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A. TOTBİD-AGUH KONSEYİ’NİN KURULUŞU 

 

TOTBİD Yönetim Kurulu 2012 yılında, daha önceden mevcut olan ve yönetim kurulu 

tarafından atanan tek kişinin görev yaptığı “asistan temsilciliği” yerine asistanların ve genç 

uzman hekimlerin yer aldığı TOTBİD-AGUH Konseyi’nin kurulmasına karar vermiştir. 

 

İlk TOTBİD–AGUH Meclisi aynı yıl Antalya’da düzenlenen VI. Ortopedi Buluşması’nda 19 

Nisan 2012 tarihinde toplanmış ve yapılan seçim ile 5 kişilik yürütme kurulu belirlenmiştir. 

Yrd. Doç. Dr. Gazi Huri, Dr. Sertan Çabuk, Dr. Güray Batmaz, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali 

Deveci ve Dr. Volkan Doğan’dan oluşan kurucu yürütme kurulu ilk toplantısında Yrd. Doç. 

Dr. Gazi Huri’yi başkanlığa seçerek faaliyetlerine başlamıştır.  

 

TOTBİD-AGUH  çalışma esasları ve yönergesi TOTBİD Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2012 

tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Ayrıca 31 Ekim 2013 tarihinde yapılan TOTBİD Olağan 

Genel Kurulu’nda onaylanmıştır. 

 

B. TOTBİD - ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİMLER (TOTBİD-AGUH) 

KONSEYİ YÖNERGESİ 

 

Madde 1.  Konu ve Tanımlar: 

Bu yönerge, TOTBİD bünyesinde oluşturulmuş olan TOTBİD-AGUH (Asistan ve 

Genç Uzman Hekimler) Konseyi’nin amaç, oluşma şekli ve çalışma ilkelerini 

belirlemek için hazırlanmıştır. Bu Yönergede yer alan ifadelerden; 

 

“Asistan”, üniversitelerin ortopedi ve travmatoloji anabilim dallarında ve 

Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri’nin ortopedi ve travmatoloji 

kliniklerinde mesleki eğitimini sürdürmekte olan uzmanlık öğrencilerini  

 

“Genç Uzman”,  ortopedi ve travmatoloji alanında uzmanlık ünvanını 

kazandığı tarihten itibaren en fazla 5 yıl geçmiş olan 40 yaşından küçük 

uzmanları tanımlamaktadır.  

 

Madde 2. Amaçlar:  

TOTBİD-AGUH (Asistan ve Genç Uzman Hekimler) Konseyi’nin amacı ortopedi ve 

travmatoloji uzmanlık eğitimi almakta olan asistanlar ile genç uzman hekimlerin; 

1. mesleki ve özlük hakları ile ilgili sorunlarını belirleyip tartışarak, çözüm 

önerileri üretmek ve bunları TOTBİD Yönetim Kurulu’na rapor halinde 

iletmek 

2. eğitim ve araştırma konuları ile ilgili sorunlarını belirleyip tartışarak, 

çözüm önerileri üretip bunları TOTBİD, TOAK ve TOTEK Yönetim 

Kurulları’na rapor halinde iletmek ve bu çerçevede 

a. eğitimlerinin ülke genelinde optimizasyonu ve standardizasyonu 

ile ilgili çalışmaları desteklemek 

b. eğitim amaçlı planlanmış ulusal ve uluslararası değişim 

programlarına katılımı özendirmek 

c. ulusal ve uluslararası çerçevedeki burs ve eğitim programlarına 

erişim için gruba yol göstermek, bunların desteklenmesine 

yönelik usul ve esasları belirleme konularında TOTBİD, TOAK 

ve TOTEK’e önerilerde bulunmak, 



d. araştırma olanakları hakkında asistan ve genç uzman hekimleri 

bilgilendirmek, bu amaçla TOTBİD ve TOAK ile uyum içinde 

çalışmaktır. 

Konsey TOTBİD Yönetim Kurulu’nun onayı ile bu amaçlar doğrultusunda faaliyet 

gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.  

 

Madde 3. Konseyin üyeleri  
TOTBİD üyesi olan genç uzmanlar ile TOTBİD Ana Tüzüğü’nün 4/a maddesi ikinci 

cümlesinde tanımlanan koşulları taşıyan  asistanlar TOTBİD AGUH Konseyinin üyeleridir 

 

Madde 4. Konseyin çalışma düzeni  
TOTBİD – AGUH Konseyi; 

a) Konsey Meclisi 

b) Yönetim Kurulu 

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

 

a) Konsey Meclisi: 

Tüm TOTBİD – AGUH Konseyi üyelerinin TOTBİD – AGUH Konseyi Meclisi’ne 

katılma ve oy kullanma hakkı vardır.  TOTBİD – AGUH Konseyi Meclisi çift 

yıllarda yapılan ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongreleri esnasında toplanır.  

Konsey Meclisi’nin görevleri; 

 

 TOTBİD – AGUH Konseyi’nin kuruluş amaçlarının öngördüğü temel 

hedeflere ulaşılmasında her türlü genel çalışmayı sürdürmek; 

 TOTBİD – AGUH Konseyi Yönetim Kurulu’nu seçmek, 

 Alt Çalışma Grupları konusunda önerilerde bulunmak, 

 TOTBİD – AGUH Konseyi Yönergesinde yapılması teklif edilen 

değişiklikleri görüşerek değerlendirmek ve çoğunluk ile kabul edilen 

değişiklik önerilerini TOTBİD Yönetim Kuruluna iletmektir. 

 

b) TOTBİD – AGUH Konseyi Yönetim Kurulu 

TOTBİD – AGUH Konseyi Yönetim Kurulu, Konsey Meclisi tarafından iki yıllığına 

seçilen beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu’nun 3 üyesi genç uzman,  2 üyesi ise 

asistan üyelerden oluşur.  Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içindeki genç 

uzmanlardan birini yönetim kurulu başkanı olarak ve diğer dört üyeden birini de 

genel sekreter olarak seçer.  

 

TOTBİD – AGUH Konseyi Yönetim Kurulu’nun görevleri: 

 İşbu yönerge ile belirlenen faaliyet konularında çalışmalar yürütmek 

 Bu amaçla alt çalışma grupları oluşturarak çalışmalarını sağlamak ve 

denetlemek 

 Görevleri ile ilgili toplantı ve etkinlik önerilerini TOTBİD Yönetim 

Kurulu’na sunmak, onaylanmasının ardından bunları düzenlemek 

 aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,  

 çalışma raporları hazırlayarak TOTBİD Yönetim Kurulu’na sunmak 

 faaliyet ve planlamaları ile gerekli gördüğü konularda hazırlayacağı raporları 

Konsey Meclisi’ne sunmaktır. 

 

TOTBİD – AGUH Konseyi Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. 

Toplantının yapılabilmesi için başkan veya genel sekreterin toplantıda bulunması 

ve salt çoğunluğun (3 kişi) sağlanması gereklidir. Toplantılara mazeretsiz olarak 

üç kez üst üste devamsızlık gösteren yönetim kurulu üyesi müstafi addedilerek 

yerine sıradaki ilk yedek üye atanır. 



 c) TOTBİD – AGUH Konseyi Alt Çalışma Grupları 

TOTBİD – AGUH Konseyi Yönetim Kurulu İşbu yönergede tanımlanan amaçlar 

doğrultusunda alt çalışma grupları oluşturulmasını planlar ve TOTBİD Yönetim 

Kurulu’na önerir, onaylanmasını takiben bu kurullar faaliyete geçer.  

 

TOTBİD- AGUH Konseyi’nin çalışmaları ile ilgili giderler TOTBİD tarafından karşılanır. 

 

Madde 5. Yürürlük Tarihi 

İşbu yönerge TOTBİD Yönetim Kurulu’nun 18.03.2012 tarihli toplantısında kabul edilerek 

yürürlüğe girmiştir. 

 

 

C. 2012-2014 FAALİYETLER 

 

TOTBİD Asistan ve Genç Uzman Hekimler Konseyi (TOTBİD-AGUH) e-posta grubu 

oluşturuldu. Türkiye’deki tüm asistanların e-posta adreslerine davet gönderilerek sadece 

birkaç ay içerisinde yüksek bir katılım sağlanmıştır. Üye olan herkesin katılımına açık olan 

bu e-posta grubu ve diğer sosyal medya araçları sayesinde daha hızlı ve etkili bir iletişim 

platformu oluşturulmuştur.  

 

Avrupa genelinde uzmanlık eğitiminde ortak paydanın oluşturulması, eğitimin 

optimizasyonu ve standardizasyonu için söylemlerimizi ve fikirlerimizi uluslararası da 

paylaşabileceğimiz 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren “Federation of Orthopaedics 

Trainees in Europe/FORTE”ye 2012 ilk yarısında Avrupa’daki 17. ülke olarak “ülke üyeliği” 

kabul edilmiştir. 

 

Eylül 2013 tarihinden itibaren  Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Şubeleri ve 

Konseyleri Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı’na katılmıştır. TOTBİD-AGUH, TOTEK 

Yönetim Kurullarında ve TOTBİD Aile Meclislerinde de temsil edilmektedir. Bu sayede 

asistan ve genç uzmanların eğitim programları ile ilgili karar alma süreçlerine etkin bir 

şekilde dahil olabilmektedir. 

 

İstanbul’da düzenlenen EFORT kongresinde FORTE-TOTBİD/AGUH iş birliği ile 

organize edilen FORTE oturumunda genç meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile etkin bir  

tartışma ortamının sağlanmış ve toplantı büyük bir başarı ile sonuçlanmıştır. 

 

2012 Ekim ayında Ankara’da düzenlenen 11. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz 

Cerrahisi Kongresi’nde TOTBİD-AGUH’un katkıları ile bilimsel içeriği güçlü, yoğun 

katılım sağlanan FORTE özel oturumu gerçekleştirilmiştir. 

 

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nde AGUH özel oturumuna yer 

verilmiştir. Değerli hocalarımızın, genç uzman ve asistan arkadaşlarımızın katılımı ile 

oturum başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. TOTBİD-AGUH panelinin ikincisi, 13 

Kasım'da 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nin ikinci günü ''Mustafa 

Hüner'' salonunda, saat 15:45 - 17:00 arası gerçekleştirilmiştir. 

 

TOTEK - TOTBİD-AGUH işbirliği ile hazırlanan Türkiye’deki  asistanların tamamına 

yakınının katılımının sağlandığı “Asistan Memnuniyet Anketi” başarı ile tamamlanmış ve 

bilimsel yayın olarak hazırlanmaktadır. 

 

TOTBİD, TOTEK - TOTBİD-AGUH işbirliği ile hazırlanan ve bu yıl gerçekleştirilen 

“Hekime Şiddet Anketi” başarı ile tamamlanmış ve rapor halinde ilgili makamlara 

sunulmuştur. 

 



23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nde TOTBİD-AGUH oturumunda 

tartışılan konulardan yola çıkılarak TOTBİD Dergisi’nin 2014–6. sayısı AGUH’un da 

destekleri ile ‘’Eğitim Özel Sayısı’’ şeklinde hazırlanmıştır. AGUH üyesi genç 

meslektaşlarımızın makalelerine de yer verilmiştir. 

 

Haziran ayında Londra’da  düzenlenen EFORT 2014 toplantısında yapılan FORTE 

oturumunda yeni yönetim kurulu seçimi gerçekleşmiş ve TOTBID-AGUH adına Dr. Gazi 

Huri, Federation of Orthopaedics Trainees in Europe/FORTE başkanlığına seçilmiştir(Resim 

1). Bu sayede TOTBİD-AGUH’un uluslararası platformlarda daha etkin bir şekilde yer 

alması beklenmektedir. 

 

TOTBİD-AGUH ve FORTE başkanı Dr. Gazi Huri’nin başkanlığında 19-20 Şubat 2015 

tarihinde EFORT Merkez Ofisi, Rolle, İsviçre’de Avrupa’nın genç ortopedi temsilcilerini bir 

araya getirecek olan ‘’FORTE Summit 2015’’ toplantısı gerçekleştirilecektir (Resim 2). 

Toplantıya ülkemizi temsilen AGUH Yönetim Kurulu Başkanı katılacaktır. Toplantı ana 

hedeflerinden biri de, toplantı sonunda Avrupa’daki diğer genç ortopedi dernekleri ile 

işbirliği içerisinde, Avrupa Birliği Erasmus Çerçeve Programları doğrultusunda proje 

oluşturulmasıdır. Oluşturulacak olan bu eğitim projesinde TOTBİD-AGUH’un, projenin 

liderliğini üstlenmesi öngörülmektedir.  

 

 

D. RESİMLER 

 

Resim 1. EFORT-FORTE 2014 oturumunun ardından FORTE yönetim kurulu, EBOT 

Başkanı Dr. Jorge Mineiro ve Orthobullets kurucusu Dr. Derek Moore (Londra, İngiltere)   

 
Resim 2. Avrupa’nın genç ortopedi temsilcilerini bir araya getirecek olan ‘’FORTE Summit 

2015’’ toplantısının ilanı. 

 

 


