
 

 

 

 

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği  

Asistan ve Genç Uzman Hekimler Konseyi 

Ankara, 7 Ekim 2016 

 

 

 

Sayın TOTBİD Başkanım Prof. Dr. Mustafa Başbozkurt ve Saygıdeğer Yönetim Kurulu 

Üyeleri; 

 

TOTBİD-AGUH Konseyi Yürütme Kurulu olarak geçtiğimiz dönem içerisinde, sizlerin destekleri 

ile gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz şu şekildedir: 

 

 

 

1. Tanıtım Faaliyetleri 

Geçtiğimiz dönem içerisindeki öncelikli hedeflerimizden birisi; TOTBİD-AGUH’un tanınırlılığının 

ve temsil gücünün arttırılmasına yönelik olarak başlatmış olduğumuz aşağıda yer alan tanıtım 

faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde devamının sağlanması oldu. 

a. Mail Grupları ve Sosyal Platformlar 

b. Stant ve Broşür 

c. Websitesi ve İçeriği 

d. AGUH Forum 



Geçen dönemde başlatmış olduğumuz sosyal platformlar ve özellikle mail gruplarının aktif olarak 

kullanılması çalışmalarına devam edildi. Oluşturulan davet yazısı, TOTBİD sekreterliğinden 

temin edilen ülkemizdeki tüm ortopedi asistanlarının ve genç uzmanın mail adreslerine 

gönderilerek, mail gruplarına katılmaya teşvik edildi. Son ulusal kongremizin ardından TOTBİD-

AGUH tanınırlığı ve artan ilgi ile beraber kısa zaman içerisinde AGUH mail grubu ve sosyal 

platformlarına yoğun bir katılım sağlandı. Mail grubumuzun güncel üye sayısı 300 ve Facebook 

sayfamızın takip sayısı 500’e ulaşmıştır. 

 

 

2. TOTBİD-AGUH Plaketleri 

25. Ulusal Kongremiz içerisinde “TOTBİD-AGUH Saygı” ve “TOTBİD-AGUH Teşekkür” 

plaketlerinin ilkini sunuldu. “TOTBİD-AGUH Saygı” plaketini TOTBİD Başkanımız Prof. Dr. 

Mustafa Başbozkurt Hocamıza eşlik ettiğimiz ziyarette Prof. Dr. Rıdvan Ege Hocamıza bizzat 

sunma imkânı bulduk. “TOTBİD-AGUH Teşekkür” plaketi ise geçmiş dönemde vermiş oldukları 

çok değerli desteklerden ötürü TOTBİD Önceki Dönem Başkanı Prof. Dr. Sait Ada’ya takdim 

edilmiştir.   

 

3. Kurs ve Toplantılara Katılım 

 

Geçtiğimiz dönem içerisinde, ülkemizde birçok farklı dernek, kurum, kişi ve endüstri tarafından 

organize edilen kurs, toplantı, simülasyon eğitimleri gibi genç ortopedistlere yönelik eğitsel 

faaliyetler içerisinde TOTBİD-AGUH olarak aktif rol alarak ve bu faaliyetlere bedelsiz asistan 

kontenjanları sağlamak hedeflendi. Bu amaç doğrultusunda 100’den fazla genç ortopedistin 

bedelsiz olarak bu kurslardan faydalanması sağlandı. Destekleriniz ile, özellikle TOTBİD’in 

asistanlara yönelik yapmış olduğu ücretsiz kadavra kursları dahil olmak üzere, ülkemizde yapılan 

bu kurslar içerisinde TOTBİD-AGUH aktif rol alarak bu imkanların devamının sağlanmasını 

yönelik çalışmalar sürdürmüştür.  

 

 

4. Projeler ve Proje Ekipleri 

Bilimsel alt yapısı olan her fikrin ve projenin gerçekleşmesi için farklı kurumlar tarafından 

sağlanan proje destekleri oldukça önemli bir hale gelmiştir. Üniversiteler tarafından sağlanan 

“Bilimsek Araştırma Proje” destekleri, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği ERASMUS+ bunlardan 

bazılarıdır. AGUH’un geçtiğimiz dönem içerisinde proje hazırlanması konusunda deneyimli 

arkadaşlarımız ile bir araya gelerek proje ekipleri oluşturma yönünde çalışmalar 

gerçekleştirmiştir.  

 



5. AGUH Akademi 

 

Geçtiğimiz dönem içerisinde özellikle periferdeki genç uzmanlara yönelik olarak websitemizde 

yer alan AGUH Akademi başlığı altında bir link üzerinden ulaşabilecekleri konsültan grupları 

oluşturdu. Genç bir uzman danışmak istediği bir sorun veya bir vaka ile karşı karşıya kaldığında 

bu link üzerinden, daha öncesinde bu proje içerisinde yer alma isteğini belirtmiş alanında uzman 

bir hocamız ile hızlı bir şekilde iletişim kurabilmektedir. Konsültan hocalarımız bu projede, 

yoğun olarak çalıştıkları konulara göre gruplandırıldı ve vaka içeriğine göre yönlendirmeler 

yapıldı.  

 

 

6. Anketler 

 

TOTBİD-AGUH olarak şu zamana kadar “Asistan memnuniyet anketi” ve “Hekime şiddet anketi”  

ve “Bilimsel farkındalık anketi” olmak üzere üç anket çalışması tamamlanmıştır. 

 

Mail grupları ve sosyal platformlar dışında, eğilimlerin ve isteklerin belirlendiği, sorunların tespit 

edildiği ve bilimsel olarak anlamlı olacak şekilde istatistiksel verilerin elde edildiği anket 

çalışmaları bu dönem içerisinde de devam etmiştir. “Asistan memnuniyet anketi” Uzmanlık 

Eğitimi Gelişim Sınavı sonrasında katılan tüm asistanlara uygulanmış ve literatürdeki örnek 

anket çalışmalarının çok üzerinde bir katılıma ulaşılmış. Bu anket çalışmasının verileri AOTT 

dergisi tarafından kabul edilmiş ve yayın aşamasına ulaşmıştır.  

 

Bu dönem de geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi TOTBİD ve TOTEK’in vermiş olduğu destek ile 

“Cerrahi Beceri Anketi” UEGS sırasında tüm ortopedi ve travmatoloji asistanlarına uygulanmış ve 

sonuçların istatistiksel çalışması tamamlanmıştır.  

 

 

7. Asistanlara Yönelik Çalışmalara Katılım 

 

Yürütülen tüm tanıtım faaliyetleri ve projeler neticesinde TOTBİD-AGUH’un temsil gücü yüksek 

bir konsey olması hedeflenmektedir. Bu temsil ve asistan ve genç uzmanlara ulaşabilme gücü 

sayesinde TOTBİD asistan ve genç uzmanlara yönelik yürütmüş olduğu Temel Bilimler Araştırma 

Okulu, ÇEP Kursu, Ulusal Kongre içerisinde organize edilen asistan eğitim toplantıları gibi 

etkinliklerde, TOTBİD eğitim bursları ve TOTBİD üyeliğine yönelik duyurularda motivasyonun ve 

katılımın hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla mail grupları ve sosyal platformlar vasıtasıyla 

paylaşımlar yapılmıştır.  

 

Kongrelerde ve özellikle asistan katılımının yoğun olduğu kurslarda TOTBİD-AGUH olarak 

TOTBİD standının yanında kendi standımızı açmak, tanıtımımızı yapmak ve faaliyetlerimizi 



anlatmak için girişimlerde bulunuldu. Bu çerçevede 2016 yılı içerisinde Denizli’de düzenlenen 

TOTBİD-TOTEK Temel Bilimler ve Araştırma Okulu içerisinde hazırlamış olduğumuz AGUH 

standı ile yoğun asistan katılımının olduğu bu önemli toplantıda genç ortopedistlere AGUH 

çalışmalarını anlatma fırsatı bulduk 

 

 

 

8. FORTE Summit 2016 Toplantısı 

 

11-12 Mart 2016 tarihlerinde Bologna Üniversitesi Rizzoli Enstitüsünde Avrupa’nın genç 

ortopedi temsilcilerini bir araya getiren FORTE Summit gerçekleştirilmiştir. FORTE üyesi olarak 

TOTBİD-AGUH’un temsilen toplantıya AGUH Konseyi Başkanı Dr. Safa Gürsoy ve AGUH Genel 

Sekreteri Dr. Mustafa Akkaya katılmıştır. 13 ülke temsilcisinin katıldığı toplantıda AGUH 

Konseyimizin temsili AGUH Kurucu Başkanı ve FORTE Önceki Dönem Başkanı Doç. Dr. Gazi 

Huri’nin destekleri ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.  

Prag’da düzenlenen EFORT 2015 Kongresi içerisinde FORTE Genel Kurulu düzenlenmiştir. Genel 

Kurul neticesinde AGUH Konseyi Başkanı Dr. Safa Gürsoy FORTE Board üyeliğine tekrar seçilmiş 

ve ayrıca AGUH Konseyi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Akkaya da Board üyeliğine girmiştir. 

TOTBİD-AGUH’un FORTE Yönetim Kurulları içerisindeki etkinliği geçtiğimiz dönemde artarak 

devam etmiştir.  

 

 

 

9. TTB ve Eşgüdüm Faaliyetleri 

 

Geçtiğimiz dönem içersinde, Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Asistan 

ve Genç Uzman Hekim birlikleri dahil olmak üzere, asistan ve genç uzmanlara yönelik Ankara, 

İzmir ve farklı illerde gerçekleştirilen tüm TTB faaliyetlerinde TOTBİD-AGUH Konseyimiz temsil 

edilmiştir. 

 

 

 

10. TOTBİD-AGUH Paneli 

 

Sosyal Ortopedi içerikli TOTBİD-AGUH panelinin dördüncüsü, 26. Ulusal Ortopedi ve 

Travmatoloji Kongresi’nin ikinci günü 26 Ekim 2016 tarihinde ve asistan sorunlarının 

konuşulacağı diğer TOTBİD-AGUH oturumu ise 29 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.  

 

 

 



11. Yönetimsel Faaliyetler 

 

TOTBİD-AGUH Konseyi Yürütme Kurulu düzenli aralıklarla online toplantılar düzenlemekte ve 

toplantı tutanakları oluşturmaktadır. İki yılda bir Ulusal Kongremiz içerisinde gerçekleştirilecek 

TOTBİD-AGUH Genel Kurulu için hazırlıklar yapılmıştır.  

 

 

 

TOTBID-Asistan ve Genç Uzman Hekimler Konseyi olarak, büyük bir heyecan ile, önümüzdeki 

dönemlerde de gerçekleştirilecek TOTBİD projeleri içerisinde bize verilecek görevlerde yer 

almaktan onur duyacağımızı belirtmek isteriz. 

 

Saygılarımızla, 

 

TOTBİD-AGUH Yönetim Kurulu Adına, 

 

Dr. Safa Gürsoy 

TOTBİD-AGUH Konseyi Başkanı 

 


