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Sunum Akış

• TUKMOS O&T Çekirdek müfredat 2.4 ne diyor?
• Kurumlarda son durum nedir?



Yetkinlik, 
bir uzmanın bir iş ya da işlemin 
gerektiği gibi yapılabilmesi için kritik 
değer taşıyan, eğitim ve öğretim 
yoluyla kazanılıp iyileştirilebilen, 
gözlenip ölçülebilen, özellikleri daha 
önceden tarif edilmiş olan, 
bilgi,
beceri, 
tutum ve davranışların toplamıdır. 

Yetkinlikler 7 temel 
alanda toplanır. 



Klinik Yetkinlik: 
Bilgiyi, kişisel, sosyal 
ve/veya metodolojik 
becerileri tıbbi kararlar 
konusunda
kullanabilme 
yeteneğidir 

Girişimsel Yetkinlik: 
Bilgiyi, kişisel, sosyal 
ve/veya metodolojik 
becerileri tıbbi 
girişimler konusunda
kullanabilme 
yeteneğidir 



TUÖ
Öğrenme ve 

Öğretme 
Etkinlikleri

360 derece 
Değerlendirme

Bağımsız ve Keşfederek 
öğrenme (BE)

Uygulamalı Öğrenme 
(UE)

Yapılandırılmış öğrenme 
(YE)



TUÖ
Öğrenme ve 

Öğretme 
Etkinlikleri

Bağımsız ve 
Keşfederek öğrenme 

(BE)

KADUZEM TOTEK 
SeminerleriOrthoBulletsKitaplar

TOTBİD ÇEP-
Kursları

Dergiler
JBJS
AOTT
…

Campbell
Tachdjian
Rockwood
AAOS/TOTEK temel 
bilimler
Hoppenfel/TOTBİD 
muayene kitabı
Hoppenfeld Cerrahi 
yaklaşım



Bağımsız ve 
Keşfederek öğrenme 

(BE)

Uygulamalı 
Öğrenme (UE)

Yataklı servis
Vizit-Nöbet

Ameliyathane

Cad-Lab

Ayaktan hasta 
izlemi

TUÖ
Öğrenme ve 

Öğretme 
Etkinlikleri



TUÖ
Öğrenme ve 

Öğretme 
Etkinlikleri

Bağımsız ve 
Keşfederek öğrenme 

(BE)

Uygulamalı 
Öğrenme (UE)

Yapılandırılmış 
öğrenme (YE)

Sunum
Olgu 

tar,şmaları/M
M toplan,ları

Makale 
saa6 Seminer Konsey



TUÖ
Öğrenme ve 

Öğretme 
Etkinlikleri

Bağımsız ve Keşfederek 
öğrenme (BE)

Uygulamalı Öğrenme 
(UE)

Yapılandırılmış 
öğrenme (YE)

ÇEKİRDEK MÜFREDAT
TUKMOS

(Süreç içi) 
Değerlendirme



TUÖ
Öğrenme ve 

Öğretme 
Etkinlikleri

(Süreç içi) 
Değerlendirme

Ara 
sınavMKT

EBOT-
Interim UEGS

Akran 
değerlendirmesi

Gelişim 
dosyası

TUÖ Değerlendirme
Düzey 1: Girişimin nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi 
olma ve bu konuda gerektiğinde açıklama yapabilme
5.1.1.0 Bilir
5.1.1.1 Çoktan seçmeli test
5.1.1.2 Kısa yanıtlı yazılı test
5.1.1.3 Sözlü sınav
5.1.2.0 Nasıl Yapıldığını Bilir
5.1.2.1 Uzun yanıtlı yazılı test
5.1.2.2 Uzatılmış eşleştirme soruları 
5.1.2.3 Anahtar özellikli sorular 
Düzey 2: Acil bir durumda, kılavuz veya yönerge eşliğinde 
veya gözetim ve denetim altında bu girişimi yapabilme
5.2.0 Gösterir
5.2.1 Standart hasta görüşmesi
5.2.2 Simülasyon değerlendirmeleri
5.2.3 Yapılandırılmış objektif klinik sınavlar (OSCE)
Düzey 3: Karmaşık olmayan, sık görülen tipik olgularda 
girişimi uygulayabilme
5.3.0 Yapar
5.3.1 Mini klinik değerlendirme testi (Mini-Cex)
5.3.2 Becerilerin doğrudan gözlemi (DOPS)
5.3.3 Karne (logbook)
5.3.4 Gelişim dosyası (portfolyo)
5.3.5 360 derece değerlendirme
Düzey 4: Karmaşık olsun veya olmasın her tür olguda 
girişimi uygulayabilme düzeyini ifade eder eş zamanlı ve 
uygun şekilde kullanarak uygular.
5.4.0 Meslek yaşamında uygulama
5.4.1 360 derece değerlendirme
5.4.2 Mezun izleme



TUÖ
Öğrenme ve 

Öğretme 
Etkinlikleri

Süreç içi 
değerlendirme

Tez izlenmesi ve 
değerlendirilmesi

1- Eğitim danışmanı/Tez danışmanı belirlenmesi 
İlk 1 ay içince
2-Tez konusu seçimi:
(Tez konusu uzmanlık öğrenciliğinin ilk yarısında)
1. Yıl sonunda tez konusu belirlenir akademik kurula 

sunulur 
İzleyen 12 ay içinde Etik kurul başvurusu alınarak tez 
başlamış olmalıdır
3-Tez ilerleme raporu
Uzmanlık öğrencisi ve Tez danışmanı görüşleri yer alan 
«Tez ilerleme raporu 3 ayda bir Anabilimdalı
başkanlığına sunulur
6 ayda bir sunum ile tüm bölüme tez ilerleme raporu 
aktarılır
4-Tez sınavı
• Tez sınavı uzmanlık süresi bitimine en az 3 ay kala 

gerçekleşmelidir.
• Tez tamamlanıp yazıldıktan sonra Tez danışmanına 

sunulur
• Tez danışmanı en geç 1 ay içinde görüşlerini yazılı 

olarak uzmanlık öğrencisine iletir
• Redaksiyonu tamamlanan tez tekrar tez danışmanına 

iletilir ve en geç 1 ay içinde onaylanarak  Tez sınavı 
jürisine iletilir. 

• Tez sınavı tez jüriye iletildikten en az 2 hafta sonra 
yapılabilir. 

• Başarısızlık durumda TUK kararları uygulanır.



TUÖ
Öğrenme ve 

Öğretme 
Etkinlikleri

Süreç içi 
değerlendirme

Tez değerlendirilmesi

Uzmanlık eği4mi 
bi4rme sınavı

Uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını tamamlayan, 
çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmı ilgili bölüm
sorumlusu tarafından onaylanan ve tezi kabul edilen 
uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi bitirme sınavına 
girmeye hak kazanır. 
Bitirme sınavları dekanlık tarafından ilan edilen yer ve 
tarihte sınav jürisince yapılır. 
Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürisi, yürürlükteki yasal 
mevzuata uygun olarak oluşturulur. 

Uzmanlık sınavı, aşağıda belirtilen biri mesleki bilgi, diğeri
uygulama ve beceri sınavı olmak üzere iki aşamada
yapılır. 
a. Mesleki bilgi sınavı:
b. Uygulama ve beceri sınavı:

Mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavında jüri
üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınır. Sınav 
tutanağında belirtilerek üyelerce imzalanır. Ortalamalar 
her iki sınav için de ayrı ayrı 60 ve üzeri ise aday başarılı
kabul edilir. 
Girdikleri ilk uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenler
ya da sınava girmeyenler altı ay içerisinde uzmanlık 
sınavına tekrar alınır. 



TUÖ
Öğrenme ve 

Öğretme 
Etkinlikleri

Bağımsız ve Keşfederek 
öğrenme (BE)

Uygulamalı 
Öğrenme (UE)

Yapılandırılmış 
öğrenme (YE)

Sunum
Olgu 

tar,şmaları/MM 
toplan,ları

Makale saa6

KADUZEM TOTEK 
Seminerleri

Seminer

Vizit-Nöbet

Ameliyathane

OrthoBulletsKitaplar

ÇEP-Kursları

ÇEKİRDEK 
MÜFREDAT

Cad-Lab
E-Karne

Ayaktan hasta 
izlemi

Konsey

360 derece 
Değerlendirme

Ara 
sınav

MKT

EBOT-
Interim

UEGS

Akran 
değerlendirmesiGelişim 

dosyası



Rotasyonlar

Fiziksel Tıp

Acil Tıp (2 ay)

Anestezioloji
2 (ay)

Plas:k ve Rekonstrük:f
cerrahi (2 ay)

Cilt dikiş 
teknikleri 

uygulamaları
Cilt gre2leme Kompozit gre2

Girişimsel
Politravmanın triajı
Göğüs tüpü yerleştirme

Lokal flep

Romatolojik
sorunlar

Akut solunum 
yetmezliği

Politravma triajı
Göğüs travmasına yaklaşım
Kafa travmasına yaklaşım

Yetkinlik
Major kan kaybı Şok
Akut Böbrek 
yetmezliği
Akut cerrahi karın

Kalp 
Damar

Post 
op/ayaktan 
rehab

Egzersiz

CVP-Swan-Ganz
Entübasyon
Lokal-bölgesel 
anestezi

CPR

İnsizyon
planlaması

Akut arter embolisi
DVT, PE
Kronik venöz yetmezlik

Orta/büyük 
damar onarımı

Genel 
Cerrahi

Akut cerrahi 
baFn

Peritoneal
lavaj
Laparotomi
Sıvı elektrolit 
Genel cerrahi 
prensipleri



Anket Sonuçları

6.1%

65 yanıt



Öğre%m Üyesi dağılımı
Ort ÖÜ 4,2
Prof. 3,27
Doç. 3,13
Dr ÖÜ 2,09
Uzm 6

TUÖ görüşü
ÖÜ yeterli %57.4 



TUÖ dağılımı

Devlet Ün. 13,2
Sağlık Bakanlığı 14,7
Vakıf Ün. 7,4

TUS uzmanlık öğrencisi kadrolarının 
arErılması isteğiniz doğrultusunda mı oldu?

EVET
23

HAYIR
41

Ort. ÖÜ 5,7 
Ort. TUÖ 12,1

Ort. ÖÜ 6,4 
Ort. TUÖ 13,3

Kliniğinizde görev yapan 
uzmanlık öğrencisi sayısı 
hakkında görüşünüz nedir?

YETERLİ 19 %82,6
YETERSİZ 3
FAZLA 1

YETERLİ 28 %68,3
YETERSİZ 3
FAZLA 10 %92,6

%64%36







O&T TUS kontenjanları



Kliniğinizde aşağıda sıralanan O&T alt dalları içerisinde 
eği4m açısından eksik olduğunu düşündüğünüz branş var 

mıdır? Varsa lü>en işaretleyiniz.

Ort ÖÜ 8,1 (4-14) 

Ort ÖÜ 5,6 (2-12) 

1 20
2 19
3 9
4 1
5 1



Kadro artışının aşağıdaki durumlardan 
hangisi/hangilerine olumsuz etkisi olacağını 

düşünüyorsunuz? 

Hiçbiri (7)
%10,6 Poliklinik eği6mi 

Cerrahi eği6m 

Temel kurslara ka>lım 

Kongreye ka>lım 

Bilimsel araş>rma 

Yurtdışı deneyim 

56 %84,8

36 %54,5 

23 %34,8 

25 %37,8 

18 %27,3 

14 %21,2

TUÖ:
%55.8’i eğitimlerine olumsuz etkisi olacağını, 
%21.5’i kararsız olduğunu, 
%22.7’si olumlu etkisinin olduğunu ifade etmiştir.
Eğitimde olumsuz etkiler:
%73 öğretim görevlisi başına düşen asistan sayısı, 
%57.6 vaka çeşitliliğinin azalacağı, 
%29.1 poliklinik eğitiminin azalacağı, 
%23.4 eğitim saatinin olumsuz etkilenmesi

Poliklinikte; 
%22.7’si 1 gün, 
%30.4’ü 2 gün, 
%16.4’ü 3 gün
Ameliyathanede
%17.4’ü 1 gün, 
%28.5’i 2 gün, 
%19’u 3 gün



Kurumunuzun fiziksel imkanlarını 
düşündüğünüzde  kontenjan ar7şının sorun 

oluşturabileceği alanlar hangileridir?

Hiçbiri 11
%16,6

Ameliyathane

Nöbet odası

Servis

Dinlenme odası

Derslik

Bilgisayar

40 %60,6

38 %57,6

14 %21,2

26 %39,4

9 %13,6

16 %24,2

Kütüphane 7 %10,6 

TUÖ-karne
%53.2 asistan karnesinin olduğunu, 
%32.4 asistan karnesinin olmadığını, 
%14.5 herhangi bir bilgisinin olmadığını 

%65.4’ü şuana kadar hiç doldurmadığını 
%27.6’sı sadece kontrol tarihlerinde 
dolduğunu













İs#falar?

• 2013-2020
– 96 is#fa %6,6
– 24 başka merkeze nakil %1,6

İş yükü %74
Uzun mesai %72
Angarya %63
Hiyerarşi %48
Akran baskısı %48
Yetersiz eğitim %38
Çalışma ortamı hoşnutsuzluğu %38
Öğretim üyesi baskısı %26



Dünyayı değiş-rmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah 
eği-mdir.
– Nelson Mandela




