu 
düşünüyor olmaları gerekmektedir. Bu yorumu yapabilecek bilgi ve beceri 
düzeyine sahip olup olmadıkları da görüşmeler sırasında değerlendirilir.

2. Araştırma görevlilerinin klinikteki eğitimleri süresince, araştırma (klinik/
temel) yapmak, bilimsel sunum ve yayın yapmak konusunda teşvik edilmeleri 
gerekmektedir. 

TOTEK Beşinci Dönem (2009-2011) çalışmalarının sunulduğu kitapçıkta da 
belirtildiği gibi, Ortopedi ve Travmatoloji eğitiminde yurt genelinde standardizasyonun 
sağlanması TOTBİD ve TOTEK’in en önemli görevlerindendir. Ortopedi ve 
Travmatoloji eğitimi veren üniversite ile eğitim-araştırma hastanelerindeki 
eğitim ortamlarının ve bunu sağlayacak alt yapı olanaklarının benzer biçimde 
standardizasyonuna yönelik çalışmalar TOTEK’in kurulduğu ilk dönemden (2001-
2003) beri sürdürülmektedir. TOTEK Beşinci Döneminde  (2009-2011) 20.06.2010 
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tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında kurum ziyaretleri programının 
gündeme alındığı ilgili raporda belirtilmiştir. Yine aynı raporda 18.04.2011 tarihinde 
kurum ziyaretleri programına bir sonraki yönetim kuruluna ertelenmesi kararı alındığı 
belirtilmiştir.

TOTEK Altıncı Dönem (2001-2013) yönetim kurulu olarak, bizden önceki ve 
özellikle TOTEK Beşinci Dönem (2009-2011) yönetim kurulunun hazırladığı zemin 
doğrultusunda 2012 yılı başında yurt genelinde Ortopedi ve Travmatoloji asistan/
araştırma görevlisi veren tüm 91 eğitim kurumuna bir anket formu gönderildi. Geri 
bildirim yapan  34 kurumdan gelen yazılı anket sonuçları ile 25 kurum ile yapılan 
telefon anketi sonuçları exell dosyasında düzenlenerek yurt genelindeki kliniklere ait 
ortalama değerler tespit edildi. Bu  ortalama değerlerden hareketle Türk Ortopedi ve 
Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı 
Esasları ve Akreditasyon Standartları belirlendi, yönerge oluşturuldu. Oluşturulan 
yönergenin amacı, ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimi veren kurumların 
eğitim programlarının, alt yapılarının değerlendirilmesini, akreditasyon için gerekli 
koşulların saptanmasını ve ilgili komisyonun çalışma esaslarını tanımlamaktır. 
Kurum ziyaretleri gönüllülük temelinde gerçekleştirilir. Bu ziyaretler ile kurumun 
eğitim alt yapısı ve programı değerlendirilerek, TOTEK tarafından belirlenmiş 
standart ölçütlerin karşılanıp karşılanmadığı değerlendirilir. Koşulları sağlayan 
kliniklerde verilen uzmanlık eğitimi akredite edilir ve nitelik güvencesi sağlanmış 
olur. Koşulları sağlayamayan klinikler için eğitim etkinliklerini iyileştiren öneriler 
yapılır ve akreditasyon değerlendirmeleri devam eder.

Bu ölçütler doğrultusunda; TOTEK YK başkanı, TOTEK Kurum Ziyaretleri 
ve Akreditasyon Komisyonu Başkanı, TOTEK YK üyesi iki kişi ve TTB –UDEK 
delegesinden oluşan beş kişilik komisyonla 18 Temmuz 2012 tarihi ile 7 Ekim 2013 
tarihleri arasında altı kurum ziyareti gerçekleştirildi. Kurum ziyaretleri esnasında 
kurumun önceden doldurarak gönderdiği eğitim kurumu anketi, eğitici tarafından 
doldurulan “Ek A. Eğitim Kurumu ve Programını Değerlendirme Formu”, 
asistan temsilcisi tarafından doldurulan “Ek B. Eğitilen Değerlendirme Formu” 
ile bu formlarda bildirilen eğitimle ilgili bilgi ve belgelerdeki bilgilerin “EK 
5.Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri 
ve Akreditasyon Programı Esasları ve Akreditasyon Standartları” na uygunluğu 
değerlendirildi. Kurum ziyaretine  kliniğin özelliklerini tanıtan sunudan sonra 
genelde konsey odasında vaka sunumlarıyla güne başlandı. Servis, ameliyathane, 
acil, poliklinikler, yoğun bakımlar, varsa araştırma laboratuarları gezildikten sonra 
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kliniğin asistan/araştırma görevlisi sayısıyla orantılı olmak üzere her kıdemden en 
az bir kişi ile ziyaret komisyonu yüz yüze görüşüldü. Eğitim ağırlıklı olmak üzere 
(klinik içi ve dışı katıldığı eğitim seminerleri ve kurslar, toplantılar, kongreler), varsa 
katıldığı makale ve sunu türü bilimsel çalışmalar değerlendirildi. Asistan karneleri ve 
esasına uygun doldurulması kontrol edildi. Ziyaret sonrası kurum ziyaretinde bulunan  
komisyon üyelerinin ortak katkılarıyla kurum ziyaret  raporu düzenlenerek önce 
TOTEK yönetim kuruluna sunuldu. TOTEK YK da görüşüldükten sonra TOTBİD 
yönetim kuruluna sunuldu. 

Bu ziyaretler sonucunda, “EK 5.Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi 
(TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları ve Akreditasyon 
Standartları”nı karşılayan;  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi 
ve Travmatoloji ABDalı (ziyaret tarihi, 18 Temmuz 2012),  Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi  “GATA” Askeri Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Aanabilim Dalı 
(ziyaret tarihi, 28 Mart 2013) ve S.B. Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (ziyaret tarihi, 
9 Temmuz 2013) 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere akredite edildi. Kurum ziyareti 
yapılan ancak standartlarında eksikler saptanan iki birime ise önerilerde bulunuldu. 
7 Ekim 2013 tarihinde İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve 
Travmatoloji Kliniği’ne yapılan ziyaret sonrası raporlama süreci devam etmektedir.
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ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ

Dr. Volkan Öztuna 

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

TOTEK’in akademik atama ve yükseltme ölçütlerindeki hedefleri:

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

Bu bağlamda TOTEK Başkanı ve TOTBİD Başkanı imzası ile ülkemizdeki tüm 
ortopedi ve travmatoloji profesörlerine bir mektup gönderilerek bu konudaki ilkeler 
hatırlatılmıştır. Kurumsal olarak alınan bu karar Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün ilgili 
komisyonlarına resmi olarak iletilmiştir. 
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TOTEK AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ

TOTEK 
Yeterlik Belgesi

Yayın* Not

Baş asistan / 
Yardımcı Doçent

+ 3

Eğitim Görevlisi + 7 Adayın birinci isim olduğu 
araştırma makalelerinden en 
az birisinin SCI dar listedeki 
dergilerde yayımlanmış olması 
beklenmektedir.

Doçent + 7

Profesör + 8 Adayın doçentlik sonrası 
yaptığı ve birinci isim olduğu 
araştırma makalelerinden en 
az birisinin SCI dar listedeki 
dergilerde yayımlanmış olması 
beklenmektedir.

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

2013 Yılında SCI Dar Listedeki Ortopedi ve Travmatoloji Dergileri*

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

*SCI Dar Listede bulunan ancak ortopedi ve travmatoloji alt başlığı altında yer almayan 
dergilerde yayımlanmış, içeriği ortopedi ve travmatoloji ile ilintili olan makaleler de bu 
kapsamda değerlendirilebilir.
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YENİDEN BELGELENDİRME KOMİSYON RAPORU 
2012-2013

Dr. Emel GÖNEN

Yeniden belgelendirme süreci, gelişmiş ülkelerde farklı isimlerle yürürlükte olan 
ve bazılarında devlet tarafından hekimliğin devamı için şart koşulan bir işlemdir. 
Teknolojideki yeniliklerin getirdiği yeni bilgileri, kanıta dayalı tıbba vurgu yaparak 
öğrenmeye teşvik ettiği için hasta bakımında güncel olan ve pratiğe yansıyan bir 
gelişmeye yol açmaktadır. Ülkemizde de yeniden belgelendirme kuralları çerçevesinde, 
üyelerimizin “eğitim etkinliklerini bireysel olarak sürdürdüğünü” belgelerle 
doğrulaması amaçlanmış ve çeşitli bilimsel etkinliklerden yeterliğin sağlanmasına 
olanak verilmiştir.

2002 yılında 269 meslektaşımız 10 yıl geçerli olmak üzere TOTEK yeterlik 
belgesi sahibi olmuştur. Daha sonra her yıl yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olan 
364 üyemiz daha eklenmiştir. 2008 yılında 4. dönem TOTEK YK tarafından yeniden 
belgelendirmenin gerekleri tanımlanarak 20.02.2008 tarihinde turk_orthopod ağı ve 
TOTBİD elektronik sayfası üzerinden duyurulmuştur. Bu ölçütler 5. ve 6. dönem 
TOTEK Yeniden Belgelendirme Komisyonu tarafından genişletilerek düzenlenmiş 
ve TOTEK, TOTBID yönetim kurulları tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 
TOTBID-TOTEK web sayfası (http://www.totbid.org.tr/Content.aspx?p=2166, http://
www.totbid.org.tr/Content.aspx?p=2061) ve 19 Kasım 2012 tarihli orthopod – ulusal 
ortopedi elektronik posta grubu yoluyla duyurulan son hali Ek 1 ve Ek 2’de yer 
almaktadır.

Ana hatlarıyla, yeniden belgelendirme aşağıdaki üç seçenekten herhangi biri 
yoluyla olabilmektedir: 

TOTEK yeniden belgelendirme ölçütleri 1. (Ek 1) uyarınca son 5 yılda 50 puan 
değerinde etkinlikte bulunmak,

Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim (TTB 2. 
STE/SMG) yönergesine (Ek 2) göre son 5 yılda 250 STE/SMG kredisi elde 
etmiş olmak 
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Yeniden TOTEK yeterlik sınavına girerek başarılı olmak 3. 

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

TOTEK 5. ve 6. dönem yeniden belgelendirme komisyonu olarak, bu yıl ilk kez 
yeniden belgelendirme işlemlerine başlanmış olup, 2002’de belge almış olan 269 
üyemizin gerekli işlemlerinin eksiksiz yürütülebilmesi için aşağıda yer alan çalışmalar 
yapılmıştır:

269 üyemizin her birinin ayrı ayrı olmak üzere, Index Medicus, SCI ve a. 
Pubmed’de yer alan uluslararası ve Ulakbim ulusal veri tabanına kayıtlı 
(Ocak 2008-Aralık 2011 arası)  yayınları 6 ay süren bir çalışma ile taranarak, 
ulaşabildiklerimiz konusunda üyelerimiz bilgilendirilmiş,  eksik ya da hatalı 
kısımların  varsa kendilerinden  iletilmesi istenmiştir.

 TOTBID ve şubeleri, TUSYAD, TOTDER, Türk El ve Üst Ekstremite b. 
Cerrahisi Derneği sekreteryaları ve ortopedi ve travmatoloji kongre 
düzenleyicisi firmalardan en sık çalışılmış olanlar ile (Topkon Valör, Ege 
Kongre ve Dalya Turizm) iletişime geçilmiştir. 2011 yılından itibaren kongre 
katılımcı listelerinin taranarak, TOTEK üyelerimizin düzenlenen kurs, kongre 
vb etkinliklere katılımlarının listesi istenmiştir. Gönderilen listeler yeniden 
belgelendirme komisyonu tarafından düzenlenmiştir.

TTB ile işbirliğine gidilerek, TTB Kredilendirme ve Akreditasyon c. 
Komisyonu’ndan ilgili 269 üyemizin adına işlenmiş mevcut STE/SMG 
puanları topluca istenmiş ve 2007-2011 arasını içerecek şekilde puanlar 
alınmıştır. Üyelerimiz, ayrıntılı dökümlerini (yıl ve kurs adı vb) ancak kendi 
TC kimlik numaraları ile bireysel giriş yaparak teyid edebilmektedirler.  

Bu çalışmalar sırasında, gerek toplantı STE formlarının acentalardan d. 
TTB’ye iletilme aşamasında, gerekse TTB’de işleniş aşamasında eksikler 
görülmüştür. Bu mağduriyetin  düzeltilmesi için, TTB Kredilendirme 
ve Akreditasyon Komisyonu ile görüşülmüş ve ek süre ile beraber yeni 
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düzenlemeler yapılması istenmiştir. Böylece tüm ortopedi ve travmatoloji 
uzmanlarının, katıldıkları ancak TTB web sitesinde işlenmemiş görünen kurs-
kongre etkinliğini, belgesi ile 31 Mayıs 2013’e kadar TOTEK sekreteryasına 
sunması sonrası (bir defaya mahsus olmak üzere), geriye yönelik puanların 
işlenebilmesine olanak tanınmıştır. Bu gelişme tüm ortopedi ve travmatoloji 
uzmanlarına ortak web ağı üzerinden (orthopod ve ulusal ortopedi) 14 Mayıs 
2013 tarihinde duyurulmuştur. TOTBİD-TOTEK yeniden belgelendirme 
komisyonu ve sekreteryası bu düzenlemenin gereğini takip etmiş ve TTB’ye 
iletmiştir.

2008-2012 arası düzenlenmiş ve STE kredisi verilmiş olan tüm ortopedi e. 
ve travmatoloji toplantıları kodları ile birlikte TTB Kredilendirme ve 
Akreditasyon Komisyonu’ndan istenip revize edilerek listelenmiş (http://
www.totbid.org.tr/upload/files/TTB%20toplanti%20kod%20ve%20
kredileri%20ortopedi.pdf), yeniden belgelendirme için TTB STE/SMG 
kredisi kullanmayı seçecek üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.

Üyelerimizin dergi sonunda verilen sorulara verdikleri yanıtlar yeniden f. 
belgelendirmede kullanılacağından, ilgili dört ortopedi ve travmatoloji 
dergisinin  (Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Eklem 
Hastalıkları Dergisi, Türk Omurga Dergisi ve TOTBİD dergisi) editörleri ile 
işbirliğine gidilerek her sayıda yeralan sorular, cevap anahtarı ve cevaplayan 
hekimlerimizin listesi yeniden belgelendirme komiyonu tarafından düzenli 
olarak güncellenmiştir.

i. Bu aşamada ilgili editörlere, dergilerde yeralacak sorularda standardizasyonun 
sağlamasının önemi vurgulanarak, bilgilendirme yazıları iletilmiştir. 

2002 yılında TOTEK yeterlik belgesi sahibi olarak 2012 yılı sonunda belgelerinin ve 
TOTEK üyeliklerinin geçerliliği sona erecek üyelerimize 16 Kasım 2012 tarihinde 
kargo ve bireysel  elektronik posta adresleri  yoluyla bilgilendirme yapılmış, yukarıda 
bahsettiğimiz çabalara rağmen çok kısıtlı başlıklarda tarayabildiğimiz çalışmalardan 
ulaşamadıklarımızın eklenmesi yoluyla başvuruların alınacağı duyurulmuştur. 31 
Aralık sonrasındaki tarihlerde yeniden belgelendirme talebinde bulunacak üyelerimiz 
için 15 Mart 2013 tarihinde kargo ve bireysel elektronik posta yoluyla yeniden 
bilgilendirme yapılmıştır. 2002 yılında belgesini alan 269 TOTEK üyelerimizden 
24’ünün emekli olduğu öğrenilmiştir. Yedi üyemiz ise maalesef vefat ederek 
aramızdan ayrılmışlardır. Yeniden belgelendirme komisyonu tarafından 2002 TOTEK 
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üyelerimizden gelen başvurular değerlendirilerek,  TOTEK ve TOTBİD yönetim 
kurullarının onayı ile 65 üyemizin yeniden belgelendirme işlemi yapılmış (Ek 3), 
yeni TOTEK üyelik sertifikaları kendilerine iletilmiştir.

2003 girişli TOTEK üyelerimizin, 2013 yıl sonu itibarıyla TOTEK Yeterlik Belgelerinin 
süresi dolarak TOTEK üyelikleri sona ereceğinde, yeniden belgelendirme komisyonu 
tarafından, ilgili üyelerimize gerekli duyuru yapılmış olup; 2013 yılı sonuna kadar 
başvuru dosyalarını iletmeleri istenmiştir:

a. 2003 üyelerimizin bireysel eğitim ve gelişimlerini desteklemek adına yer 
aldıkları etkinliklerini, Ek 1 veya Ek 2 uyarınca düzenleyerek, 31 Aralık 2013 
tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.

b. TTB STE/SMG kredisi yolunu seçenlerin, Ocak 2009- Aralık 2013 tarihleri 
arasında 250 kredi; TOTEK ölçütlerine göre bildirecek üyelerimizin ise 
Ocak 2009-Aralık 2013 arası 50 puan veya Ocak 2008-Aralık 2013 tarihleri 
arasında 60 puan değerindeki etkinlikleri gerekecektir.

c. Yeniden belgelendirme için,  üyenin TOTEK’e doğrudan ilgili ekli belgeleriyle 
(pdf veya fotokopi) başvurması gerekir. 

d. 31 Aralık 2013 sonrasındaki tarihlerde yeniden belgelendirme talebinde 
bulunacak üyelerimizin, başvurduğu tarihten itibaren geriye doğru olan 
dönemdeki puanları değerlendirilir. Bu işlem TOTEK ölçütlerine göre 10 yıl 
geriye doğru (2018’den önceki yıllarda başvuracak üyelerdeki şartlar için bkz 
Ek 1); TTB ölçütlerine göre ise 5 yıl geriye doğru (web sitesindeki kayıtlar 
otomatik sildiğinden) hesaplanır.

Başvurular; TOTEK bünyesinde bulunan “yeniden belgelendirme komisyonu“ 
tarafından değerlendirilerek, TOTEK yönetim kuruluna sunulur. TOTEK yönetim 
kurulunun onayı sonrası üye yeniden belgelendirilerek “Türk Ortopedi ve Travmatoloji 
Eğitim Konseyi Üyesi” olmaya hak kazanır. 

Yeniden belgelendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 2013 Ekim itibarıyla 
(2013 Yeterlik sınavı öncesi) toplam 431 TOTEK üyemiz bulunmaktadır.  
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2012-2013 TOTBİD-TOTEK

UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI RAPORU (UEGS) 

Dr. Emel GÖNEN

TOTEK düzenleyiciliğinde, TOTBİD’in desteği ile, Türkiye’deki ortopedi ve 
travmatoloji asistan eğitimi veren kurumlarımızın katılımıyla  bu yıl dördüncüsü 
gerçekleştirilen “Uzmanlık Eğitimi Gelişimi” sınavını 25 Mayıs 2013 tarihinde 
başarıyla tamamladık. 

Bu başarıyı; hem katılım hem de sınav yapıcı gözetmenlerin gorevlendirilmesinde 
gönüllülük yoluyla sınava her yıl tam destek veren kurum eğiticilerimizle ve sınavın 
vereceği geribildirimi esas alarak kendi ortopedi ve travmatoloji eğitimini yönlendiren 
asistanlarımız ile birlikte elde etmekteyiz. UEGS, ülkemizdeki diğer branşlara da 
örnek olmakta, bu branşların ilgili komisyonları sınavdaki tecrübelerimizi yerinde 
inceleyerek yararlanmaktadırlar. Sayın Dr. Semih Aydoğdu’nun özverili çabalarıyla 
2009 yılında Ege bölgesini içerecek şekilde başlatılan, daha sonraki 4 yılda da ulusal 
çapta düzenlenen bu sınavın, çoğu ülkelerde de ulaşılamayan bir katılımcı sayısı ve 
sürekliliği ile Türk ortopedi ailesinin gıpta edilen bir işbirliğinin ürünü olduğunu 
görmekteyiz.

Bu rapor kurum ve kişilere ilişkin ayrıntı içermeden, ülkemizdeki ortopedi ve 
travmatoloji uzmanlık eğitiminin bugünkü ve son dört yıla ait verilerini kıyaslayarak 
çıkarımlarda bulunmayı hedeflemektedir. Bu veriler genel bilgileri içermekte, 
ancak eğitimcilere ve asistanlara gönderilen kişisel ve özel karnelerde net puan, alt 
branşlardaki puan, benzer kıdem yılına göre ortalama puanlar ve önceki iki yıla ait tüm 
veriler yeralmaktadır. 2011 ve 2012 UEGS raporu ortopedi ve travmatoloji alanındaki 
eğitim etkinliklerine örnek oluşturması açısından Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğretim 
Kurumu ve Türk Tabipleri Birliği’ne iletilmiştir. Son dört yıla ait UEGS genel 
bilgilerini içeren verilerden elde ettiğimiz çıkarım ve tecrübelerimiz, Ege Üniversitesi 
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Tıp Eğitimcileri ve TOTEK işbirliği ile hazırlanmış bir bildiri kapsamında EFORT 
2013 Kongresinde yer alarak, uluslararası platforma da taşınmıştır.

1. Sınavın Amacı

Gelişim Sınavı (Progress Test), ilk kez Kansas ve Maastricht Tıp fakülteleri 
tarafından uygulanmış, tüm eğitim yıllarını kapsayan (yatay-longitudinal) bir sınav 
yöntemidir(1). Yatay (longitudinal) bilgi sınavları, bilginin zaman içindeki artışını 
ölçmeyi amaçlayan ve lisansüstü eğitimdeki ölçme değerlendirme etkinliklerinde 
gözlenen belirli bazı sorunları aşmak için daha umut verici bir yaklaşım olarak 
görülmektedir(2,3). Yatay  sınavlarda adaylar, eğitim yıllarına bakılmaksızın düzenli 
olarak belirli aralıklarla işlevsel bilgileri açısından sınanır ve erişmeleri gereken bilgi 
düzeylerine ulaşıp ulaşmadıkları değerlendirilir (3,4).

Her sınavın, tüm eğitim içeriğini örnekleyecek biçimde yapılandırılmış olması, 
çalışılmak için çok kapsamlı bir sınav olmasını da berberinde getirmektedir. Bu 
nedenle sınavın başarılmasından çok, öğrenenlerin bilgi düzeylerindeki gelişmenin 
ve çalışmalarının ödüllendirilmesi söz konusudur. Böylelikle daha derin öğrenmenin 
teşvik edildiği görüşü hakimdir. Ayrıca yatay (longitudinal) sınavların, adayların güçlü 
ve zayıf yönlerine ilişkin biçimlendirici geribildirim verme özellikleri ileriki öğrenme 
konularına odaklanma konusunda da önemli katkı sağlamaktadır (3). Hollanda, Kanada, 
İngiltere ve İrlanda’da; hem tıp ve diş hekimliği fakültelerinde hem de mezuniyet 
sonrası eğitim programlarında yapılan araştırmalar, gelişim sınavlarının, öğrencilerin/
öğrenenlerin aldıkları eğitim boyunca bilgi düzeylerindeki artışa ve etkinliğine ilişkin 
benzersiz ve kanıtlanabilir ölçümler sağladığına dair önemli deneysel kanıtlar ortaya 
koymuştur (2).

TOTEK düzenleyiciliğinde, TOTBİD’in desteği ile, Türkiye’deki ortopedi 
ve travmatoloji uzmanlık eğitimi veren kurumlarda uygulanan “Uzmanlık Eğitimi 
Gelişim Sınavı (UEGS)”  da bu amaçlara ulaşmayı hedeflemektedir. Uzmanlık 
Eğitimi Gelişim Sınavı’nda, katılan adaylara ve eğitim programı ile eğitim 
sorumlularına geribildirim vermek; “bilgi düzeyim nedir, sınavlar arasında bu 
düzeyi koruyabiliyor ve geliştirebiliyor muyum, eğitimde eksikler nerede, eğitimde 
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-bilgi açısından- güçlü zayıf yönler nelerdir? vb.” bir çok soruya yanıt alınması 
hedeflenmektedir. Böylece ülke bütününde ortopedi ve travmatoloji eğitiminin 
standartlarını yakalamak ve yükseltmek, mevcut durumun tüm yönleriyle ve konu 
bazında ayrıntılı değerlendirmesini yapabilmemizi sağlamak, uzmanlık öğrencisinin 
bu genel ortalamalara ve kıdem yıllarına göre ne yönlerde kendilerini iyi geliştirdikleri, 
ya da eksikleri olduğu kendisine ve sadece kendi eğiticilerine bilgisini vererek, önceki 
yıllara göre kendilerini kıyaslamalarına imkan vermek amaçlanmaktadır. 

Her yıl sınav duyuru ve raporlarında yer aldığı üzere, “Uzmanlık Eğitimi Gelişim 
Sınavı” eleme, sıralama ya da kurumları birbirleri ile karşılaştırmak sınavı değildir. 
Yüksek düzeyde kurumsal ve kişisel katılımın sağlanması eğitimci ve uzmanlık 
öğrencisi açısından sınavdan edinilecek faydayı arttıracağından verilerin gizliliğinin 
korunmasına  azami özen gösterilmektedir. 

2. UEGS Sınav Hazırlık Süreci

UEGS bir yıllık bir takvime göre planlanarak tamamlanan sınav hazırlıkları 
öncesinde, son 4 yılın yönergesine benzer bir yönerge TOTBİD web sayfası, turk-
orthopod e-mail grubu ve anabilim dalları başkanları/eğitim sorumluları aracılığıyla 
yazılı olarak tüm eğiticilerimiz, uzmanlık öğrencileri ve Türkiye ortopedi ve 
travmatoloji ailesi ile paylaşılmıştır. 

Soru Hazırlığı: Sınav sorularının TOTEK Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan 
8 kişilik bir ekip çalışmasıyla hazırlanmasını takiben sınav yürütücüleri Dr. Emel 
Gönen ve Dr. Gürsel Leblebicioğlu tarafından seçilip düzenlenmiştir.  Soruların konu 
dağılımı istatistiksel değerlendirmenin doğru yapılabilmesi açısından, önceki yıllarla 
benzer oranda olacak şekilde planlanmıştır. Soruların zorluk derecesinin,  bilginin her 
düzeyini ölçecek şekilde en kolaydan en zora her çeşit zorluktaki soruları içerecek 
şekilde olmasına dikkat edilmiştir.  Sorular, ilgili kaynakta kesin bilgi olarak sunulan 
önermeler bilginin en sade haliyle sorulmuştur. En son aşamada, yedekli olarak 
belirlenen 100 soru, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Doç. Dr. S. Ayhan Çalışkan tarafından soru yazım ilke ve önerileri açısından 
teknik analizi yapılarak yeniden düzenlenmiş, katkı ve önerileri doğrultusunda 
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UEGS sınav yürütücüleri tarafından son biçimi verilerek 2013 UEGS sınav seti 
oluşturulmuştur. 

Kaynak Kitap: Bilginin en güncel halinin öğrenilmesi amaçlandığından, 2013 
UEGS Sınavı için mümkün olduğunca yeni ama ulaşılabilir baskıların kaynak kitap 
olarak kullanılması, ortopedinin temelini ayrıntısıyla öğretecek esas kaynakları 
yanında çekirdek bilgi içeren bir kaynağın da yeralması  öngörülmüştür. Bu nedenlerle 
Review of Orthopaedics Miller  6th ed., Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics 4th ed. ve 
Campbell’s Operative Orthopaedics  11th ed. seçilmiştir. 2012 UEGS kaynakları olarak 
ise Review of Orthopaedics (Miller M, 5th Ed, 2008) ve Turek’s Orthopedics Principles 
and Their Applications (Weinstein SL, Buckwalter JA, 6th Ed, 2005) seçilmiştir. 
Kaynak belirlenen kitaplar eleştirilebilir ancak bilinmelidir ki tüm yönleriyle ideal 
olduğu konusunda hemfikir olunacak bir kitap bulmak olası görünmemektedir. Diğer 
ülkelerdeki gibi tüm makaleler ve kitaplar geçerli olacak şekilde kaynaklar serbest 
de bırakılabilir; ancak fazla sayıda kaynak kullanıldığında sorulacak soruların (soru 
tipinden bağımsız olmak üzere) yanıtları arasında farklılıklar ortaya çıkabilecektir ki 
bu sınavın “kabul edilebilirliğini” olumsuz etkileyecektir.   

Soru Tipi: Soru tipi önceki yıllarda uygulanan sınavlarda olduğu gibi “doğru-
yanlış-bilmiyorum” formatında hazırlanmış, böylelikle daha geniş kapsamlı, daha 
sade ve amaca yönelik sorular kullanılabilmiştir. Bu tip soruların şans başarı (yanıt 
bilinmediği halde doğru yanıtı bulma) oranı (%50) yüksektir. Bu nedenle rastgele 
işaretlemeyi engellemek/azaltmak için “olumsuz puanlama” (negative marking) 
uygulanmakta; bir yanlış yanıt bir doğru yanıtı eksiltmektedir. Ayrıca sınav sırasında 
adaylardan yalnızca doğru yanıtını bildikleri soruları işaretlemeleri, yanıtını 
bilmedikleri sorular için “Bilmiyorum” yanıtını işaretlemeleri istenmekte, böylelikle 
adayların kendi bilgi düzeylerine ilişkin farkındalık ve yansıtma (reflection) 
geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Aslında “doğru-yanlış” tipi soruları hatasız hazırlamak kolay değildir. Mutlak 
doğru-mutlak yanlış ifadeler kullanmak gerekir ki bu unsur (özellikle tıp bilimlerinde) 
oldukça zordur. 
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Sınavlarda kullanılacak değişik soru tiplerinin birbirlerine üstünlük ve zayıflıkları 
vardır. Doğru-yanlış tipi ve beş seçenekli tek doğru yanıtlı çoktan seçmeli soru tipi 
kıyaslandığında her iki yöntemle de güvenilir (reliable) ölçümler yapılabilmektedir 
(4). 

Buna karşın değişik seçenek sayıları (3-8 seçenek) içeren sorulardan oluşan 
mezuniyet öncesi gelişim sınavlarına ilişkin bir araştırmada tüm sınav ve eğitim yılları 
güvenilirlik (reliability) katsayıları tatmin edici düzeyde bulunduğu bildirilmiştir (5) 
(ayrıca bakınız bölüm 5F).

Schuwirth ve van der Vleuten (2004), herhangi bir soru tipinin tek başına çok 
yeterli-üstün olduğuna inanmak yerine sınav sorularının niteliğinin artırılmasına 
yönelik sınav öncesi soruların dikkatli gözden geçirilmesi ve sınav sonrası soru-
seçenek analizlerini de içeren bir kalite kontrol süreci oluşturulmasını önermektedirler 
(6).

UEGS, uygulanmaya başladığı 2009 yılından bu yana Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tıp Anabilim Dalı ile; sınavın tıp eğitimi literatüründe varolan güncel 
bilimsel bilgiler ışığında hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini için 
işbirliğini sürdürmektedir.

Sınav Gözlemcileri: TOTEK her yıl olduğu gibi, her asistanın kendi eğitim 
aldığı kurumda sınava girebilmesi için gerekli düzenlemeleri yaparak, TOTEK 
sertifikalı gözlemci ve sınav salonu için gerekli organizasyonu yapmıştır. Her 
kurumdaki sınav için, o kurumun dışından bir TOTEK sertifikalı sınav gözlemcisi 
belirlenmiştir. 2013 yılında 40 ayrı ildeki, 84 ayrı hastanenin eğitim birimlerinde aynı 
anda gerçekleştirilecek sınav için 74 TOTEK sertifikalı gözlemci görev yapmış olup, 
bir kısmı il, hatta bölge değişikliğini severek kabul etmiştir 2012 UEGS sırasında 
ise 39 ayrı ildeki, 83 ayrı hastanenin eğitim birimlerinde, 70 TOTEK sertifikalı 
gözlemci görev yapmıştır. Kendileri görevli oldukları kurumun eğitim sorumlusu ile 
irtibata geçerek, gidecekleri hastanedeki hazırlıkların tamamlanmasını sağladıkları 
gibi, kendi kurumlarının da bu sınava hazırlanmasında gereken organizasyonları 
gerçekleştirmişlerdir. Gözetmenlerimize ortopedi ve travmatoloji eğitiminin 
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gelişmesinde sağladıkları çok değerli katkıları için teşekkür ederiz. 

3. Sınav

2013 UEGS, 25 Mayıs 2013 Cumartesi günü saat 11.00-12.00 arasında 40 ildeki 
toplam 84 eğitim kurumunda toplam 725 asistanımızın katılımı ile eşzamanlı olarak 
gerçekleştirilmiştir. Sınava katılacağını bildiren eğitim kurumlarından birindeki 
asistanlar sınava katılmamıştır.  Sınav 58 Tıp Fakültesi ve 26 Sağlık Bakanlığı eğitim 
kliniğinde sınav gerçekleşmiştir (hem üniversite hem sağlık bakanlığı eğitim hastanesi 
kapsamında bulunan 4 kurum, üniversite olarak gruplanmıştır).  2013 yılı için sınava 
bireysel katılım oranı %89 olarak gerçekleşmiş gözüküyor. Bu yıl, rakamlardan da 
anlaşılacağı üzere, Türkiye’de ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimi verilen bütün 
illerdeki hastanelerin asistanlarını kapsayan bir sınav gerçekleştirilmiş oldu. 2012 
UEGS sınavı; 39 ildeki toplam 83 hastanedeki 83 eğitim biriminde (55 Tıp Fakültesi 
ve 28 Sağlık Bakanlığı eğitim kliniğinde) toplam 713 asistanımızın (%92) katılımı ile 
26 Mayıs 2012 Cumartesi günü yine eşzamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.

Kongre, rotasyon vs. gibi nedenlerle başka şehirlerde giren asistan sayısı 5’dir. 
Mevcut 816  asistandan, 21’i geçerli mazeretle, 70’i son sene veya ilk sene asistanı 
olduğu için ölçmenin  gereksiz olduğu sanısıyla,  acil nöbeti gibi  bu sınava mazeret 
olamayacak sebeplerle katılmak istememiştir. Her zaman belirttiğimiz gibi UEGS 
bir eleme, cezalandırma ya da ödül sınavı değildir. Sınav, sınanan için hiçbir zaman 
cazip değildir ancak eğitimin sadece eğitilenin insiyatifiyle yönlendirilemeyeceği bir 
gerçektir. Standardize ve yeterli bir ortopedi- travmatoloji eğitimi adına yüklenilmiş 
böylesine büyük ve yorucu bir organizasyonun hizmet ettiği değerli eğitimci ve 
asistanlarımızın,  aldıkları geri bildirimi önemseyerek yön verdiklerinin farkındayız. 
Sınava girmemek, hem asistanın hem de eğiticisinin kendilerini değerlendirerek 
eğitimlerine yön verme, gerekli tedbirleri alma ve ileriye gitme konusunda kaybı 
olacağından; katılımın maksimum olması konusunda eğitmenlerimizin daha da 
yönlendirici olması, eğitilenlerin de aynı amacı hedef edinmiş olmaları gerekmektedir.
Yine sınavın amacı eğiticiye ve eğitilenlere geri bildirim vermek olduğundan, gizlilik 
esaslarına büyük bir özen gösterilmektedir. Sınav sonuçları tıp eğitimcileri yoluyla 
gönderilmekte, TOTEK YK tarafından dahi görülmemektedir. 

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Faaliyetleri 



42

4. Değerlendirilme süreci 

Sınav sonuçlarının tamamı gözetmenler tarafından TOTBİD Genel Merkezine 
gönderildikten sonra, UEGS yürütücüleri ve TOTBİD sekreteryası tarafından olası 
demografik veri hataları kontrol edilerek düzeltilmiştir. Sınav sonrası adayların soru ve 
cevaplara itirazları için ek süre duyurusu yapılarak iletilen yorumlar değerlendirilmiş, 
ilgililere e-mail yoluyla gerekli geridönüş bildirimleri yapılmıştır. Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda önceki yıllarda da analizlerimizi yapan Doç. 
Dr. S. Ayhan Çalışkan tarafından tüm cevap anahtarları ayrıntılı değerlendirilerek, 
2013 yılı için kişisel ve kurumsal karneler hazırlanmıştır. Karnelerde bireysel sonuç 
yanında genel ortalamalar, konulara göre, kıdem yılına göre ve önceki sınav yıllarına 
göre bireysel ve genel sonuçlar yer almış, böylece eğitimci ve asistanlarımızın 
detaylı bir çıkarım yapmasına olanak sağlanmıştır. Gözetmenlerden elimize ulaşan 
cevap anahtarlarının detaylı veri haline getirilmesi 60 günde tamamlanmıştır. Ege 
Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda bireysel olarak paketlenen sonuçlar, hiç 
açılmadan TOTBİD sekreteryası aracılığıyla kargolanarak, ilgili eğitim sorumlusuna 
ve onların yoluyla da asistanlarımıza ulaştırılmıştır. 

5. Sonuçlar

5 A. Genel sonuçlar

Sınav, 25 Mayıs 2013 Cumartesi günü 40 ildeki toplam 84 eğitim biriminde 
(58 Tıp Fakültesi ve 26 Sağlık Bakanlığı eğitim klinikleri) toplam 725 asistanımızın 
katılımı ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu yıl sınava katılan 725 asistanımızın net yanıt ortalaması 24.8 olarak 
bulunmuştur. Geçmiş yıllara gore en yüksek net oranı elde edilmesi artık doğru 
yanlış formatına biraz daha alışıldığını ve hazırlanıldığını gösterebilir. Doğru yanıt 
düzeyinin (49.1) önceki dört yıldakine benzer kaldığı halde yanlışların azalıp boş 
bırakılan soruların artması (26.6)  göstermektedir ki, asistanlarımız doğru-yanlış 
sınav sisteminin en kritik kısmı olan “emin olmadan yanıtlamamak” konusunda biraz 
daha bilinçli hale gelmişlerdir. “Bilmiyorum” seçeneği, sınava giren adaylara “neyi 
bilmedikleri” konusunda da bir karar verme, bu bilgi-konu hakkında farkındalık 
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yaratma ve öğrenme fırsatı da sunmaktadır.

2013 UEGS’nınTemel İstatistikleri

2009-2013 UEGS’larına katılan aday sayılarının yıllara göre dağılımı

Kıdem Yılı 2009 2010 2011 2012 2013 TOPLAM 

1 25 130 152 161 129 597

2 18 130 147 155 152 602

3 9 106 154 146 154 569

4 23 107 120 148 144 542

5 18 134 111 99 133 495

6 8 8 12 4 13 45

TOPLAM 101 615 696 713 725 2850

UEGS 2013 sınavına katılan adayların sınav tanımlayıcı istatistikleri

UEGS 2013 Doğru* Yanlış* Boş* Net* Net %

Toplam 
Ortalama 49,1 24,3 26,6 24,8 %24,8 

Minimum 10,0 4,0 0,0 -12,0 %-12

Maksimim 82,0 52,0 85,0 70,0 %70,0

Std.Sapma 12,5 8,0 16,2 13,3 -

*Sayı
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2009-2013 yılları UEGS’larının tanımlayıcı istatistikleri

Yıl Soru* Doğru* Yanlış* Boş* Net*

2009 100 49,6 27,4 22,6 22,4

2010 100 51,9 30,0 18,2 21,9

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

2012 100 46,8 27,2 25,9 19,6

2013 100 49,1 24,3 26,6 24,8
*Sayı

5 B. Kıdem yıllarına göre 2013 UEGS sonuçları

Kıdem yıllarına göre doğru yanıt ve net yanıt sayılarında ve net % değerlerinde 
kademeli artış dikkati çekmektedir. Bu durum da beklenen ve istenen bir sonuçtur.

Kıdem yılı 
ortalamaları Doğru* Yanlış* Boş* Net* Net%

1 36,9 24,2 38,9 12,7 12,7%

2 46,6 25,9 27,5 20,7 20,7%

3 48,1 24,0 27,8 24,1 24,1%

4 54,6 23,9 21,6 30,7 30,7%

5 57,5 23,6 18,9 34,0 34,0%

6 64,5 21,4 14,1 43,2 43,2%

TOPLAM 49,1 24,3 26,6 24,8 24,8%
*Sayı

5 C. Konu bazlı sonuçlar
2013 UEGS’na ait konu bazlı sonuçlar

Omurga daha belirgin olmak üzere temel bilimler, eklem rekonstrüktif cerrahi  en 
düşük net oranının elde edildiği konular olarak izlenmektedir. 2012 ile kıyaslandığında 
(ıı maddesi) omugadaki net değişim aslında %30 pozitif oranda olup, esas olumsuzluk 
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temel bilimlerde kendini göstermektedir. Ancak bir soru birden fazla konuyu da 
içerebileceğinden istatistik anlamlılık aramak çok doğru olmayacaktır. 

2013 UEGS’na ait konu bazlı sonuçlar

Konu Başlığı

İlgili
Soru
Sayısı

Sınav  Ortalaması [Sayı] 
Net%

D Y B Net
Travma 22 12,7 5,1 4,2 7,7 35%
Pediatrik Ortopedi 19 9,4 3,9 5,8 5,5 29%
Eklem rekons cerrahi 12 5,7 3,2 3,1 2,5 21%
Spor-Artroskopi 14 7,6 2,8 3,6 4,8 34%
Ortopedik onkoloji - TM 3 1,5 0,6 0,8 0,9 29%
Alt Ekstremite 18 9,5 4,3 4,2 5,1 28%
Kalça 17 7,7 4,4 4,9 3,3 20%
Diz 15 7,8 3,4 3,8 4,4 29%
Ayak-Ayak Bileği 6 3,4 1,3 1,3 2,1 35%
Üst Ekstremite 20 10,7 5,0 4,3 5,7 28%
Omuz-Dirsek 15 7,9 3,0 4,1 4,9 33%
El-El Bileği 13 6,8 3,3 2,9 3,6 27%
Omurga 10 3,9 2,4 3,7 1,4 14%
Genel Ortopedi ve Sistemik 
hastalıklar 3 1,4 0,9 0,7 0,5 15%

Temel bilimler 13 5,8 3,3 3,9 2,6 20%
 
Toplam* 200 102 47 51 55 27%

*Sınavdaki bazı sorular birden fazla konu ile ilgilidir.
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5 D. UEGS sorularının zorluk ayırıcılık incelemeleri: 

Zorluk; ilgili sorunun doğru yanıtlanma oranı; ayırıcılık ise sorunun bilen ve 
bilmeyeni adayları birbirinden ayırt etme gücüdür. 2013 UEGS sorularının yapılan 
soru-seçenek analizlerinde dengeli bir dağılımda ve %63 sorunun, önerilen zorluk 
ayırıcılık değerlerine sahip olduğu saptanmıştır. Bu değerler 2009-2012 yılları 
arasındaki sınavlarda sırasıyla, %592009, %542010, %562011, %522012 saptanmıştır. 
Sınavların, çok zordan çok kolaya kadar her derecede zorluk içeren ve ayırıcılığı 
uygun sorulardan oluşması idealidir. Bu yılın sonuçlarına baktığımızda önceki yıla 
göre çok zor ve çok kolay soruları belli bir oranda içermekle birlikte sayıları biraz 
daha azaltılarak diğer gruplara dağıtılarak ideale yaklaşıldığı  farkedilmektedir. Yine 
de, bu analiz sonucu sınavın uygulandığı grupların farklı seviyelerine bağımlıdır. 
Ayrıca ilk kez sorulacak sorular için de soruların zorluk ve ayırıcılıklarını tahmin 
etmek zordur.   

2013 UEGS’na ait soruların zorluk ayırıcılık incelemeleri

UEGS 2013 AYIRICILIK

ZORLUK ÇOK İYİ İYİ SINIRDA ZAYIF TOPLAM

ÇOK ZOR 1 8 4 4 17

KABUL ÜSTS 6 6 2 1 15

ÖNERİLEN 11 2 1 5 19

KABUL ALTS 21 11 3 1 36

ÇOK KOLAY 1 2 5 5 13

TOPLAM 40 29 15 16 100
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2012 UEGS’na ait soruların zorluk ayırıcılık incelemeleri

UEGS 2012 AYIRICILIK

ZORLUK ÇOK İYİ İYİ SINIRDA ZAYIF TOPLAM

ÇOK ZOR 6 5 11 3 25

KABUL ÜSTS 5 2 2 0 9

ÖNERİLEN 7 2 1 2 12

KABUL ALTS 11 15 7 4 37

ÇOK KOLAY 2 5 3 7 17

TOPLAM 31 29 24 16 100

5 E. Soru seçenek analizi 

UEGS’nin Tıp Eğitimcileri tarafından yapılan analizleri sadece bireysel veya 
kıdem yılına göre sonuçlar, konu, zorluk, ayırıcılık, geçmiş yıllarla kıyaslama 
değerlendirmelerinin yanısıra soru-seçenek analizini de kapsamaktadır. Her sorunun 
işaretlenen her şıkkının oranına göre o sorunun algılanması, cevap anahtarı ve daha 
pek çok ayrıntı ile ilgili bazı bilgiler elde edilebilmektedir. Yine de - başka bir sınavda 
aynı soru farklı bir grup aday tarafından yanıtlanınca çok çok farklı çıkabileceğinden- 
bu konuda genelleme yapmak önerilmez, yani  sadece teknik bilgi verir ve mutlaka 
soru içeriği ile beraber değerlendirilmelidir. O nedenle bu konudaki ayrıntılı tabloların 
dökümlerine bu raporda yer verilmemiştir.

5 F. Sınavın geçerliliği ve güvenirliği

Geçerlilik (validity); bir ölçme aracının, ölçülmek isteneni gerçekte ölçüp 
ölçemediğini ifade eder (7).  Bir ölçme aracının geçerliliğine ilişkin, kapsam, ölçüt ve 
yapı geçerliliği olmak üzere üç tip geçerlilikten bahsedilebilir. Ancak son dönemde -ve 
özellikle tıp eğitimi alanında- ölçme değerlendirme süreçlerinde yapı geçerliliğinin 
(construct validity) daha ön planda tutulması gerektiği belirtilmektedir (8). 

Güvenirlik (reliability) ise, bir ölçme sonuna elde edilen skorların 
tekrarlanabilirliğini ifade eder (9). Yazılı sınav puanlarının tekrarlanabilirliğini ortaya 
koymak genellikle “iç tutarlılık”tan (internal consistency) yararlanılır ve bu da ile 
Cronbach alfa (α) katsayısı veya Kuder-Richardson 20 (KR 20) formülü ile yapılır (10). 
Güvenirlik, 0 (güvenilir olmayan) ile 1 (mükemmel güvenirlik) arasında bir katsayı 
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ile ifade edilir. Genellikle, en düşük kabul edilebilir değer 0.80 olarak belirtilse de 
sınavın yapılış amacına göre bu değer daha düşük veya daha yüksek olabilir. Örneğin 
yeterlik/yetkilendirme (licensing) sınavlarında daha yüksek olmalıdır  (9).

Sınav katılımcılarına gelişimleri hakkında bilgi ve geri bildirim vermek için 
kullanılan biçimlendirici (formatif-gelişim sınavı) sınavlarda ise 0.70-0.79 aralığında 
olmasının kabul edilebilir olduğu bildirilmekte, ders başarı testlerinde 0.50-0.60 
düzeyine kadar düşebileceğini de belirten görüşler bulunmaktadır (10,11).

UEGS’nin 2009-2013 yıllarında yapılan sınavlarının Cronbach alfa 
katsayıları sırasıyla α2009=0.88, α2010=0.83, α2011=0.83, α2012=0.87, α2013=0.88 olarak 
ve literatürde önerilen kabul edilebilir değerin üzerinde bulunmuştur (9). Ayrıca 
her bir sınav yılındaki kıdem yıllarına ait sınav net yanıt (doğru -eksi- yanlış yanıt) 
ortalamaları hesaplanmıştır. Eğitim (kıdem) yılı arttıkça bilginin gelişimi (net ortalama 
değerlerindeki artış) yapı geçerliliğinin bir göstergesi olarak kullanılmış, özellikle 
UEGS’nın Türkiye çapında uygulanmaya başlandığı 2010 yılından itibaren tüm 
sınavlarda kıdem yılları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar saptanmıştır (3).
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Bölüm 6: Çıkarım

2012 ve 2013 yıllarında UEGS katılımcı sayısı  700’ü aşan sayılara ulaşmıştır. 
Her adayın kendi kurumunda girmesi, her kurumun kendi dışında ve TOTEK belgesi 
sahibi gözetmenler tarafından sınava alınması için uğraşılan, yine karşılıklı yoğun 
iletişimle tamamen işbirliği ve  gönüllüğe dayalı, çok büyük bir organizasyon 
gerektirmiştir. Tüm bu zorluklarına karşın yoğun bir katılımla, ayrıntılı değerlendirme 
ve istatistiklerin bizlere verdiği sonuçlarla başarılı ve istenilen özelliklerde bir sınav 
olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Sınav sonuçlarının değerlendirme ve dağıtımı aşamasında gizliliğe büyük dikkat 
ve özen gösterilmektedir. UEGS ile ilgili tüm analiz ve raporlama işlemleri, Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı sorumluluğunda yapılmaktadır. 
Bu nedenle sınav sonuç ve analizlerinden en fazla yararlanacağını düşündüğümüz 
ortopedi ve travmatoloji eğitimi alan asistanlarımız ve kurumların eğitim 
sorumlularının, sınava katılımda bir sakınca görmeyerek bu fırsatı değerlendirmelerini 
öneriyoruz.
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2012 YETERLİK SINAVI 

Dr. İlhami Kuru

2011 TOTEK Yönetim Kurulu seçiminden sonra Dr. Teoman Benli’ nin ayrılması 
ile boşalan TOTEK Yeterlik Sınav Komisyonu Başkanlığı görevine Dr. İlhami Kuru 
atanmıştır.  TOTEK yönetim kurulu toplantılarında 1. aşama sınavının 11 Kasım 
2012 de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 2. aşamanın ise 9 Aralık 2012 de Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde yapılması uygun görülmüştür. Birinci aşama sınavı 
Ege Üniversitesi ile daha önce yapılan anlaşma doğrultusunda Tıp Eğitimi AB Dalı 
tarafından yapılmakta ve TOTBİD tarafından bu hizmet için Ege Üniversitesine bir 
ücret ödenmektedir. İkinci aşama sınavının daha önceki senelerde TOTBİD genel 
merkezinde yapılması sırasında çıkan sorunlar (kalabalık, gürültü, soruların sınav 
bitmeden tartışılması sırasında gizlilik ihlali vb) nedeniyle bu aşamanın daha geniş 
ve sınav şartlarına daha uygun bir alanda yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsü ile yapılan görüşmeler sonunda 
ve Prof. Dr. İbrahim Tekdemir’in kişisel çaba ve desteği ile sınavın 2. aşamasının 
yeri değiştirilmiştir.  Ancak Ankara Üniversitesi ile bir anlaşmamız yoktur ve her iki 
kurum arasında hizmet bedeli bakımından bir anlaşma yapılması uygun olacaktır.  

Birinci aşama için 2002 yılından itibaren,  çoktan seçmeli sınav yapılmaktadır. 
Bu sınavda  sorulan bilgilerin çekirdek eğitim programının dışına çıkmamasına, 
uzmanlık üstü dallara ait bilgiler içermemesine ve birden çok çeldirici içermemesine  
dikkat edilmektedir. Soruların en az % 60’ına doğru cevap verebilen adaylar  başarılı 
olarak kabul edilmektedir. 

 Güncel bilgiyi de sınayabilmek üzere TOTEK Yönetim Kurulunun kararı ile 2 
kaynak kitap değiştirilerek, aşağıda belirtilen kitaplar kaynak kitap olarak belirlenmiş 
ve ortopod’tan tüm adaylara duyurulmuştur:

1. Campbell’s Operative Orthopaedics (İngilizcesi ve Türkçe Çevirisi) 11th ed 
(2008 basım)

2. Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics 4th ed (2008 basım) 

3. Orthopaedic Basic Science 3rd ed (2007 basım) 
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4. Rockwood’s Fractures in Adults 7th ed (2010 basım)

5. OKU 10 Orthopaedic Knowledge Update 9th ed (2011 basım).

Sınav hazırlığı aşamasında ortopedi ve travmatoloji ile ilgili tüm dernek 
ve şubelere bir mektup gönderilerek yeterlik sınavı havuzuna katkı sağlamaları 
istenmiştir. Ayrıca TOTEK Meclisi üyelerinden soru hazırlamaları istenmiş ve bir 
soru havuzu oluşturulmuştur. 

Sınav sorularının seçiminde öncelikle çekirdek eğitim programı kapsamındaki 
tüm konuların içerilmesine ve alanların ağırlıkları oranında soru sayısıyla sınanmasına 
dikkat edilmiştir. Temel Bilimler alanında 10, Pediatrik Ortopedi alanında 13, Travma 
alanında 30, Üst Ekstremite Cerrahisi  alanında 11, Alt Ekstremite Cerrahisi alanında 
11, Artroskopik Cerrahi ve Spor Travmatolojisi alanında 6, Erişkin Rekonstrüktif 
Cerrahi ve Artroplasti alanında 6, Omurga Cerrahisi alanında 6, Kas İskelet Sisitemi 
Enfeksiyonları 3 ve Tümörleri alanında 4, olmak üzere toplam 100 soru sorulmuştur. 
Yukarıda soru adetleri belirlenen alanların kendi içinde de konu başlıkları belirlenip 
çekirdek müfredat programındaki her konudan soru sorulmaya çalışılmış ve adaylara 
TOTBİD web sayfasından ve orthopod’dan duyurulmuştur. Sorular zorluk derecelerine 
göre eşit olacak şekilde kolay, orta ve zor olarak değerlendirilmiş ve sınav sorularının 
cevaplanma ortalamasının %60 olması öngörülmüştür. Tüm sorular için zorluk 
dereceleri öncelikle soruyu hazırlayan TOTEK üyesi tarafından belirlenmiştir. Sınav 
komisyonu her bir soruyu tekrar inceleyerek zorluk derecesini değerlendirmiştir. 
Sorular sınav komisyon başkanı ve TOTEK yönetim kurulu üyeleri tarafından 
birkaç oturumda seçilmiştir. Geçmiş yıllardan havuzda olan sorular yeni kaynaklara 
göre yeniden gözden geçirilmiş vesoru havuzu güncellenmiştir. Ayrıca itirazlar 
nedenleriniminimalize etmek için 3 ayrı kişi tarafından tekrar kaynak doğrulamaları 
yapılmış ve bir deneme sınavı yapılarak aksayan yönler saptanmaya çalışılmıştır.

Seçilen 100 soru,  Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Dr. Halil 
İbrahim Durak’a iletilmiştir. Sorular; çoktan seçmeli soru hazırlama ilkeri, gramer 
ve anlam-dil açılarından Dr. Durak tarafından değerlendirilmiş, bu aşamada 1 soru 
değiştirilmiş ve yaklaşık 10 soruda ufak düzeltmeler yapılmıştır. Resimli sorularda 
resimlerin netliği konusunda aşırı dikkatli olunması konusunda fikir birliği içinde 
olunmuştur. 11 Kasım 2012 tarihinde İzmir’de 1. Sınav gerçekleştirilmiştir. Sınava 
162 başvuru olmuştur. 136 kişi sınava katılmıştır. Bu yıl ilk kez 1. aşama sınavına son 
sene asistanları da katılmışlardır. Toplam 13 asistan sınava girmiştir. 52 kişi (%39,4) 
60 ve üzeri not alarak başarılı olmuş ve 2. aşama sınavına girmeye hak kazanmıştır. 
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Sınavı geçen 5 asistanın başarısına dikkat çekmek açısından, asistanların başarılı olma 
yüzdesi (%38,5) uzmanların başarı yüzdesine (%38,2) eşit oluşu dikkate değerdir. 
Ortalama not 57 (37-71) olarak saptanmıştır. Sınavda TOTEK Yönetim Kurulu da 
bulunmuştur. Sınav sonrası soru kitapçıkları adaylarda kalmış cevaplar aynı gün 
TOTBİD sayfasında yayınlanmıştır.

Sınav sonrası gelen itirazlar değerlendirildiğinde 4 sorunun (soru 55, 63, 66, 75) 
cevap anahtarında kayma olduğu ve 5 adet sorunun bazı soru kağıtlarında resim baskı 
kalitesinin düşük olduğu görülmüştür. Sonuç olarak şıkların doğru biçimiyle tekrar 
değerlendirme yapılmış ve resim baskı kalitesi iyi olmayan 5 soruyu (soru 15, 16, 40, 
44, 75) herkesin doğru yaptığı varsayılarak hesaplama yapılmıştır. Ege Üniversitesi 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile gelecek yıllarda yapılan sınavlarda ve anlaşmamızda bu 
konunun üzerinde durulmalı ve tekrarından kaçınılmalıdır.

Şıkları değişen sorulara oldukça fazla sayıda itiraz olmuştur. Bu itirazlar yukarıda 
belirtildiği gibi giderilmiştir. 2 soruda (soru 41 ve 81) kaynak kitaplara göre çapraz 
doğrulamada 2 doğru şık olduğu saptanmış ve bu sorulara her iki şıktan  (iki soruda da 
a ve b şıkları) birini işaretleyen adayın cevabı doğru kabul edilmiştir. Diğer itirazlara 
yanıtlar soruyu hazırlayan TOTEK üyesi tarafından verilmiş ve TOTBİD sayfasında 
yayınlanmıştır.

Daha önceki yıllara göre yeterlik sınavı sonuçları benzerlik göstermektedir:

Sınav başarısı /%)1. Sınav başarısı (%)2. 
2006 31,8 89,3
2007 54,4 83,6
2008 32,9 78,9
2009 29,7 84,4
2010 79,8 54,8
2011 40,2 61,3
2012 39,4 86,7
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Dr. Durak’ın gönderdiği sınav sonuç raporuna göre sorularımızın zorluk ve 
ayırıcılık özeti aşağıda görülmektedir. 

AYIRICILIK

ZORLUK ÇOK İYİ İYİ SINIRDA ZAYIF TOPLAM

ÇOK ZOR 0 2 2 10 14

KABUL ÜSTS 4 4 5 3 16

ÖNERİLEN 4 2 3 0 9

KABUL ALTS 1 4 9 12 26

ÇOK KOLAY 1 5 12 17 35

TOPLAM 10 17 31 42 100

Bu tabloya göre sorularımızın çoğu önerilen zorluk düzeyinde olmadığı gibi, 
sınırda ve zayıf ayırıcılık düzeyindeki sorularımız daha fazladır. 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 sorulur, 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 soruların yarısının zayıf ayırıcılık indeksine sahip olması, 
“SINIRDA”, “İYİ” ve “ÇOK İYİ” ayrıcılık indeksine sahip sorularında % 20 altında 
yer alması önerilmektedir. Bu durum soru havuzumuzun büyüklüğü ile aşılabilir. Bu 
konuda Dr. Durak’ın önerdiği gibi diğer branşlarda olduğu gibi (Radyasyon onkolojisi, 
KBB gibi) Ege Tıp Tıp Eğitimi AB Dalı ile çalışılabilir. Bu durumda soru havuzuna 
şifresi olan her TOTEK üyesi soru ekleyebilecek, soru havuzu sürekli büyüyecek ve 
zorluk ve ayırıcılık konusunda eşit dağılımda sorular kolaylıkla seçilebilecektir. Bu 
nedenle Ege Ü. Tıp Fak. Tıp Eğitimi AB Dalı ile hizmet bedeli karşılığında bir anlaşma 
yapılabilir . Bu konuda Dr. Durak 1. Aşama sınav sırasında TOTEK Yönetim Kuruluna 
diğer uzmanlık derneklerinin deneyimleri  üzerinden bilgilendirme yapmıştır.Sorulara 
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verilen cevaplar ve alanlara göre başarı incelendiğinde üzerinde durulması gereken 
birkaç nokta vardır:

Temel bilimlerde ortalama doğru cevap verme yüzdesi %55 tir. Özellikle 1. 
stres, elastik modülüs, enerji konusunda sorulan soruda yanlış olan şık çok 
yüksek oranda cevaplanmıştır (%51), doğru cevap yüzdesi çok düşüktür 
(%13). Temel bilimler kursunda üzerinde durulmalıdır.

Çocuk travma sorularında ortalama doğru cevap verme yüzdesi %52 dir. 2. 
Kırıkların kabul edilebilir dizilimleri konusunda hatalı cevaplama yüksektir. 

Erişkin travma sorularında ortalama doğru cevap verme yüzdesi %62 dir. 3. 
Elbileği perilunat çıkıklar konusu iyi bilinmemektedir.

Tümör – enfeksiyon sorularında ortalama doğru cevap verme yüzdesi %51dir. 4. 
Subakut osteomyelit ayırıcı tanısı üzerinde durulmalıdır.

Spor yaralanmaları – artroskopi sorularında ortalama doğru cevap verme 5. 
yüzdesi %56 dır. Kronik kompartman sendromu tanısı yanlış bilinmektedir.

Üst ekstremite cerrahisi sorularında ortalama doğru cevap verme yüzdesi 6. 
%59 dur. Elbileği ileri dönem artrozu (SNAC, SLAC) ve brakial pleksus 
konularına önem verilmelidir.

Alt ekstremite cerrahisi sorularında ortalama doğru cevap verme yüzdesi %44 7. 
dür. Bir yıl önce bu alan başarısı gene oldukça düşüktür. MRI görüntüleme 
sekansları ve ameliyat öncesi ayak sterilizasyonu ile ilgili çok düşük oranda 
doğru cevap nedeniyle düşük görünmektedir.

Vertebra cerrahisi sorularında ortalama doğru cevap verme yüzdesi %40 dır. 8. 
Başarının en düşük olduğu alan budur. Oysa bir önceki yıl en başarılı alan 
gene bu alandır. Muayene, nöromuskuler skolyoz konusunda eksikler vardır. 
Bulbokavernöz refleks ve anlamı büyük bir yüzdeyle bilinmemektedir.

Rekonstrüktif cerrahi sorularında ortalama doğru cevap verme yüzdesi %66 9. 
dır. Başarının en yüksek olduğu alan budur.

 Pediatrik ortopedi sorularında ortalama doğru cevap verme yüzdesi %55 dir. 10. 
Perthes ve nöromuskuler hastalıklar konularına ağırlık verilmelidir. 
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Alanlara göre 136 kişinin başvurduğu sınavda ortalama doğru sayıları ve 
yüzdeleri aşağıdaki tabloda özetlenebilir: 

Konu
Soru 
sayısı

Doğru Yanıt Ortalaması

Sayı (%)

Temel Bilimler 10 75 (17-102) 55%

Çocuk Travma 13 71 (19-108) 52%

Erişkin Travma 17 84 (36-128) 62%

Pediatrik Ortopedi 13 75 (42-123) 55%

Üst ekstremite ve el cerrahisi 11 79 (26-123) 59%

Alt ekstremite ve ayak cerrahisi 11 60 (5-96) 44%

Rekonstrüktif cerrahi 6 90 (52-129) 66%

Artroskopi ve Spor Trav. 6 77 (22-109) 56%

Omurga 6 55 (26-95) 40%

Enfeksiyon ve Tümörler 7 69 (36-88) 51%

TOPLAM 100 74 (5-129) 54%

Birinci aşama sınavı için sonuç olarak;

1. 2012 yılı TOTEK Yeterlik sınavı 1. aşama Sınavında belirlenen 60 puan 
barajını 136 kişiden 52 si  geçmiş, 84 kişi sınavda başarısız olmuştur. 
Adayların 13 ü asistan olup 5 i başarılı olmuştur. Buna göre sınav başarısı 
% 39,4,  ortalama puan  57 en düşük puan 37, en yüksek puan 71 olarak 
belirlenmiştir. 

2. Ege Tıp Tıp Eğitimi AB Dalı ile resimli sorular ve soruların dizilimiyle 
ilgili problemler yaşanmıştır. Sonuç olarak 5 soru iptal edilmiş ve 4 soru 
yeniden cevap şıkkı değiştirilerek değerlendirmeye alınmıştır. Bu durum 
eleştiri almamıza neden olmuştur. İleriki yıllarda bu durumun göz 
önünde bulundurulması ve gerekli denetlemeler ile önlenmesi gerekir.

3. Sınav için soru toplama sıkıntısı bu sene de yaşanmıştır. Bu nedenle 
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her alanda ilgili alt derneklerden soru hazırlaması için bir kişi 
görevlendirmesi istenmiştir. Birkaç dernekten bu konuda birer kişi 
atanmış ve hazırladıkları sorular alınmıştır. 2013 yılı sınavı için 
değerlendirilecektir, fakat yinede uygun sayıda soruya ulaşılamamıştır.

4. 2013 yılı sınav tarihleri, milli kongre tarihleri gözönüne alınarak kısa süre 
içinde belirlenmelidir.
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2012 YETERLİK SINAVI 2. AŞAMA

İkinci aşama sınavı, 9 Aralık 2012 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
yapılmıştır. Daha önceki yıllarda TOTBİD genel merkezinde yapılan sınavlarda 
gelişen olumsuzluklar nedeniyle sınav, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi 
AB Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Tekdemir’in desteği ile bu bölümde yapılmıştır. 
1. Sınavda başarılı olan asistanlar sınava uzman olduktan sonra gireceklerdir. Daha 
önceki yıllarda sorulan 5 adet CORE sorusu çok yüksek oranda iptal edildiğinden bu 
yıl azaltılmış ve ikiye indirilmiştir. Bilgisayar üzerinde kart açma soruları toplam 22 
adet bilgisayarda İRİS interaktif şirketi tarafından düzenlenmiştir. 9 istasyon sorusu 
hazırlanmış ve sınav geçme barajı, en fazla  2 istasyonda başarısız olunması  ve sınav 
ortalama puanının 50 ve üzerinde olması şeklinde belirlenmiştir. Her istasyon için 
başarı sınırı ise 50 ve üstü olarak saptanmıştır. Sınava 60 kişi katılmış ve 52 kişi 
başarılı olmuştur. Sınav başarısı %87 dir.

İkinci sınavda görev dağılımı ve işleyişinde görev alan meslektaşlarımızın 
isimleri şöyledir: 

Anatomi •	 Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, Doç. Dr. Ali Fırat Esmer, Doç. Dr. 
Nihal Apaydın, Doç. Dr. Halil İbrahim Bekler, Doç. Dr. Tülin Şen

Sınav yönlendiriciler•	 : Prof. Dr. İlhami Kuru, Yard. Doç. Dr. Orçun Şahin, 
Dr. Özgür Yıldırım, Dr. Murat Gülçek, Dr. Murat Demirel

ONAM MUAYENE
CERRAHİ 
BECERİ

CERRAHİ 
PLANLAMA

1 Prof. Dr. 
İrfan Esenkaya

Prof. Dr. 
Gürsel Leblebicioğlu

Doç. Dr. 
Emel Gönen

Prof. Dr. 
Önder Kılıçoğlu

2 Doç. Dr. 
Tuğrul Eren

Prof. Dr. 
Esat Kıter

Doç. Dr. 
Alpaslan Şenköylü

Doç. Dr. 
Rahmi Can Akgün

3 Doç. Dr. 
Fuad Öken

Doç. Dr. 
Şadan Ay

Doç. Dr. 
Cem Aktekin

Doç. Dr. 
Ömür Çağlar

4 Doç. Dr. 
Akif M. Öztürk

Yard. Doç. Dr. 
Akın Üzümcügil

Doç. Dr. 
Salih Marangoz

Doç. Dr. 
Berk Güçlü
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Sınav sonuçlarının girilmesi:•	

Prof. Dr. Volkan Öztuna, Prof. Dr. Feza Korkusuz, Prof. Dr. Teoman Benli, Prof. 
Dr. İlhami Kuru, TOTEK personeli Selin Sümer, Emre Aktuna ve Ercan Murat.

Sınavda sorulmak üzere hazırlanan ve TOTEK yönetim kurulunca seçilen sorular 
şunlardır:

Anatomi: Doç. Dr. Ali Fırat Esmer ve Doç. Dr. Tülin Şen tarafından 1. 
hazırlanmıştır. 16 adet oluşumun maket ve kadavralar üzerinde adaylardan 
tanıması ve yazmaları istenmiştir. Bu istasyonda 1 aday başarısız olmuştur.

Radyoloji: Prof. Dr. N. Çağla Turhan (Başkent Üniv. Radyoloji AB Dalı) 2. 
tarafından hazırlanmıştır. 15 adet görüntünün klinik bilgi eşliğinde tanınması 
istenmiştir. Bu istasyonda 5 aday başarısız olmuştur.

Klinik-Cerrahi bulguların Tanınması: Prof. Dr. İlhami Kuru ve Doç. Dr. Önder 3. 
Kalenderer tarafından hazırlanmıştır. 15 adet görüntünün klinik bilgi eşliğinde 
tanınması istenmiştir. Bu istasyonda hiçbir aday başarısız olmamıştır.

CORE 1: “Vertebra Travması” alanında Prof. Dr. Teoman Benli tarafından 4. 
hazırlanmıştır. Bir kart açma sorusu olup yanlış cevaplarda aday eksi puan 
almıştır. Bu istasyonda 19 aday başarısız olmuştur.

CORE 2: Tümör alanında Prof. Dr. Esat Kıter tarafından hazırlanmıştır. 5. 
Bir kart açma sorusu olup yanlış cevaplarda aday eksi puan almıştır. Bu 
istasyonda 16 aday başarısız olmuştur.

Onam: “Travma” alanında Prof. Dr. Volkan Öztuna tarafından hazırlanmıştır. 6. 
İstasyon 4 öğretim üyesi tarafından, 4 ayrı odada denekler üzerinde hasta 
yakınına bilgi verecek şekilde düzenlenmiştir. Bu istasyon Prof. Dr. İrfan 
Esenkaya, Prof. Dr. Teoman Benli, Doç. Dr. Fuad Öken ve Doç. Dr. Akif 
Muhtar Öztürk tarafından yapılmıştır. Bu alanda 1 aday başarısız olmuştur.

Muayene: “Üst ekstremite” alanında dirsek muayenesi olarak Prof. Dr. Gürsel 7. 
Leblebicioğlu tarafından hazırlanmıştır.  İstasyon 4 öğretim üyesi tarafından, 
4 ayrı odada hasta muayenesi şeklinde  düzenlenmiştir. Bu istasyon Prof. 
Dr. Gürsel Leblebicioğlu, Prof. Dr. Esat Kıter, Doç. Dr Şadan Ay ve Yard. 
Doç. Dr. Akın Üzümcügil tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu alanda 2 aday 
başarısız olmuştur.
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Cerrahi Planlama: “Ayak cerrahisi” alanında Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu 8. 
tarafından hazırlanmıştır. İstasyon 4 öğretim üyesi tarafından, 4 ayrı odada 
halluks valgus cerrahisi öncesi planlama şeklinde grafi üzerinde açı ölçümü 
şeklinde  düzenlenmiştir. Bu istasyon Prof. Dr.  Önder Kılıçoğlu, Doç. Dr. 
Rahmi Can Akgün, Doç. Dr. Ömür Çağlar ve Doç. Dr. Berk Güçlü tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu alanda 17 aday başarısız olmuştur.

Cerrahi beceri: “Pediatrik ortopedi” alanında Doç. Dr. Emel Gönen tarafından 9. 
hazırlanmıştır. İstasyon 4 öğretim üyesi tarafından 4 ayrı odada PEV 
maketi üzerinde manüplasyon ve alçılama tekniği şeklinde  düzenlenmiştir. 
Maketlerin temini ve abduksiyon cihazlarının sağlanması tamamen Dr. Gönen 
tarafından yapılmıştır. Bu istasyon Doç. Dr. Emel Gönen, Doç. Dr. Alpaslan 
Şenköylü, Doç. Dr. Salih Marangoz ve Doç. Dr. Cem Nuri Aktekin tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu alanda 7 aday başarısız olmuştur.

Muayene ve onam istasyonlarında toplam 8 adet personel model olarak görev 
yapmıştır. Ana kumanda merkezinde sınav sonuçları eşzamanlı olarak girilmiştir. 
Burada Prof. Dr. Volkan Öztuna, Prof. Dr. Feza Korkusuz ve Prof. Dr. Teoman Benli 
görev almışlardır. Tüm sınav boyunca anatomi personeli ve anatomi AB Dalı öğretim 
üyelerinden Doç. Dr. Ali Fırat Esmer, Doç. Dr. Halil İbrahim Bekler ve Doç. Dr. Tülin 
Şen bizden yardımlarını esirgememiş ve anatomi dışındaki tüm aşamalara da bizzat 
destek vermişlerdir.
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İkinci sınavla ilgili alanlara göre ortalama değerler şöyle özetlenebilir:

ortalama En 
düşük

En 
Yüksek

Başarılı 
aday

Başarısız 
aday

CORE 1Vertebra 56 15 100 41 19

CORE 2 TÜMÖR 50 -30 80 44 16

Klinik-Cerrahi Bulgu 81 67 100 60 0

Radyoloji 73 20 100 55 5

Muayene 73 53 100 58 2

Onam 77 51 100 59 1

Cerrahi beceri 69 0 100 53 7

Cerrahi Planlama 58 0 96 43 17

Anatomi 74 19 54 59 1

TÜM ALANLAR 68 -30 100 52 (%87) 8

Sonuç olarak;

İkinci basamak sınavı oldukça başarılıdır ve diğer yıllarla benzer ortalamaya 1. 
sahiptir.

Hiçbir istasyon iptal edilmemiş, bütün istasyonlar uygun düzeyde 2. 
çalışmıştır.

Geçen yıllarda TOTBİD binasında yapılan sınavlarda karşılaştığımız sorunlar 3. 
yaşanmamıştır.

Ankara Ü. Anatomi AB Dalı olağanüstü destek sağlamıştır. Gelecek yıllarda 4. 
da aynı şekilde destek vereceklerini ifade etmişlerdir.

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Faaliyetleri 



64

2013 YETERLİK SINAVI 

1. Aşama 

Yapılan TOTEK yönetim Kurulu toplantılarında 1. Aşama sınavının 29 Eylül 
2013 tarihinde 2. Aşamanın ise 24 Kasım 2013 tarihinde yapılması uygun görülmüştür. 
Bu yıl daha önceki yıllardan farklı olarak 3 ayrı ilde 1. sınav gerçekleştirilmiştir. 
Daha önceki yıllarda ulaşım zorlukları nedeniyle sınava başvurarak katılmayan aday 
sayısı bu yıl oldukça azalmıştır. Ankara (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi), İstanbul 
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi), ve İzmir’ de (Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi) 29 Eylül 2013 tarihinde yapılan sınava 148 kişi başvurmuş ve 142’si sınava 
katılmıştır (Tablo 1). Sınava katılan asitan sayısı 22, uzman sayısı 120 dir. Katılan 
asistan sayısı geçen yıla oranla %40 artmıştır. Geçen yıl sınava başvurarak daha sonra 
katılmayan kişi sayısı 26 iken bu yıl bu sayı 6’dır. Bunun sınavın 3 ayrı merkezde 
yapılmasının önemli, olumlu bir sonucu olduğu kanısındayım. Daha sonraki yıllarda 
merkez sayısı özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinden eklemeler yapılarak artırılabilir 
düşüncesindeyim.

Tablo 1: Sınava katılım sayıları

Başvuru sayısı Katılan kişi sayısı

UZMAN ASİSTAN

İstanbul 80 70 8

Ankara 51 40 9

İzmir 17 10 5

TOPLAM 148 120 22

Birinci aşama için 2002 yılından itibaren yapılandırılmış çoktan seçmeli sınav 
yapılmaktadır. Birinci sınav sonucunda yeterli olduğu düşünülen adayın soruların 
en az % 60’ına doğru cevap verebilmesi öngörülmektedir. Bu amaçlarla TOTEK 
üyelerinden ve gene daha önceki yıllardan farklı olarak alt dal derneklerinden soru 
hazırlamaları istenmiş ve bir soru havuzu oluşturularak sınav soruları buradan 
seçilmiştir. Herbir alt dal derneği sınav komisyonu için bir üyesini görevlendirmiştir 
(Tablo 2). Bu üyelerden gelen sorular havuza eklenmiş ve daha sonra TOTEK yönetim 
kurulu tarafından seçilmiştir. 
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Gene bu amaçlar doğrultusunda güncel bilgiyi de sınayabilmek üzere  TOTEK 
Yönetim Kurulunun kararı ile  kaynak kitaplar aşağıdaki gibi belirlenmiş ve TOTBİD 
Çocuk Ortopedisi kitabı da bu yıl ki kaynak kitaplar arasına  eklenmiştir.  Ayrıca 
bu yıl çıkan 2013 Campbell’s Operative Orthopaedics’ in daha çok gelecek yıl 
kaynak kitap olarak eklenmesi fakat bu yıl da kaynak kitaplar arasında benimsenmesi 
kararlaştırılmıştır. Bu yıl belirlenmiş kaynak kitaplar aşağıdaki gibidir: 

1. Campbell’s Operative Orthopaedics (İngilizcesi ve Türkçe Çevirisi) 11th ed 
(2008 basım) 

2. Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics 4th ed (2008 basım) 
3. Orthopaedic Basic Science 3rd ed (2007 basım) 
4. Rockwood’s Fractures in Adults 7th ed (2010 basım)
5. OKU 10 Orthopaedic Knowledge Update (2011 basım).
6. TOTBİD, Çocuk Ortopedisi

Sınavın öncelikle Çekirdek Eğitim Programı kapsamındaki konuları içermesine 
uzman düzeyinde olmasına dikkat edilerek 100 adet soru seçilmiştir. Seçilen soruların 
sayıları şöyledir: 

Temel Bilimler alanında 10, 
Pediatrik Ortopedi alanında 13, 
Travma alanında 30, 
Üst Ekstremite Cerrahisi  alanında 11, 
Alt Ekstremite Cerrahisi alanında 11, 
Artroskopik Cerrahi ve Spor Travmatolojisi alanında 6, 
Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi ve Artroplasti alanında 6, 
Omurga Cerrahisi alanında 6, 
Kas İskelet Sisitemi Enfeksiyonları 3 ve Tümörleri alanında 4, olmak üzere 

toplam 100 soru.

Yukarıda soru adetleri belirlenen alanlarda kendi içinde de konu başlıkları 
belirlenip çekirdek müfredat programındaki her konudan soru sorulmaya çalışılmış 
ve adaylara TOTBİD web sayfasından ve orthopod’dan duyurulmuştur. Sorular 
zorluk derecelerine göre eşit olacak şekilde kolay(%30), orta(%40) ve zor(%30) 
olarak değerlendirilmiş ve sınav sorularının cevaplanma ortalamasının %60 olması 
öngörülmüştür. Tüm sorular için zorluk dereceleri öncelikle soruyu hazırlayan TOTEK 
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üyesi tarafından belirlenmiştir. Sınav komisyonu her bir soruyu tekrar inceleyerek 
zorluk derecesini değerlendirmiştir. Sorular sınav komisyon başkanı ve TOTEK 
yönetim kurulu üyeleri tarafından birkaç oturumda seçilmiştir. Geçmiş yıllardan 
havuzda olan sorular yeni kaynaklara göre yeniden gözden geçirilmiş ve bir soru 
havuzu oluşturulmuştur. Ayrıca itirazları minimalize etmek için tüm sorular 3 ayrı kişi 
tarafından tekrar kaynak doğrulamaları yapılmıştır ve bir deneme sınavı yapılarak 
aksayan yönler saptanmaya çalışılmıştır. Seçilen 100 soru doğru cevaplar kırmızı 
renkle belirtilmiş olarak Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Dr. Halil 
İbrahim Durak’a iletilmiştir. Sorular; çoktan seçmeli soru hazırlama ilkeri, gramer 
ve anlam-dil açılarından Dr. Durak tarafından değerlendirilmiş ve birkaç soruda çok 
küçük düzeltmeler yapılmış ve hiçbir sorunun değiştirilmesine gerek duyulmamıştır. 

Sınav 29 Eylül 2013 tarihinde 3 ayrı merkezde yapılmıştır. Sınavda herhangi 
bir aksaklık yaşanmamıştır. Sınav sonrası sorular ve cevaplar internet aracılığı ile 
TOTBİD sayfasından yayınlanmıştır. Toplam 15 soruya 30 adet itiraz gelmiştir. Sorular 
ve kaynak kitaplar tekrar bu itirazlar doğrultusunda değerlendirilmiş ve herhangibir 
soru iptali veya cevap değişikliğine gerek duyulmamıştır. 

Dr. Durak tarafından sonuçlar “BAŞARILI- 60 ve üzeri not” ve “BAŞARISIZ - 
60 altı not” olarak bildirilmiş ve başarılı adaylar 2. Sınava girmeye hak kazanmışlardır. 
Buna göre sınavda 61 kişi (%43) başarılı , 81 kişi (%57) başarısız olmuştur. Daha 
önceki yıllara göre yeterlik sınavı sonuçları benzerlik göstermektedir (Tablo 3).

Tablo 3: Yıllara göre başarı yüzdeleri

Sınav başarısı (%)1. Sınav başarısı (%)2. 

2006 31,8 89,3

2007 54,4 83,6

2008 32,9 78,9

2009 29,7 84,4

2010 79,8 54,8

2011 40,2 61,3

2012 39,4 86,7

2013 42,9 -
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Sınava katılan 120 uzman ve 22 son sene asistanı açısından bakıldığında 
oranlar geçen yılda göz önünde tutularak şöyledir: 

1. Sınav Başarı Oranı (%)

UZMAN ASİSTAN

2012 38,2 38,4

2013 %43 %45,5
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TOTBİD-TOTEK ve UEMS ORTOPEDİ SEKSİYONU 
EBOT İLİŞKİLERİ

Dr. Haluk Berk

TOTEK 6. döneminde, UEMS-Ortopedi seksiyonu ile ilişkilerini 3 başlık altında 
değerlendirmek gerekir.

1-Konsey toplantıları ve etkinliklerine katılım

2-EBOT Fellowship sınavı,

3-EBOT asistan sınavı.

1.1 Bu dönem süresince 27-28 Eylül tarihlerinde Budapeştede gerçekleşen 
toplantı ile birlikte 4 toplantı gerçekleşti. 

Eylül 2012’de Güney Kıbrısta gerçekleştirilen toplantı dışında Stockholm ve 
Dublinde yapılan toplantılara katılım sağlandı. Güney Kıbrısta yapılan toplantının 
duyuruları ve sosyal program tanıtımlarında yer alan özellikle adada yaşayan Türk 
toplumu ile ilgili politik ifadeler tarafımdan UEMS Ortopedi seksiyon başkanı ve 
TOTBİD başkanına kabul edilmez bulunduğu iletildi. Toplantı ev sahiplerinde 
tavır değişikliği olmaması üzerine TOTBİD başkanının bilgisi dahilinde toplantıya 
katılmadım.

Stokholm ve Dublin toplantılarında öne çıkan konular ise ayrıntılı toplantı 
tutanakları ile birlikte TOTEK başkanı ve TOTBİD başkanlarına iletildi.

1.1.1 Ortopedi ve Travmatoloji müfredat geliştirilme süreci. 

Bilindiği gibi mevcut çekirdek müfredat Bergen toplantısında kabul edilmiş 
ve TOTEK tarafından da uyarlanmıştı. Ancak UEMS Chapter 6 direktiflerini 
yerine getirmekten uzak ve güncelliğini yitirmeye başlayan bir belge olduğundan 
ortopedi ve travmatoloji müfredatının yeniden değerlendirilip istenilen standartlara 
getirilmesi tartışmaları Stokholm ve Dublin toplantılarının gündeminde yer aldı. Bu 
konuda EFORT Avrupa Eğitim Platformu için öncelikle 4 kişilik bir çalışma grubu 
için her EFORT üyesi ulusal dernekten aday istendi. Aday bildiren 14 - 15 ülkeden  
TOTBİD adayı Prof. Dr. Hakan Ömeroğlu 4 kişilik çekirdek çalışma grubuna 
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seçildi. Prof. Dr. Ömeroğlu’nun bu çekirdek gruba seçilmiş olması TOTEK’in şu 
ana kadarki faaliyetlerinin EBOT ve EFORT tarafından olumlu değerlendirilmesiyle, 
EBOT’a yapılan olumlu katkılarla, EFORT’la oluşturulan olumlu ilişkilerle ve Prof. 
Dr.Ömeroğlu’nun prestijiyle doğrudan ilgilidir.

 EFORT-Avrupa Eğitim Platformu,  müfredat çalışmalarına bir anket ile başladı. 
Ankette ilginç olarak asistanların %75’inin araştırmaya katılmadığı ya da STE 
ektinliklerine katılmadığı ortaya çıktı.  Sonuçlar incelendiğinde eğitim merkezlerinin 
%10’unda Ortopedi ve Travmatoloji eğitiminde travma olmadığı, üçte bire yakın 
ülkede ulusal müfredatın izlenmediği, asistan alımında sınavın %25 lik bir pay aldığı, 
üçte ikiye yakın ülkede eğitim süresinin 6 yıl olduğu anlaşılmaktadır. Anket sonuçları 
için Ek-1’e bakınız.

Budapeştede yapılan toplantıda EFORT eğitim platformunun ilk toplantısını 
İstanbulda yaptığı ve üç çalışma grubu oluşturduğu bilgisi verildi. Genel değerlendirme 
grubu, değişik ülkelerin daha önce oluşturduğu müfredatı inceleme ve harmonize etme 
görevini üstlenen müfredat grubu ve temelde sınavı irdeleyecek olan değerlendirme 
grubu. Haziran ayında yapılacak olan EFORT kongresine dek tamamlanması ve  
kongre sırasında sunulması hedefi ile gruplar çalışmalarına başlamış durmdalar.

1.1.2 UEMS bünyesinde birden fazla uzmanlık alanlarını ilgilendiren konularda  
örneğin el cerrahisi ve omurga cerrahisi, çokdisiplinli ortak komite  ‘’Multidisciplinary 
Joint Committe’’ UEMS konseyi tarafından oluşturulmaktadır. El Cerrahisi bu komiteyi 
oluşturmuş ve belirli bir yol almış idi. Oluşturdukları müfredat önceki toplantılarda 
dile getirilmişti. Omurga cerrahisi komitesi benim sayın Prof. Dr. Demirhan’dan 
görevi devraldığım dönemde kuruldu. Önerim üzerine bu komitede Macar delege ile 
birlikte görevlendirildik. Bu komitenin amacı Avrupa birliği ülkeleri arasında omurga 
cerrahisi müfredatını oluşturmak ve eğitim standartlarını belirlemek olacaktır. 

Stokholm toplantısında Avrupa Ayak ve Ayakbileği cerrahisi belgelendirme 
süreci de tanıtıldı. İki evreli olan belgelendirme süreci; temel sertifika ve uzmanlık 
eğitimi sonrasında çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınav ve yandal (fellowship) 
eğitiminden oluşmaktadır. Evre 1 ve 2 için gerek koşullar: EFAS üyesi olmak, en az 3 
EFAS kongresine katılmak, uzman düzeyinde kurslara katılım ve  ilgili alanda yayın 
sahibi olmaktır (en az 10). 
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1.1.3 Yeni başkan seçimi

John Albert’in başkanlık süresi dolduğundan yeni başkan seçimi Budapeştede 
yapıldı. Oy birliği ile Portekiz temsilcisi Paulo Fellisimo başkan seçildi.  

1.1.4 EBOT toplantı ev sahipliği

Dublin toplantısında 2015 yılında Türkiye’nin ev sahibi olmak istediği dile 
getirilmişti. Son toplantıda 2015 bahar toplantısının, yer seçiminin tarafımıza 
bırakılarak, Türkiyede yapılmasına karar verildi. Bu kararda önemli rolü oynayan 
TOTBİD başkanı ve yönetim kurulunun desteği için teşekkürü borç bilirim.

2.1 EBOT FELLOWSHIP SINAVI

2001 yılında Rodos adasında yapılan EFORT toplantısı sırasında 11 kişi katılımı 
ile yapılan ilk EBOT sınavından 11 yıl sonra yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava 
girmeye hak kazanan aday sayısı 78’e ulaştı. (Şekil 1). 2006 yılında o zamanki EBOT 
temsilcisi Prof. Dr. Demirhan’ın EBOT sınav başkanı Prof. J. Mineiro ile yaptığı yoğun 
temaslar sonrasında Türkiyeden TOTEK sertifikası olan 7 kişinin sınava alınmasına 
karar verildi.  2006 yılında sınava katılan 18 adayın 7’sinin Türkiyeden olmasını 
kabul etmek o dönem için oldukça önemli bir hamle idi. / adayımızın 4’ü başarılı 
olarak FEBOT ünvanı almaya hak kazandılar. O günden 2012 ye dek ülkemizden 32 
aday sınav akatıldı ve 16 aday başarılı olarak FEBOT (Fellow of European Board of 
Orthopaedics and Traumatology) ünvanı almay hak kazandılar. (Şekil 1).

Şekil 1: 2001 -2012 yılları arasında EBOT sınavlarına katılım (açık kırmızı), 
başarı yüzdesi (koyu kırmızı), Türkiyeden katılım (mavi), Türkiyeden katılan adayları 
başarı yüzdesi.
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Gerek UEMS-Ortopedi seksiyon toplantılarında gerek EBOT sınav komisyonu 
toplantılarında artan ‘’Avrupa dışı’’ başvuruların endişe yarattığı dile getirildi. Avrupa 
dışı tanımında Türkiyenin pozisyonu kesinleştirildikten sonra Avrupa dışı ülkelerden 
sınava katılıma sınırlama getirildi. Son 3 yıldır aday eğer Avrupa sınırları dahilinde 
bir hastanede çalışmıyorsa sınava alınmıyorlar.

Sınav ilk dönemlerde yazılı ve sözlü aynı hafta sonunda gerçekleştiriliyordu. 
Artan başvuru sayısı, sınavın iki aşamada yapılmasını gerekli kıldı. Haziran ayında 
çoktan seçmeli bir sınav yapılır ve ardından Ekim ayının ilk hafta sonunda Avrupa’nın 
değişik şehirlerinde sınav gerçekleştirilir.

Yazılı sınav soruları yılda iki kez toplanan soru yazma komitesi tarafından 
gözden geçirilmekte ve soru yazma komitesine yandal dernekleri ikişer temsilci 
göndermektedir. Soru yazma komitesinde ülkemizden Dr. Mustafa Karahan, Dr. 
Muharrem Yazıcı, Dr. Mehmet Demirhan yer almaktadır. Gözden geçirilen sorular 
Pearson-view şirketi tarafından işlenmekte ve sınava hazırlanmaktadır. 

Sözlü sınav ise Omurga, Pediatrik ortopedi, alt ekstremite, üst ekstremite ve 
temel bilimler duraklarından oluşan 4 sorulu sözlü sınav tekniği ile yapılır. Sınavlarda 
şimdiye kadar Prof. Dr. Önder Aydıngöz, Prof. Dr. Haluk Berk, Prof. Dr. Mehmet 
Demirhan, Prof. Dr. Hakan Ömeroğlu, Prof. Dr. Muharrem Yazıcı katılmışlardır.

EBOT sınavında gelecekte klinik becerilerin ölçüleceği, hasta ile birebir 
muayene, anamnez, aydınlatılmış onamın yer alacağı klinik aşama da planlanmaktadır. 
Bu konuda ulusal derneklere görev verilmesi düşünülmektedir. Önümüzdeki yıllarda 
yapılması planlanan bu sınavlar için şimdiden sınav yapıcı yetiştirilmesi gerektiği 
ortadadır. 

Yazılı sınavın ulusal dillerde alınabilmesi bu yıl Fransızca sınav ile sınanacak 
olup başarılı olduğu takdirde ulusal dillerde yapılması planlanmaktadır. Sözlü sınav 
için ileride planlanan ulusal sınavların anadilde yapılıyor olmasıdır. EBOT sınavı 
aynı formatı koruyarak eş zamanlı olarak değişik dillerde yapılması planlanmaktadır. 
Diğer bir yenilik olarak sınavın 3. aşaması olan uzun olgu tartışmaları ağırlıklı klinik 
sınavdır.

EBOT içerisinde hakim olan yeni anlayışla sınav birbiriyle ilintili birkaç adımdan 
oluşur: EBOT-Interim, Hazırlık kursu, ve EFORT eğitim platformu.  Bakıldığında 
yıllar ince TOTEK’in ortaya koyduğu ve bugün uygulamada olan adımlar EFORT 
desteği ile EBOT tarafından önerilir hale gelmiştir.

Sonuç olarak EBOT yeni sınav yapıcılar aramaktadır, Çoktan seçmeli soru 
yazma grubuna destek istemektedir. Ülkemizde istekli olan kişlerin yönlendirilmesi 
uygun olacaktır.

3.1 EBOT-Interim sınavına bu yıl 100 civarında katılım oldu. Ülkemizden üç 
merkezde geçen yıla oranla az sayıda asistan sınava katıldı. Önemli nedenlerden 
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birisi, geçen seneye oranla arttırılan sınav katılım ücretleri, diğeri ise yakın tarihte 
yapılan olan ulusal asistan sınavı gösterilebilir.

Sınav sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren şekil ekte sunulmuştur.

Asistan sınavının önemini vurgulayan UEMS-Ortopedi ve Travmatoloji seksiyonu 
EBOT eğitim faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırma kararı aldı. Buna göre: EBOT 
sınavında en iyi performansı gösteren adaya ödül, EBOT sınav katılımcılarından 
birisine kura ile bir sonraki EFORT kongresine katılım, UEMS tarafından karşılanacak 
olan 4 haftalık bir klinik ziyareti (visiting fellowship). Bununla birlikt esınavı ücretsiz 
yapabilmek için 2014-2017 yılları arasında yapılacak olan EBOT-Interim sınavları 
yılda 2000’er avro olarak UEMS-EBOT tarafından desteklenecektir.

Bu hususların asistanlarımıza ve EBOT sınavına girecek olanlara duyurulması 
önemlidir.
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Sonuç

1-Müfredat konusunda oldukça yol almış olan TOTEK’in Avrupa Ortopedi ve 
Travmatoloji müfredat çalışmasına önemli oranda katkı sağlayacağı açıktır. 

2-UEMS çatısı altında kurulmuş olan çok disiplinli çalışma gruplarına katılımın 
sağlanması ve desteklenmesi gerekir. Özellikle Omurga cerrahisi müfredat çalışmalarını 
önemli oranda tamamlamış olan Türk Omurga derneği katkı sağlayabilir.

3-EBOT sınavlarına artan sayıda katılım görülmektedir. TOTEK sınavında 
başarılı olarak TOTEK belgesi alan meslektaşlarımızın teşvik edilerek EBOT sınavına 
girmeleri sağlanmalıdır. Kanımca son evrede amacın TOTEK belgesinin EBOT sınav 
belgesi ile eşdeğer kılınmasıdır. EBOT sınav yükünün artması ve anadilde sınav 
yapma isteklerinin yoğunlaşması, TOTEK sınavının bu konuda yetkin kılınmasını 
sağlayabilir.

4-TOTBİD 2007’den bu yana EBOT sınavına sınav yapıcı olarak katılacak olan 
öğretim üyelerine destek vermektedir. Sınav yapıcı kurslarına katılmış ve gözlemci 
olarak sınavlara katılmış olan meslektaşlarımız bu sınavlarada görev almaktadır. 
Ancak bu sayı yertersizdir. Alt ekstremite ve temel bilimler duraklarında görev alacak 
yeni sınav yapıcılara gereksinim duyulmaktadır.

5-EBOT asistan sınavı UEMS yeni kararları sayesinde ücretsiz olarak 
yapılabileceğinden sınav akatılımın desteklenmesi uygun olur. Ancak, Prof. Dr. 
Semih Aydoğdu’nun yoğun çabası ile İzmir’de başlayıp TOTBİD-TOTEK desteği 
ile ulusal hale gelen sınav başarılı olmuştur. İki sınavın birbirine yakın zamanlarda 
yapılması katılımı güçleştirse de birbirlerini tamamlayıcı sınavlar olduğu düşüncesiyle 
desteklenmesi gerekir düşüncesindeyim.
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2012 ve 2013 EBOT FELLOWSHIP SINAVI

2012 – 2013 yıllarında EBOT Sınavını kazanan meslektaşlarımızı tebrik ederiz.

2012   Dr. İsmail Kerem Bilsel

 Dr. Emel Gönen

 Dr. Sinan Kahraman 

 Dr. Özgür Koyuncu

 Dr. Zeynep Deniz Olgun

2013  Dr. Halil İbrahim Balcı

 Dr. İsmail Demirkale

 Dr. Ali Erşen

 Dr. Nevzat Selim Gökay

 Dr. Burak Kaymaz
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2012 ve 2013 EBOT INTERIM SINAVLARI RAPORLARI

Dr. Önder Kılıçoğlu

Uzmanlık eğitiminde kullanılan en önemli yardımcı yöntemlerden biri düzenli 
aralıklarla yapılan teorik sınavlardır. Bu sınavlar eğitim sorumlularının öğrencilerinin 
gelişimlerini daha kolay takip edebilmelerini sağladığı gibi öğrencilerin de eksiklerini 
doğru değerlendirebilmelerine yardımcı olmaktadır. Sınava katılanların sayısı arttıkça 
ölçme gücü de aynı oranda artmaktadır. TOTEK 4 yıldır bu amaca uygun şekilde yurt 
çapında Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı’nı uygulamaktadır. 

Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Konseyi (EBOT) Avrupa ülkelerindeki 
ortopedi ve travmatoloji eğitiminin eksiklerini erken dönemde belirleyip eğitim 
kurumlarına ihtiyaçlarını tamamlamaları konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir 
Bu hedefe yönelik olarak, tüm Avrupa’daki uzmanlık öğrencilerinin katılabileceği bir 
sınav yapma çalışmalarına 2010 yılında başlamıştır. EBOT interim adını verdikleri 
bu sınavın internet üzerinden ve eşzamanlı yapılabilmesi için özel bir yazılım satın 
alınmış, 18 Mayıs 2011 günü sınırlı sayıda ülkede ve merkezde ilk deneme sınavı 
yapılmıştır. 18 Nisan 2012 ve 17 Nisan 2013 tarihlerinde de tüm Avrupa ülkelerinde 
sınav uygulanmıştır. Deneme sınavı ücretsiz iken 2012 yılı için kişi başına 15 Euro, 
2013 için 30 Euro ücret istenmiştir. TOTBİD yönetim kurulu ülkemizden giren tüm 
öğrencilerin ücretini toplu olarak ödemiştir. 

İngilizce olarak, çoktan seçmeli sorular ile yapılan EBOT interim sınavlarında 
sonuçlar 5 ayrı konuya (üst ekstremite, alt ekstremite, omurga, çocuk ortopedisi ve 
temel bilimler) bölünerek verilmektedir. Sonuçlar uzmanlık öğrencilerinin kurumlarına 
göre ve tamamlamış oldukları eğitim sürelerine göre de sınıflanmaktadır. Konulara 
göre yapılan dağılım sayesinde her kurum sorumlusu kendi kurumundan katılan 
öğrencilerin sayılan 5 alanda tüm Avrupa’daki diğer öğrenciler içindeki düzeyini 
görebilmektedir. Sonuçları ülkelere göre karşılaştırmak ise mümkün olmamaktadır.

2012 EBOT interim sınavı

18 Nisan 2012 tarihinde yerel saat ile 11:00 de yapılan bu sınava Avrupa’daki 
31 merkezden 137 asistan katıldı. Ülkemizde sınavın uygulama kolaylığı için bazı 
kurumlar birleştirilerek daha az sayıda merkezde sınav yapılması sağlandı. İzmir 
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Tepecik EAH’de 10, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 15, Mersin Üniversitesi’nde 6, Gazi 
Üniversitesi’nde 6, Hacettepe Üniversitesi’nde 6 ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi’nde 7 asistan olmak üzere farklı kliniklerden toplam 50 asistanımız girdi. 

Toplu sonuçlar 26 Nisan tarihinde EBOT sınav merkezinden açıklandı. 
Örneklemenin küçük olması nedeniyle bu sınavın sonuçları üzerinden genel asistan 
eğitimi konusunda yorum yapılması sakıncalı olmakla birlikte asistanlarımızın 
puanları ortalamaya yakın bulundu. Sınav soruları incelendiğinde doğru soru oranının 
en düşük olduğu iki başlık “omurga” ve “çocuk ortopedisi” olarak saptandı. Sınava 
giren asistanlar ile yapılan görüşme sonunda özellikle çocuk ortopedisi ve omurga 
başlığı altında sorulan sorularda zorlanıldığı öğrenildi. Sınava katılan diğer Avrupa 
merkezlerinde de aynı başlıklarda benzer oranlar görüldü. Omurga ve çocuk ortopedisi 
ile ilgili bu nispi başarısızlık, soruların zorluk derecesi ile ilişkilendirilebilir.

2013 EBOT interim sınavı 

17 Nisan 2013 günü yapılan sınava İstanbul Tıp Fakültesi’nde 
13, Hacettepe Üniversitesi’nde 3 ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 6 
olmak üzere, farklı eğitim kurumlarından toplam 22 asistan katıldı.  
Sonuçlar açıklandığında genel sınav başarısının bir önceki yıla göre belirgin şekilde 
düşük olduğu dikkati çekti . Bu durum soruların daha zor olması ile açıklandı. 
Ülkemizden elde edilen sonuçların pediatri ve üst ekstremite alanında ortalamanın 
üzerinde, buna karşılık temel bilimler ve omurga alanlarında ise ortalamanın altında 
kaldığı görüldü. Özellikle temel bilimler alanında sonuçların ortalamadan çok düşük 
olduğu dikkati çekti.
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TEMEL BİLİMLER VE ARAŞTIRMA OKULU

Dr. Volkan Öztuna

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi tarafından belirlenmiş ortopedi 
ve travmatoloji asistanlık çekirdek eğitim programında alınması öngörülen en önemli 
kurslardan birisi Temel Bilimler Araştırma Okuludur (TBAO). Bu okul öğrenci 
merkezli, yeterlilik sınavına hazırlayan, üniversitelerin kendi eğitim altyapıları 
kullanılarak gerçekleştirilen ve kültürel etkileşime önem veren bir okuldur. Kurs 
boyunca oturum saatleri dışında dahi eğitici-öğrenci birlikteliğinin ve bilgi alışverişinin 
devamlılığının sağlanması hedeflenmektedir. Türkiye nin farklı üniversite ve egitim 
kurumlarında çalısan ortopedi ve travmatoloji egitimi konusunda yetkin olan bir 
egitici grubu ile, Türkiye nin degisik kurumlarında egitim gören 100 kadar asistanı 
(her kurumdan 1-2 kisi) bulusturan ve interaktif katılım ile bilgi aktarımını saglayan 
bir eğitim faaliyetidir. 

6 temel modülü vardır (Hücre-Doku-Hastalıklar ve Patoloji-Farmakoloj-Temel 
Arastırma Ilkeleri, Radyoloji ve Anatomi modülleri). 

 Bu okul, TOTBİD ve TOTEK tarafından her yılın Şubat ayında yurdumuzun 
değişik şehirlerinde düzenlenmektedir. Okulun hedef kitlesi kıdemli asistanlar,  
temel bilimler konusunda bilgilerini yenilemek isteyen uzmanlar ve doçentlik sınavı 
adaylarıdır. Eğitim programı, TOTEK yeterlilik sınavı referans kitaplarından olan 
“Orthopaedic Basic Science” kitabının içeriği ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. 
Ancak her kurs dönemi sonunda yapılan anket sonuçlarına ve asistanlardan alınan 
geri dönüşlere göre, TOTEK “Eğitim ve Araştırma Komisyonu” tarafından uygun 
olan konu ve konuşmacı değişiklikleri yapılmaktadır. TOTBİD yürütme kurulu, 
toplantılarından birisini bu kurs sırasında gerçekleştirmekte ve kursun eğitici 
kadrosuna destek olmaktadır. Yer seçimi, aday şehirler arasından TOTBİD YK’ unca 
yapılmaktadır. 2014’deki TBAO, 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Diyarbakır Dicle 
Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacaktır. 2015 yılındaki TBAO’nun Trabzon KTÜ ev 
sahipliğinde yapılması kararlaştırılmıştır.

2012 yılında yapılan 10. TBAO, Mersin Öğretmenevi’nde 112 katılımcı 
ile gerçekleştirildi. Bu okuldaki eğitmen sunumları kamera kayıdına alınarak 
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webinar şeklinde TOTEK internet sitesine konuldu. (http://totek.totbid.org.tr/Hata.
aspx?id=0&url=/Content.aspx?p=2047).

2013 yılında, 11. TBAO Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde yapıldı ve 101 katılımcı ile gerçekleşen bu okulun ardından 
TBAO eğitimini almış olan meslektaşlarımızın sayısı 1071’ a ulaştı.

TBAO nun yıllardan beri sürdürdüğü kaliteli eğitim seviyesinin kayıtlı hale 
gelmesi amacıyla 2013 yılı başında TÜBİTAK ın 2217 nolu “Lisansüstü Yaz Okulu 
Ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı” na başvurulmuştur. TUBİTAK 
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nun 
21/03/2013 tarih ve 707 sayılı toplantısında görüşülerek programın desteklenmesi 
kararı onaylanmıştır.

TUBİTAK 2217 destek programı tarafından kısmen de olsa maddi yardım alıyor 
olmak her tıp uzmanlık derneği için motive edici bir özelliktedir. Çok daha önemlisi 
bu destek bir kalite güvencesi niteliği taşımaktadır.
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ULUSAL ÇEKİRDEK PROGRAM

KURAMSAL EĞİTİM:

Kuramsal eğitim, beceri eğitimi kadar önemlidir. Eğitim kurumunun düzenlediği 
toplantılar, olgu tartışmaları, konferanslar, makale saatleri gibi etkinlikleri içeren 
eğitim programları ile edinilir. Eğitim gören kişilerin bilgiye kolayca ulaşabilecekleri 
ortamın sağlanması için, internet bağlantısı ve iyi bir kütüphane şarttır.

TEMEL CERRAHİ EĞİTİM:

Her ortopedi ve travmatoloji uzmanı, temel cerrahi bilgiler, anesteziyoloji, ağrı 
tedavisi ve yaşam desteği bilgileri ile donatılmış olmalıdır. Kas iskelet sisteminin her 
noktasına cerrahi yaklaşım yollarını iyi bilmelidir. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı 
için üç düzeyde bilgi ve beceri tanımlanabilir:

Bireysel olarak rahatlıkla uygulayabileceği ve çok iyi düzeyde bilmesi 
gereken bilgiler şunlardır:

Kas-iskelet sistemi travmaları•	

Ekstremitenin akut dolaşım ve nörolojik bozuklukları•	

Temel sıvı-elektrolit tedavisi, şok tedavisi•	

Kas-iskelet sistemi enflamatuar ve enfeksiyöz hastalıkları•	

Dejeneratif eklem hastalıkları •	

Ameliyat öncesi ve sonrası bakım•	

Temel adli tıp bilgileri, mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler•	

B: Yeterli deneyim sahibi olduğu veya iyi düzeyde bilmesi gereken bilgiler 
şunlardır:

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

Politravmaya yaklaşım ve organizasyon•	

Kas iskelet sisteminin doğumsal hastalıkları•	

Kas iskelet sistemini tutan tümörlerin tanısı•	
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Meslek hastalıkları•	

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

Nadir görülen doğumsal ve edinsel ortopedik hastalıklar•	

İleri düzey ortopedik girişimler (pelvis, asetabulum kırıkları, revizyon •	
cerrahisi, kompleks omurga ameliyatları, replantasyon cerrahisi vb.)

EDİNİLMESİ GEREKEN BECERİLER:

Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi sırasında edinilmesi gereken beceriler 
şunlardır:

1. TEMEL CERRAHİ VE TIBBİ BECERİLER:

Sistemik muayene yapabilme becerisi•	

Vücut dokularına yaklaşım ve temel cerrahi teknikler•	

Anestezi teknikleri hakkında bilgi sahibi olma•	

Hava yolu açabilme ve endotrakeal intübasyon•	

Pnömo-hemo toraks için tüp takabilme •	

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

Tromboz ve enfeksiyon gibi komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi•	

2. ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİYE AİT BECERİLER:

A: Bireysel olarak rahatlıkla uygulayabileceği ve çok iyi düzeyde bilmesi 
gereken beceriler şunlardır:

Acil durumlarda:

Tüm yaşlardaki kemik-eklem yaralanmalarının konservatif tedavileri•	

Temel osteosentez tekniklerinin uygulaması•	

Ekstremitenin damarsal ve nörolojik bozuklukları•	
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Akut kompartman sendromu•	

Kas iskelet sistemi enfeksiyonları (tüberküloz dahil)•	

Kas-iskelet sistemi enflamatuar hastalıkları•	

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

Tümörlerin akut komplikasyonları (parapleji, patolojik kırık)•	

Basit spor yaralanmaları ve ağrılı durumları•	

Vertebra kırıklarının konservatif tedavisi•	

Travmatik ampütasyonlar, •	

Acil olmayan durumlarda

Kas-iskelet sistemi dejeneratif ve enfeksiyöz hastalıkları•	

Sık görülen kas-iskelet sistemi deformiteleri,•	

Bel ağrısına yaklaşım,•	

Osteoporoz ve ortopedik komplikasyonları,•	

Diyabetin ortopedik komplikasyonları,•	

Ameliyat öncesi ve sonrası bakım ve komplikasyonlar,•	

Koruyucu ortopedi,•	

Her türlü alçı ve bandaj uygulamaları,•	

Eklem ponksiyonları•	

Temel ve sık ameliyatları uygulayabilme:

Üst ekstremite:

Humerus kırıkları•	

Çocuk suprakondiler kırıkları•	

Olekranon kırıkları•	

Ön kol kırıkları•	
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El bileği kırıkları•	

Akut kompartman sendromu•	

Metakarp ve parmak kırıkları•	

Tenosinovit (tetik parmak, vb.)•	

Ekstensor ve fleksör tendon kesisi•	

Ameliyat sonrası her türlü alçı uygulamaları•	

Omuz sıkışma sendromu•	

Sinir sıkışmaları (karpal tünel sendromu, vb.)•	

Cilt grefti uygulamaları•	

Pelvis ve alt ekstremite:

Pelvis kırıklarında ilk stabilizasyon•	

Femur boyun ve trokanter kırıkları•	

Femur ve tibia diafiz kırıkları•	

Distal femoral kırıklar•	

Patella kırık ve çıkıkları•	

Proksimal tibia kırıkları•	

Ayak bileği kırıkları•	

Kompartman sendromu•	

Çocuklarda traksiyon tedavisi•	

Ampütasyonlar•	

Diz ve kalçanın osteoartriti (osteotomiler ve primer artroplastiler)•	

Gelişimsel Kalça Displazisinin konservatif tedavisi•	

Doğumsal ayak deformitelerinin konservatif tedavisi•	

Menisküs yaralanmaları, artroskopi teknikleri•	

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

Acil durumlarda:

Politravma hastası•	

Spinal travma, omurga kırığı ve kırıklı çıkıkları•	

Periferik sinir yaralanması•	

Majör pelvis yaralanmaları•	

Rekonstrüksiyon gerektiren yumuşak doku yaralanmaları ile birlikte olan •	
kırıklar

Eklem içi kırıkların açık ve kapalı tedavisi•	

Acil olmayan durumlarda:

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

Doğuştan çarpık ayak (PEV) cerrahi tedavisi •	

Omurga deformitelerinin cerrahisi•	

Kronik osteomyelit•	

Psödoartroz cerrahisi •	

Habitüel omuz çıkığı•	

Patella rekürrent çıkığı•	

Ön çapraz bağ tamiri•	

Büyük eklem artrodezi•	

Ekstremite uzatma- kısaltma•	

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

Malformasyon ve doğumsal hastalıklar•	

Kalça ve diz protezi revizyon cerrahileri•	

Omuz, dirsek, el ve ayak bileği artroplastisi•	

Diz eklemi dışı artroskopiler•	

Üst ekstremite ve pelvik ampütasyonlar•	

Adolesan ve erişkin kalça ve pelvik osteotomileri •	

Nörolojik hastalıklarının ortopedik tedavisi•	

Majör doku kayıplarında tedavi ve replantasyon•	

Ortopedik onkolojik cerrahi, rezeksiyon rekonstrüksiyon.•	

Komplike omurga hastalıkları tedavisi•	

3. TEMEL BİLİMLER VE ARAŞTIRMA: 

Temel bilimler ve araştırma konularında rahatlıkla uygulayabileceği ve iyi 
düzeyde bilmesi gereken bilgi ve beceriler şunlardır:

I. Genel :

A: Organ sistemleri:

Kırık iyileşmesi

Yara iyileşmesi ve onarımı (cilt greftleme dahil)

Kardiyovasküler: Hemorajik şok ve kanama fizyopatolojisi ve tedavi prensipleri 

Solunum: Normal solunum fonksiyonları ve solunum yetmezliğin tedavi 
ilkeleri  

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

Genitouriner: Normal genitouriner fonksiyon, böbrek yetmezliği tanısı, akut ve 
kronik böbrek yetmezliğinin kas-iskelet sistemine etkileri 
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Hematoloji: Kan pıhtılaşma mekanizmaları ve bozuklukları, kan ve kan 
ürünlerinin transfüzyonu 

Endokrin:

D-Vitamini ve kemik metabolizması•	

Paratiroid bezin normal ve anormal fonksiyonlarının tanısı•	  

B. Fizyopatoloji:

Enflamasyon: Enflamatuar sürecin fizyopatolojisi ve doğal seyri 

Enfeksiyon: Enfeksiyon ajanlarının hücresel özellikleri ve enfeksiyon oluşturma 
yolları 

Neoplazi: 

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

Radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi prensipleri.•	

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

Genetik: Kas-iskelet hastalıklarında kalıtımsal geçiş 

Travma: Travmaya metabolik yanıt 

Farmakoloji: Antibiyotikler, nonsteroid antienflamatuar ilaçlar, analjezikler, 
anestetik ilaçlar ve etki yolları 

II.Araştırma:

Araştırma projesi tasarlama ve bilimsel metodoloji •	

Bilimsel makale eleştirebilme •	

Bilimsel iletişim becerisi •	

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu Faaliyetleri 
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III.Kas-iskelet ve sinir sistemi:

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

Anatomio 

Fizyolojio 

Patolojio 

Farmakolojio 

Biyomekaniko 

Biyolojik uyumlu materyal özelliklerio 

Ortopedide kullanılan materyaller o 

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu Faaliyetleri 
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ASİSTAN KARNESİNDE YAPILAN GÜNCELLEMELER

Dr. Alpaslan Şenköylü

Bu dönemde asistan karnesi yenilenmiş, yetkinlik ile ilgili yeni tanımlamalar 
eklenmiştir. Yeni karne 1000 adet bastırılmış ve eğitim veren tüm kliniklere 
gönderilmiştir.

Yapılan değişiklikler:

Uzmanlık eğitiminin tanımı genişletilmiştir.1. 

Gerekli iletişim becerilerine sahip, muayene yöntemlerini bilen, ön tanı ve 
ayırıcı tanıları düşünebilen, ilgili tetkikleri isteyerek kesin tanıyı koyabilen, gerekli 
konsültasyonları isteyebilen, hastaların tedavisini güncel bilgiyi takip ederek yapan/
yönlendiren, cerrahi beceri açısından yetkin, komplikasyon gelişen hastaları takip 
ve tedavi edebilen uzmanlar yetiştirmektir. Uzmanlık adaylarını tıp ahlakı yönüyle 
iyi bir uygulayıcı haline getirmek; mesleki yaşamda gerekli olacak bilgi, beceri ve 
tutumları kazanmaları ve geliştirmeleri için yardımcı olmaktır. 

Bu amaca ulaşmak için:

Ortopedi ve travmatolojinin tüm alanlarında cerrahi veya cerrahi dışı A- 
tedavilerin eğitimine olanak sağlanmalı,

Öğrenme ve araştırma becerilerinin eğitim süreci içinde geliştirilmesine B- 
yardımcı olunmalı,

Yeni bilgi üretebilme ve bilgiyi eleştirel değerlendirilebilme yeteneği C- 
kazandırılmalı,

Etik kavramı her zaman ön planda tutulmalıdır.D- 

Rotasyon programı güncellenmiştir.2. 

Cerrahi uygulamalar (kırmızı işaretli sayfalar) kendi içinde sınıflandırılmıştır 3. 
(ortopedik travma, omurga, el cerrahisi, artroskopi, ortopedik onkoloji, eklem 
rekonstrüksiyonu, artroplasti, pediatrik ortopedi vb.)
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Cerrahi dışı uygulamalar (mavi işaretli sayfalar) kendi içinde sınıflandırılmıştır 4. 
(reduksiyon, alci-atel uygulamasi, pavlik bandaji ve PEV alci uygulamasi, 
lokal enjeksiyonlar vb)

Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı tablosu eklenmiştir.5. 

TOTEK tarafından önerilen kursların tablosu yenilenmiştir.6. 

1.yıl 2.yıl 3.yıl 4.yıl 5.yıl

I.  Yarıyıl T. Trv TBAO

T. Trv

GKD. PEV 

TBAO

GKD. PEV 

T. El Cer 

T. Artroskopi

T. Artroskopi

T.  Artroplasti 

T. Omurga

O. D. ÇEP

T. Artroplasti

T. Omurga

T. Onkoloji 

Klinik Bilgi CEP

II.Yarıyıl T. Trv TBAO

T. Trv 

GKD. PEV 

TBAO

GKD-PEV 

T. El Cer 

T. Artroskopi

T. Artroskopi

T. Artroplasti

T. Omurga 

O. D. ÇEP

T. Artroplasti

T. Omurga

T. Onkoloji 

Klinik Bilgi CEP

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu Faaliyetleri 
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ORTOPEDİK BİLGİ AĞI (OBA) RAPORU

TOTBİD ve TOTEK’in ülkemizdeki Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık 
eğitiminin kalitesinin arttırılması amacıyla Ortopedi Bilgi Ağı (OBA) projesine ilk 
olarak TOTEK’in dördüncü döneminde başlanmıştır. OBA uzaktan eğitimin bir parçası 
olarak internet üzerinde meslektaşlarımızın Türkçe olarak kolayca ulaşabileceği 
çevrimiçi bir bilgi ağı projesidir. Yeniden belgelendirme ilklerinin 7. Maddesinde 
geçtiği gibi “Ayın Olgusu” ya da OBA gibi web yoluyla sağlanan eğitim aktivitelerinde 
interaktif geçirilen sürenin ölçülmesi yoluyla puan kazanılabilmektedir. Altıncı dönem 
TBAO ve ÇEP kurslarında anlatılan dersler webinar şeklinde kaydedilerek OBA 
sitesine eklenmiştir. Böylece TOTEK tarafından düzenlenen eğitim kursları uzaktan 
eğitim materyali özelliğine kavuşmuştur. 

Aylar Ziyaretçi Sayısı Ortalama izleme süresi
 Eki 2011  1.128  1:59 

 Kas 2011  849  3:08 

 Ara 2011  1.244  6:16 

 Oca 2012  1.157  11:49 

 Şub 2012  983  7:24 

 Mar 2012  1.489  8:36 

 Nis 2012  1.338  6:38 

 May 2012  1.390  10:11 

 Haz 2012  1.294  9:14 

 Tem 2012  1.519  6:03 

 Ağu 2012  1.745  4:13 

 Eyl 2012  2.275  3:34 

 Eki 2012  2.282  2:50 

 Kas 2012  2.696  4:59 

 Ara 2012  2.311  4:37 

 Oca 2013  2.305  3:24 

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu Faaliyetleri 
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 Şub 2013  1.662  5:13 

 Mar 2013  2.400  6:36 

 Nis 2013  2.457  7:31 

 May 2013  2.931  7:50 

 Haz 2013  2.605  6:34 

 Tem 2013  2.891  7:02 

 Ağu 2013  2.287  8:23 

l 2013  1.727  5:13 

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu Faaliyetleri 
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ASİSTANLAR İÇİN 100 TEMEL SEMİNER KONUSU 

TEMEL KONULAR

1. Hasta hekim ilişkisi-hasta hakları, iletişim becerileri

2. Araştırmanın temelleri, veri inceleme, çalışma etiği

3. Eklem biyomekaniği

4. Kemik yapısı, işlevi, kemikleşme ve büyüme kıkırdağı

5. Kemik greftleri ve analogları

6. Kırık iyileşmesi ve tipleri ve remodelasyon

7. Tendon ve bağ yapısı, işlevi ve iyileşmesi

8. Tendon tamir teknikleri ve tendon transferleri

9. Menisküs yapısı, işlevi ve iyileşmesi

10. Eklem kıkırdağı yapısı, işlevi ve iyileşmesi

11. Periferik sinir ve kas yapısı, işlevi, iyileşmesi

12. Tuzak nöropatileri

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

14. Kemik dansitometresi, Osteoporoz ve tedavisi, Osteoporotik kırıklarda yaklaşım

15. Preop hasta değerlendirme

16. Ağrı yolakları, analjezikler ve NSAI

17. Derin ven trombozu tanı ve tedavisi, antikoagülanlar

18. Ortopedide biyomateryaller ve biyolojik yanıt

19. Yürüme analizi ve yürüme anomalileri

20. Ortopedide enfeksiyon ve kontrolü

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu Faaliyetleri 
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GENEL ORTOPEDİ

21. Alçılama ve traksiyon teknik ve endikasyonları

22. Yara iyileşmesi, enfeksiyonu ve yara bakımı

23. Cilt greftleri, yakın ve uzak flepler

24. Sütür materyelleri ve teknikleri

25. Hemorajik şok, sistemik enfl amatuvar reaksiyon ve sıvı tedavisi

26. Dejeneratif eklem hastalıkları

27. Osteonekroz (Femur başı,Humerus başı, diz) ve tedavisi

28. Romatizmal hastalıklar (Ankilozan spondilit, RA)

29. Amputasyonlar ve protez seçenekleri

30. Replantasyonlar

31. Diyabetik ayak

32. Osteomyelit ve septik artrit

33. Erişkin ayak sorunları

TRAVMATOLOJİ

34. Çoklu yaralanma ve hasar kontrollü ortopedi

35. Açık kırıklar – Sınıflama ve tedavi

36. Yumuşak doku travmaları ve tedavisi

37. Eklem içi kırıklar ve tedavi prensipleri

38. Kırık tespitinde AO ilkeleri

39. Kırık tespitinde plaklama, intramedüller ve eksternal fiksasyon

40. Kompartman sendromu

41. El-el bileği yumuşak doku yaralanmaları

42. Omuz çevresi kırıkları
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43. Humerus cisim kırıkları

44. Dirsek çevresi kırıkları

45. Önkol kırıkları

46. El ve el bileği kırıkları

47. Pelvis kırıkları

48. Asetabulum kırıkları

49. Femur proksimal bölge kırıkları

50. Femur cisim kırıkları

51. Tibia cisim kırıkları

52. Diz çevresi kırıklar

53. Plato kırıkları

54. Pilon ve Ayak bileği kırıkları

55. Talus ve kalkaneus kırıkları

56. Çocuk kırıkları ve epifiz yaralanmalarına yaklaşım

57. Çocuklarda suprakondiler humerus kırıkları

58. Çocuklarda kollum femoris kırıkları

59. Pseudoartroz tipleri ve tedavi yöntemleri

60. Malunionlar ve tedavisi

61. Eklemlerin travmatik çıkıkları

ORTOPEDİK ONKOLOJİ

62. Tümörlü hastaya yaklaşım

63. Benign kemik tümörleri

64. Benign ve malign yumuşak doku tümörleri

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

PEDİATRİK ORTOPEDİ

66. GKD (yürüme öncesi ve sonrası)

67. PEV (konservatif ve cerrahi tedavi)

68. Çocuklarda ayak sorunları (Pes planus, pes kavus)

69. Çocuklarda alt ekstremite rotasyonel sorunları

70. Vertikal talus

71. Obsetrikal paralizi

72. Pertes

73. Serebral palsi

74. Myelomeningosel

75. İskelet sistemi displazileri

76. Ekstremite uzunluk eşitsizlikleri, distraksiyon osteogenezi

SPOR YARALANMALARI

77. Spor yaralanmaları (akut, kronik, aşırı kullanım)

78. Diz eklemi artroskopisi

79. Diz dışı eklem artroskopileri (Omuz, ayak bileği, dirsek,..)

80. Diz ekleminde bağ yaralanmaları (ÖÇB)

81. Patellofemoral eklem hastalıkları

82. Omuz instabiliteleri, impingement sendromu ve donuk omuz

ARTROPLASTİ

83. Osteoartritte kalça osteotomileri
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84. Yüksek tibial osteotomi

85. TDP

86. TKP

87. Artroplastide komplikasyonlar

88. Çimentolu ve çimentosuz tespit

OMURGA

89. Bel ağrısı değerlendirme-omurga görüntüleme

90. İntervertabral disk anatomi ve işlevi, disk hernisi ve dejeneratif disk hastalıkları

91. İdiopatik, konjenital ve dejeneratif skolyoz

92. Spondilolisteziste hasta değerlendirilmesi ve tedavi seçenekleri

93. Omurga kırıkları

EKLEM

94. Diz anatomisi ve biyomekaniği

95. Diz muayenesi

96. Omuz muayenesi

97. Ayak-ayak bileği artroz ve artrodezleri

98. Kalça eklem biyomekaniği

99. Osteoartritte protez dışı tedavi seçenekleri

100. Artrodez teknikleri

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu Faaliyetleri 
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ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DEĞERLENDİRME VE 
DESTEK KOMİSYONU

Dr. Esat Kıter

2005 yılından itibaren başlayan bu program kapsamında TOTBİD her takvim 
yılı için toplam 50.000 TL bütçe ayırır. Bir projeye bir takvim yılında en fazla 10.000 
TL katkıda bulunulur. Uzun süreli projeler, uygun görüldüğü takdirde ikinci bir yıl 
destek programından yararlanabilir. Proje başvuru ve değerledirme süreci TOTBİD/
TOTEK’in internet sayfasında detaylı olarak sunulmuştur.  

Projenin konusu ağırlıklı olarak ortopedi ve travmatoloji anabilim dalı ile 
ilgili temel bilimler alanlarında araştırmalar üzerine olmalıdır. Ülkemiz için önemli 
konulardaki yeterli takip süreli klinik araştırmalar için de proje desteği verilir. Çok 
merkezli, ileriye yönelik (prospektif), randomize kontrol grubu içeren çalışmalara 
öncelik tanınır.

Başvuru sonrası, komisyonumuzca belirlenen TOTEK üyesi iki hakem tarafından 
proje incelenir. Bu inceleme süreci eksikleri giderici ve düzeltici bir anlayışla 
yapılmaktadır. Hakem raporlarına göre projenin desteklenmesi öngörülürse komisyon 
tarafından projeye onay verilerek, TOTBİD yönetim kuruluna sunulur. 

2005-2013 yılları arasında proje için toplam 52 başvuru olmuştur. 2011-2013 
yılları arasında yeni başvuru sayısı 11’ dir. Altıncı dönemde, bir önceki dönemden kalan 
ve incelenmesi devam eden üç proje ile birlikte 15 proje (Tablo1) değerlendirilmiştir. 
Ondört projenin 4 tanesi yakın zamanlıdır ve değerlendirilme aşamasındadır. Bir proje, 
çalışma sahibi tarafından geri çekilmiştir. Iki projeden revizyon istenmiş, ancak proje 
değerlendirmesi sonuçlanmamıştır. Geri kalan 7 projeye komisyonumuz tarafından 
onay verilmiştir. Bu projelerden 5 tanesine ibraz ettikleri fatura karşılığı olan 45.208 
TL para ödenmiştir. Projelerden ikisi onay olmasına rağmen proje yürütücüleri henüz 
ödeme için başvurmamıştır. Son dönemle birlikte 2005 yılından itibaren TOTBİD’in 
projelere ödediği toplam destek 174.757 TL (129.549+45.208)’dir. 

 Geçmiş dönemle birlikte değerlendirirsek toplam 52 çalışmanın 39’u onay 
almıştır. Kayıtlar incelendiğinde doğrudan reddedilen bir çalışma olmadığı 
gözlenmektedir. Destek alamayan projelerin büyük çoğunluğu revizyon isteğine yanıt 
vermemiş ya da proje yürütücüsü tarafından geri çekilmiştir. 

Araştırma Projelerini Değerlendirme ve Destek Komisyonu 
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100 Türk Ortopedik Araştırma Konseyi 

TÜRK ORTOPEDİK ARAŞTIRMA KONSEYİ (TOAK)

Dr. Feza Korkusuz
Kurucu Başkan

30 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği 
Derneği (TOTBİD) Yönetim Kurulunda görüşülerek kurulması Genel Kurul’un 
onayına sunulacak Türk Ortopedik Araştırma Konseyi (TOAK) kuruluş öncesi 
çalışmalarına 2013 ilkbahar döneminde başlamıştır.

“Araştırma eğitimi, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık alanının asal 
bileşenlerinden birisidir.” görüşüyle ilk kez 1997 yılında Prof. Dr. Ahmet Turan 
Aydın’ın başkanlığında TOTBİD’e bağlı kurulan Araştırma-Geliştirme Grubu varlığını 
TOAK olarak sürdürmektedir. TOAK’ın amacı ortopedi ve travmatoloji alanında 
çalışan hekimlerin bilimsel araştırmalar yapmalarını özendirmek ve bu konuda 
katkı sağlamak; yurtiçi ve dışındaki kurs, seminer ve benzeri bilimsel çalışmalara 
katılmalarını teşvik etmektir. Bu doğrultuda (a) araştırma eğitimi verilmesi, (b) 
araştırma alt yapısının oluşturulması veya ulaşılması, (c) araştırma kaynaklarına 
oluşturulması veya ulaşımının sağlanması, (d) çok merkezli çalışmalarda iletişim ve 
işbirliğinin sağlanması ve (e) oluşturulan bilginin paylaşılması hedflenmiştir.

Türk Ortopedi Eğitim Konseyi (TOTEK) ile eşgüdüm içerisinde çalışacak 
olan TOAK’ın öncelikle yurt içi ve dışı benzer araştırma dernekleri ile iletişime 
geçerek üyelerinin araştırma eğitimi alması, uygun altyapı ve kaynaklara ulaşımının 
sağlanması, araştırma projelerinin değerlendirilerek desteklenmesi ve araştırma ödülü 
başvurularının değerlendirilmesi konularında TOTBİD Yönetim Kuruluna katkı 
vermesi planlanmıştır.

TOAK Yönetim Kurulu 2014 yılında gerçekleştirilecek ulusal kongremizde 
yapılacak yönetim kurulu seçimine kadar üye kaydı ve diğer konularda ön çalışmalar 
yapmakla görevlendirilmiştir.
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TOTEK STRATEJİK PLANI

Dr. Mustafa Karahan

3 Kasım 2009 tarihinde 21. Ulusal Kongremizde gerçekleştirilen ilk Yönetim 
Kurul toplantısında TOTEK’in beşinci dönem için yol haritası ve iş-zaman çizelgesi 
oluşturularak Stratejik Planının geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. Stratejik Plan 
Çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Prof. Dr. Mustafa Karahan görevlendirilmiştir. 
Stratejik Plan taslağı 5 Aralık 2010 tarihinde TOTBİD Yönetim Kurulu ile ortak 
gerçekleştirilen toplantıda gündeme sunulmuş ve 13 Mart 2011 de gerçekleştirilen 
TOTBİD-TOTEK ortak yönetim kurulları toplantısında son şeklinin verilmesi 
kararlaştırılmıştır.

Bu doğrultuda TOTEK’in Yönergesine bağlı kalınarak Görev, Görüş, Amaç ve 
Hedefleri ile Temel Değerleri belirlenmiştir.

Görev (Misyon)

TOTEK, TOTBİD’e bağlı Eğitim Konseyi olarak Türkiye’de Ortopedi ve 
Travmatoloji alanındaki kişi ve kurumların eğitim ve araştırma ile ilgili gereksinim 
ve sorunlarını saptamak, çözümler geliştirmek, eğitim ve araştırma kalitesini artırmak 
üzere hedefler belirleyerek planlama yapmak ve standart eğitim ile özgün araştırma 
etkinlikleri sunarak verilen sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeyde olmasını sağlamayı 
görev edinmiştir.

Görüş (Vizyon)

TOTEK, TOTBİD’e bağlı Eğitim Konseyi olarak Türkiye’de Ortopedi ve 
Travmatoloji alanında kurumsallaşmasını tamamlamış, gelişmiş ve güncel eğitim 
olanakları sunan, ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliği içerisinde, 
özgün bilimsel araştırma etkinliklerini destekleyen, eğitim ile ilgili etkinlik ve 
değerlendirmeleri belgelendirerek izleyen ve eğitim kurumlarının standartlarını 
belirleyen saygın bir otorite olma görüşündedir.

Amaçlar

(a)  Ortopedi ve travmatoloji eğitim altyapısı (kütüphane-dergi, kitap-, 
bilgisayar-internet-yazılım vb.) ve eğitici niteliği ile niceliğini yeterli hale getirmek 
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için çalışmalar gerçekleştirmek,

(b)  Eğitim veren klinik ve anabilim dallarında eğitim ortamının (makale, 
seminer saati, kongre ve kurs katılımları, yurt dışı görevlendirmeler vb.) iyileştirme 
çalışmalarını desteklemek,

(c)  Anadilimizde eğitim malzemesi geliştirerek temel ve ileri kurslarla eğitimin 
tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından standart olarak alınabilmesini sağlamaya 
yardımcı olmak,

(d)  Eğitimin ayrılmaz bir parçası olan araştırmayı özendirmek ve projeleri 
desteklemeyi sürdürmek,

(e)  Rotasyonlar ile klinik ve kurumlar arası farkları gidermeye çalışmak,

(f)  Beceri ve teknik eğitim alt yapısı standartlarını betimleyerek çağdaş eğitimin 
verilmesini sağlamak,

(g)  Asistan karnesinin kullanımını sağlamak,

(h)  Atama ve yükseltme ölçütlerini belirleyerek kullanımını özendirmek,

(i)  Yurt içi ve dışı kamu ve kuruluşları ve diğer meslek derneklerinin yeterlik ve 
yürütme kurulları ile eğitim ve araştırma bağlamında ilişkiler kurararak/geliştirerek 
TOTBİD’i desteklemek,

(j)  Eğtici-eğitilen ilişkilerinde profesyonelliği özendirmek, 

(k)  Ölçme-değerlendirme yöntemlerinde objektif algıyı arttırmaktır.

Hedefler

TOTEK’ in 2011 yılı sonuna kadar hedefleri

1. Eğitim altyapısını geliştirmek üzere e-kütüphane ve OBA hizmetlerini 
aksatmadan sürdürmek ve anadilimizde 3 adet kitap yazılmasını sağlamak,

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

3. 2010 ve 2011 yıllarında UEGS ve Yeterlik Sınavlarını başarıyla 
gerçekleştirmek,

4. Araştırma Projesi Başvurularını %10 oranında arttırmak,

5. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Öğrencisi temsilcisi adayını TOTEK 
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yönetim kurullarına katmak,

6. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Eğitim Sorumlularına 
yönelik anket çalışmasını bilimsel düzeyde gerçekleştirmek ve TOTBİD ile 
paylaşmak,

7. 2011 yılında 3. Eğitim Kurultayını 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 belge sahiplerine portfolyo örneği oluşturmak 
olarak belirlenmiştir.

Temel Değerler

• Etik

• Uzman

• Çağdaş

• Güvenilir

• Bilimsel

• Adil

• Laik

• Tarafsız

• Araştırmacı

• Güncel

• Şeffaf

• Üretken
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TOTEK YÖNERGESİ

I. GENEL ESASLAR

Konu

Madde 1. Bu Yönerge, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Tüzüğü’nün 
15. Maddesi uyarınca, Türkiye’de “Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi ve 
hekimliğinin” kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi 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.

TOTEK Yönergesi 
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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 
yürütmek suretiyle yüksek standartların oluşmasına yönelik planlama ve 
istatistik 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 paralellik 
göstermesi ve AOTB Sertifikasıyla eşdeğer olarak işlem görebilmesi için 
çalışmalar sürdürmek;

3.4. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi alanındaki kişi ve 
kurumların eğitim ile ilgili gereksinim ve sorunlarını saptamak, 
çözümler geliştirmek;

3.5. Eğitimin vazgeçilmez bileşeni olan araştırma etkinliklerini özendirmek 
ve desteklenmesi için TOAK ile işbirliği içinde çalışmak.

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 gerekliklerini 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 
yeterlilik derecesine veya Ortopedi ve Travmatoloji pratiği lisansına karşılık 
gelmeyecek ve bir lisanstan çok bir ödül belgesi niteliğinde olmak üzere 
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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 TOAK’a destek verir.

4.5. Amaçları doğrultusunda eğitim ile ilgili takvim, organizasyon şeması 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;

6.2. TOTEK’nin etkinliklerinin arzu edilen doğrultuda gerçekleştiğini genel 
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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 
hastanelerini 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 
kuruldan 45 gün önce başlar ve 7 gün kala sonlanır. Adayların başvurularını belirtilen 
süre içinde yazılı olarak TOTBİD sekreterliğine yapmaları gerekir. Seçimlerde adaylar 
seçim mahallinde bulunmalıdır. Yapılacak oylamada eşitlik halinde kura çekilir.

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.

TOTEK Yönergesi 
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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 merkezlerine 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 standardizasyon 
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 organizasyonları 
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 
durumu 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. Toplantılara mazeretsiz üç kez üst üste devamsızlık 
gösteren üye müstafi addedilerek yerine seçildikleri grubun yedekleri sırayla girer. 
TOTEK Yönetim Kurulu toplantılarına, ilgili bir gündem maddesi olması durumunda 
oy hakkı olmaksızın bir AGUH Konseyi temsilcisi katılır. Bu temsilcinin görev süresi 
iki yıldır  ve toplantı giderleri TOTBİD tarafından karşılanır. TOTBİD’in TTB, EBOT 
ve FORTE ile olan ilgili ilişkilerinde de temsil görevini üstlenir.
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Alt Çalışma Grupları

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

12.1 Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu: Çağdaş ortopedi ve 
travmatoloji uzmanlık eğitimi için gerekli alt yapı ve eğitici gereklerini ülke 
gerçeklerini gözetmek koşuluyla belirlemek, uzmanlık eğitimi çekirdek 
programının tanımlanması için çalışmak, kurumların bu gereklilikleri 
yerine 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 düzenlemek, 
bu sınavı organize edecek komisyonlar oluşturmak bu grubun faaliyet 
alanları arasındadır.

12.3 Akreditasyon Komisyonu: Yardımcı doçent, Doçent ve Profesör 
adaylarında atama ve yükseltmede aranacak asgari şartları tanımlamak, 
eğitim hastanelerinde şef yardımcısı ve şef yükseltme ve atamalarında 
gözetilecek 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.

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.
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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. 

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 komisyonu 
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.

14.2.  Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Board’u sertifikasını alan kişilere TOTEK 
sertifikası sınavsız olarak verilir. Adayın TOTEK sertifikası alabilmesi 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 kurumlar 
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 amaçlarla 
kullanılması. Yukarıda tanımlanan durumlarda TOTEK Yönetim Kurulu 
gerekli kanıtları elde ettikten sonra TOTEK sertifikalı hekimi savunmada 
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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 açılamazlar. 
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 kurulunca 
onaylanan değerlendirme kriterleri dikkate alınarak uygulanır.

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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EKLER
Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı
EK 1.A
Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Komisyonu Çalışma Yönergesi

Bu yönerge, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, 
Ulusal Yeterlik Kurulu yönergesine ve TTB-UDEK/UYEK  “eğitim kurumlarını 
ziyaret programı” esaslarının ilgili hükümlerine dayanarak ve bu mevzuatla 
uyumlu olarak hazırlanmıştır.   

Amaç: 

TOTEK bünyesindeki, Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Komisyonu’nun 
çalışma esaslarını tanımlamaktır. Bu iç yönerge ile ortopedi ve travmatoloji uzmanlık 
eğitimi veren kurumların eğitim programlarında olması gereken standart koşulların 
saptanması ve kurumların eğitim alt yapılarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışma 
esasları tanımlanmaktadır. 

Tanım ve Kısaltmalar:

TTB: Türk Tabipleri Birliği 

TTB-UDEK: Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

TTB-UYEK: Türk Tabipleri Birliği Ulusal Yeterlik Kurulu

TOTBİD: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD YK: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Yönetim Kurulu

TOTEK: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi 

TOTEK YK: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi Yönetim Kurulu

Komisyon: TOTEK Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Komisyonu.

Kurum: Ziyaret ve değerlendirme amacı ile başvuruda bulunan ve ortopedi 
ve travmatoloji alanında uzmanlık eğitimi veren üniversite veya eğitim-araştırma 
hastanelerini ifade eder.
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Hedefler:

Eğitim, öğretim ve araştırma programlarında evrensel ölçütlerdeki gelişmeleri 1. 
takip ederek Türkiye’deki eğitim, öğretim ve araştırma standartlarında 
sürekli gelişme ve iyileştirme yaparak daha iyi eğitilmiş, niteliği yükseltilmiş 
ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının yetişmesini sağlamak ve yönlendirici 
rol oynamak. 

Türkiye’de ortopedi ve travmatoloji eğitimi veren kurumların ziyaretlerini 2. 
yaparak verilen eğitimin belirlenmiş olan standartlara ve ulusal çekirdek 
eğitim programına uyumlu olup olmadığını değerlendirmek.

İşleyiş ve Diğer Hususlar: 

Komisyon, 

TTB-UDEK/UYEK ve TOTBİD - TOTEK YK önerileri doğrultusunda ve 1. 
eşgüdüm halinde çalışır. 

Türkiye’deki kurumlarda verilen ortopedi ve travmatoloji eğitiminin 2. 
akreditasyonu için gerekli olan koşulları ve standartları saptamak üzere 
çalışmalar yapar. TOTEK YK ile birlikte çalışarak ölçüt olarak kullanılacak 
eşik değerleri belirler ve TOTBİD YK onayına sunar. Beş yılda bir bu eşik 
değerlerin güncellenmesini yapar.

Gönüllülük esası ile başvuran ve öz değerlendirme raporları (Ek 1, eğitici 3. 
formu. Ek 2, araştırma görevlisi temsilcisi formu) uygun bulunan kurumları 
ziyaret programına alır.

Kurum ziyareti öncesinde yapılan hazırlıklar, yazışmalar 4. TTB-UDEK/
UYEK  eğitim kurumları ziyaret programının esaslarına uygun olarak 
yapılır (Ek 3, ziyaret öncesindeki süreç).

Komisyon, kurum ziyaretine gidecek olan ekibi oluşturur. Ziyaret ekibi en 5. 
az 4 kişi olmalıdır. Bu ekipte TOTEK YK başkanı, Komisyon başkanı ve 
mümkün ise TOTEK YK üyesi en az 1 kişi daha olur. Ziyarete katılan ve 
TTB-UDEK tarafından atanan bağımsız bir gözlemci, ziyaretin usulüne 
uygun sürdürülmesini değerlendirir. 

Komisyonun ziyaret sırasında uyması gereken kurallar, eğitmenler ve 6. 
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araştırma görevlileri ile birebir yapılan görüşmelerin kuralları ve akış planı 
Ek 4 de (Ek 4, ziyaretin gerçekleştirilmesi) verilmiştir.

Komisyon, ziyaret sırasında toplanan verileri “7. TOTEK kurum ziyaretleri 
ve akreditasyon programı esasları ve akreditasyon standartları” 
çerçevesinde değerlendirir (Ek 5). Araştırma görevlileri ile birebir yapılan 
görüşmelere ek olarak memnuniyetlerini değerlendiren TOTEK-AGUH 
anketi (Ek 6) ziyaret başlarken dağıtılır ve ziyaret sonrasında toplanır. 

Ziyaret raporu, belirlenen usulde ve sürede yazılır (Ek 7, ziyaret raporu). 8. 
Hazırlanan rapor TOTEK YK, TOTBİD YK ve TTB-UDEK onayına 
sunulduktan sonra uygun görülürse hazırlanan “Kurum Uzmanlık Eğitimi 
Yeterlik Belgesi” ilgili anabilim dalı başkanına / eğitim sorumlusuna 
gönderilir (Ek 8, ziyaret sonrasındaki süreç). 

Akreditasyonun geçerlik süresi 5 yıldır.9. 

Gizlilik: 10. Komisyon ve TOTEK YK, ziyaret raporunun tüm ayrıntılarıyla 
saklı tutulmasından sorumludur. Aynı şekilde, araştırma görevlisi hekimler 
ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler de gizli tutulmalıdır. 

Komisyon, her yılsonunda yıllık faaliyet raporunu TOTEK YK na sunar. 11. 

Komisyonun ve TTB-UDEK temsilcisinin çalışma masraflarını TOTBİD ve 12. 
mümkün ise ziyaret talep eden kurum karşılar.  
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EK 1.B  PROGRAMDA KULLANILAN 5 ADET DOKÜMAN 
Ek 1. Eğitici Formu

Eğitim kurumunun ziyareti öncesinde Anabilim Dalı Başkanı/Yandal Bilim 
DalıBaşkan / Eğitim ve/veya Hizmet Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

1. Kurum adı:

2. Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve hedefleri var mıdır ?

 - Varsa; amaç ve hedeflerini belirtiniz:

3. Uzmanlık eğitimi süresi ne kadardır? 

 - Kurumdan son 5 yılda uzman olanların sayısı:

4. İnsan gücü değerlendirmesi (sayı belirtiniz):

 a) Tıp Fakültesi:

Araştırma görevlisi hekim:

Uzman hekim:

Yardımcı doçent:

Doçent:

Profesör:

 b) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 

Araştırma görevlisi hekim:

Uzman hekim:

Başasistan:

Eğitim görevlisi:

Eğitim ve/veya Hizmet Sorumlusu

 c) Diğer sağlık personeli sayısı:

Psikolog:

Hemşire:
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Sosyal hizmet uzmanı:

Tıbbi sekreter:

Diğerleri (belirtiniz): 

5. Kurumda son 5 yılda yapılmış yayınların sayısı*:

 a) Ulusal dergi:

TUBİTAK dizininde:

TUBİTAK dizini dışında:

 b) Uluslararası dergi:

SCI-Exp kapsamında: 

SCI-Exp kapsamı dışında:

 c) Kitap:

Özgün:

Çeviri:

Ulusal:

Uluslararası:

 d) Bildiri:

Yurtiçi kongreler:

Yurtdışı kongreler:

6. Eğitim verilen kurum açısından alt yapı olanaklarının değerlendirilmesi:

 a) Yataklı servis var mı?

Yatak sayısı:

Yatan hasta sayısı (yılda):

 b) Ayaktan hasta takip biriminde (poliklinik) görülen hasta sayısı (yılda):

Genel poliklinik:

Özelleşmiş poliklinikler  (belirtiniz):
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 c) Acil serviste değerlendirilen hasta sayısı (yılda):

 d) Konsültasyona gidilen hasta sayısı (yılda):

 e) Tanı amaçlı olarak uygulanan testler ve sayıları (yılda):

- Belirtiniz:

 f) Uygulanan özelleşmiş tedavi yöntemleri ve hasta sayıları (yılda):

- Belirtiniz:

 g) Rehabilitasyon tedavisi programı var mı?

- Rehabilitasyon tedavisine alınan hasta sayısı (yılda):

 h) Düzenli olarak toplanan Sağlık Kurulu var mı?

- Düzenlenen Sağlık Kurulu raporu sayısı (yılda):

 i) Yıllık ameliyat sayısı:

- Ameliyat gruplarına göre dağılım:

 j) Acil dışındaki haftalık ameliyat odası sayısı:

 k) Acil cerrahi hizmeti verilmekte midir?

- Evet ise; kliniğe yatan yıllık acil hasta sayısı:

 l) Kliniğinize bağlı cerrahi yoğun bakım var mı?

- Var ise, yatak sayısı:

 m) Enfeksiyon kontrol komitesi var mı? 

 n) Beslenme destek ünitesi var mı? 

 ö) Deneysel araştırma laboratuvarı olanakları nelerdir?

 p) Kliniğinizde endoskopi laboratuvarı var mı?

7. Eğitim açısından alt yapı olanaklarının değerlendirilmesi:

 a) Eğitim verilen kurum ve/veya hastane kütüphanesi var mı?

- Kitap sayısı (son 1 yılda alınan): 

- Abone olunan süreli dergi sayısı:
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b) Eğitim verilen kurum ve/veya hastane kütüphanesinin internet olanakları 
ile alanınızdaki süreli dergilere ulaşabiliyor musunuz?

c) Eğitim verilen kurumun kendine ait toplantı salonu var mı?

d) Eğitimde kullanılan TV/video var mı?

e) Barkovizyon (data projeksiyon) makinesi var mı? 

f) Alanınızla ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla eğitim ilişkisi var mı?

- Varsa, kiminle olduğu ve niteliği:

8. Eğitim programının değerlendirilmesi*:

a) Eğitim programı oluşturulmuş mudur?

- Kuramsal: 

- Uygulamalı: 

*Yıllık Eğitim Programı verilmelidir.

b) Eğitim programının içeriği (çekirdek eğitim programı), edinilecek 
beceriler liste halinde araştırma görevlisi hekimlere verilmekte midir?

c) Eğitim programının yıllara göre uygulanması ve dağılımı yapılmış 
mıdır?

- Yapılmış ise, eğitim başında bu program araştırma görevlisi hekimlere 
verilmekte midir?

d) Uygulanan iç ve dış rotasyonlar var mıdır ve süreleri nelerdir?

e) Rotasyonlarda edinilmesi gerekli bilgi, beceri ve tutumun içeriği ve 
kapsamı   belirlenmiş midir? Bu bilgiler araştırma görevlisi hekimlere 
verilmekte midir? Rotasyon dönüşü geri bildirim alınmakta mıdır?

f) Düzenli eğitim toplantıları yapılıyor mu? Yapılıyorsa, sıklığı:

- Olgu sunumu:

- Konferans /ders:

- Dergi klubü:

- Araştırma görevlisi semineri: 
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g) Araştırma görevlisi hekimlere eğitime başlamadan genel ya da özel uyum 
programı uygulanmakta mıdır?

h) Araştırma görevlisi hekimlere eğitimleri sırasında uzmanlıklarını 
aldıklarında edinecekleri tıbbi, etik yetkiler ve bu yetkilerin sorumlulukları 
konusunda bilgilendirilmekte midir? 

- Evet ise, nasıl yapılmaktadır?

k) Bilimsel literatüre ulaşma, makale yazma, sunum yapma konusunda 
bilgilendirme yapılmakta mıdır ? 

- Evet ise, nasıl bir eğitim verilmektedir?

l) Klinik ve deneysel araştırma konusunda eğitim verilmekte midir? 

- Evet ise, hangi kıdemde ve nasıl bir eğitim verilmektedir?

m) Eğitim sırasında sürekli tıp eğitimi/sürekli mesleki gelişimin önemi 
konusunda aydınlatma yapılmakta mıdır? Ulusal veya uluslararası kongre, 
kurs, seminer vb. etkinliklere katılım teşvik edilip, destek sağlanmakta 
mıdır?

n) Ara sınavlar yapılmakta mıdır? 

- Yapılıyorsa, hangi sıklıkta yapılmaktadır?

o) Araştırma görevlisi karnesi kullanılmakta mıdır? Bu karneler belli 
aralıklarla denetlenmekte ve onaylanmakta mıdır?

p) Araştırma görevlisi karneleri uzmanlık sınavı öncesinde incelenmekte 
midir?

r) Eğitim sırasında başvurulacak kaynak listeleri araştırma görevlisi 
hekimlere verilmekte midir?

s) Eğitim programı belirli sürelerle gözden geçirilmekte midir? Gözden 
geçirme sırasında araştırma görevlisi hekimler görev almakta mıdır?

t) Eğitim sırasında araştırma görevlisi hekimlerin değerlendirmeleri 
yapılmakta mıdır?

- Evet ise, hangi sıklıkta ve nasıl yapılmaktadır? 

- Araştırma görevlisi hekimlere geri bildirim verilmekte midir ?
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u) Eğitim sırasında araştırma görevlisi hekimlerin geri bildirimleri alınmakta 
mıdır?

- Evet ise, hangi sıklıkta, nasıl yapılmaktadır?

v) Eğitim sırasında araştırma görevlisi hekimler eğitim verilen kurum içinde 
rotasyon (poliklinik, servis vb.) yapmakta mıdır? 

- Evet ise, hangi sıklıkta, nasıl yapılmaktadır?

y) Araştırma görevlisi hekimlerin eğitiminden sorumlu kişi/kurul var mı?

9. Hizmet

a) Eğitim sırasında araştırma görevlisi hekimlerin haftalık çalışma saatlerinin 
ne kadarı okuma-eğitim, poliklinik ve servis işlerine ayrılmaktadır? 
(Haftadaki toplam çalışma saati dikkate alınarak ortalama değerler 
verilmelidir).

b) Eğitim sırasında araştırma görevlisi hekimler hangi kıdemde ve hangi 
sıklıkta nöbet tutmaktadırlar?

c) Nöbet odalarında olanaklar nelerdir? (internet, duş/tuvalet vb.)

10. Eğitici kadroda bulunan kişilerden Yeterlik Belgesini almış olanların sayısı 
kaçtır ?

- Sınavsız verilen: 

- Sınavla alınan:

11. Araştırma görevlisi hekimlerin uzmanlık eğitiminin son yılında Yeterlik 
Yazılı Sınavına girmeleri yönünde bir uygulama yapılmakta mıdır?

12. Son 5 yılda eğitim verilen kurumdan uzmanlığını alanlardan, sınavlı yeterlik 
belgesi alanların sayısı nedir?
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Ek 2, B formu. Eğitilen Değerlendirme Formu

Eğitim kurumunun ziyareti öncesinde araştırma görevlisi temsilcisi tarafından 
doldurulacaktır.

1. Personel

Araştırma görevlisi hekimlerin isim ve adresleri, eğitimdeki süreleri.

2. Klinik deneyim

Araştırma görevlisi karneleri dikkate alınarak hekimlerin klinik deneyimlerinin 
tanımlanması. 

3. Eğitimin tanımlanması

Araştırma görevlisi hekimlerin eğitim süreci üzerine yapılan yorumlar.

4. Araştırma görevlisi hekimler için olanaklar

Kalacak yer, sekreter desteği, personelin kullanımı için donanım, kütüphaneye 
ulaşım, çalışma odası, araştırma olanakları.

5. İş bölümü 

Araştırma görevlisi hekimlerin kendi arasında ve araştırma görevlisi hekimler ile 
uzman hekimler arasındaki iş bölümünün tanımlanması.

6. Çalışma saatlerinin tanımlanması

Çalışma saatlerinin tanımlanması; gözetim altında verilen eğitim, gözetim 
olmadan verilen eğitim ve klinik çalışma süreleri arasındaki ilişki. Üniversite 
eğitimcisinin eğitiminin kapsamı. Resmi ve fırsatlar değerlendirilerek yapılan eğitim 
arasındaki ilişki. Araştırma ve çalışma için harcanan zamanın tanımı.Rapor eğitimin 
süresine göre özgülleştirilmelidir.

7. Yorumlar

Lütfen listeleyin.
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Ek 3. Eğitim kurumları ziyaret öncesindeki süreç

Eğitim kurumunun, gereken evrakları hazırlayarak TOTEK Yönetim 1. 
Kurulu’na başvurusu. Gerekenler ; 

Başvuru yazısı (Anabilim Dalı Başkanı / Eğitim Sorumlusu a. 
tarafından)

Form A’nın doldurulması (Anabilim Dalı Başkanı / Eğitim Sorumlusu b. 
tarafından) (Ek 1)

Form B’nin doldurulması (araştırma görevlisi temsilcisi tarafından) c. 
(Ek 2)

Eğitim programı kopyasıd. 

Araştırma görevlisi karnesi örneğie. 

Son 5 yıllık “yayın listesi kopyası”f. 

TOTEK YK tarafından dosyanın incelemesi, ziyaret ekibinin belirlenmesi ve 2. 
başvuru merkezi ile görüşülerek (Anabilim Dalı Başkanı / Eğitim Sorumlusu) 
ziyaret takviminin oluşturulması.

Kesinleşen ziyaret programının TOTEK YK ve Kurum  3. 
Ziyaretleri ve Akreditasyon Komisyonu başkanları tarafından 
birer yazı ile eğitim kurumu Dekan / Başhekim’e bildirilmesi  
(başvuruyu izleyen 1 ay içinde sonuçlandırılacaktır)

Eğitim kurumunun ziyareti (ziyaret programı iletilecek).4. 
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Ek 4. Ziyaretin Gerçekleştirilmesi

Ziyaret edilen eğitim kurumunun en üst yöneticisi (üniversitede tıp fakülteleri 
için dekan, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri için başhekim) 
ziyaret konusunda önceden bilgilendirilir. Ziyaret açılış toplantısı ile başlar. Açılış 
toplantısında, ziyaret ekibi anabilim dalı başkanı, yan dal bilim dalı başkanı ve 
kurumun hizmet/eğitim sorumlusu ile görüşür. Ziyaretin amacı anlatılarak, ziyaret 
planı gözden geçirilir. Ziyaret süresince toplanan veriler TOTEK kurum ziyaretleri 
ve akreditasyon programı esasları ve akreditasyon standartları” çerçevesinde 
değerlendirilir (ek 5). Bu sırada araştırma görevlilerine TOTEK YK ve TOTBİD 
AGUH tarafından hazırlanmış olan “Ek 6. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık 
Eğitimi Programlarını Değerlendirme Anketi” dağıtılır ve her araştırma görevlisinin 
doldurması istenir. 

Ziyaret ekibi eğitim kurumundan görevli kişi ya da kişilerin eşliğinde ek 1 de 
yazılmış olan kurum ile ilgili bilgilerin geçerliliğini kontrol eder. Kurumun uzmanlık 
eğitimi ile ilgili tüm alanlarını (kütüphane, araştırma alanları, araştırma görevlisi 
odası, dinlenme alanları vb.) gezerek yerinde değerlendirir. Ziyaret sırasında 
uzmanlık eğitimi süreci için gerekli olan diğer uzmanlık dalına ilişkin alanlar da 
gezilerek değerlendirilmelidir. Değerlendirme sürecinde kuruma ait veri tabanı 
(eğitim çalışmaları ile ilgili doküman vb) ve istatistik kayıtlarından (hasta kayıtları 
vb) yararlanılır.

Ziyaret ekibi, araştırma görevlisi hekimler ile bire bir görüşür. Ek 2 de yazılan 
bilgilerin geçerliliği değerlendirilir. Ziyaret edilen eğitim kurumunda 10 ya da daha 
az sayıda araştırma görevlisi hekim var ise tümüyle görüşülür. Ziyaret edilen eğitim 
kurumunda 10’dan fazla araştırma görevlisi hekim var ise, ziyaret kurulunun her 
bir eğitim yılını göz önüne alarak belirleyeceği sayıda araştırma görevlisi hekim 
ile görüşme yapılır. Görüşme sırasında araştırma görevlisi hekimlerin karneleri 
yanlarında olmalıdır ve alınan bilgiler gizli tutulmalıdır. Doldurulmuş olan “ortopedi 
ve travmatoloji uzmanlık eğitimi programlarını değerlendirme anketi” toplanır 
ve değerlendirilir. 

Ziyaret eğiticilerle yapılacak olan bir müzakereyle sonlandırılır. Ziyaret 
mümkünse bir gün içerisinde bitirilir. Ziyaretin yinelenmesi durumunda yarım günlük 
bir süre yeterli olabilir. Ziyaret Kurulu, ziyaret programının sonunda, değerlendirme 
ve öneri sunma aşamaları için, kendi üyeleriyle 30-60 dakika süren bir toplantı yapar 
ve ziyaret sonlandırılır.
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Ek 5. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum 
Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları ve Akreditasyon Standartları

Sağlık sisteminde verilen eğitimin niteliği, hizmetin niteliğini belirleyen 
en önemli faktörlerden biridir. Tıpta uzmanlık eğitiminde niteliğin artırılmasına 
yönelik kullanılabilecek geri bildirim mekanizmalarından birisi, eğitim kurumlarının 
ziyaretidir. 

Kurum ziyaretleri gönüllülük temelinde gerçekleştirilir. Bu ziyaretler ile kurumun 
eğitim alt yapısı ve programı değerlendirilerek, TOTEK tarafından belirlenmiş standart 
ölçütlerin karşılanıp karşılanmadığı değerlendirilir. Koşulları sağlayan kliniklerde 
verilen uzmanlık eğitimi akredite edilir ve nitelik güvencesi sağlanmış olur. Koşulları 
sağlayamayan klinikler için eğitim etkinliklerini iyileştirmeye yönelik öneriler yapılır 
ve akreditasyon değerlendirmeleri devam eder.

Bu faaliyet, TTB-UDEK’in belirlediği kurum ziyaretleri ve akreditasyon 
programı esasları çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Akreditasyonun geçerlik süresi 5 yıldır. (http://www.ttb.org.tr/udek/
index.php?option=com_content&view=article&id=205:ttb-udek--uyek-em-
kurumlarziyaret-program-esaslar&catid=79:mevzuat&Itemid=146). 

Türkiye’de ortopedi ve travmatoloji eğitimi veren kurumların ziyareti ve 
akreditasyonu sürecinin başlatılmasındaki amaç, ilgili kurumda verilen uzmanlık 
eğitiminin “ulusal ortopedi ve travmatoloji çekirdek programı”nda tanımlanan 
bilgi, beceri ve tutum eğitimine uygunluğunu değerlendirmektir. Bu ziyaretler 
ile araştırma görevlilerinin gerekli iletişim becerilerine ve etik değerlere sahip, 
muayene yöntemlerini bilen, ön tanı ve ayırıcı tanıları düşünebilen, ilgili tetkikleri 
isteyerek kesin tanıyı koyabilen, gerekli konsültasyonları isteyebilen, hastaların 
tedavisini güncel bilgiyi takip ederek yapan/yönlendiren, cerrahi beceri açısından 
yetkin, komplikasyon gelişen hastaları takip ve tedavi edebilen uzmanlar olarak 
yetişip yetişmediği değerlendirilir. İlgili kurumda uzmanlık eğitimini tamamlamış 
olan meslektaşlarımızın kendi bilgi ve beceri sınırını bilmesi, kanıta dayalı tıp 
uygulamalarına dayanan klinik karar verme yeterliliğine ulaşması ve eleştirel 
değerlendirme yapabilmesi beklenir.

Bir ortopedi ve travmatoloji kliniğinde yetkin uzmanlar yetiştirmek için gerekli 
görülen “vazgeçilmez” koşullar aşağıda sıralanmıştır. Bu koşullar The Accreditation 
Council for Graduate Medical Education (ACGME)’nin ve European Union of 
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Medical Specialists (UEMS)’ in yayımladığı uzmanlık standartları klavuzları,  
TTB-UDEK in yayımladığı “tıpta uzmanlık eğitimi ulusal standartları” kitapçığı 
ve Türkiye’deki 34 kurumdan gelen yazılı anket sonuçları ile 25 kurum ile yapılan 
telefon anketi sonuçları (toplam 91 kurumdan araştırma görevlisi olan 83 kurum var) 
analiz edilerek oluşturulmuştur. Bu koşullar her 5 yılda bir güncellenmeli ve uygun 
görülen değişiklikler yapılmalıdır.

Kurum ziyaretleri ve akreditasyon programı için belirlenen standartlar

Klinikte eğitimi verilen uygulamalı alanlarG. 

Kliniğin eğitim/araştırma programı ve altyapısıH. 

Kliniğin insan kaynakları I. 

Kliniğin hizmet alt yapısıJ. 

Hastanenin hizmet alt yapısıK. 

Kurum ziyareti sırasında yapılan araştırma görevlisi anketi/görüşmesi L. 
analizi

Klinikte eğitimi verilen uygulamalı alanlarF. 

Araştırma görevlileri, aşağıda 7 başlık halinde sıralanan konularda yeterli 
çeşitlilik ve sayıda hasta takibi ve tedavisi yapmış olmalıdır. 

Travma, •	

Eklem rekonstrüksiyonu/replasmanı, •	

Spor yaralanmaları ve artroskopi, •	

Pediatrik ortopedi, •	

Omurga hastalıkları, •	

El hastalıkları, •	

Ortopedik onkoloji.•	

Bu 7 başlık ile ilgili eğitimin tamamı kurumun kendi çatısı altında yapılmıyor 
olabilir. Bu durumda araştırma görevlilerinin klinik eğitimlerinde eksik olan kısımları 
gerekli rotasyon ve eğitim kurslarını yaparak tamamladıkları belgelenmelidir.
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Bu bölümde cerrahi uygulamalar için tanımlanan “yeterli sayı” kavramı 
karşısında bir rakamsal değer belirtilmemiştir. Kurum ziyareti sırasında yapılan 
araştırma görevlisi görüşmelerinde, temel cerrahi ve tıbbi becerilerin bireysel olarak 
rahatlıkla uygulanıp uygulanmadığı ve araştırma görevlisinin ilkeleri iyi düzeyde 
bilip bilmediği değerlendirilir.

Travma; 

Çoklu travma ve/veya pelvis kırığı olan hastaların tedavi ilkelerini biliyor 1. 
olmalıdır. Yeterli sayıda çoklu travma hastasının tedavisini yönlendirmiş 
olmalıdır.

Yeterli sayıda kalça kırığı ve uzun kemik kırığının (açık-kapalı) 2. 
konservatif ve cerrahi tedavisini yapmış olmalıdır. Yağ embolisi ve 
enfeksiyon gibi komplikasyonların tedavi ilkelerini biliyor olmalıdır.

Yeterli sayıda eklem içi kırığın cerrahi tedavisini yapmış olmalıdır.3. 

Yeterli sayıda kaynama gecikmesi/kaynamama/deformite ameliyatı 4. 
yapmış olmalıdır.

Yeterli sayıda akut-kronik-tekrarlayan eklem çıkığı tedavisi yapmış 5. 
olmalıdır.

Akut kompartman sendromu tanısı koymuş ve cerrahi tedavisini yapmış 6. 
olmalıdır. 

Eklem rekonstrüksiyonu/replasmanı: 

Diz ve kalça ekleminin primer total protez replasmanı ameliyatlarının 1. 
ilkelerini biliyor olmalı ve yeterli sayıda yapmış olmalıdır. 

Diz ve kalça ekleminin protez revizyon cerrahisini biliyor/görmüş 2. 
olmalıdır.

Spor yaralanmaları ve artroskopi: 

Diz ekleminde yeterli sayıda menisküs, ön çapraz bağ ve kıkırdak hasarı 1. 
ameliyatları yapmış olmalıdır.

Omuz ve ayak bileği eklemi ile ilgili ameliyatları yeterli sayıda görmüş 2. 
olmalıdır.
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Pediatrik ortopedi:

1. Yeterli sayıda gelişimsel kalça çıkığı ve çarpık ayak hastasının cerrahi 
dışı ve cerrahi tedavi ilkelerini biliyor ve yapmış olmalıdır.

2. Yeterli sayıda pediatrik yaş grubu travma hastasının konservatif ve cerrahi 
tedavilerini yapmış olmalıdır. 

Omurga hastalıkları: 

1. Omurganın travmatik hasarlarının konservatif ve cerrahi tedavi ilkelerini 
biliyor ve yapmış olmalıdır.

2. Omurga deformitelerinin konservatif ve cerrahi tedavilerini biliyor/
görmüş olmalıdır.

El hastalıkları: 

El ve el bileği hastalıklarının konservatif ve cerrahi tedavilerini 1. 
(mikrocerrahi gerektiren işlemler hariç) yeterli sayıda ve çeşitlilikte 
yapmış olmalıdır.

Yeterli sayıda kemik, eklem ve tendon yaralanması tedavisi yapmış 2. 
olmalı, sinir yaralanmasını tanıyabilmeli ve el rehabilitasyon ilkelerini 
bilmelidir.

Ortopedik onkoloji: 

Kas- iskelet sistemi onkolojisi ile ilgili ilkeleri biliyor olmalıdır.1. 

İyi huylu kemik tümörlerini tanıyabilmeli ve yeterli sayıda cerrahi 2. 
girişim yapmış olmalıdır.

Kötü huylu kemik tümörleri ile ilgili biyopsi dahil bütün girişimleri ve 3. 
ekstremite koruyucu cerrahi teknikleri biliyor/görmüş olmalıdır. 

Kliniğin eğitim/araştırma programı ve altyapısı:G. 

Araştırma görevlisi karnesinin düzgün olarak doldurulması sağlanmalı •	
ve belli aralıklar ile kontrol edilmelidir.
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Araştırma görevlilerine eğitimleri sırasında uzmanlıklarını aldıklarında •	
edinecekleri tıbbi, etik yetkiler ve bu yetkilerin sorumlulukları konusunda 
bilgilendirilme yapılmalıdır.

Her eğitim yılı başında araştırma görevlisi/öğretim elemanı seminer •	
programı yapılmalıdır.

Eğitim salonu, sunum odası ve uygun sunum şartları olmalıdır.•	

Haftada bir gün hastaların pre-op/post-op/morbidite (gerektiğine •	
mortalite) toplantıları yapılmalıdır.

Dergi, literatür saati, makale toplantıları yapılmalıdır.•	

Her yıl TOTEK tarafından yapılan Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı’na •	
katılım sağlanmalıdır; ya da klinik içinde her yıl düzenli olarak araştırma 
görevlisi değerlendirme sınavı yapılıyor olması gerekir.

Deneysel araştırma veya biyomekanik laboratuvarına erişilebilir •	
olmalıdır.

Kliniğin insan kaynakları H. 

Bir kliniğin akredite edilebilmesi en az 3 yıldır ilgili kurumda eğitmen •	
konumunda çalışıyor olan, en az 3 öğretim elemanı olması gerekir.

Yatak sayısı 35’e kadar olan kliniklerde öğretim elemanı / araştırma •	
görevlisi oranı en az 1/2 olmalıdır.  Yatak sayısı 35’den fazla olan 
kliniklerde bu oran en az 1/3 olmalıdır.

Klinikten ihtisasını tamamlamış olan uzman sayısı en az 1 olmalıdır.•	

Kliniğin hizmet alt yapısıI. 

Servis•	 : Ortopedi ve travmatoloji anabilim dalının kendisine ait bir yataklı 
servis olmalıdır. Servis içinde müdahale odası, araştırma görevlisi odası 
ve nöbet odası bulunmalıdır.

Poliklinik•	 : Araştırma görevlileri haftada en az bir gün öğretim elemanı 
gözetiminde yeterli sayıda ve çeşitlilikte hasta muayene etmeli ve 
tedavisini yönlendirmelidir.
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Arşiv:•	  Kliniğin düzgün ve ulaşılabilir arşiv kayıtları olmalıdır.

Ameliyathane:•	

Ameliyathanede bulunması gereken alet ve ekipmanlar:

C kollu skopi cihazı,o 

Kurşun gömlek/boyunluk/gözlük/eldiven,o 

Havalı veya elektrikli delici/kesici motor,o 

Artroskopo 

Yıllık cerrahi girişim sayısı alt sınırı: 

Bir yıl içinde yapılan A, B ve C grubu ameliyatların sayısı araştırma 
görevlisi başına en az 100 adet olmalıdır.

Hastanenin hizmet alt yapısı:J. 

Cerrahi yoğun bakım ünitesi olmalıdır•	

Acil servis olmalıdır •	

Bilgisayarlı tomografi, erişilebilir olmalıdır.•	

Manyetik rezonans, erişilebilir olmalıdır.•	

Sintigrafi, erişilebilir olmalıdır.•	

Kurum ziyareti sırasında yapılan araştırma görevlisi anketi/görüşmesi K. 
analizi

Kurum ziyareti sırasında araştırma görevlilerine dağıtılan ankete (TOTEK-
AGUH araştırma görevlisi anketi) verilen yanıtlar ve bire bir yapılan araştırma 
görevlisi görüşmeleri değerlendirilir.

1. Araştırma görevlilerinin aldıkları eğitim kalitesinin yeterli olduğunu 
düşünüyor olmaları gerekmektedir. Bu yorumu yapabilecek bilgi ve beceri 
düzeyine sahip olup olmadıkları da görüşmeler sırasında değerlendirilir.

2. Araştırma görevlilerinin klinikteki eğitimleri süresince, araştırma (klinik/
temel) yapmak, bilimsel sunum ve yayın yapmak konusunda teşvik 
edilmeleri gerekmektedir. 
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EK 1.C. Akreditasyon sertifikası almış olan kurumlar
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2. Yeniden Belgelendirme 

EK 2.A 

TOTEK Yeniden Belgelendirme Ölçütleri 

No: Başlık Açıklama Puan

1. Toplantı ve 
kurslara katılım:

Toplantı belgesi (basılı ya da elektronik 
ortamda duyuru, program, broşür vs…) olan 
etkinlikleri içerir. Bunlara katılımın verilen 
katılım belgesiyle kanıtlanması gerekmektedir.

 1 (Bir)

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

Bkz.
Açıklama

3. Makale yazımı: İsim sırası, yazı tipi ya da dergi tipi önemli 
değildir.

1 (Bir)

4. Kitap, kitap 
bölümü yazımı 
ya da editörlüğü:

 
1 (Bir)

5. Makale 
değerlendirme**:

Her değerlendirilen makale 1 puandır. Yazılı 
olarak belgelenmesi gerekmektedir. 1 (Bir)
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6. Dergilerin 
sonunda 
yayınlanan 
ve o sayıdaki 
makalelerden 
hazırlanmış 
STE sorularını 
yanıtlamak:

Düzenli yayınlanan Acta Orthopaedica et 
Traumatologica Turcica, Eklem Hastalıkları 
Dergisi, Türk Omurga Dergisi ve TOTBİD 
dergisi ile düzenli olabilecek diğer dergilerin 
her sayısının sonunda yer alacak ortalama 
10 sorunun tümünün doğru yanıtlanıp belirli 
bir süre içinde TOTEK’ e ulaştırılmasıyla, 
her sayıdan 1 puan verilir. SCI Expanded 
veri tabanında yer alan dergilerden alınacak 
STE puanları da benzer şekilde geçerlidir. 
Ayrıca, TOTEK’in internet üzerinden yaptığı 
etkinliklerde de benzer uygulama yapılabilir.

1 (Bir)

7. e-learning∗∗∗ “Ayın Olgusu” ya da OBA gibi web yoluyla 
sağlanan eğitim aktivitelerinde interaktif 
geçirilen sürenin ölçülmesi yoluyla elde edilir. 
Ayrıca, TOTEK’in internet üzerinden yaptığı 
etkinliklerde de benzer uygulama yapılabilir.

1 (Bir)

8. Ödüller∗∗∗ 1 (Bir)

9. Tez danışmanlığı 1 (Bir)

10. Kurum içi 
seminer, ders 
sunumları∗∗∗

Benzer ya da aynı konu başlıkları birkez 
değerlendirilir.

1 (Bir)

11. Kitap çevirisi 
ve/veya çeviri 
editörlüğü

Ortopedi ve travmatoloji alanında yazılmış 
olan kitapların çevirisini kapsar. Kişi çevirdiği 
konu başına bir puan alınır.  Çeviri editörü 
ayrıca 1 puan alır. Kişi hem çevirdiği konudan, 
hem editörlükten ayrı ayrı birer puan alabilir.

1 (Bir)
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12. Kongre ve kurs 
düzenleme 
etkinlikleri

Kongre başkanı ve sekreteri düzenledikleri 
kongreden bir puan alır. Ayrıca katılımcı olarak 
1 puan daha eklenir.

1 (Bir)

Belirtilen yeniden belgelendirme ölçütleri, önceki TOTBİD-TOTEK Yönetim 1. 
Kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanarak, 20.02.2008 tarihinde 
turk_orthopod ağı ve TOTBİD elektronik sayfası üzerinden duyurulan kararları ve 
beşinci dönem TOTBİD-TOTEK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak alınan 
10.09.2011 (**), 17.12.2011 (***) , 29.09.2012 (****) tarihli kararlar gereği 
eklenen ve http://totek.totbid.org.tr/Content.aspx?p=2163 bağlantısında duyurulan 
başlıkları  içermektedir.

2003 sertifikaları icin 2008-2013 döneminde 60 puan, 2004 sertifikaları icin 2008-2. 
2014 döneminde 70 puan, 2005 sertifikaları için 2008-2015 döneminde 80 puan, 
2006 sertifikaları için 2008-2016 döneminde 90 puan gerekmekte, 2007 sınavından 
itibaren 10 yılda 100 puan uygulamasına geçilmektedir. 

 Son 5 yılda 50 puanı bulunmayan üyelerimiz, son 10 yıllık bilimsel aktivitelerini 3. 
iletebilirler. Ancak son 10 yıldaki aktivitelerin toplamının 100 puan olması 
ve bunun en az %30’unun son 5 yıldaki aktivitelerden edinilmiş olması şartı 
aranmaktadır.

Ekler 
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EK 2.B

Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi - Sürekli Mesleki Gelişim 
Akreditasyon - Kredilendirme Yönergesi uyarınca düzenlenen yeniden 
belgelendirme ölçütleri

Türk Tabipleri Birliğinin Sürekli Tıp Eğitimi (STE)/Sürekli Mesleki Gelişim 
(SMG) yönergesinde belirlenen kurallar doğrultusunda her yıl için ortalama 50 (bir 
yıl için en fazla 100), beş yıl için toplam 250 STE/SMG kredisi alan kişiler de yeniden 
belgelendirmeye hak kazanırlar.

STE-SMG kredilerinin en az üçte ikisinin yönergede Grup 1 olarak belirtilen 1. 
mesleki çalışmalardan alınması gereklidir (Bkz. Grup 1 ve II etkinlikleri). 
Bu konuda UEMS’in önerisi de 5 yılda toplam 250 STE puan (100’ü kişisel, 
100’ü dış aktivitelerden olmak üzere) toplanması şeklindedir. 

TTB elektronik sistemi gün bazında otomatik işlem yaptığından, sadece 2. 
son 5 yıllık puanlar kalacak ve öncekiler otomatik silinmiş olacaktır. O 
nedenle STE/SMG puanları yoluyla yeniden belgelendirmeye başvuracak 
meslektaşlarımız, yeni sistem ile sadece 5 yıllık çalışmalarını dökümante 
edebileceklerdir.

2008-2012 yılları arasında Ortopedi ve Travmatoloji alanından TTB 3. 
Kredilendirme ve Akreditasyon Komisyonu’na STE/SMG puanı için 
basvurulan kurs ve toplantıların listesi http://www.totbid.org.tr/Content.
aspx?p=2164  bağlantısında ve Ek 3’te yer almaktadır. Bu sayede ekteki 
mevcut etkinlikler ve bireysel yolla alınan TTB web dökümü kıyaslanarak 
eksik işlenmiş olan toplantılar görülebilmektedir.

TTB Kredilendirme ve Akreditasyon Komisyonu tarafından TC Kimlik 4. 
numaralarının yer aldığı barkodlu bir STE/SMEG kart sistemi işlerliğe 
sokulmuş olup, bu kart kongrelerde okutularak puan toplanabilecektir.

Yenilenen TTB web sitesi sayesinde meslektaşlarımız toplantı esnasında 5. 
yapamamış oldukları toplantı kayıtlarını, ya da sunum vb etkinliklerini 
dilerlerse sisteme kendileri işleyebileceklerdir. 

Ancak TTB’nin yeniden kurulan elektronik sistemine henüz toplantı harici 6. 
aktiviteden kazanılan puanlar işlenebilse de sayfanızda görünmemekte; 
görünmeyen dökümün bireysel yolla TTB’den yazılı talebi gerekmektedir.
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1. GRUP

Devama dayalı eğitsel etkinlikler: Değerlendirilmesinde devam koşulu aranan 1. 
konferans, sempozyum, seminer, yuvarlak masa toplantısı, vb.

Eğitim kursları: Yeni gelişmeler / girişimlerle ilgili ya da mesleki yeteneği 2. 
geliştirmeye yönelik kurslar, vb.

Atölye çalışması (workshop).3. 

Yukarıda belirtilenler dışında kalan ve kredi almak isteyen hekimin STE / 4. 
SMG Akreditasyon - Kredilendirme Kurulu’na başvurması gereken diğer 
etkinlikler:

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

 4i kapsamındaki dergilerde yayın kurulunda yer almak, hakem olmak. ii. 

 Kitap ya da kitap bölümü yazarı olmak.iii. 

 Grup I1, Grup I2 ve Grup I3’deki etkinliklerde konuşmacı / eğitici iv. 
olmak.

 Yeterlik sertifikası almış olmak.v. 

 Master ya da doktora derecesi almış olmak.vi. 

 Yurt dışındaki akredite edilmiş (EACCME, ACCME) uluslararası vii. 
toplantılara katılmış olmak.

II. GRUP

Eğiticilerin kendi alanlarında tanımlanan görevleri dışında katıldıkları ya da 1. 
yönlendirdikleri ve Grup I’de yer almayan eğitim etkinlikleri.

Uzaktan eğitim yöntemleri ile verilen eşzamanlı, eşzamanlı olmayan eğitim 2. 
etkinlikleri.

Yapılandırılmayan öz (kendi kendine) öğrenme etkinliklerine katılım.3. 

Akredite edilmiş ulusal dergilerle yapılan STE / SMG etkinlikleri: Dergi 4. 
yıllık aboneliği (üyesi olduğu uzmanlık derneğinin dergisi dışındaki dergilere 
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abone olmak), derginin belirlediği ve okunan bölümle ilgili test, bulmaca, vb. 
nesnel kanıtlar. 

Görsel - işitsel kayıta dayalı materyaller ile yapılan eğitsel etkinlikler: Kolay 5. 
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.)

Grup I’de tanımlanmayan STE / SMG etkinlikleri.6. 

Ekler 
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EK 2.C

 2013 Yeniden TOTEK Yeterlik Belgesi Alan Üyelerimizin Listesi*

(*Alfabetik sırayla)

NO UNVAN AD SOYAD

1 Dr. Emre Acaroğlu

2 Dr. Sait Ada

3 Dr. Haluk Ağuş

4 Dr. Serdar Akalın

5 Dr. Cemalettin Aksoy

6 Dr. Şeref Aktaş

7 Dr. Faik Altıntaş

8 Dr. Mehmet Arazi

9 Dr. Şahap Atik

10 Dr. Ahmet Turan Aydın

11 Dr. Önder Aydıngöz

12 Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan

13 Dr. Semih Aydoğdu

14 Dr. Mustafa Başbozkurt

15 Dr. Teoman Benli

16 Dr. Haluk Berk

17 Dr. Ali Biçimoğlu

18 Dr. Ömer Faruk Bilgen

19 Dr. Mehmet Binnet
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20 Dr. Ayşegül Bursalı

21 Dr. Emre Çullu

22 Dr. Mehmet Demirhan

23 Dr. Mahmut Nedim Doral

24 Dr. İrfan Esenkaya

25 Dr. Süleyman Bora Göksan

26 Dr. Mahir Gülşen

27 Dr. İzge Hakan Günal

28 Dr. Şafak Güngör

29 Dr. Hasan Havitçioğlu

30 Dr. Mustafa Herdem

31 Dr. Uğur Erdem Işıkan

32 Dr. Cihangir İslam

33 Dr. Yavuz Selim Kabukçuoğlu

34 Dr. Mustafa Karahan

35 Dr. Vecihi Kırdemir

36 Dr. Feza Korkusuz

37 Dr. Nusret Köse

38 Dr. Gürsel Leblebicioğlu

39 Dr. Serdar Necmioğlu

40 Dr. Hakan Ömeroğlu

41 Dr. M. Hulusi Özkan

42 Dr. Yüksel Özkan

43 Dr. İrfan Öztürk
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44 Dr. Halit Pınar

45 Dr. Yaman Sarpel

46 Dr. Mehmet Subaşı

47 Dr. Hakkı Sur

48 Dr. Vedat Şahin

49 Dr. Cüneyt Şar

50 Dr. Uğur Şaylı

51 Dr. Ali Şehirlioğlu

52 Dr. Nadir Şener

53 Dr. Sezai Aykın Şimşek

54 Dr. İsmet Tan

55 Dr. N. Reha Tandoğan

56 Dr. Ömer Taşer

57 Dr. Hasan Tatari

58 Dr. Mehmet Tezer

59 Dr. Sualp Turan

60 Dr. Cemil Yıldırım Türk

61 Dr. Ahmet Uçaner

62 Dr. Ali Kemal Us

63 Dr. Muharrem Yazıcı

64 Dr. Ahmet Yılmaz

65 Dr. Gazi Zorer

Ekler 
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EK 3.A

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ 
PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ*

Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık 
eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini saptamak  amacı ile 
hazırlanmıştır. Katkı ve katılımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.                        

 ……………Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

1. Çalıştığınız kurum

 □ Üniversite Hastanesi

□ Eğitim Araştırma Hastanesi

2. Mezun olduğunuz üniversite: ………………………………………………………

3. Konuşabildiğiniz yabancı dil(ler)............................

4. Bu uzmanlık alanı kaçıncı tercihinizdi?.............................................

5. Asistanlık süreniz: …………………ay 

6. Nöbet sayısı/ay: ………………………………………….

7. Çalışma saatleriniz (nöbet dışı günlerde) sabah: …………………’den,  akşam: 
……………’e

8. Uzman olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz?

□ Üst ihtisas

□ Devlet hastanesi

□ Özel hastane/muayenehane

□ Üniversite

□ Eğitim Araştırma Hastanesi

□ Diğer(lütfen belirtiniz)   …………..………………………….

Ekler 



143

9. Eğer branşlaşmak istiyorsanız öncelikle istediğiniz alanı belirtir misiniz? 

…………………………………………………………………………………………

10. Dokuzuncu soruda verdiğiniz yanıtı etkileyen faktörler hangisi/hangileridir? 
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

□ Bölümümüzde bu alanda takip edilen hasta sayısı

□ Bölümümüzde bu alanda verilen teorik eğitim

□ Öğrenme eğrisinin kısa ve nispeten kolay olması

□ Ülkemizde alana ilgi duyan cerrahların az olması

□ Hasta sayısının çok olması

□ Diğer

11. Anabilim  Dalınızda hangi çalışmaların daha öncelikli olduğunu düşünüyor 
sunuz?  

□ mezuniyet öncesi eğitim □ araştırma yapmak

□ mezuniyet sonrası eğitim □ özel hasta bakımı

□ hasta bakımı □ öğretim üyesi statükosu/tercihleri

12. Aşağıdaki aktivitelerin hangisinin eğitiminize en fazla katkı sağladığını 
düşünüyor sunuz ?

□ Ameliyat

□ Hasta başı vizit

□ Vaka sunumu / makale sunumu / pre-op post-op vakarın tartışıldığı kurum içi 
eğitim toplantıları

□ Kongre, seminer ve bölgesel toplantılar

□ Kurslar

□ Diğer.........................
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13. Kliniğinizde yıllık eğitim programı hazırlanıyor mu? / Uygulanıyor mu?

□ Evet / Evet

□ Evet / Hayır

□ Hayır

14. Asistan karneniz var mı? / Düzenli veri girişi yapıyor musunuz?

□ Evet / Evet

□ Evet / Hayır

□ Hayır

15. Aşağıdaki kurslarda katıldıklarınızı işaretler misiniz?

□ Temel bilimler ve araştırma kursu

□ Çekirdek Eğitim Programı Klinik Bilgi Yenileme Kursu

□ Temel artroskopi kursu

□ İleri arrroskopi kursu

□ Temel artroplasti kursu

□ İleri artroplasti kursu

□ Temel travma kursu

□ İleri travma kursu

□ Ilizarov kursu

□ Temel AO kursu

□ Temel omurga kursu

□ Diğer.........
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16. Uzmanlık tezinizi kaçıncı yılda aldınız?................

17. Yurt içinde başka bir merkezde ortopedi ve travmatoloji rotasyonuna katılmak 
ister misiniz?.

□ Evet

□ Hayır

18. Yurt dışında başka bir merkezde ortopedi ve travmatoloji rotasyonuna katılmak 
ister misiniz?

□ Evet

□ Hayır 

19. Genel olarak yaşantınızdan memnun musunuz?

□ tümüyle memnunum □ memnun değilim 

□ oldukça memnunum □ hiç memnun değilim

□ memnun olmadığım çok şey var

20. Yaşamınızda memnuniyetsizlik yaratan etkenlerin ne kadarı işinizden 
kaynaklanıyordur?  

□ %100’ü  □ %75’i                □%50’si               □%25’i  □ %0
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21. Aşağıda sıralanan aktivitelerin asistanlık eğitimine olabilecek katkıları hakkındaki 
düşüncelerinizi, sınıflama doğrultusunda belirtir misiniz?

0       1       2         3        4        5

Hiç   Çok

Uluslar arası kongrelere katılım 0 1 2 3 4 5

Ulusal kongrelere katılım 0 1 2 3 4 5

Mezuniyet sonrası standardize eğitim kurslarına katılım 0 1 2 3 4 5

Bölüm içi asistan dersleri 0 1 2 3 4 5

Seminer hazırlama 0 1 2 3 4 5

Seminer dinleme 0 1 2 3 4 5

Makale sunumu (hazırlama) 0 1 2 3 4 5

Makale dinleme 0 1 2 3 4 5

Olgu sunumu 0 1 2 3 4 5

Klinikopatolojik konferans 0 1 2 3 4 5

Probleme dayalı öğretim çalışma grupları 0 1 2 3 4 5

Öğretim üyeleri ile bire bir çalışma imkanı 0 1 2 3 4 5

Bölüm dışı seçmeli rotasyon 0 1 2 3 4 5

Diğer………………………………belki ekleme yaparlar mı? 0 1 2 3 4 5

22. Öğretim üyeleri ile bire bir çalışma olanağınız oluyor mu?

□ hiç       

□ neredeyse hiç   

□ ayda birkaç kez            

□ haftada birkaç kez           

□ hemen her gün
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23. Öğretim üyeleri ile birlikte olma sıklığınızı “X” işareti ile belirtir misiniz?

0       1       2         3        4        5

Hiç   Yeterince

0 1 2 3 4 5

Vizitlerde

Birlikte poliklinik yaparken 

Hasta danışmak için

Asistan dersi

Eğitim amaçlı toplantılar

Ameliyatlar

Araştırma uygulaması

Diğer…………………………

24. Öğretim üyeleri ile birlikte yaptığınızda, aşağıda sıralanan aktivitelerin eğitiminize 
ne kadar katkıda bulunabileceğini düşünüyorsunuz?

0       1       2         3        4        5

Hiç   Çok

0 1 2 3 4 5

Vizitler

Hasta danışma

Birlikte poliklinik yapma

Eğitim amaçlı toplantılar

Asistan dersi 

Ameliyatlar

Araştırma uygulama

Diğer…………………………
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148

25. Aşağıdaki önermelerin uzmanlık eğitimi üzerine olan etkilerini, verilen sınıflama 
doğrultusunda, birini daire içine alarak belirtiniz .

Fikrim yok 0

Hiç Katılmıyorum, 1

Katılmıyorum 2

Kararsızım 3

Katılıyorum 4

Tamamen Katılıyorum. 5 ‘i daire içine alınız lütfen.

Maddi sıkıntı çekiyorum 0 1 2 3 4 5

Aslında bu  uzmanlığı çok da istemediğimi fark ettim 0 1 2 3 4 5

Çok nöbet tutuyorum 0 1 2 3 4 5

Çalışma saatlerimiz çok uzun 0 1 2 3 4 5

Kliniğimizde/anabilim dalımızda verilen tıpta 
uzmanlık eğitimi, ortopedi ve travmatolojiye ait 
becerilerimi geliştirmesi bakımından yeterlidir.

0 1 2 3 4 5

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

0 1 2 3 4 5

Kliniğimizdeki/Anabilim dalımızdaki öğretim 
üyelerinin eğiticilik/öğreticilik niteliği tıpta uzmanlık 
eğitimi için yeterlidir.

0 1 2 3 4 5

Kliniğimizdeki/Anabilim dalımızdaki öğretim 
üyelerini sayısı  tıpta uzmanlık eğitimi için yeterlidir.

0 1 2 3 4 5

Hastanemizdeki ameliyathanelerin teknik olanakları 
ameliyat becerilerimi geliştirebilmem bakımından 
yeterlidir.

0 1 2 3 4 5

Kliniğimizde/anabilim dalımızda çalışanlar arasındaki 
sosyal ilişkiler tatmin edicidir.

0 1 2 3 4 5
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İşimi yaparken bana tanınan özgürlük düzeyi 
beklentilerimi karşılamaktadır

0 1 2 3 4 5

Bölümümüzdeki çoğu arkadaşım ile uyum içinde 
çalışmaktayız

0 1 2 3 4 5

Bölümümüzdeki hocalarımız ile uyum içinde 
çalışmaktayız

0 1 2 3 4 5

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

0 1 2 3 4 5

Mesleki gelişim için tüm çalışanlara eşit fırsat 
verilmektedir

0 1 2 3 4 5

Gerektiğinde, istediğim bilgilere hızla ulaşma 
imkanım vardır.

0 1 2 3 4 5

Yeterlik sınavı sahip olduğum mesleki bilgi ve 
beceriyi etkili bir biçimde ölçtüğüne inanıyorum

0 1 2 3 4 5

Bölümümüz, hastanedeki diğer bölümlere göre; 
çalışma, üretkenlik, kişiler arası ilişkiler, demokratik 
ortam bakımından örnek gösterilecek bir işleyişe 
sahiptir

0 1 2 3 4 5

Genel olarak bölümümde çalışmaktan çok 
memnunum

0 1 2 3 4 5

Bölümümü değiştirmeyi kesinlikle düşünmüyorum 0 1 2 3 4 5

Öğretim üyeleri ile geçirdiğimiz etkin süre yeterlidir 0 1 2 3 4 5
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EK 3.B

TÜRKİYE’DE ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ UZMANLIK 
EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA

Gazi Huri, Alparslan Şenköylü, Seçil  Özkan, Sertan Çabuk,  Volkan Öztuna, 
Önder Aydıngöz

Uzmanlık eğitiminde standardizasyonu sağlamak için yapılan “eğitim 
kurumlarının akreditasyonu (eşyetkilendirme) çalışmaları, eğitimin temel unsuru 
olan asistanların  eğitim kalitesinden ve mesleklerinden duydukları memnuniyetin 
değerlendirilmesini ön plana çıkarmıştır. Bu çalışmamızın amacı TOTBİD-AGUH 
konseyi tarafından yürütülmekte olan asistan memnuniyet anketi çalışmasının eğitim 
ile ilgili sorularına verilen cevapları değerlendirmek ve sonuçlarını tartışmaktır.

Materyal/Metod:  Çalışmamıza Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği 
Asistan ve Genç Uzman Hekim (TOTBID-AGUH) konseyi üyesi (n=367) asistanlarin 
146’si  katılmıştır. Anket, asistanlarin çalışma saatlerini ve koşullarini, klinik eğitimi 
ile ilgili detaylari, gelecek planlarini ve memnuniyet derecesini, sorgulayan toplam 25 
sorudan  oluşmaktadır  Anketlerden gelen cevaplar isiginda asistanlık yılına, calisma 
saatlerine, çalıştıkları kuruma, ve ekonomik duruma göre  memnuniyet durumu  
“ki kare” testi ile değerlendirilmiştir.

Sonuç: Anketimize katılan 95’i üniversite, 51’i eğitim ve araştirma hastanesinde 
(EAH) çalışan asistanlarin,  asistanlik yılları ortalaması 38.4 ay (6-66ay) olarak 
hesaplanmıştır. Ortalama günlük çalışma saatini 1 kişi ≤8 saat ,125 kişi  8-12 saat, 18 
kişi ise ≥12 saat olarak belirtmiştir.  Kiniklerindeki önceliklerin neler olduğu sorusuna 
katılımcıların %32.8’i hasta bakımı, %25.3’ü öğretim üyesi statükosu/tercihleri derken 
%6.8 lik bir kısım araştırma olduğunu vurgulamıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu 
en etkili eğitimi, öğretim üyeleri ile birlikte yaptıkları ameliyatlar sırasında aldıklarını 
belirtmiştir. %36.9’u kliniklerinde düzenli eğitim programlarının bulunmadığını, 
%70.5 i asistan karnelerini kullanmadıklarını vurgulamıştır. Katılımcıların %38.3si 
hemen hemen her gün öğretim üyeleri ile birebir çalışma imkanı bulurken, %17.8si 
böyle bir imkanlarınının olmadığını vurgulamıştır.  Uzmanlık sonrası kariyerlerine 
46 kişi belli bir alanda ozelleserek, 35‘i üniversitede,  26 kişi devlet hastanesinde, 
17’si özel sektörde, , 10’ u EAH devam etmeyi planlamaktadır. Katılımcıların %41.7si 
hayatından memnun iken, %65.7si mutsuzluğundaki öncelikli faktör olarak mesleğini 
göstermiştir. Sosyal yaşantılarını etkileyen faktörler sorgulandığında %56.8i 
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ekonomik sıkıntılardan,  %72.6sı uzun çalışma saatlerinden, %54.7si fırsat eşitliği 
konusunda kaygılarının olduğundan şikeyet etmişlerdir. Yapilan istatistiksel analizde 
asistanlık yılına, ve calisilan kuruma göre  memnuniyet yönünden istatistiksel olarak 
anlamlı fark tespit edilmezken (p>0.05), maddi duruma göre memnuniyet  yönünden 
istatistiksel olarak  anlamlı fark vardır. (p<.001)

Çıkarım: Anket sonuçları değerlendirildiğinde asistanların öğretim üyeleri ile 
birlikte geçirdikleri zamanların değişkenlik göstermesi, bazı kliniklerde asistan eğitim 
programlarının olmaması, asistan karnelerinin düzgün olarak doldurulmaması ve 
araştırma görevlilerinin katıldığı bilimsel araştırmaların sayısının yetersiz olması dikkat 
çekicidir. Bu bağlamda uzmanlık derneklerinin her eğitim kurumu ile ve ilgili siyasi 
makamlar ile temasa geçerek uzmanlık eğitiminde standart ölçütlerin yakalanması için 
gerekli iyileştirmeleri önermesi ve asistanların mesleksel memnuniyetini önceleyen 
politikaların hayata geçmesini sağlaması gerekmektedir. 
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