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Türk	Ortopedi	ve	Travmatoloji	Birliği	Derneği		

Asistan	ve	Genç	Uzman	Hekimler	Konseyi	

Ankara,	27	Kasım	2016 

 

Sayın	TOTBİD	Başkanım; 

26.	Ulusal	Ortopedi	ve	Travmatoloji	Kongresi	içerisinde	gerçekleştirilen	AGUH	genel	kurulu	neticesinde	görevi	devralan	

yeni	 TOTBİD-Asistan	 ve	 Genç	 Uzman	 Hekimler	 Konseyi	 yönetim	 kurulu	 olarak	 yeni	 dönem	 içerisinde	 bize	 verilecek	

görevlerde	yer	almaktan	onur	duyacağımızı	belirtmek	isteriz.	

TOTBİD-AGUH	 Konseyi	 olarak	 önümüzdeki	 dönem	 içerisinde	 sizlerin	 destekleri	 ve	 önerileri	 ile	 gerçekleştirmeyi	

amaçladığımız	öncelikli	faaliyet	planımız	şu	şekildedir:	

 

1.	 Tanıtım	Faaliyetleri	

Bu	dönem	 içerisinde,	 aşağıda	yer	alan	önceki	dönem	 tanıtım	 faaliyetlerinin	daha	etkin	 kullanılarak	TOTBİD-AGUH’un	

tanınırlığını	arttırmak	ve	daha	geniş	bir	kitleyi	temsil	etmesi	hedeflenmektedir.	

a.	 Mail	Grupları	ve	Sosyal	Platformların	aktive	edilmesi	

b.	 Yeni	roll-up	ve	broşürlerin	oluşturulması	

c.	 Websitesi	ve	İçeriğinin	güncellenmesi	

d.	 AGUH	Forum’un	çalışır	hale	gelmesinin	sağlanması	

	

2.	 Kurum	Temsilcileri	

TOTBİD-AGUH’un	kurumsal	yapısının	güçlenmesi,	temsil	ettiği	kesimin	hızlı	ve	etkili	organizasyonu	ve	temsil	edilenlerin	

konseye	 olan	 aidiyetinin	 arttırılması	 amacıyla	 ülkemizde	 eğitim	 faaliyetlerini	 sürdüren	 eğitim	 kurumlarına	 tek	 tek	

ulaşılarak	gönüllü	olan	her	bir	kurum	içerisinden	katılım	gösterecek	kurum	temsilcisine	ulaşılması	hedeflenmiştir. 

 

 

 



	

	

3.	 Asistanların	Eğitim	ve	Çalışma	Faaliyetlerindeki	Sorunların	Sunulması	

Devlet	 Üniversiteleri,	 Eğitim	 ve	 Araştırma	 Hastaneleri,	 Özel	 Üniversiteler,	 Vakıf	 Üniversitesi	 Hastaneleri,	 Sağlık	

Bakanlığı’na	ve	çeşitli	üniversitelere	devrolan	kurumları	temsil	eden	asistanlardan	eğitim	imkanları,	istekleri	ve	sorunları	

ile	ilgili	alınan	bilgiler	doğrultusunda	hazırlanacak	olan	raporun	TOTBİD’	e	sunulması	planlanmıştır.	Bu	sayede	TOTBİD-

AGUH’un	temsil	etmekte	olduğu	genç	ortopedistlerin	eğitim	ve	çalışma	sorunlarının	sunulması	amaçlanmıştır.	

	

4.	 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	bu	dönem	de	aktif	rol	

alarak	bu	imkanların	devamının	sağlanmasını	hedeflemekteyiz.	

 

5.	 TOTBİD-AGUH	Web	Sayfası	Üzerinden	Eğitici	Faaliyetlerin	Düzenlenmesi	

Bu	dönem	içerisinde,	TOTBİD’in	desteği	 ile	birlikte	AGUH	web	sitesi	üzerinden	TOTBİD	ve	TOTEK	yönetim	kurulları	 ile	

birlikte	 yapılan	ortak	 çalışmalar	 sonrası	belirlenecek	olan	eğitmenlerce	gerçekleştirilecek	online	eğitim	aktivitelerinin	

gerçekleştirilmesi	 planlanmıştır.	 Bu	 aktiviteler	 sonunda	 eğitime	 katılan	 genç	 ortopedistlere	 çeşitli	 ödüller	 verilerek	

eğitime	katılımının	ve	TOTBİD-AGUH’un	temsil	gücünün	arttırılması	hedeflenmektedir.	

	

6.	 TOTBİD-AGUH	Asistan	Zirvesi	

TOTBİD-AGUH’un	amaç	ve	faaliyetlerine	uygun	olarak	sizlerin	destekleri	ile	yurtdışı	örneklerinde	özellikle	FORTE’ninde	

her	yıl	yönetim	kurulu	ve	temsilcileri	ile	birlikte	düzenlediği	EFORT	tarafından	da	desteklenerek	finanse	edilen	‘Summit’	

formatında	“Asistan	Zirvesi”	düzenlemek	hedefindeyiz.	Ancak	planlanan	bu	zirvenin	yurtdışı	örneklerinden	farklı	olarak	

eğitimsel	kısmınında	olmasını	amaçlamaktayız.	TOTBİD’e	aday	üyeliğini	gerçekleştirmiş,	kurumları	tarafından	gönüllü	ve	

istekli	olarak	seçilmiş	asistanların	mali	kaynağı	çeşitli	fon	ve	etkinlik	düzenleme	destekleri	ile	finanse	edilmiş	bir	zirve	ile	

bir	araya	gelerek	öncelikli	olarak	sorunların	paylaşımı	ardından	eğitim	faaliyetinin	gerçekleştirilmesi	hedeflenmektedir.		

	



	

	

7.	 Anketler	

TOTBİD-AGUH	olarak	 şu	 zamana	 kadar	 “Asistan	memnuniyet	 anketi”	 ,	 “Hekime	 şiddet	 anketi”	 ,	 “Bilimsel	 farkındalık	

anketi”	ve	“Cerrahi	Beceri	Anketi”	olmak	üzere	dört	anket	çalışması	tamamlanmıştır	ve	“Asistan	memnuniyet	anketi”	

çalışması	makale	olarak	hazırlanmıştır.		

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	edecektir.	Bu	

anlamda	TOTBİD	ve	TOTEK	vermiş	olduğu	desteğin	bu	dönem	içerisinde	de	devam	etmesi	bizler	için	çok	önemlidir.		

	

8.	 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’in	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	

hedeflenmektedir.		

	

9.	 TOTBİD-AGUH	Plaketleri	

25.	Ulusal	Kongremiz	 içerisinde	 ilkini	 sunma	 fırsatı	bulduğumuz	“TOTBİD-AGUH	Saygı”	 ve	“TOTBİD-AGUH	Teşekkür”	

plaketlerinin,	 önerilerinize	 sunacağımız	 yönetmelik	 ile	 önümüzdeki	 yıllarda	 da	 2	 yılda	 bir	 verilmek	 üzere	 devamını	

sağlamayı	amaçlıyoruz. 

 

10.	 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	“Bilimsel	Araştırma	Proje”	destekleri,	TÜBİTAK	ve	

Avrupa	 Birliği	 ERASMUS+	 bunlardan	 bazılarıdır.	 TOTBİD-AGUH’un	 dönem	 içerisinde	 gerçekleştirmeyi	 amaçladığı	

aktiviteler	 için,	 proje	 hazırlanması	 konusunda	deneyimli	 arkadaşlarımız	 ile	 bir	 araya	 gelerek	proje	 ekipleri	 oluşturma	

hedefindeyiz.		

Ayrıca	asistan	ve	genç	uzman	hekim	arkadaşlarımızdan	gelen	proje	önerilerinin	de	ön	değerlendirilmesi	yapılarak	yine	

TOTBİD	 yönetim	 kuruluna	 sunulması	 ve	 bilimsel	 içeriğe	 sahip	 olanların	 desteklenerek	 hayata	 geçirilmesi	



	

	

amaçlanmaktadır.	

 

 

11.	 Bölgesel	Toplantılara	Katılım	

Bu	dönem	 içerisinde	daha	 sık	 yapılması	planlanan	TOTBİD	bölgesel	 toplantılarında	TOTBİD-AGUH	olarak	bizlerde	yer	

almak	ve	bölge	doktorlarının	sorunlarının	tartışıldığı	toplantılar	içerisinde	asistan	oturumları	yaparak,	asistan	sorunlarının	

ve	isteklerinin	tespitine	yönelik	aktif	rol	almak	yine	öncelikli	hedeflerimiz	arasındadır.	

	

12.	 AGUH	Konsültan	

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.		

Projenin	 yaygınlaşması	 açısından	 destekleriniz	 ile	 çalışmalar	 yapma	 amacındayız.	 AGUH	Konsültan’ın	 kolay	 erişim	 ve	

kolay	kullanımını	sağlamak	için	mobil	uygulama	olarak	tasarlanması	planlanmıştır.	Ayrıca	danışan	genç	uzman	açısından	

hızlı	 bir	 geri	 dönüşün	 önemi	 büyüktür.	 Bu	 nedenle	 ilgiyi	 arttırmak	 ve	 hızlı	 dönüşleri	 sağlamak	 açısından	websitemiz	

üzerinden	 “Ayın	 Vakası”	 ve	 kongremizde	 katılımı	 yüksek	 olan	 hocalarımıza	 teşekkür	 plaketi	 gibi	 uygulamalar	

planlanabileceği	düşüncesindeyiz.		

	

13.	 Eğitim	Standardizasyonu	ve	TOTEK	ile	Çalışmalar	

Ülkemizde	 başlıca	 TOTBİD	 ve	 TOTEK	 tarafından	 yürütülen	 ortopedi	 ve	 travmatoloji	 asistan	 eğitimine	 yönelik	

standardizasyon	çalışmalarında	TOTBİD-AGUH	olarak	bizler	de	görev	almak	istiyoruz.	Yönergemizde	de	yer	aldığı	üzere	

TOTEK	 yönetim	 kurullarına	 katılarak	 karar	 alma	 süreçlerinin	 içerisinde	 bulunmak	 ve	 “asistan	 karnesi”	 ve	 “kurum	

ziyaretleri”	gibi	bu	standardizasyon	çalışmalarına	destek	vermek	istiyoruz.	Ayrıca	TOTBİD	ve	TOTEK	tarafından	asistan	ve	

genç	 uzmanlara	 yönelik	 olarak	 düzenlenen	 TBAO	 ve	 ÇEP	 kurslarında;	 katılımının	 sürekliliği,	 geri	 bildirim	 ve	 biz	 genç	

ortopedistlerden	talep	edeceğiniz	tüm	talepler	doğrultusunda	çalışmalar	yapmaktan	mutluluk	duyacağımızı	belirtmek	

isteriz.	



	

	

	

14.	 Yurtdışı	Asistan	Değişim	Programları	

Bir	önceki	TOTBİD-AGUH	yönetim	kurulu	tarafınca	aktif	olarak	çalışılan	ve	geçmiş	dönem	başkanlarımızdan	Doç.Dr.Gazi	

Huri’nin	 yöneticiliğinde	 kabul	 olan	 ayrıca	 proje	 ekibinde	 yine	 önceki	 dönem	 başkanımız	 Dr.Safa	 Gürsoy	 ve	 yeni	

başkanımız	Dr.Mustafa	Akkaya’nın	da	yer	aldığı	Erasmus	Plus	projesi	(ESTRO)	ile	birlikte	ülkemiz	ortopedi	ve	travmatoloji	

asistanlarının	 yurtdışında	 çeşitli	 merkezlere	 eğitim	 amaçlı	 kısa	 süreli	 değişim	 programları	 ile	 seyahat	 etmesi	

amaçlanmıştır.	Mevcut	bu	projenin	kendi	finansmanı	ve	asistan	kabul	kriterleri	bulunmakta	olup	TOTBİD-AGUH’un	bu	

projede	aktif	olarak	çalışması	ve	yurtiçinde	ki	birçok	asistan	arkadaşımızın	bu	projeden	faydalanması	amaçlanmaktadır.	

	

15.		 AGUH	Sosyal	

Asistanların	eğitim	faaliyetleri	yanında	son	 iki	milli	kongrede	yapılan	gözlemler	doğrultusunda	asistan	ve	genç	uzman	

arkadaşlarımızdan	TOTBİD-AGUH’un	sosyal	faaliyetler	konusunda	da	çalışması	talep	edilmektedir.	Bu	anlamda	mail	ve	

sosyal	 paylaşım	 gruplarından	 yapılacak	 duyurular	 ile	 çeşitli	 hobi	 toplantıları,	 spor	 aktivitesi	 ve	 doğa-tarihi	 gezi	 gibi	

organizasyonların	düzenlenmesi	hedeflenmektedir.	Böylece	sosyal	olarak	daha	yoğun	bir	kaynaşmanın	gerçekleşmesi	

amaçlanmaktadır.		

	

Saygılarımla,	

	

	

	

TOTBİD-AGUH	Yönetim	Kurulu	Adına,	

	

Dr.	Mustafa	Akkaya	

TOTBİD-AGUH	Başkanı	

	


