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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:
1. Eğitim, öğretim ve araştırma programlarında evrensel ölçütlerdeki gelişmeleri 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.
2. Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi veren kurumların ziyaretlerini yaparak verilen
eğitimin belirlenmiş olan standartlara ve ulusal çekirdek eğitim programına uyumlu olup
olmadığını değerlendirmek.
İşleyiş ve Diğer Hususlar:
Komisyon,
1. TTB-UDEK/UYEK ve TOTBİD- TOTEK YK önerileri doğrultusunda ve eşgüdüm halinde
çalışır.
2. Türkiye’deki kurumlarda verilen Ortopedi ve Travmatoloji eğitiminin 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.
3. Gönüllülük esası ile başvuran ve öz değerlendirme raporları (Ek 1, eğitici formu. Ek 2, araştırma
görevlisi temsilcisi formu) uygun bulunan kurumları ziyaret programına alır.
4. Kurum ziyareti öncesinde yapılan hazırlıklar, yazışmalar TTB-UDEK/UYEK eğitim
kurumları ziyaret programının esaslarına uygun olarak yapılır (Ek 3, ziyaret öncesindeki
süreç).
5. Komisyon, kurum ziyaretine gidecek olan ekibi oluşturur. Ziyaret ekibi en az 4 kişi olmalıdır.
Bu ekipte TOTEK YK Başkanı, Komisyon başkanı ve mümkün ise TOTEK YK üyesi en az 2
kişi daha olur. Ziyarete katılan ve TTB-UDEK tarafından atanan bağımsız bir gözlemci,
ziyaretin usulüne uygun sürdürülmesini değerlendirir.
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6. Komisyonun ziyaret sırasında uyması gereken kurallar, eğitmenler ve araştırma görevlileri ile
birebir yapılan görüşmelerin kuralları ve akış planı Ek 4 de (ziyaretin gerçekleştirilmesi)
verilmiştir.
7. Komisyon, ziyaret sırasında toplanan verileri “TOTEK kurum ziyaretleri ve akreditasyon
programı esasları ve akreditasyon standartları” çerçevesinde değerlendirir (Ek 5). Araştırma
görevlileri ile birebir yapılan görüşmelere ek olarak memnuniyetlerini değerlendiren TOTEKAGUH anketi (Ek 6) ziyaret başlarken dağıtılır ve ziyaret sonrasında toplanır.
8. Ziyaret raporu, belirlenen usulde ve sürede yazılır (Ek 7, ziyaret raporu). 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).
9. Akreditasyonun geçerlik süresi 5 yıldır.
10. Gizlilik: 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.
11. Komisyon, her yılsonunda yıllık faaliyet raporunu TOTEK YK ‘na sunar.
12. Komisyonun ve TTB-UDEK temsilcisinin çalışma masraflarını TOTBİD ve mümkün ise ziyaret
talep eden kurum karşılar.
13. Kurum ziyareti günü, ziyarete klinik tanıtımı ile başlanmalıdır.
14. Kurum, son iki yılın eğitim programını sunmalıdır.
15. Kabul edilebilir eksiklikleri olan (TOTEK YK tarafından makro ve mikro kriterler belirlenecek)
kliniklere, eksiklerini gidermeleri için 6 ay süre tanınır. Bu süre sonunda eksiklikleri gideren
klinikler akredite edilirler.
16. Kurum ziyareti sırasında, dernek tarafından yapılan sınavlara kurumun katılımı da
değerlendirilir.
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17. Kurum tarafından yapılan bildirimlerde, yapılan ameliyat sayıları alt bölümlere göre
sınıflandırılmalıdır.
18. Kurum ziyaretleri eğitim dönemi içerisinde yapılır. Başvuru eğitim dönemi bitiminde yapıldığı
takdirde, bir sonraki eğitim dönemi içerisinde yapılır.
19. Kurum Ziyareti ve Akreditasyon başvurusu yapan kliniklerde mevcut eğitici kadrosunda
çalışan uzman hekimlerin en az ½’si TOTEK Yeterlik Sertifikasına sahip olmalıdır.
19.A. Geçici madde: Kurum Ziyareti ve Akreditasyon için başvuran kliniklerde, 19.
maddenin kabul edildiği 30.05.2021 tarihinden başlayarak bir yıl süre ile eğitici kadrosunda
çalışan uzman hekimlerin 1/3’nün, TOTEK Yeterlik Sertifikasına sahip olması şartı aranır.
30.05.2022 tarihinde geçici madde kaldırılacaktır.
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