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ürk Tabipleri Birliği (TTB); meslektaşları ve halk sağlığını ilgilendiren 
pek çok konu yanı sıra doğal olarak tıp eğitiminin tüm yönleriyle de 
uğraşmaktadır. Tıp eğitimi, sağlık alanındaki diğer mesleklerin ve halkın 

eğitimi ile de çok ilişkilidir, bu nedenle TTB’nin konuyla ilgili faaliyeti kapsam-
lıdır. Bu çalışmaları yürütürken, diğer meslek birlikleri, hükümet kuruluşları, 
akademik kuruluşlar, konunun uzmanı bireylerle işbirliği içindedir. Geniş 
faaliyet alanımız içinde uzmanlık eğitiminde birlikte çalışmamız gereken temel 
grup ise uzmanlık dernekleridir. Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu 
(UDKK) böyle bir gereksinmeyle böyle bir umutla doğmuştur. Bir araya gel-
mek başarısını gösteren uzmanlık dernekleri ve TTB son 5 yıldır önemli çalış-
malar yaptı. Çağdaş bir uzmanlık tüzüğü ve yönetmeliğini yaşama geçirebilme 
hedefi çeşitli engellerle karşılaştı. Ancak bu süreç bizi başka bir alanda “dene-
di”. Sonuçta “birarada durma” başarısını da gösterdiğimiz ortaya çıktı. Elbette 
koşullar daha iyi olsaydı pekçok başka konuda da; ortak, nitelikli projeler 
geliştirebilirdik. 

Artık biraraya gelip, birarada  durabildiğimize göre beklentilerimizi artırmak 
gerekir. Eğitimi istihdamdan ayırmak mümkün değildir; o halde UDKK; özlük 
hakları (ki kamudaki maaşlardan, asgari ücret tarifesine kadar geniş bir yelpa-
zedir özlük hakları); özlük haklarının bir parçası olan sürekli eğitime kadar tüm 
konularla ilgilenmek ve sürece daha çok katkıda bulunmalıdır. 

TTB-UDKK’yı oluşturan her bir birimin sorunu diğerinin de ilgili alanı olmak 
durumundadır. Sorunlara “akut” yanıtlar vermemiz gereken alanlardaki yanıt-
larımız önemlidir, birlikte “reflekslerimizi” hızla güçlendirmeliyiz. Ortak görüş-
lerle donattığımız derinlikli raporlarımızla, gönüllü ziyaret projeleri gibi yalnızca 
kendimize bağlı çalışmalarımızla bu alana liderlik etmeliyiz. Aslında önümüz-
deki engellerin farkındayız, yine de unutmamalıyız ki yapacaklarımız büyük 
ölçüde kendi enerjimiz, yaratıcılığımız ve ısrarımız ile sınırlıdır. Son yıllarda 
asistan karneleri yeterlilik çalışmaları gibi konularda çalışmalar yaptık. Bunları 
geliştirmek, yaygınlaştırmak ve “mesleki geleceğimiz elimizdedir”i  gerçekleş-
tirmek zorundayız. Bu aracı yani TTB-UDKK’yı sonuna dek kullanma beceri-
sini gösterirsek önemli bir başarıya ortak imza atılacaktır. Bu umudu ilk gün-
deki gibi koruyor, uzun ama keyifli  yolculukta tüm çalışma arkadaşlarımıza 
başarılar diliyorum. 

Gelelim elinizdeki dokümana; bu küçük kitapçık, TTB-UDKK için önemli bir 
veri tabanı. Üye derneklerle ilgili kısa bilgileri içeriyor. Bilgi derlenmesine ve 
bir kitapçığa dönüştürülmesini sağlayanlara teşekkür ediyorum. 

Dr. Füsun Sayek 
TTB Merkez Konseyi Başkanı 

T
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ürk Tabipleri Birliği (TTB), nitelikli hekim yetiştirilmesi ve toplumun 
daha iyi sağlık hizmeti alması için tıp ortamının bütün bileşenleri ile 
yakın ilişki kurmaktadır. Bu bağlamda uzmanlık dernekleri, özel bir 

önem taşımakta, başta tıpta uzmanlık eğitimi olmak üzere, uzmanlık dernekle-
rinin sosyal yükümlülüklerini geliştirmek ve derneklerin çalışmalarından top-
lumun daha çok yararlanmasını sağlamak üzere diğer çalışma alanlarını da 
kapsayan önemli bir işbirliğini, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri 
Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK) aracılığı ile yürütmektedir.  

Son on yılda tıpta uzmanlık eğitimi alanında, TTB çatısı altında ciddi  bir 
birikim oluşmuştur. TTB-UDKK aracılığı ile uzmanlık eğitiminin yasa ve yö-
netmelikleri, uygulama süreçleri ve yetiştirilen hekimin yetkinliği gibi bileşenle-
rin neredeyse tamamında değişim ve iyileştirme çabaları aynı anda sürdürül-
meye çalışılmaktadır.  

TTB-UDKK rehberliğinde, uzmanlık dernekleri yeterlilik kurullarını oluştura-
rak, gönüllülük temelinde, uzman hekimlerin belgelendirme (sertifikas-
yon) çalışmalarını yapmaktadır. Tıpta uzmanlık eğitiminin çağdaş anlamda, 
akredite edildiği (eşyetkilendirildiği; eğitim programının önceden belirlenmiş 
bazı temel standartları karşılayıp karşılamadığının değerlendirildiği) bir süreç 
yeterlilik kurullarının gündemindedir. TTB-UDKK, yeterlilik kurullarının, eğitim 
birimlerini gönüllülük temelinde eşyetkilendirme (akraditasyon) yapabil-
mesi için yeni bir yeterlilik kurulu yönergesi hazırlamıştır. Uzmanlık Dernekleri, 
yeterlilik kurullarını ve çalışmalarını bu yönde yeniden yapılandırmaktadırlar. 
Eşyetkilendirme çalışmalarından sonra sıra yeniden belgelendirme çalışmala-
rına gelecektir. Yeniden belgelendirme (resertifikasyon) yeterlilik belge-
lendirme işleminin, farklı yöntemlerle belli aralıklarla yinelenmesiyle uzman 
hekimlerin sürekli mesleki gelişiminin garanti altına alınmasını amaçlar. Bu 
bağlamda, topluma sunulan sağlık hizmetinin niteliğinin yükseltilmesinde çok 
önemli bir araçtır. TTB-UDKK yakın zamanda bu konuda da gerekli eşgüdü-
mü sağlayacak ve yeniden belgelendirme çalışmalarına öncülük edecektir.  

Tüm bu çalışmaların temel amacı, uzmanlık eğitimi programlarının ülkemizin 
öncelikli sağlık sorunlarını kapsaması ve toplumumuzun sağlık sorunlarını 
çözmeye yetkin ve istekli uzman hekimler yetiştirilmesidir.  

Yeni Yüzyılda tüm ülkelerde temel sağlık sorunları sürmekte her geçen gün, 
toplumsal ölçekte etkili yeni sağlık sorunları eklenmektedir. Ekonomik büyü-
menin bir ülkenin gelişmişliğine, gelişmiş olmanın da her  zaman insani geliş-
mişliğe karşı gelmediği zaman içinde öğrenilmiştir. 

Toplumun sağlık sorunlarını giderebilmek için eğitim kurumlarının, eğitim, 
araştırma ve sağlık hizmetlerini hizmet vermekle sorumlu oldukları toplumun 
öncelikli sağlık sorunlarına yönlendirmeleri gerekir. Tıpta uzmanlık eğitimi 
veren kurumlar, topluma sunulan sağlık sisteminin; toplumun öncelikli sağlık 

T
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sorunlarıyla ilişkili, yüksek kalitede, etkin maliyette, herkesin erişebildiği nite-
liklerde olmasına katkıda bulunmalıdır. Bu bağlamda, sağlık sisteminin ilgili 
taraflarıyla iş birliği geliştirilmelidir. Uzmanlık dernekleri bu işbirliğinde özel bir 
önem taşırlar. TTB-UDKK, bu işbirliğinin zemini olma görevini sürdürecektir.  

Sizlerin katkılarınız ile güncelleştirerek üçüncüsünü hazırladığımız, TTB-UDKK 
üyesi uzmanlık derneklerinin tanıtım rehberi niteliğindeki  bu kitapçığın çalış-
malarımızda yararlı olacağını umuyorum. 

Saygılarımla. 

Doç. Dr. Cem Terzi 
TTB-UDKK Başkanı 
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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK 
DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU 

Doç. Dr. Cem TERZİ 
TTB-UDKK Başkanı 

ürk Tabipleri Birliği (TTB)’nin önemli bir görev ve sorumluluk bilinci ile 
uzmanlık derneklerinin çalışmalarına katkıda bulunmak ve eşgüdüm 
sağlamak üzere 1 Kasım 1994’te kendi çatısında kurduğu Türk Tabipleri 

Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK), geride bıraktı-
ğı on yılda, özellikle tıpta uzmanlık eğitimi olmak üzere birçok alanda büyük 
bir üretime yol açtı. Uzmanlık eğitiminin yasa ve yönetmelikleri, uygulama 
süreçleri ve yetiştirilen hekimin yetkinliği gibi bileşenlerin neredeyse tamamın-
da değişim ve iyileştirme çabaları gösterildi. TTB-UDKK, TTB temsilcileri ve 
Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan 
dallarındaki dernek temsilcilerinden oluşur, TTB Eğitim Kolu ve diğer ilgili 
birimlerle eşgüdüm içinde çalışır. Gözlemci konumundaki derneklerle birlikte 
toplam üye dernek sayısı 85’dir. TTB-UDKK organizasyonundaki kilometre 
taşları, kurulun yapı ve çalışma düzenini özetler: TTB-UDKK çalışma yönerge-
si 29-30 Haziran 1996 tarihinde 44.TTB Büyük Kongresi’nde kabul edildi. 
12.TTB-UDKK Genel Kurulu’nda yönergede önemli değişiklikler yapıldı. Yeni 
yönerge 30 Haziran 2001’de TTB’nin 50. Büyük Kongresi’nde yönetmelik 
haline getirildi.  

Uzmanlık derneklerinin, uzmanlık eğitimi ve sürekli tıp eğitimi, o alandaki 
koruyucu, tanı ve tedavi edici sağlık hizmetleri standartlarının saptanması ve 
kalitesinin geliştirilmesi, o alandaki sağlık sorunlarıyla ilgili ulusal politikaların 
belirlenmesi, toplumun eğitimi, insan gücü planlanması ve hastalıkların top-
lumsal maliyetleri gibi alanlarda üretimde bulunmalarını özendirmek ve bu 
çalışmalar için standartlar oluşturmak TTB-UDKK’nın temel uğraş alanlarıdır. 

TTB-UDKK’nın amaçları; topluma sunulan uzman hekimlik hizmetinin olanak-
lı olan en yüksek düzeye çıkarılması ve sürdürülmesi için çalışmak, ülkemizde-
ki uzman hekimlerin mesleki durumunu ve ünvanını ulusal ve uluslararası 
alanlarda savunmak, uzmanlık dernekleri aracılığı ile tıpta uzmanlık eğitiminin 
çağdaş bir düzeye eriştirilmesi için standartların oluşturulması, denetlenmesi, 
değerlendirilmesi ve korunması ile ilgili ulusal hedef ve koşulları saptamak, 
özgün Türkiye modelini işlerliğe kavuşturmak, TTB’nin Avrupa Tıp Uzmanları 

T
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Birliği üyeliğinden doğan görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağla-
mak, diğer ülkelerdeki mesleki kuruluşlarla tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman 
hekimlik alanında işbirliği yapmak ve ilişkiler kurmak olarak özetlenebilir.  

TTB-UDKK, son on yıllık süreçte, 24 Genel Kurul, 10 Tıpta Uzmanlık Eğitimi 
Kurultayı, 1  Tıpta Uzmanlık Eğitimi Çalıştayı ve 200’den fazla toplantı yapa-
rak; Dernek Harmonizasyon çalışmaları, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü çalışmaları, 
Yeterlilik (“Board”) Kurulu çalışmaları, Tıpta Uzmanlık Eğitimi çalışmaları ve 
Avrupa Tıp Uzmanları Birliği temsiliyet çalışmaları gerçekleştirmiştir. Hiç kuş-
kusuz bu yoğun çabaların önemli bir çıktısı Yeterlilik Kurullarının kurulma-
sıdır. Bu alandaki çalışmaları standardize etmek ve hız kazandırmak amacı ile 
yeterlilik kurullarını kurmuş olan dernekleri biraraya getirilerek  9 Ekim 
2004’te TTB-UDKK bünyesinde yeni bir çalışma organı; Ulusal Yeterlilik 
Komitesi (UYEK) kuruldu. Yeterlilik Kurullarının belgelendirme (sertifikas-
yon) ve yeniden belgelendirme (resertifikasyon) çalışmalarının yanısıra 
eğitim birimlerinin eşyetkilendirilmesi (akreditasyon) çalışmalarını da gö-
nüllülük temelinde gerçekleştirmesine yönelik süreç büyük bir coşku ile sürdü-
rülmektedir 

TTB-UDKK’nun, son dönem çalışmaları ile öncelediği alanlar şöyle özetlene-
bilir: Derneklerin bütçelerinin önemli bir kısmını eğitim ve araştırma etkinlikle-
rine ayırması, yönetim kurulu ve diğer kurul ve komisyonların oluşturulma ve 
çalışma düzeninde demokratik ve katılımcı mekanizmalara özel önem verilme-
si, eğitim kurumları dışında, Sağlık Bakanlığı, SSK hastanelerinde ve diğer 
hastanelerde çalışan veya serbest hekimlik yapan uzman hekimlerin dernekle-
re üye olmaları, bu hekimlerin de yönetim ve karar alma süreçlerine katılmala-
rı için düzenlemeler yapılması (genişletilmiş yönetim kurulu, özel çalışma 
grupları gibi), tıpta uzmanlık öğrencilerinin (asistanların) dernek yönetim ve 
karar alma süreçlerine katılmalarının sağlanması (üyelik / yardımcı üyelik/ 
komisyon çalışmaları gibi), etik komisyonları kurulması ve böylelikle dernekle-
rin kendi dallarında belli etik ilkeler geliştirmesi, STE etkinliklerinde bu ilkelere 
ve TTB-UDKK’nın önerdiği ilkelere uyulması, hekim- endüstrisi ilişkileri, he-
kim-hekim, hekim-hasta ilişkileri ve yayın etiği konularında kendi alanlarına 
özgü ilkeler/klavuzlar geliştirilmesi ve bunların uygulanması için çaba gösteril-
mesi... 

TTB-UDKK, on yıllık geçmişi ile gerekli ve yararlı bir birliktelik olduğunu kanıt-
lamıştır. Önümüzdeki dönemde  kurumsallaşma sürecini hızla tamamlayarak 
yukarıda değinilen bir çok konunun yaşama geçirilmesine aracılık edecektir. 
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TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ- UZMANLIK 
DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU  

(TTB-UDKK) ve TARİHİ 

Prof. Dr. Oya Bayındır 
TTB-UDKK Üyesi 

enel anlamda sağlık hizmetlerinde kalitenin en üst düzeyde sunulması 
ve bu düzeyin sürdürülmesi temel hedef olmalıdır.  Bu ideale ulaşmak 
için her ülkenin temel politikaları arasında  birçok çalışma yer almak-

tadır.  

Politik, ekonomik ve sosyal iyileştirmeler ve genel bir Avrupa kültür birikimini 
ortak paydada birleştirebilmek amacı ile kurulan Avrupa Birliği’nin (AB) sağlık 
alanında da projeleri bulunmaktadır. Bu projelerin yürütülebilmesi için kurulu-
şu AB’den önce olan Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB), Avrupa Konseyi 
altında çalışan bir yapı olarak sisteme entegre olmuştur. 

Ülkemizde sağlık alanındaki beklenti ve sorunların çokluğu, yeniden yapılan-
maları gerekli kılmıştır.  Gerek bu zorunluluk, gerekse ülkemizin GATT anlaş-
masına imza koyup AB’e üyelik yönünde yaptığı çalışmalar, önümüzde yeni 
ve çok tartışılması gereken bir platform oluşturmuştur.   

Roma Sözleşmesi AB içinde kişilerin, hizmetlerin, malların ve paranın serbest 
dolaşımını sağlamıştır.  Tıp alanı içinde kişilerin ve hizmetlerin serbest değişimi 
1975’de AB Komisyonunun yürürlüğe koyduğu ve 5 Nisan 1993’de pekiştir-
diği direktifler ile yönetilmektedir.  

AB’nin sağlık alanında yaptığı çalışmalar AB ülkelerinde belirtilen alanlarda 
serbest dolaşımı getirmekte ve bunun için de, bu ülkelerin sağlık alanını müm-
kün olduğu kadar özerkleştirip, ülkeler arasında benzeştirmeye yönelik çabalar 
göstermeleri gerekmektedir.   

Tıp eğitiminin oldukça önemli bir bölümünü oluşturan Tıpta Uzmanlık Eğiti-
minin bu kapsamda  yeniden yapılanması ve AB ile koordinasyon kurulması 
için TTB’de çalışmalar başlatılmıştır.   

Avrupa’da mezuniyet sonrası tıp eğitimi ile ilgili kuruluş 1958 yılında kurulan 
ATUB’dur. Bu birlik Avrupa Konseyi altında görev yapan özerk bir yapıya 

G
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sahip olup, yapısında 37 ana dalın uzmanlarını bulunduran güçlü bir kuruluş-
tur.  

Türk Tabipler Birliği ( TTB ) 26 Ocak 1993’de ATUB’e üyelik için başvurmuş 
ve 28-29 Ekim 1993’de ATUB Yönetim Konseyi bu başvuruyu değerlendire-
rek oy birliği ile kabul etmiştir.  

Bu toplantıya TTB temsilcisi olarak Prof. Dr. Namık Kemal Baran katılmıştır. 
Türkiye’nin AB üyesi olmaması nedeni ile TTB Avrupa Tıp Uzmanları Birli-
ği’nin  yardımcı (Assosiye) üyesi konumunda kabul edilmiş ve yönetim konse-
yinde oy hakkı dışında tüm üye ülkeler ile eşit haklara sahip olmuştur.  

TTB ve İstanbul Tabip Odası ortaklaşa olarak tıp uzmanlığı alanındaki geliş-
meler doğrultusunda eksiklikleri ortaya koyup, bunları gidermek  ve AB ile 
uyumu sağlamak amacı ile 27 Şubat 1994’de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalık-
ları Hastanesinde “I. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı” nı gerçekleştirmiştir. 
Bu kurultay ülkemizde sivil toplum örgütlerinin mezuniyet sonrası tıp eğiti-
minde önemli görevler üstlendiğini ortaya koyan bir toplantı olmuş, bu toplan-
tıya üniversite, eğitim hastaneleri, tıpta uzmanlık dernekleri ve tabip odaların-
dan temsilciler katılmıştır. I. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayında tıpta uzman-
lık eğitimine giriş, eğiticiler, eğitim kurumları, eğitim programları ve uzmanlığın 
belgelendirilmesine ilişkin  sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Tıpta 
uzmanlık eğitiminin ciddi sorunlarını adım adım çözebilmek için, eğitimin 
çeşitli aşamalarında aktif olarak yer alan ve sonuçlarından etkilenen tüm taraf-
ların söz ve karar sahibi olarak katılabilecekleri geniş bir işbirliğinin gerektiği 
ortak kanısına varılmıştır. Ayrıca bu kurultayda uzmanlık eğitiminin kalitesinin  
arttırılabilmesi için eğitim standartlarının siyasal politikalardan doğrudan etki-
lenmeyen ulusal bir kurul tarafından oluşturulması konusunda da görüş birli-
ğine varılmıştır.  

Daha sonra, 11 Haziran 1994’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde “ Tıpta 
Uzmanlık Dernekleri” toplantısı yapılmış ve bu toplantıya TTB yetkilileri, tıp 
fakültesi dekanları, eğitim hastanelerinin temsilcileri ve 26 uzmanlık derneği-
nin temsilcisi olmak üzere toplam 86 kişi katılmıştır. Bu toplantıda ATUB 
modeli standartlarının ülkemizde gerçekleştirilmesi ile ilgili zorluklar dile getiri-
lerek, bu standartların oluşturulmasında uzmanlık derneklerinin örgütlenme-
deki yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. 

Ardından, 15 Ekim 1994’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Uzmanlık 
Dernekleri Temsilcileri, Tabip Odaları ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri toplanmış 
ve bu toplantıda genel örgütlenme sorunları, Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve 
Kurulu tartışılmıştır. Sonuçta, oluşan yapının “Türk Tıp Uzmanları Dernekleri 
Birliği” adı verilebilecek bir genel kurul olduğu konusunda görüş birliğine 
varılmış,  daha sonra Türkiye’de Tıpta Uzmanlık alanında sorunların tartışılıp, 
karar verilebileceği bu genel kurul yapısının yanında, daha sık toplanan bir 
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koordinasyon kurulu oluşturma gereği tartışılarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 
Genel Kurul alınan kararları yürütmek, yeni toplantılar düzenlemek ve resmi 
yetkililer ile görüşmek üzere Koordinasyon Kurulu’na yetki vermiştir. 

1 Kasım 1994’de TTB’de toplanan bu kurul, kendini oluşturan yapıları 
tanımlayarak Türk Tabipler Birliği- Uzmanlık dernekleri Koordinas-
yon Kurulu (TTB-UDKK) adını almıştır. TTB-UDKK’nın temel işlevinin, 
tıpta uzmanlık eğitimi ve hizmetlerin sunulması alanındaki sorunların çözü-
münde karar mekanizmalarını dernekler ve ilgili kuruluşlar ile birlikte ve AB ile 
uyumu da dikkate alarak oluşturması  olduğu benimsenmiştir. 

Bu şekilde ilk geçici TTB-UDKK aşağıdaki üyelerden oluşmuştur..  

Başkan: Semih BASKAN   Bahar GÖKLER 

Genel sekreter: Falih KOCAMAN  Güler GÜRSU 

Sayman Umut AKYOL   Yücel KANPOLAT 

Serdar AKYAR     Aydın KARAMEHMETOĞLU 

Ülkü AYPAR     Rıza KESER 

Mustafa BAHÇECİ    Olcay NEYZİ 

Namık Kemal BARAN   Selim ÖLÇER 

Enver DAYIOĞLU    Behsan ÖNOL 

Nalan DEMİRERGİ    Nazmi ÖZER 

Gürbüz ERDOĞAN    Vesile SEPİCİ 

İrfan GÖKÇAY     Yücel TÜMER 

Emine DEMİREL YILMAZ 

Dünyada uzmanlık dernekleri mezuniyet sonrası tıp eğitiminde önemli görev-
ler üstlenmektedir. Ülkemizde mezuniyet sonrası tıp eğitiminin esasları 11 
Nisan 1928 tarih ve 1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrası-
na Dair Kanunun” 9. maddesinin Sağlık Bakanlığı’na verdiği yetki ile çıkarılan 
“Tababet Uzmanlık Tüzüğü” ne göre düzenlenmektedir. İlk kez 8 Mayıs 
1929’da yürürlüğe giren Tababet ve İhtisas Vesikaları hakkında tüzük, bu 
konudaki ilk düzenlemedir. Ara düzenlemelerin dışında uzun süre yürürlükte 
kalmış ve halen bazı maddeleri geçerli olan tüzük, 1973 tüzüğüdür.  

1 Kasım 1994’de TTB çatısı altında kurulan TTB-UDKK ülkemizde tıp alanın-
da var olan uzmanlık derneklerinin oluşturduğu bir sivil toplum örgütüdür.  
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TTB-UDKK öncelikle, ülkemizde mezuniyet sonrası tıp eğitiminin kurallarını 
belirleyen yasal prosedürlerin (Tüzük ve Yönetmelik), ülke gerçeklerini ve 
gereksinimlerini  göz ardı etmeden AB ve çağdaş Dünya normlarına göre 
yeniden düzenlenmesini hedeflemiş ve bunun için yoğun uğraş vermiştir. 
Ayrıca, TTB-UDKK,  tıpta uzmanlık eğitiminin en yüksek kalitede ve bilimsel 
temeller üzerine oturtularak, ülke düzeyinde eşdeğer olarak yapılabilmesini, 
değerlendirilebilmesini ve denetlenmesini sağlayacak özerk kuruluşların (Bo-
ard) oluşturulmalarını da hedeflemiştir.  

TTB-UDKK’nın çalışmalarının başlaması ile; genel olarak o güne kadar dağı-
nık ve kendi içine kapalı bir yapılanma gösteren uzmanlık dernekleri örgüt-
lenmesinde, hem dernekler arasında ileişim hem de derneklerin kendileri ile 
yüz yüze gelme süreçleri harekete geçmiştir.  

TTB-UDKK’nın yapılanmasını ve çalışma esaslarını düzenleyen ilk (1.) yöner-
ge 25 Mayıs 1996’da İzmir’de yapılan Genel Kurulda kabul edilmiş  ve daha 
sonra 29-30 Haziran 1996’daki TTB Merkez Konseyinin 44. Büyük Kongre-
sinde oylanarak yürürlüğe girmiştir.  

28 Eylül 1996’da Ankara’da toplanan TTB-UDKK Genel Kurulu’nda yeni 
kabul edilen ve yürürlüğe giren TTB-UDKK Yönergesi doğrultusunda ilk Yü-
rütme Kurulu üyelerinin seçimi yapılmıştır. Daha sonra Yürütme Kurulu üyele-
ri 12 Ekim 1996’da Ankara’da toplanarak yaptıkları seçim ile görev dağılımını 
belirlemişlerdir. Buna göre: 

Başkan:  Selim ÖLÇER  

2. Başkan: Serhat ÜNAL 

Sekreter: Umut AKYOL 

Sayman: Enver DAYIOĞLU 

Üyeler: Kürşat YILDIZ  

Semih BASKAN  

Yücel KANPOLAT 

Haluk ERAKSOY 

Sabri KEMAHLI 

şeklinde belirlenmiştir.  

UDKK  gelişim süreci içinde 1994 yılında 3, 1995 yılında 6, 1996 yılında da 
yönergenin yürürlüğe girişine kadar 4 toplantı ve yönergenin yürürlüğe giri-
şinden sonra da 2 genel kurul düzenlemiştir.  
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22 Mart 1997 yılında İstanbul’da yapılan genel kurul sonrasında toplanan 
TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkanı  Selim Ölçer’in istifası ile boşalan baş-
kanlığa kendi aralarında yapılan seçimle  Semih Baskan seçilmiştir.  

TTB-UDKK’nın günümüze dek  yıllara göre yapmış olduğu genel kurulların 
sayıları, yönerge değişiklikleri ve yürütme kurullarının seçimlerine ilişkin bilgi-
ler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.  

1997 yılında ;  TTB-UDKK 4 genel kurul düzenlemiş ve bu süreçte UDKK 
yürütme kurulu 25 Ocak 1997’de disiplinler arası sorunların aşılması için 
Uzlaştırma-Harmonizasyon komitesini oluşturma kararını alarak,  bu kararı 
belirlenen üyelere 29 Ocak 1997 tarihli bir yazı ile bildirmiştir.  

1998 yılında ; TTB-UDKK 2 genel kurul düzenlemiş ve bu süreçte UDKK 
yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler 20 
Haziran 1998 tarihinde Ankara’da yapılan genel kurulda ve daha sonra da 
27-28 Haziran 1998’deki TTB Merkez Konseyinin 46. Büyük Kongresinde 
kabul edilerek değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Bu yönerge yürürlüğe giren 2. 
yönerge olmuştur. 

1999 yılında ; TTB-UDKK 2 genel kurul düzenlemiştir. Bu süre içinde 12-13 
Haziran 1999’da Ankara’da yapılan genel kurulda ve 5. Tıpta Uzmanlık Eği-
timi Kurultayında İskender Sayek, Yücel Tümer ve Yücel Kanpolat tarafından 
hazırlanıp yürütme kurulunda tartışılan çerçeve niteliğindeki yeterlilik yönerge 
taslağı kabul edilmiştir. 25 Eylül 1999’da Ankara’da yapılan TTB-UDKK genel 
kurulunda 2. kez yürütme kurulu üyelerinin seçimi yapılmıştır. Yürütme kurulu 
üyeleri 9 Ekim 1999’da Ankara’da toplanarak kendi aralarında yaptıkları 
seçimle görev dağılımını belirlemişlerdir. Buna göre; 

Başkan  Semih Baskan  Üyeler Oya Bayındır 

2. Başkan Serhat Ünal   Cem Terzi 

Sekreter  Kürşat Yıldız   Şadi Yenen 

Sayman  Raşit Tükel   Haluk Özen 

      Tuğrul Çavdar 

şeklinde belirlenmiştir. 

TTB-UDKK 2000 yılında 2 , 2001 yılında  da 2 genel kurul düzenlemiştir.  

2001 döneminde UDKK yönergesinin bazı maddelerinde değişikliğe gidile-
rek 2. yönerge yönetmeliğe dönüştürülmüştür. Bu değişiklikler 12 Mayıs 
2001’de İstanbul’da yapılan genel kurulda ve daha sonra da 30 Haziran 
2001’deki TTB Merkez Konseyinin 50. Büyük Kongresinde kabul edilerek 
yürürlüğe girmiştir.  
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22 Eylül 2001’de Ankara’da yapılan TTB-UDKK genel kurulunda 3. kez yü-
rütme kurulu üyelerinin seçimi yapılmıştır. Yürütme kurulu üyeleri 7 Ekim 
2001’de Ankara’da toplanarak kendi aralarında yaptıkları seçimle görev dağı-
lımını belirlemişlerdir. Buna göre ; 

Başkan  Semih Baskan  Üyeler Kürşat Yıldız 

2. Başkan Serhat Ünal   Cem Terzi 

Sekreter  Nural Kiper   Haluk Özen 

Sayman  Murat Akova   Oya Bayındır 

      Ali Kocabaş 

şeklinde belirlenmiştir. 

TTB-UDKK 2002 yılında 1, 2003 yılında 2 ve 2004 yılında da 1 genel 
kurul düzenlemiştir.  

2003 döneminde ; TTB-UDKK’ya bağlı olarak çalışan Tıpta Uzmanlık Tüzü-
ğünde yer alan anadal ve yandallarda kurulan Yeterlilik Kurullarının bir üst 
kuruluşu niteliğinde olan Ulusal Yeterlilik Komitesi (UYEK) yönergesi 5 Nisan 
2003’de Ankara’da yapılan genel kurulda oylanarak kabul edilmiştir.  

4 Ekim 2003’de Ankara’da yapılan TTB_UDKK genel kurulunda 4. kez yü-
rütme kurulu üyelerinin seçimi yapılmıştır. Yürütme kurulu üyeleri 2 Kasım 
2003’de Ankara’da toplanarak kendi aralarında yaptıkları seçimle görev dağı-
lımını belirlemişlerdir. Buna göre ; 

Başkan  Cem Terzi  Üyeler Ali Kocabaş  

2. Başkan Ali Kutsal   Oya Bayındır 

Sekreter  Songül Yalçın   Pelin Zorlu 

Sayman  Suat Aytaç   Ali Özyurt 

      Oğuz Söylemezoğlu 

şeklinde belirlenmiştir.  

Sonuç olarak ; TTB-UDKK 1994 yılından Şubat-2005 yılına kadar TTB 
çatısı altında   13’ü toplantı ve 18’i genel kurul olmak üzere 31 toplantı düzen-
lemiştir.  Bu süreçte 4 seçimli genel kurul yapılmış ve UDKK’nın yapılanma ve 
çalışma esaslarına ilişkin olarak hazırlanmış olan yönerge 2 kez değişikliğe 
uğrayarak yönetmeliğe dönüştürülmüştür.  

Bugüne kadar yapılan TTB-UDKK genel kurullarının gündemindeki ana konu-
ların başlıkları aşağıda belirtilmiştir.  
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• Tıpta Uzmanlık Tüzüğü  

• Şef / Şef yardımcılığı sınavları 

• Tababet Uzmanlık Yönetmeliğindeki değişiklikler 

• TTB-UDKK’nın kurumsallaşması 

• UDKK yönergesi ve yönetmeliği 

• Yeterlilik yönergesi 

• UYEK yönergesi 

• Derneklerin temsiliyet sorunu  

• Harmonizasyon 

• TTB-UDKK’ya üye olan ve üyelik için başvuran 
 derneklerden beklentiler 

• Sağlıkta insan gücü politikaları 

• Eğitim ve müfredat, asistan karneleri 

• Eğitim kurumlarını ziyaret 

• Yeterlilik kurullarının oluşturulması-Sınavlar 

• Tıp kongreleri ve etik kurallar 

• Kredilendirme 

• Kurultaylar 

• Hekimliğin hatalı uygulamaları (Malpraktis) 

• Uygulama rehberleri 

• Pratisyen hekimlerin sürekli eğitimi 

• ATUB ile ilişkiler 

• Sağlık alanı ile ilgili güncel sorunlar (Vardiyalı çalışma, 
 Performansa dayalı döner sermaye uygulamaları, Kısa  sü-
reli eğitim ile uzman hekimlik uygulaması, Asgari Ücret) 

Bugün TTB-UDKK yapılanmasında 53’ü anadal, 14’ü yandal olmak üzere 
toplam 67 uzmanlık derneği yer almış ve ayrıca  17 derneğe de gözlemci üye 
statüsüyle yer verilmiştir. Bu şekilde, TTB-UDKK bünyesinde Şubat-2005 
itibarıyla  84 dernek  yer almaktadır.  

TTB çatısında UDKK örgütlenmesi, ülkemizdeki tıp alanında çok özgün bir 
deneyimi oluşturmuştur. Tıpta Uzmanlık Dernekleri bu deneyim aracılığı ile 
uzmanlık alanlarının  hem ülke çapında biçimlenişiyle, hem de kendi kendileri 
ile yüzyüze gelmişlerdir.  



 TTB-UDKK UZMANLIK DERNEKLERİ REHBERİ - 2005 19 

Uzmanlık eğitiminin halk sağlığı açısından yaşamsal önem taşıyan bir konu 
olduğunu topluma anlatmak zorundayız. Tıpta uzmanlık alanının sorunlarını 
ele almak ve çözüm yolları bulmak konusunda, derneklerin daha fazla sorum-
luluk alması gerekmektedir. Bu alanın  bilimsel , dinamik ve   özerk bir yapıya 
ulaşmasında TTB-UDKK öncü ve itici bir güç oluşturmalıdır.  Bugüne kadar 
yaşanan bazı olumsuzluklara karşın belirlenen hedefler doğrultusunda  çalış-
maların, artan bir ivme ile sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.  
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DERNEK BİLGİLERİ 
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 ACİL TIP UZMANLARI DERNEĞİ 

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı -  
Bursa 

Tel: (0 224)4428400-1803  Faks: (0 224)4428400-1803 
Web: www.atuder.org.tr  e-mail: earmagan9999@yahoo.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 04/11/1999 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Acil Tıp 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: 
aciltipuzmanlaridernegi@yahoogroups.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

  Figen Coşkun / Başkan 

   Cüneyt Ayrık / Başk. Yrd. 

  Erol Armağan / Sayman 

  Bülent Erdur / Üye 

  Başar Cander / Üye 

  Ahmet Ak / Üye 

  J. Robert Fowler / Üye 

  Levent Altıntop / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 98 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Sadece Uzman Hekimler 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Acil Tıp Uzmanları Dergisi 2yıl 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Var 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri Acil Tıp Uzmanları Kongresi 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Var 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran: Erol Armağan / Sayman  
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 ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ 

 

Türkocağı Caddesi No:17 Cağaloğlu  -  
İstanbul 

Tel: (0 212)5140292  Faks: (0 212)5133736 
Web: www.atud.org  e-mail: biceru@yahoo.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 30/12/1992 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Adli Tıp 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: atud@groups.yahoo.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Doç.Dr.Ümit Biçer / YK Başkanı 

 Uz.Dr.  Dr. Lale Tırtıl / II. Başkan 

 Uz.Dr.Mustafa Uzun / Sekreter 

 Uz.Dr.Esin Akgül / Sayman 

 Doç.Dr.S.Serhat Gürpınar / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 285 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Asistanlar 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Adli Tıp Bülteni 3 Sayı, 1996 İlk Yayım Yılı 
Tubitak Tıp Dizini 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Var, Tüzükte Tanımlandığı Şekilde  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 3 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
320 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 200 

Formu dolduran: Dr.Ümit Biçer / Başkan  
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 ANKARA PATOLOJİ DERNEĞİ 

 

Mithatpaşa Caddesi No:26/27 Kızılay -  
Ankara 

Tel: (0 312)4305232  Faks: (0 312)4320224 
Web: www.ankarapatoloji.org.tr  e-mail: dernek@ankarapatoloji.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 1967 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Patoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Yücel Güngen / Dernek Başkanı 

 Prof.Dr.  Ayşe Dursun / II. Başkan 

 Prof.Dr. Arzu Sungur / Sekreter 

 Uzm. Dr. Levent Albayrak / Sayman 

 Prof.Dr. Beyhan Demirhan / Üye 

 Prof.Dr. Esra Erden / Üye 

 Doç.Dr. Selda Seçkin / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 512 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor?  

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

23. World Congress Of Pathology And 
Laboratory Medicine 26-30 Mayıs 2005 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran: Arzu Sungur / Dernek Sekreteri  
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 ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ 

 

Altıdağ Belediyesi Saray Ticaret Merkezi No:175 Altındağ/Ankara  -  
Ankara 

Tel: (0 312)3051863 / (0 312)3051246  Faks: (0 312)3094232 
Web: rtopalog@hacettepe.edu.tr  e-mail: - 

 
 
Kuruluş tarihi: 20/07/1990 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Nefroloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Ayşin Bakkaloğlu / Başkan 

 Prof.Dr.  Ayfer Gür Güven / Başkan Yrd. 

 Prof.Dr. Rezan Topaloğlu / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Ali Anarat / Sayman 

 Prof.Dr. Nesrin Beşbaş / Üye 

 Prof.Dr. Salih Kavukcu / Üye 

 Prof.Dr. Lale Sever / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 110 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Olmuyor. 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller - 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Yok 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı - 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Pediatrik Nefroloji Derneği İstanbul Kongresi 
2005 ESPN  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Sapd, Steroide Sensitif Ns, Fsgs, Diğer İdiopati 
Glomerulopatiler, Vaskülitler, Transplantasyon, 
Tubuler Hastalıklar, Üriner Enfeksiyon ve Vur, 
Taş ve Hyperkaluiri, Hipertansiyon 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
125 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 110 

Formu dolduran: Prof.Dr.Rezan Topaloğlu / Genel Sekreter  
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 ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI 
DERNEĞİ 

 

Tunalı Hilmi Cad. Bülten Sok. 14/9 Kavaklıdere  -  
Ankara 

Tel: (0 312)3051150  Faks: (0 312)3091430 
Web: www.cgrsder.org.tr  e-mail: crs@hacettepe.edu.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 01/01/1991 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: cocukpsikiyatrisi@yahoogroups.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr Bahar Gökler / Başkan 

 Prof.Dr  Selahattin Şenol / Başkan Yardımcısı 

 Prof.Dr Fatih Ünal / Sayman 

 Uzm.Dr Hakan Erman / Sekreter 

 Doç.Dr. Runa Uslu / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 106 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Kimse 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller Yok 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

 Dernek Yayını Olan Çocuk ve Gençlik Ruh 
Sağlığı Dergisi 1994 Yılından Beri Yılda Üç 
Sayı Olarak Yayınlanmakta ve Türk Tıp 
Dizininde Yer Almaktadır. Ayrıca 'Ergenlik 
Döneminde Beslenme ve Yeme Bozuklukları’ ve 
‘Ergenlik Döneminde Cinsel Gelişme ve 
Sorunları’ Başlıklı İki Kitap Yayınlanmıştır. 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı 

Var. Yıllık Toplanıyor. Gerektiğinde Olağanüstü 
Toplanıyor. 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Dernek Bünyesinde Etkinliklerini Sürdüren Dört 
Alt Komisyon Vardır: Ergen Komisyonu, Self 
Psikolojisi Komisyonu, Dikkat Eksikliği 
Hiperaktivite Bozukluğu Komisyonu, Asistan 
Komisyonu.  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
120 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 80 

Formu dolduran: Prof.Dr.Fatih Ünal / Sayman  
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 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ 

 

İletişim Adresi: Ssk Vakıf Gureba Hastanesi Dermatoloji Kliniği / 
Fatih -  
İstanbul 

Tel: (0 212)4911970  Faks: (0 212)4911970 
Web: www.turkderm.org  e-mail: nahide@netone.com.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 1930 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Dermatoloji-Veneroloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Ertuğrul H. Aydemir / Yönetim Kurul Başkan 

 Prof.Dr.  Can Baykal / Başkan Yardımcısı 

 Doç. Dr. Nahide Onsun / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Oya Gürbüz / Muhasip Üye 

 Prof.Dr. Rıfkıye Küçükoğlu / Kitaplık ve Arşiv  
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 875 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Dermatologlar Dışında Kimse Üye Olamıyor 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türkderm (3 Ayda 1 Yılda 4 Sayı) 1964 
Yılından Beri Yayınlanıyor Türk Tıp Dizini 
Tübitak/Ulakbim Embasse 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Jointmeeting 1995 (İnternational Society Of 
Dermatology) AMED 2001 (Akdeniz Ülkeleri 
Dermatoloji Derneği) 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Oluşturulmakta 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
1161 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 875 

Formu dolduran: Semra Demirel - Nahide Onsun / Dernek Sekreteri - Genel 
Sekreter  
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 HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ 

 

Hacettepe Üniverstesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ad Sıhhiye -  
Ankara 

Tel: (0 312)3243975  Faks: (0 312)311002 
Web: www.hasuder.org  e-mail: hasuder@hasuder.org 

 
 
Kuruluş tarihi: 1995 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Halk Sağlığı 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Ayşe Akın / Başkan 

 Prof.Dr.  Şanda Çalı / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Meltem Çöl / Yon Kur. Üyesi 

 Prof.Dr. Mehmet Aktekin / Yonetim Kur. Üyesi 

 Yard. Doç. Dr. Deniz Çalışkan / Sayman 

 Uzm. Dr. Nuket Subaşı / Yon. Kur. Üyesi 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 280 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Hayır 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Turkish Journal Of Public Health 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

International Public Health Congress İstanbul, 
2000 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Halk Sağlığı Uzmanlığı Sürekli Eğitim Ç.G. 
Halk Sağlığı Uzm. Eğitimi Ç.G. Mezuniyet 
Öncesi Halk Sağlığı Eğitimi Ç.G. Halk Sağlığı 
Uzmanlarının İstihdamı Ç.G. 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
900 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 280 

Formu dolduran: Nuket Subaşı / Yon. Kurulu Üyesi  
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 HAVACILIK TIBBI DERNEĞİ 

 

İsmet İnönü Cad. Akka İş Hanı 29/23 -  
Eskişehir 

Tel: (0 222)2321243  Faks: (0 222)2213499 
Web: www.hvtd.org  e-mail: mcetinguc@hotmail.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 03/05/2000 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Hava ve Uzay Hekimliği 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Doç.Dr. Muzaffer Çetingüç / Başkan 

 Uzm.Dr.  Abdullah Öksüz / Bşk.Yrd. 

 Doç.Dr. Faruk Ildız / Gen.Sek. 

 Prof.Dr. Bilgin Timuralp / Sayman 

 Doç.Dr. Bekir Altay / Veznedar 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 77 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Havacılığa İlgi Duyan Tüm Hekimler (Uzman, 
Pratisyen, Diş Hekimi), Pilot, Psikolog, Vs. İle 
İlgili Kuruluşlar 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller - 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Yok 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı Elektronik 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri Yok 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Yok 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
7 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 2 

Formu dolduran: Muzaffer Çetingüç / Başkan  
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 KLİNİK ANATOMİ VE ANATOMİ DERNEĞİ 

 

Akşemsettin Cad. No:23 Kat:1 Mermer Saray Apt. Fatihl -  
İstanbul 

Tel: -  Faks: - 
Web: www.anatomidernegi.org  www.anatomy.web.tr  

e-mail: sma@deomed.com 
 
 
Kuruluş tarihi: 25/10/1991 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Anatomi 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: anatomy-tr@yahoogroups.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Salih Murat Akkın / Başkan Vekili 

 Prof.Dr.  Hakan Hamdi Çelik / Başkan Yardımcısı 

 Doç.Dr. Muzaffer Şeker / Başkan Yardımcısı 

 Prof.Dr. Nedim Şimşek Cankur / Genel Sekreter 

 Doç.Dr. M.Mustafa Aldur / Üye 

 Doç.Dr. M. Ali Malas / Üye 

 Prof.Dr. Mustafa F. Sargon / Muhasıp Üye
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 256 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Uzmanlar ve Doktora Yapan Araştırma 
Görevlileri 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller - 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

- 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 2 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

APICA (Asya Pasifik Anatomistler Kongresi 
Eylül 2005 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Terminoloji ve Anatomi Eğitimi Çalışma 
Grupları Vardır. 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
150 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir Hepsi 

Formu dolduran: Prof. Dr. H. Hamdi Çelik / Başkan Yardımcısı  
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 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON 
HASTALIKLARI DERNEĞİ 

 

İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. Suna Apt. 125/5 34373 Şişli -  
İSTANBUL 

Tel: (0 212)2195482  Faks: (0 212)2195482 
Web: www.klimik.org.tr  e-mail: klimik@klimik.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 13/06/1986 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: 
http://health.groups.yahoo.com/group/klimik/ 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Haluk Eraksoy / Başkan 

 Uzm. Dr.  Taner Yıldırmak / Genel Sekreter 

 Uzm. Dr. Gönül Şengöz / Sayman 

 Prof.Dr. Ayşe Yüce / Üye 

 Prof.Dr. Celal Ayaz / Üye 

 Prof.Dr. Necla Tülek / Üye 

 Uzm. Dr. Nur Benzonana / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 1437 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Asistanlar 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Klimik Dergisi Yılda 3 Sayı, 18 Yıldır 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı 

Onur Kurulu Var Yönetim Kurulundan İletilen 
Konuları Görüşüp Kararını Yönetim Kuruluna 
Sunuyor ve Genel Kurulun Da Onaylamasıyla 
Uygulanıyor 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

International Congress Of AIDS (1986), The 
First Congress On Vaccines And Immunization 
(1998), 6th Scientific Meeting Of European 
Society Of Chemotherapy (1999), 11th 
European Congress Of Clinical Microbiology 
And Infectious Diseases (2001) 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Antibiyotik Direnci, Tüberküloz, İnfeksiyon 
İmmünolojisi 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
1527 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 819 

Formu dolduran: Taner Yıldırmak / Genel Sekreter  
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 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN 
CERRAHİSİ DERNEĞİ 

 

Mithat Paşa Cad Hatay Sokak 4/8 Kızılay -  
Ankara 

Tel: (0 312)4241201  Faks: (0 312)4241202 
Web: www.kbbbbc.org  e-mail: leventozluoglu@baskent-ank.edu.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 06/03/1986 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Kulak Burun Boğaz- Baş ve Boyun Cerrahisi 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Metin Önerci / Başkan 

 Prof.Dr.  Babur Kucuk / Başkan Yardımcısı 

 Prof.Dr. Levent Naci Özlüoğlu / Sekreter 

 Klinik Şefi Adnan Ünal / Sayman 

 Prof.Dr. Suat Özbilen / Üye 

 Prof.Dr. İsmet Bayramoğlu / Üye 

 Klinik Şefi Erdal Samim / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 447 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Asistanlar 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 
Dergisi 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Kuruluş Aşamasında 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Uluslararası Katılımlı Kulak Burun Boğaz ve 
Başboyun Cerrahisi Toplantıları - 2 Yılda Bir 
Düzenleniyor 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
447 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 447 

Formu dolduran: Prof. Dr Levent Naci Özlüoğlu / Sekreter  
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 ROMATİZMA ARAŞTIRMA VE SAVAŞ 
DERNEĞİ 

 

Talatpaşa Bulvarı Dumlupınar Caddesi Gündüz Apt.40 / 3 Cebeci -  
Ankara 

Tel: (0 312)3103333-2349  Faks: (0 312)3094132 
Web: www.tlar.net  e-mail: admin@tlar.net 

 
 
Kuruluş tarihi: 0/5/1947 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: rasd1947 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Peyman Yalçın / Başkan 

 Prof.Dr.  Şehim Kutlay / Başkan Yardımcısı 

 Prof.Dr. Yeşim Kurtaiş / Genel Sekreter 

 Doç.Dr. Haydar Gök / Sayman 

 Doç.Dr. Hatice Bodur / Veznedar 

 Prof.Dr. Şebnem Ataman / Üye 

 Prof.Dr. Kenan Tan / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 647 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Yalnız Uzman Doktorlar 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller Afyon, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, 
Elazığ, Manisa , Sivas 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Romatizma Dergisi, Yılda Üç Sayı,İlk Yayın Yılı 
1947, Düzenli Olarak 1987'den Beri 
Yayınlanıyor, Türk Tıp Dizini 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Kuruluş Aşamasında 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 12 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

EULAR ( Avrupa Romatizma Birliği ) Türkiye 
Bilimsel Temsilciliği 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Romatoid Artrit, Ser 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran:  /   
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 ROMATOLOJİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİM 
DERNEĞİ 

 

Safa Sok 17/4 Kadiköy -  
İstanbul 

Tel: (0 212)4143000/22369  Faks: (0 212)5890808 
Web: www.raed.org.tr  e-mail: yonetim@romatoloji.org 

 
 
Kuruluş tarihi: 01/01/1993 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: İç Hastalıkları Romatoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Eker Doğanavşargil / Başkan 

 Prof.Dr.  Nurullah Akkoç / Başkan Yardımcısı 

 Prof.Dr. Yasemin Kabasakal / Genel Sekreter 

 Doç.Dr. İzzet Fresko / Veznedar 

 Doç.Dr. Fahrettin Oksel / Üye 

 Prof.Dr. Gürbüz Gümüşdiş / Yedek 

 Doç.Dr. Gökhan Keser / Yedek 

 Prof.Dr. Fatoş Önen / Yedek 

 Yardımcı Doç.Dr. Vedat İnal / Yedek 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 120 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Uzman Hekimler Dışında Üyemiz Yok 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri Uluslarası Behçet Hastalıkları Kongresi 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
120 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir Tamamı 

Formu dolduran: İzzet Fresko / Yönetim Kurulu Üyesi Sayman  



 TTB-UDKK UZMANLIK DERNEKLERİ REHBERİ - 2005  48 

 

 

 SUALTI VE HİPERBARİK TIP DERNEĞİ 

 

Küçük Saray Meydanı, Adalan Pasajı, No:21/19 Şehremini -  
İstanbul 

Tel: (0 212)4142234  Faks: (0 212)4142032 
Web: www.sualti.org  e-mail: admin@sualti.org 

 
 
Kuruluş tarihi: 31/08/1993 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Şamil Aktaş / Başkan 

 Prof.Dr.  Maide Çimşit / Başkan Yardımcısı 

 Doç. Dr. Akın Savaş Toklu / Sekreter 

 Öğretmen Turgay Erbil / Üye 

 Dr. Şefika Körpınar / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 42 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Sualtı ve Hiperbarik Tıp Alanında Yaptıkları 
Çalışmalarla Uzmanlaşmış Kişiler 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

XX. European Underwater And Baromedical 
Society Meeting 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Serbest Dalış Çalışma Grubu, Kronik Yara 
Çalışma Grubu  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
19 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 11 

Formu dolduran: Şamil Aktaş / Dernek Başkanı  
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 TIBBİ GENETİK DERNEĞİ 

 

Talat Paşa Bulvarı No:113/52-53  -  
Ankara 

Tel: (0 312)3103010/351  Faks: (0 312)3106370 
Web: www.tamgen.org  e-mail: aynuracar@yahoo.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 1992 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Tıbbi Genetik 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: 
http://groups.yahoo.com/group/tamgen/ 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Aynur Acar / Başkan 

 Prof.Dr.  Ajlan Tükün / Başkan Yardımcısı 

 Yard. Doç. Dr. H. Gül Durakbaşı / Sekreter 

 Doç. Dr. Nurten Akarsu / Muhasip 

 Prof.Dr. Cihangir Özkınay / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 308 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

PhD Ünvanı Almış Hekim ve Biyologlar 
Araştırma Görevlileri Yüksek Lisans ve Doktora 
Öğrencileri 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  - 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

 - 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  Var. Aktif Değil. 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu?  

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

1. Sitogenetik Kalite Değerlendirme ve 
Standardizasyon Komisyonu 2. Ulusal 
Moleküler Genetik Kalite Güvencesi Ağı 
(UMGEKA) 3. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran:  H. Gül Durakbaşı /  Sekreter  
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 TİBBİ ONKOLOJİ DERNEGİ 

 

Lamartin Cad 36/4 Taksim -  
İstanbul 

Tel: (0 532)2516633  Faks: (0 212)4143273 
Web: www.cancer.org  e-mail: ogdemir@tnn.net 

 
 
Kuruluş tarihi: 05/08/1996 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Tibbi Onkoloji  
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Haluk Onat / Baskan 

 Prof.Dr.  Fikri Icli / Baskan Yardimcisi 

 Prof.Dr. Pinar Saip / Sekreter 

 Doc.Dr. Gokhan Demir / Sayman 

 Prof.Dr. Suayip Yalcin / Uye 

 Prof.Dr. Suheyla Serdenecti / Uye 

 Prof.Dr. Faruk Aykan / Uye 

 Prof.Dr. Berksoy Sahin / Uye 

 Prof.Dr. Hakan Akbulut / Uye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 126 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor?  

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri ESMO Kursu 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
160 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 126 

Formu dolduran: Doc.Dr.Gokhan Demir / Sayman  
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 TORAKS DERNEĞİ 

 

Toraks Derneği Genel Merkezi Turan Güneş Bulvarı, Koyunlu Sitesi 
No: 175/19 Oran -  

Ankara 
Tel: (0 312)4904050  Faks: (0 312)4904142 

Web: www.toraks.org.tr  e-mail: toraks@toraks.org.tr 
 
 
Kuruluş tarihi: 15/12/1992 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Göğüs Hastalıkları 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: toraks@yahoo.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Haluk Türktaş / Başkan 

 Prof.Dr.  Ali Kocabaş / 1. Başkan Yardımcısı 

 Prof.Dr. Eyüp Sabri Uçan / 2. Başkan Yardımcısı 

 Prof.Dr. Arzu Yorgancıoğlu / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Gül Öngen / Bilimsel Komite Başk 

 Prof.Dr. Muzaffer Metintaş / Okul Başkanı 

 Doç. Dr. Sadık Ardıç / Mali Sekreter 

 Doç.Dr. Sedat Altın / Bülten İnternet Soru 

 Prof.Dr. Dilşad Mungan / Dış İlişkiler Soruml 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 1709 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Evet 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller 
Ankara,İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir, 
Zonguldak, Antalya, Konya, Kayseri, Samsun, 
Trabzon, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Van 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

1. Toraks Dergisi, 6 Yıldır, Yılda Üç Sayı,Türk 
Tıp Dizini 2. Turkish Respiratory Journal, 6 
Yıldır, Yılda Üç Sayı 3. Toraks Kitapları, 6 
Yıldır, Yılda Bir-İki Sayı  

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Var 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı Üç 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Toraks Derneği Yıllık Kongresi Toraks 
Seminerleri 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Astım, Koah, Tüberküloz, Solunum Yolu 
Enfeksiyonları, Akciğer Maligniteleri, Pediatrik 
Akciğer Hastalıkları, Patoloji, Göğüs Cerrahisi, 
Tanı Yöntemleri, Mesleki ve Çevresel Akciğer 
Hastalıkları, Uyku Bozuklukları, Klinik 
Sorunlar, Solunum Yetmezliği, Tütün ve Sağlık 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
1100 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 90% 

Formu dolduran: Haluk Türktaş / Dernek Başkanı  
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 TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 
DERNEĞİ (TARD) 

 

İnönü Cad. Zambak Apt. 7/4 Taksim 34437 Gümüşsuyu  -  
İstanbul 

Tel: (0 212)2517555  Faks: (0 212)2517556 
Web: www.tard.org.tr  e-mail: tard@tard.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 01/01/1956 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Anesteziyoloji ve Renimasyon 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Mois Bahar / Başkan 

 Prof.Dr.  Filiz Tüzüner / İkinci Başkan 

 Prof.Dr. Ali Reşat Moral / İkinci Başkan 

 Prof.Dr. Yalım Dikmen / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Mehmet Tuğrul / Veznedar 

 Prof.Dr. Melek Çelik / Sekreter Yrd. 

 Prof.Dr. Zafer Pamukçu / Üye 

 Prof.Dr. Yüksel Keçik / Üye 

 Prof.Dr. Berin Özcan / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 1022 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor?  

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller İzmir, Bursa, Adana, Elazığ 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

"TARD Dergisi, Yılda 6 Sayı Yayımlanıyor; 
Ulakbim ve Excerpta Database’de Site Ediliyor" 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Var 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı Web 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

TARD Kongresi Son İki Yıldır Uluslar Arası 
Katılımlı Olarak Gerçekleştiriliyor.Ayrıca 
Yoğun Bakım Kongreleri Uluslar Arası 
Katılımlı. Algoloji Derneği Uluslar Arası İki 
Kongreye Ev Sahipliği Yaptı 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran: Yalım Dikmen / Genel Sekreter  
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 TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ 

 

Hirfanlı Sok., No: 9/3 06700 G.O.P. -  
Ankara 

Tel: (0 312)4470997  Faks: (0 312)4470963 
Web: www.biyokimya.org  e-mail: info@biyokimya.org 

 
 
Kuruluş tarihi: 01/02/1975 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Biyokimya 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Nazmi Özer / Başkan 

 Prof.Dr.  Orhan Değer / İkinci Başkan 

 Prof.Dr. Mesude İşcan / Sekreter 

 Prof.Dr. A. Neşe Çokuğraş / Sayman 

 Prof.Dr. Sema Temizer Ozan / Uye 

 Doç. Dr. Doğan Yücel / Uye 

 Dr. Günnur Dikmen / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 1480 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor?  

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller Adana, İstanbul, İzmir 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türk Biyokimya Dergisi Yılda 4 Kez, 29 Yıldır 
(1976'dan Beri Kesintisiz)Yayınlanmaktadır. 
Chemical Abstracts 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Var Gerektiğinde Toplanıyor 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı Web'de Güncelleniyor 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

- Balkan Biyokimya ve Biyofizik Kongresi ve 
Metabolik Hastalıklar Simpozyumu 12-15 Ekim 
2003, Kuşadası - 18. Ulusal Biyokimya 
Kongresi 15-19 Mayıs 2004, Trabzon - 19. 
Ulusal Biyokimya Kongresi 22-25 Nisan 2005, 
Antalya - 31. FEBS Toplantısı, 24-29 Haziran 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu?  

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbi Komitesi - 
Klinik Laboratuvarlarda Standardizasyon ve 
Kalite Kontrolü Komitesi - Tıp Fakültelerinde 
Biyokimya Eğitimi Komitesi - Temel Bilimlerde 
Biyokimya Eğitimi Komitesi - Lisansüstü 
Biyokimya Eğit. Komitesi 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 700 

Formu dolduran: Prof. Dr. Mesude İşcan  / Sekreter  
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 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ 

 

Koru Sitesi Koru Mah. Ihlamur Cad.No:26 06810-Çayyolu -  
Ankara 

Tel: (0 312)2419990  Faks: (0 312)2419991 
Web: www.turkcer.org   e-mail: turkcer@ttnet.net.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 25/11/1982 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Genel Cerrahi 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: turkcer@ttnet.net.tr 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Altan Tüzüner / Başkan 

 Doç.Dr.  Dr. Atilla Korkmaz / II.Başkan 

 Prof.Dr. Semih Baskan / Genel Sekreter 

 Doç.Dr. Fuat Atalay / Sayman 

 Prof.Dr. İskender Sayek / Üye 

 Prof.Dr. Ertuğrul Göksoy / Üye 

 Prof.Dr.Sadık Kılıçturgay / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 1365 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? - 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller - 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Ulusal Cerrahi Dergisi Yıllık Sayısı : 3- 4 20 Yıl 
Yok  

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı - 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri Uluslararası Katılımlı Ulusal Cerrahi Kongresi 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Eğitim Kurumlarını ve Programlarını 
Değerlendirme Komisyonu - Sınav Komisyonu 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
2971 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 1365 

Formu dolduran:  Prof.Dr. Semih Baskan /  Türk Cerrahi Derneği Genel Sekreteri  
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 TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ 

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı.55139 -  
Samsun 

Tel: (0 362)4576099/2353  Faks: (0 362)4576029 
Web: çok yakında düzenleniyor  e-mail: turanlia@hotmail.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 12/09/1960 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Dermatoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr Ahmet Yaşar Turanlı / Başkan 

 Prof.Dr  Serap Utaş / Başkan Yardımcısı 

 Prof.Dr Seher Bostancı / Sekreter 

 Prof:Dr Nilgün Atakan / Muhasip Üye 

 Prof.Dr Akın Aktaş / Üye 

 Prof.Dr Can Baykal / Üye 

 Prof.Dr Ertan Yılmaz / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 639 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Dermatoloji Dalında Uzmanlık Eğitimi Alan 
Asistan ve Uzmanlık Öğrencileri 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Yok 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Var 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri Yok 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Yeterlilik Kurulu İçinde Çalışma Grupları Var 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
1600 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 600 

Formu dolduran: Prof.Dr.Ahmet Yaşar Turanlı / Başkan  
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 TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ 

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı -  

Ankara 
Tel: (0 312)3092156  Faks: (0 312)3092156 

Web: www.tfd.org.tr  e-mail: info@tfd.org.tr 
 
 
Kuruluş tarihi: 18/11/1966 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Farmakoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Mehmet Melli / Başkan 

 Prof.Dr.  Sedef Gidener / 2.Başkan 

 Prof.Dr. A.Tanju Özçelikay / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Hakan S. Orer / Sayman 

 Prof.Dr. Öner Süzer / Üye 

 Doç.Dr. Mustafa Birincioğlu / Üye 

 Doç.Dr. Bahar Tunçtan / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 600 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

1.Farmakoloji Alanında Doktora Derecesi 
Alanlar 2.Temel ve Klinik Sağlık Bilimleri İle 
Fen Bilimlerinde Tıp Doktoru, Tıpta Uzmanlık, 
Yüksek Lisans Veya Doktora Derecesi 
Alanlardan Farmakoloji ve İlgili Alanlarda 
İnceleme ve Araştırması Bulunanlar  

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türk Farmakoloji Derneği Bülteni Yılda 4 Kez 
Yayımlanıyor 1990 Yılından Beri 
Yayımlanmaktadır 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Klinik 
Toksikoloji Çalışma Grubu 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
350 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 250 

Formu dolduran: A.Tanju Özçelikay / Genel Sekreter  
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 TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ 

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Kürsüsü Sıhhıye -  
Ankara 

Tel: (0 332)2236309  Faks: (0 332)3245551 
Web: yok  e-mail: yok 

 
 
Kuruluş tarihi: 1960 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Fizyolojik Bilimler 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: turkfiz@yahoogroups.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Neyhan Ergene / Başkan 

 Prof.Dr.  Bilge Gönül / 2.Başkan 

 Prof.Dr. Hakkı Gökbel / Genel Sekreter 

 Yard.Doç.Dr. Nilsel Okudan / Sayman 

 Prof.Dr. Ruhi Uyar / Üye(Yazman) 

 Prof.Dr. İlgi Şemin / Üye 

 Prof.Dr. Berrak Yeğen / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 240 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor?  

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Yok 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı?  

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Her Yıl Düzenlenen Fizyolojik Bilimler Derneği 
Kongresi  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Yeni Oluşturuluyor 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran: Prof.Dr.Neyhan Ergene / Başkan  
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 TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ 

 

Bayındır Sok. No 17/7 Kızılay  -  
Ankara 

Tel: (0 312)4354373  Faks: (0 312)4318040 
Web: www.tgd.org.tr  e-mail: tgd@tgd.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 16/05/1959 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Gastroenteroloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Sedat Boyacıoğlu / Genel Başkan 

 Prof.Dr.  Nurdan Tözün / Başkan Yard 

 Prof.Dr. Cihan Yurdaydın / Genel Sekreter 

 Doç. Dr Erkan Parlak / Muhasip Üye 

 Prof.Dr. Ömer Özütemiz / Asil Üye 

 Prof.Dr. Fahri Işıtan / Asil Üye 

 Prof.Dr. Fatih Beşışık / Asil Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 341 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Gastroenteroloji Uzanları Üye Olabilirler 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller 
Edirne Adana Ankara Antalya İstanbul İzmir 
Kocaeli Bursa Samsun Konya Eskşehir Kayseri 
Erzurum Diyarbakır 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türk Gastroenteroloji Dergisi Bir Yılda 4 Defa 
Yayınlanır Indeks Medicus Uluslararası 
İndekste Yayınlanıyor 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Ulusal Gastroenteroloji Haftası Kongresi (Her 
Yıl Düzenleniyor)  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran: Prof. Dr. Sedat Boyacıoğlu / Genel Başkan  
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 TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ 

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Göğüs 
Cerrahisi A.D -  

Ankara 
Tel: (0 312)3103333  Faks: (0 312)4660862 

Web: www.turkgoguscerrahisi.org  e-mail: 
iokten@medicine.ankara.edu.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 30/10/1998 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Göğüs Cerrahisi  
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr İlker Ökten / Başkan 

 Doç.Dr  Atilla Gürses / Genel Sekreter 

 Y.Doç.Dr. Cüneyt Kurul / Mali Sekreter 

 Op.Dr. Ali Atasalihi / Üye 

 Prof.Dr Kunter Balkanlı / Üye 

 Op.Dr Ilgaz Doğusoy / Üye 

 Doç.Dr Nurettin Karaoğlanoğ / Üye 

 Op.Dr. Sadi Kaya / Üye 

 Y.Doç.Dr Ahmet Önen / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 320 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Asistanlar 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller İstanbul, İzmir, Antalya 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 12 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Akciğer Kanseri, Özofagus, Pediatrik Göğüs 
Cerrahisi, Trakea, Tüberküloz Cerrahisi, Toraks 
Duvarı.... 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran:  /   
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 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 

 

Türkocağı Cad No:17 Cağaloğlu Eminönü -  
İstanbul 

Tel: (0 312)4429810  Faks: (0 312)449810 
Web: www.thd.org.tr  e-mail: thdofis@thd.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: - 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Hematoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: hematoloji@thd.rg.tr 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Osman İlhan / Başkan 

 Prof.Dr.  Aytemiz Gürgey / 2. Başkan 

 Prof.Dr. Muhit Özcan / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Kaan Kavaklı / Araştırma Sekretri 

 Prof.Dr. Uğur Özbek / Sayman 

 Prof.Dr. Zafer Gülbaş / Üye 

 Prof.Dr. Atila Tanyeli / Üye 



 TTB-UDKK UZMANLIK DERNEKLERİ REHBERİ - 2005 73 

 

Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 578 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Temel Bilim Dalında Doktora Yapmış Olanlar 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 2 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu?  

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Hemofili Alt Komitesi Laboratuvar Standartları 
Alt Komitesi Multipl Miyelom Alt Komitesi 
Trombosit Alt Komitesi Kan Bankacılığı ve 
Transfüzyon Tıbbı A.K Enfeksiyon Hastalıkları 
Alt Komitesi Eritrosit Hastalıkları ve 
Hemoglobin A.K. Hemostaz-Tromboz Alt 
Komitesi Pediatrik Kit Alt Komitesi Hemaferez 
Alt Komitesi Kemik İliği Yetersizliği Alt 
Komitesi Pediatrik Hemato/Onko Alt Komitesi 
Akut Lösemiler Alt Komitesi Moleküler 
Hematoloji ve Sitogenetik Alt Kronik Lösemi 
Alt Komitesi Lenfoma Alt Komitesi 
Hematopatoloji Alt Komitesi Erişkin Kit Alt 
Komitesi  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran: Yasemin Aslaner / Dernek Sekreteri  
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 TÜRK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 
DERNEĞİ 

 

M. Fevzi Çakmak Cad:No: 64/A Beşevler 06500 -  
Ankara 

Tel: (0 224)4428075  Faks: (0 224)4428723 
Web: www.tr-hed.org  e-mail: sahinas@uludag.edu.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 30/03/1990 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Histoloji ve Embriyoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Şahin A. Sırmalı / Yönetim Kurulu Bşk. 

 Prof.Dr.  Attila Dağdeviren / Başkan Yrd. 

 Prof.Dr. Candan Özoğul / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Hikmet Altunay / Sayman 

 Doç.Dr. Belgin Can / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 268 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Histoloji ve Embriyoloji Bilim Doktorası 
Olanlar 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Yok 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı Gerektiğinde 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

APICA (Uluslararası Asya Pasifik Anatomistler 
Kongresi) Eylül, 2005  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Yok 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
220 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 190 

Formu dolduran: Prof.Dr. Şahin A. Sırmalı / Yönetim Kurulu Başkanı  
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 TÜRK İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK 
DERNEĞİ 

 

Ataç1 Sokak 20/6 Kızılay -  
Ankara 

Tel: (0 312)4307244  Faks: (0 312)4307245 
Web: www.tihud.org  e-mail: tihud@hotmail.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 1995 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: İç Hastalıkları 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Hasan Yazıcı / Başkan 

 Prof.Dr.  Kerim Güler / Üye 

 Prof.Dr. Ahmet Demirkazık / Üye 

 Prof.Dr. Kadir Biberoğlu / Üye 

 Prof.Dr. Serhat Ünal / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. İhsan Ertenli / Üye 

 Doç. Dr. Sedat Kiraz / Sayman 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 928 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 2.Yılını Tamaml.Asis 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türkiye Tıp Bilimleri Dergisi Dahili Bilimler 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri EFIM ve EUMS Board Toplantıları 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri İç Hastalıkları Okulu 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
6000 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 928 

Formu dolduran: Prof. Dr. Serhat Ünal (Genel Sekreter) Ayşe Dora (Yönetici 
Sekreter) / Genel Sekreter  
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 TÜRK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ 

 

Pk.1 Cerrahpaşa -  
İstanbul 

Tel: (0 212)4143300  Faks: (0 212)6311351/113 
Web: www.immunoloji.org.tr  e-mail: gunnur30@hotmail.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 31/01/1974 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: İmmünoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Yıldız Camcıoğlu / Başkan 

 Prof.Dr.  Selim Badur / Başkan Yardımcısı 

 Prof.Dr. Işıl Barlan / Başkan Yardımcısı 

 Dr. Gaye Yıllar / Veznedar 

 Prof.Dr. Güher Direskeneli / Arşivist 

 Prof.Dr. Günnur Deniz / Genel Sekreter 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 422 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Tüzük Madde 5 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Turkish Journal Of Immunology 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Avrupa İmmünoloji Kongresi (1982) 4.Balkan 
İmmünoloji Kongresi (2004) 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

1.Dergi Grubu - 2.Eğitim Grubu - 
3.Otoimmünite Grubu - 4.Primer İmmün 
Yetmezlikler Grubu - 5.Transplantasyon 
İmmünolojisi Grubu - 6.Flow Sitometri Grubu - 
7.Hematoimmünoloji Grubu - 8.İnfeksiyon 
İmmünolojisi Grubu - 9.Tümör İmmünolojisi 
Grubu - 10.Diyabet İmmünolojisi Grubu - 
11.Allerji Grubu 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran: Prof.Dr.Günnur Deniz Genel Sekreter  / Genel Sekreter  
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 TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK 
DERNEĞİ ( TJOD ) 

 

Gündoğdu Mah. Karacabey Sok. No: 28 / 3 Cebeci -  
Ankara 

Tel: (0 312)3634552  Faks: (0 312)3637353 
Web: www.tjod.org  e-mail: info@tjod.org 

 
 
Kuruluş tarihi: 1959 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: tjod-yk@yahoogroups.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr Bülent Tıraş / Başkan 

 Doç.Dr  Ali Baloğlu / II. Başkan 

 Doç.Dr. İsmail Mete İtil / Genel Sekreter 

 Doç.Dr Cansun Demir / Sayman 

 Prof.Dr Lütfü Önderoğlu / Üye 

 Doç.Dr Oya Gökmen / Üye 

 Prof.Dr Atıl Yüksel / Üye 

 Prof.Dr Namık Demir / Üye 

 Prof.Dr Haldun Güner / Üye 

 Dr. İnci Davas / Üye 

 Doç.Dr. Fuat Demirci / Üye 

 Prof.Dr. Sedat Kadanalı / Üye 

 Doç.Dr Ateş Karateke / Üye 

 Doç.Dr. Faik Mümtaz Koyuncu / Üye 

 Doç.Dr. İpek Müderris / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 1900 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? - 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller 

Eşkişehir Ankara Mersin Adana İstanbul İzmir 
Manisa Diyarbakır Erzurum Antalya Sivas 
Kayseri Trabzon Malatya Konya Düzce 
Gaziantep Samsun Van Urfa Bursa  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

"Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişim 
Dergisi: Eylül 1998 Yılından Buyana 
Yayınlanıyor;Yılda 4 Sayı ve Üç Ayda Bir 
Yayınlanıyor.Issn:1305-4252 " 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı - 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı - 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri - 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri - 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
5000 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 1900 

Formu dolduran: İsmail Mete İtil / Genel Sekreter  
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 TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ 

 

Sıraselviler Cad. Hrisovergi Apt. No:48 K:3 D:8 Taksim -  
İstanbul 

Tel: (0 212)2931760  Faks: (0 212)2928807 
Web: www.tkdcd.org  e-mail: info@tkdcd.org 

 
 
Kuruluş tarihi: 1988 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Kalp ve Damar Cerrahisi 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Cevat Yakut / Başkan 

 Prof.Dr.  Ömer Işık / Başkan Yardımcısı 

 Op. Dr. Serap Aykut Aka / Genel Sekreter 

 Doç. Dr. Murat Demirtaş / Veznedar 

 Doç. Dr. Gökhan İpek / Sayman 

 Doç. Dr. Atıf Akçevin / Üye 

 Doç. Dr. Cem Alhan / Üye 

 Prof.Dr. Suat Buket / Üye 

 Doç. Dr. Ali Gürbüz / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 800 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Asistanlar Aday Üye, Perfüzyonist, Kardiyolog 
V.B. Gönüllü Üye 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 
Yılda Dört Sayı Yayımlanır, 1991 Yılından 
İtibaren. Türk Tıp Dizini 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Var. Şikayetler Üzerine Toplanıyor. 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Derneğimiz İki Yılda Bir Ulusal Kongre 
Düzenlemektedir. Bu Kongreler Uluslararası 
Katılımlıdır. Türkiye'de Yapılan Avrupa ve Asya 
Kalp Damar Cerrahisi Kongrelerini de 
Desteklemiştir. 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Yeterlilik Kurulu Var. Ancak Henüz Aktif Hale 
Gelmemiştir. Board Taslak Halindedir. Çalışma 
Grupları Avrupa Standardizasyon Komitesi 
Uluslararası İlişkiler Komitesi Terminoloji 
Komitesi Üyelik Kabul Komitesi Standart Tanı 
ve Ted. Protokolleri Belirleme Komitesi Board 
Hazırlama Komitesi Sürekli Eğitim Komitesi 
Etik Komite  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
Yaklaşık1000 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 800 

Formu dolduran: Serap Aykut Aka / Genel Sekreter  
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 TÜRK KAPLICA TIBBI VE BALNEOLOJİ 
DERNEĞİ 

 

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji A.B.D. 
Millet Cad. No:126 Çapa -  

İstanbul 
Tel: (0 212)6351201  Faks: (0 212)5318904 

Web: yok  e-mail: tehd@turk.net 
 
 
Kuruluş tarihi: 1961 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof Dr M.Zeki Karagülle / Başkan 

 Prof Dr  Erdoğan Yüzer / Başkan Yardımcısı 

 Prof Dr Nergis Erdoğan / Üye 

 Prof Dr Arif Dönmez / Genel Sekreter 

 Sağlık İdaresi Birsen Durgun / Üye 
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Dernek Bilgileri 
Derneğinizin üye sayısı 79 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Kaplıca ve Balneoloji Alanlarında Eğitim Almış 
Ya Da Bu Alanda Çalışmakta Olanlar 

Varsa şube sayısı  
Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Yok 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 
Kamu yararına dernek statüsü 

olup olmadığı? Yok 
Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 

tarzı Yok 
Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-

nan bülten, elektronik yayın var 
mı? 

Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

1.SIth XXII. Uluslararası Hidrotermal 
Mühendisliği ve Kaplıca Hekimliği Kongresi, 
İstanbul-Bursa, 22-27 Eylül 1986. 2.XI. 
Congress Of World Hydrothermal Organization 
(Omth), İstanbul-Pamukkale,13-18.V.1992. 3.I. 
Türk-Alman Balneoloji –Klimatoloji Kongresi, 
Almanya - Bad Gögging, 2-4 Eylül 1993 4.II. 
Deutsch – Türkischer Ärtze-Kongress 
Balneologie Und Hydroklimatologie, Pamukkale 
– Türkiye, 6 Mayıs 1995 5.III. Deutsch-
Türkisher Ärzte Kongress Balneologie Und 
Klimatologie, Bad Griesbach Deutschland, 26 – 
28 Eylül 1997 6.IV. Türk – Alman Balneoloji ve 
Klimatoloji Kongresi, Balçova - Türkiye, 17 –19 
Kasım 2000 7.V. Alman-Türk Balneoloji ve 
Tıbbi Klimatoloji Kongresi, Bad Wildungen, 27-
28 Haziran 2003 8.II. Turkish Hungarian 
Balneological Workshop 16-18 Eylül 2004 
Pamukkale-Denizli-Türkiye  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu?  

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Yok 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
23 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 23 

Formu dolduran: Arif Dönmez / Genel Sekreter  
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 TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ 

 

Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekşioğlu İşmerkezi 9/1, Okmeydanı 
34384  -  
İstanbul 

Tel: (0 212)2211730  Faks: (0 212)2211754 
Web: www.tkd.org.tr  e-mail: tkd@tkd.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 1963 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Kardiyoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Ali Oto / Başkan 

 Prof.Dr.  Kamil Adalet / Başkan Yardımcısı 

 Prof.Dr. Lale Tokgözoğlu / Başkan Yardımcısı 

 Prof.Dr. Oktay Ergene / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Mahmut Şahin / Genel Sekreter Yard. 

 Dr. Tuna Tezel / Genel Sekreter Yard. 

 Doç.Dr. Mehmet Özkan / Muhasip 

 Prof.Dr. Zeki Öngen / Veznedar 

 Prof.Dr. Ömer Kozan / Üye 

 Doç.Dr. M.Kemal Erol / Üye 

 Doç.Dr. Deniz Kumbasar / Üye 
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Dernek Bilgileri 
Derneğinizin üye sayısı 1148 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Kardiyoloji Asistanları ve Kardiyoloji Alanında 
Çalışan Yardımcı Sağlık Personeli 

Varsa şube sayısı  
Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Yılda 8 Sayı, 
1968 Yılında Yayınlanmaya Başladı. Elsevier 
Science B.V. Excerpta Medica Veritabanına ve 
Tübitak-Ulakbim Türk Tıp Dizinine Dahildir. 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 
Kamu yararına dernek statüsü 

olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı 

Var, Türk Kardiyoloji Derneği'ni, Kardiyolojiyi 
ve Üyelerini İlgilendiren Her Türlü Konuda 
Genel Etik Kurallara Uygun Davranılmasının 
Özendirilmesi ve Yol Göstericilik İşlevi Vardır. 
Bu Amaçla, Etik Konularda Doğruları Gösteren 
Dökümanların Hazırlanması, Toplantılar-
Oturumlar Yapılması, Etik Dışı Davranışların 
İzlenerek Yönetim Kurulu'na Bildirilmesi ve 
Gereğinde Bu Konularda Yönetim Kurulu'na 
Danışma Görevi Yapması Beklenir.  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı Ayda Bir 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

- 2005 Temmuz Ayında World Heart Federation 
ve Türk Dünyası Kardiyoloji Zirvesi - 26-29 
Kasım 2005 Tarihlerinde Yapılacak Olan XXI. 
Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bünyesinde 
Polonya Kardiyoloji Derneği İle Ortak Toplantı 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

-Girişimsel Kardiyoloji Ç.G. -Ekokardiyografi 
Ç.G. -Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji 
Ç.G. -Nükleer Kardiyoloji Ç.G. -Lipid Ç.G.-
Hipertansiyon Ç.G.-Kalp Yetersizliği Ç.G. 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
1700 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 850 

Formu dolduran: Prof.Dr. Oktay Ergene / Genel Sekreter  
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 TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Bilim Dalı 35100 
Bornova -  
İzmir 

Tel: (0 232)3438271 / (0 232)3904316  Faks: (0 232)3392144 
Web: www.tkbd.org  e-mail: tkbd@tkbd.org 

 
 
Kuruluş tarihi: 29/12/1995 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Tıbbi Biyokimya (Klinik Biyokimya) 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: var. tkbd@yahoo.groups.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Oya Bayındır / Genel Başkan 

 Prof.Dr.  Dilek Özmen / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Işıl Mutaf / Sayman 

 Prof.Dr. Banu Önvural / Dış İlişkiler Sorumlusu 

 Prof.Dr. Özkan Alataş / Bilimsel Komite Sorumlusu 

 Doç. Dr.(Şef) Mehmet Köseoğlu / Bülten ve İnternet Sorumlusu 

 Şef Uzman Dr. Sembol Türkmen / Yasal Pros. İzlenmesi 



 TTB-UDKK UZMANLIK DERNEKLERİ REHBERİ - 2005 89 

 

Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 797 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Tut: Nonmd Uzmanlar  

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul, Samsun 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türk Klinik Biyokimya Dergisi 2003 Yılından 
İtibaren, 3 Sayı/Yıl 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı 

Etik Kurul Var. Çalışma Yöntemi Dernek 
Tüzüğünde Yer Alıyor. 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

* Ekim 2000'de Atub Medikal Biyopatoloji 
Board Toplantısı (İzmir) * 26-30 Mayıs 2005 
Wasp-Lm Kongresi(İstanbul) 3 Dernek Ortak 
Düzenliyor 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

16 Grup Laboratuvar Hematolojisi Diyabet ve 
Endokrinoloji Beslenme, Vitaminler ve İz 
Elementler İlaç Düzeyi izlemi ve Toksikoloji 
Kanser Tanı ve Takibinde Laboratuvar 
Moleküler Tanı Üriner Sistem ve 
Hastalıklarında Laboratuvar Kalıtsal Metabolik 
Hastalıklarda Tanı Laboratuvar İmmünolojisi 
Kardiyovasküler hastalıklar ve Lipidler Gıs 
Hastalıkları ve Laboratuvar Pediyatrik Klinik 
Biyokimya Gebelik ve Prenatal Tanı Yoğun 
Bakım ve Laboratuvar Geriatri ve Laboratuvar  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
1100 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 660 

Formu dolduran: Prof. Dr. Oya Bayındır / Dernek Yönetim Kurulu Başkanı  
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 TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ 

 

P.K. 57, 34492 Beyazıt -  
İstanbul 

Tel: (0 212)5317089  Faks: (0 212)5317089 
Web: www.tmc-online.org  e-mail: tmc@tmc-online.org 

 
 
Kuruluş tarihi: 1931 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Tıbbi Mikrobiyoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: 
turkmikrobiyolojicemiyeti@yahoogroups.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Özdem Anğ / Başkan 

 Prof.Dr.  Dilek Yaylalı / Sayman 

 Prof.Dr. Ali Ağaçfidan / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Çiğdem Bal / Üye 

 Prof.Dr. Ramazan İnci / Üye  
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Dernek Bilgileri 
Derneğinizin üye sayısı 1765 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

-Mikrobiyoloji Yüksek Lisansı ve Doktorası 
Yapanlar -Parazitoloji Uzmanları, Yüksek 
Lisansı ve Doktorası Yapanlar -İmmunoloji 
Uzmanları, Yüksek Lisansı ve Doktorası 
Yapanlar -Halk Sağlığı Uzmanları, Yüksek 
Lisansı ve Doktorası Yapanlar  

Varsa şube sayısı  
Şubelerin bulunduğu iller - 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi Yılda 4 
Sayı, 36 Yıl İnfeksiyon Dergisi Yılda 4 Sayı, 19 
Yıl 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 
Kamu yararına dernek statüsü 

olup olmadığı? Var 
Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 

tarzı Yok 
Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-

nan bülten, elektronik yayın var 
mı? 

Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 Sayı 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

-11th European Congress Of Clinical 
Microbiology And Infections Diseases 
(ESCMID), 2001 - 3rd Balkan Conference Of 
Microbiology, 2003 -XXIII. World Congress Of 
Pathology And Laboratory Medicine(XXIII. 
World Congress Of Waspalm), 2005 -26. 
Annual Congress  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Anaerop Ç.G., Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin 
Standardizasyonu Ç.G., Besin Mikrobiyolojisi 
Ç.G., Borrelia Ç.G., Chlamydia ve 
İnfeksiyonları Ç.G., Haemophilus Ç.G., Kalite 
Güvence Ç.G., Küf Mantarları Çalışma Grubu, 
Legionella Ç.G., Lisansüstü Eğitimi Ç.G., 
Mikrobiyoloji Terimleri Ç.G., Nocardia Ç.G., 
Brucella Ç.G., Influenza Virusları ve 
Infeksiyonları Ç.G. 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 ? 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 502 

Formu dolduran: Özdem Anğ, Prof.Dr. / Yönetim Kurulu Başkanı  
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 TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ  

 

Valikonağı Cad. Şakayık Sokak, Polat Apt. No:63/1 Nişantaşı, -  
İstanbul 

Tel: (0 212)2194882  Faks: (0 212)2194883 
Web: www.tsn.org.tr  e-mail: info@tsn.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 03/03/1970 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: İç Hastalıkları-Nefroloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof Dr Kamil Sedengeçti / Başkan 

 Prof Dr  Gültekin Süleymanlar / Genel Sekreter 

 Prof Dr Rezzan Ataman / Sayman 

 Prof Dr Cengiz Utaş / Üye 

 Prof Dr Kenan Ateş / Üye 

 Prof Dr Turgay Arınsoy / Üye 

 Prof Dr Tevfik Ecder / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 335 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Nefrologlar Nefroloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi 
Yapan İç Hast ve Pediatri Uzmanları 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller Antalya, İzmir, Kayseri, İstanbul, Konya, Bursa 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon 
Dergisi 12 Yıldır 3 Ayda Bir Yayınlanıyor 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Yıllık Ulusal Nefroloji Kongreleri ISN, EDTA ve 
ISPD Dernekleri İle Ortak Olarak 
Düzenlenmektedir. XlII. ERA-EDTA Kongresi 
June 4-7 2005 De İstanbulda Yapılacak 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Ulusal Nefroloji Regıstry Ç.G. Hemodiyaliz Ç.G. 
Polikistik Böbrek Hastalığı Ç.G. Hipertansiyon 
Ç.G. Deneysel Nefroloji Ç.G. Beslenme Ç.G. 
Eğitim ve Yeterlilik Ç.G.  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
Yetişkin: 170, Pediatrik: 100 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 90 

Formu dolduran: Gültekin Süleymanlar, Prof Dr / Genel Sekreter  
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 TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ 

 

Karanfil Sk. No: 18/14 Kızılay -  
Ankara 

Tel: (0 312)3051390  Faks: (0 312)3105509 
Web: www.neonatoloji.org.tr  e-mail: myurdako@hacettepe.edu.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 1989 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Gülsevin Tekinalp / Başkan 

 Prof.Dr.  Mehmet Satar / Başkan Yardımcısı 

 Prof.Dr. Murat Yurdakök / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Saadet Arsan / Sayman 

 Prof.Dr. Esin Koç / Veznedar 

 Prof.Dr. Yıldız Perk / Üye 

 Prof.Dr. Mete Akısü / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 91 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor?  

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türk Neonatoloji Derneği Bülteni. 5 Yıldır, 
Yılda 2 Kere Yayınlanıyor. 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Onur Kurulu Var.  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 2 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Akdeniz Ülkeleri Neonatoloji Dernekleri 
Birlikleri Kongresi Yapılıyor.  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Perinatal Mortalite Ç.G. 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran: Dr. Ayşe Korkmaz / Üye  
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 TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ 

 

Meşrutiyet Cad. 48/7 Kızılay -  
Ankara 

Tel: (0 312)4355992  Faks: (0 312)4316090 
Web: www.tnd.web.tr  e-mail: info@noroloji.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 01/01/1992 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Nöroloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Aksel Siva / 1. Başkan 

 Prof.Dr.  Mustafa Ertaş / 2. Başkan 

 Doç. Dr. Şerefnur Öztürk / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Önder Us / Sayman 

 Prof.Dr. Yakup Sarıca / Y.K. Üyesi 

 Prof.Dr. Ersin Tan / Y.K. Üyesi 

 Prof.Dr. Mehmet Özmenoğlu / Y.K. Üyesi 
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Dernek Bilgileri 
Derneğinizin üye sayısı 755 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Asistanlar, Yardımcı Sağlık Personeli (Hemşire) 

Varsa şube sayısı  
Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türk Nöroloji Dergisi Türk Nöroloji Bülteni 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 
Kamu yararına dernek statüsü 

olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı 

Var, Kongre ve Toplantı Etiği,Üyelerden Gelen 
Talepler ve Mediada Yer Alan Nöroloji İle İlgili 
Durumlar. 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 3 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Evet Var, WFN Sürekli Eğitim Etkinlikleri, 
UEMS Etkinlikleri, EFNS 
Etkinlikleri,WHOEtkinlikleri, Türkiye 
Cumhuriyetler ve Karadeniz Ülkeleri İle 
Etkinlikler. 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Başağrısı Bilimsel Ç.G.,Beyin Damar 
Hastalıkları Bilimsel Ç.G.,Epilepsi Bilimsel 
Ç.G.,Nöropatik Ağrı Bilimsel Ç.G.,Nöroloji 
Yoğun Bakım Bilimsel Ç.G.,Yürüme 
Bozuklukları Bilimsel Ç.G.,Hareket Hastalıkları 
Bilimsel Ç.G.,Pediatrik Nöroloji Bilimsel 
Ç.G.,Kognitif Nöroloji Bilimsel 
Ç.G.,Nöroimmünoji Bilimsel Ç.G.,Nörogenetik 
Bilimsel Ç.G.,Uykubozuklukları Bilimsel 
Ç.G.,Nöromusküler Hastalıklar Bilimsel 
Ç.G.,Nörobehçet Bilimsel Ç.G.. 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
1400 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir Yaklaşık 500 

Formu dolduran: Do. Dr. Şerefnur Öztürk / Genel Sekreter  
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 TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 

 

Taşkent Caddesi No:13/4 Bahçelievler 06500 -  
Ankara 

Tel: (0 312)2126408  Faks: (0 312)2154626 
Web: www.turknorosirurji.org.tr  e-mail: info@turknorosirurji.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 14/10/1985 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Nöroşirürji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Ömer Selçuk Palaoğlu / Başkan 

 Prof.Dr.  Hakan Hulisi Caner / 2. Başkan 

 Doç.Dr. Ayhan Attar / Sekreter 

 Doç.Dr. Salih Murat İmer / Muhasip 

 Doç.Dr. Etem Beşkonaklı / Veznedar 

 Doç.Dr. Ali Arslantaş / Yedek Üye 

 Op.Dr. Uygur Er / Yedek Üye 

 Prof.Dr. Semih Keskil / Yedek Üye 

 Op. Dr. Halil Toplamaoğlu / Yedek Üye 
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Dernek Bilgileri 
Derneğinizin üye sayısı 548 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Nöroşirürji Uzmanı Dışında Üye Kabul 
Edilmiyor. 

Varsa şube sayısı  
Şubelerin bulunduğu iller - 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

1-Türk Nöroşirürji Dergisi Yılda 3 Sayı, 1989 
Yılından Beri Yayınlanıyor. 2- Turkish 
Neurosurgery Yılda 4 Sayı, 1989 Yılından Beri 
Yayınlanıyor.  

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 
Kamu yararına dernek statüsü 

olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı 

Var. Gelen Başvuruları Değerlendirip Sonuca 
Bağlar 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4-6 
Derneğinizin düzenlediği uluslara-

rası etkinlikler ve isimleri - 
Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-

du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

1-Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik 
Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu 2-Türk 
Nöroşirürji Derneği Pediatrik Nöroşirürji 
Öğretim ve Eğitim Grubu 3-Türk Nöroşirürji 
Derneği Nörotravma Öğretim ve Eğitim Grubu 
4-Türk Nöroşirürji Derneği Vasküler Cerrahi 
Öğretim ve Eğitim Grubu 5-Türk Nöroşirürji 
Derneği Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim 
Grubu 6-Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji 
Öğretim ve Eğitim Grubu 7-Türk Nöroşirürji 
Derneği Kafa Kaidesi Cerrahisi Öğretim ve 
Eğitim Grubu 8-Türk Nöroşirürji Derneği 
Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji Öğretim 
ve Eğitim Grubu  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
- 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir - 

Formu dolduran: Doç.Dr. Ayhan Attar / Genel Sekreter  
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 TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 

 

Millet Caddesi, Gülşen Apartmanı, No 21 Daire 9 B-Blok Kat 4 
Yusufpaşa -  
İstanbul 

Tel: (0 212)5307133  Faks: (0 212)5307166 
Web: www.tod-net.org  e-mail: todist@rt.net.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 16/08/1928 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Göz Hastalıkları 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr Berati Hasanreisoğlu / Başkan 

 Prof.Dr.  Nevbahar Tamçelik / Genel Sekreter 

 Prof.Dr Belgin İzgi / Mali Sekreter 

 Prof.Dr Murat Karaçorlu / Web Sorumlusu 

 Uzman Dr Gülcan Kural / Üye 

 Prof.Dr Sait Erda / Üye 

 Doç.Dr Engin Bürümcek / Üye 

 Prof.Dr Suphi Acar / Üye 

 Prof.Dr Ayşe Yağcı / Üye 

 Dr. Orhan Zilelioğlu / Üye 

 Prof.Dr. Seyhan Topbaş / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 3200 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Tüm Göz Asistan ve Uzmanlar 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller İstanbul, Bursa ,İzmir, Ankara, Konya Adana, 
Diyarbakır, Erzurum 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türk Oftalmoloji Gazetesi 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı 

Genel Merkez ve Tüm Şubelerin Etik Kurulları 
Mevcut Tod Hazırladığı Etik Yönerge 
Çercevesinde 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı Elekt.Yayın 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Ulusal Kongre. Nisan Kursu. Bahar 
Sempozyumu. Yaz Sempozyumu Kış 
Sempozyumu. Eğitim Planlama Buluşması Mart 
Erzurum Trabzon Sempozyumu 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Tod Birimleri '16 Adet' Tıbib 
Retina,Vitreeoretinal Cerrahi,Katarakt ve 
Rek.Cerrahi,Glokom,Eğitim Planlama Kornea, 
Okuler Onkoloji, Elektrodiagnostik, Göz Dışı 
Enf. Ergoftalmoloji ve Medikolegal Oft. 
Kontaktoloji,Nörooftalmolji Okuloplastik Optik 
Rek. Ve Rehabilitasyon, Uvea Behçet, Şaşılık  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
2450 Tah. 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir Tamamı 

Formu dolduran: Berati Hasanreisoğlu / Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı  



 TTB-UDKK UZMANLIK DERNEKLERİ REHBERİ - 2005  102 

 

 

 TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 
BİRLİĞİ DERNEĞİ 

 

Bayraktar Mahallesi İkizdere Sokak 21/12 Kat: 2 Gaziosmanpaşa -  
Ankara 

Tel: (0 312)4361140  Faks: (0 312)4362716 
Web: www.totbid.org.tr  e-mail: totbid@totbid.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 1970 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Ortopedi Uzmanları 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: turk_orthopod@yahoogroups.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. N. Ertan Mergen / Totbid Başkanı 

 Prof.Dr.  Bülent Alparslan / II. Başkan 

 Prof.Dr. Mehmet Demirhan / II.Başkan 

 Prof.Dr. Erdal Cila / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Muharrem Yazıcı / Sayman 

 Doç.Dr. Haluk Ağuş / Üye 

 Prof.Dr. Mahir Gülşen / Üye 

 Prof.Dr. Dündar Sabah / Üye 

 Doç.Dr. İrfan Öztürk / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 1100 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Uzm.Ortopedistler 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller Ankara, Samsun, Bursa, Adana, Sivas 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Totbid Dergisi 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Var 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 2 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Totek 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
1970 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 1100 

Formu dolduran: Meriç Bademler / Yönetici Sekreter  
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 TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ VE BAŞ 
BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ 

 

Büyükdere Cad.Tankaya Apt. No:18/1 Şişli -  
İstanbul 

Tel: (0 212)2331126  Faks: (0 212)2331127 
Web: www.torl.org.tr  e-mail: orl@torl.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 18/05/1930 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: hayır 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Asım Kaytaz / Başkan 

 Prof.Dr.  Nazım Korkut / 2.Başkan 

 Prof.Dr Ferhan Öz / Genel Sekreter 

 Doç.Dr. Burhan Dadaş / Muhasip 

 Prof.Dr. Nejdet Biliciler / Üye 

 Prof.Dr. Mehmet Tınaz / Üye 

 Dr. Orhan Altıntaş / Üye 

 Dr. Orhan Gedikli / Üye 

 Dr. Fatih Bora / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 2551 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Kbb Asistanları Odiologlar Ses ve Konuşma 
Terapistleri 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Dünya KBB Kongresi 1993 Dünya Ses Kongresi 
2006 Türk- Amerikan KBB Dernekleri Ortak 
Toplantıları 2000,2005 Türk Yunan KBB 
Dernekleri Ortak Toplantıları 2001, 2003, 2005  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Baş Boyun Kanserleri Rinoloji Larengoloji 
Pediatrik Otolarengoloji Otoloji ve Nörotoloji 
Fasial-Plastik Cerrahi Uzmanlık Eğitimi 
Hekimlik Uygulamaları 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
2551 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 2551 

Formu dolduran: Prof.Dr.Ferhan Öz / Genel Sekreter  
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 TÜRK PATOLOJİ DERNEĞİ 

 

Atatürk Bulvarı, No:146 D:4, Aksaray -  
İstanbul 

Tel: (0 212)4142400  Faks: (0 212)3611367 
Web: www.tpd.org.tr  e-mail: posta@tpd.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 1966 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Patoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Sıtkı Tuzlalı / Başkan 

 Prof.Dr.  Gülen Bülbül Doğusoy / 2. Başkan 

 Doç. Dr. Ekrem Yavuz / Sayman 

 Uzm. Dr. Mine Güllüoğlu / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Cuyan Demirkesen / Üye 

 Doç. Dr. Çiğdem Çelikel / Üye 

 Uzm. Dr. Ayşenur İğdem / Üye 



 TTB-UDKK UZMANLIK DERNEKLERİ REHBERİ - 2005 107 

 

Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 479 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Patoloji Asistanı Tıp Doktorları, Veteriner 
Hekimler 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türk Patoloji Dergisi 1983'ten Beri Yılda 4 Kez 
Yayınlanmaktadır. 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 2007 Avrupa Patoloji Kongresi 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Gastrointestinal Sistem Patolojisi Ç.G. 
Gastrointestinal Stromal Tümörler Ç.G. 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
1100 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 400 

Formu dolduran: Mine Güllüoğlu / Genel Sekreter  
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 TÜRK PEDİATRİ KURUMU DERNEĞİ 

 

P.K.2 Cerrahpaşa -  
İstanbul 

Tel: (0 212)6328633  Faks: (0 212)6328633 
Web: www.turkpediatri.org.tr  e-mail: info@turkpediatri.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 02/05/1930 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: www.turkpediatri.org.tr 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Nil Arısoy / Başkan 

 Prof.Dr.  Haluk Çokuğraş / Genel Sekreter 

 Doç.Dr. Z. Mehmet Vural / Veznedar 

 Prof.Dr. Fügen Çullu Çokuğraş / Yön. Kur. Üyesi 

 Doç.Dr. Barbaros Ilıkkan / Yön. Kur. Üyesi 

 Prof.Dr. Tülay Erkan / Yön. Kur. Üyesi 

 Doç.Dr. Ayşe Güler.Eroğlu / Yön. Kur. Üyesi 

 Prof.Dr. Tufan Kutlu / Yön. Kur. Üyesi 

 Uzm. Dr. Sultan Kavuncuoğlu / Yön. Kur. Üyesi 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 950 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Asistan Doktorlar 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller İzmir, Adana, Ankara ve Diyarbakır Şubeleri 
2005 Yılı İçerisinde Açılacak 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türk Pediatri Arşivi Dergisi Yılda 4 Sayı + 
Kongre Sayısı  

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Var 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 + 1 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

2004 UNEPSA Genel Kurul Toplantısı 40.Türk 
Pediatri Kongresi İçinde MAGAM 
(Mediterranean Action Group On Adolescent 
Medicine)Toplantısı 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

"-Sağlık Bakanlığı Tedavi Rehberi Hazırlanması 
-Tüba ""Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü"" 
Çalışma Grubu" 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 950 

Formu dolduran: Doç. Dr. Barbaros Ilıkkan / Yön. Kur. Üyesi  
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 TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 

 

Türk Ocağı Cad. İstanbul Tabip Odası Binası No: 17 Kat:1 Daire: 6 
Cağaloğlu/Eminönü -  

İstanbul 
Tel: (0 212)5196419  Faks: (0 212)5196420 

Web: www.tphd.org.tr  e-mail: tphdofis@yahoo.com 
 
 
Kuruluş tarihi: 16/08/1999 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Pediaatrik Hematoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: 
pediatrikhematoloji@yahoogroups.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Aytemiz Gürgey / Başkan 

 Prof.Dr.  Sema Anak / II. Başkan 

 Prof.Dr. Sabri Kemahlı / Genel Sekreter 

 Uzm. Dr. Gönül Aydoğan / Sayman 

 Prof.Dr. Lebriz Yüksel / Üye 

 Prof.Dr. M. Akif Yeşilipek / Üye 

 Prof.Dr. Savaş Kansoy / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 123 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller İstanbul Merkez 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Yok 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 365 Gün Güncel Web 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri Yok 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Hematolojik Maligniteler Transfüzyon ve Aferez 
Kemikiliği Transfüzyonu 
Hemostaz/Tromboz/Hemofili Eritrosit ve Hb 
Kemik İliği Yetmezliği İnfeksiyon Laboratuvar 
Eğitim Komisyonu  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
60 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 60 

Formu dolduran: Prof. Dr. Sabri Kemahlı  / Genel Sekreter  
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 TÜRK PEDİATRİK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ 

 

Konya Sokak 10/29, Ulus -  
Ankara 

Tel: (0 312)3104258  Faks: (0 312)3090220 
Web: www.turkpedcar.org  e-mail: ercantutar@yahoo.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 15/01/1996 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Kalp Damar 
Cerrahisi 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Alpay Çeliker / Başkan 

 Prof.Dr.  Süheyla Özkutlu / Başkan Yardımcısı 

 Prof.Dr. Türkan Ertuğrul / Önceki Başkan 

 Prof.Dr. Ercan Tutar / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Sema Özer / Muhasip 

 Prof.Dr. Semra Atalay / Üye 

 Doç Selmin Karademir / Üye 

 Prof.Dr. Kürşad Tokel / Üye 

 Prof.Dr. Funda Öztunç / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 210 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Pediatri Uzmanları 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Yok 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Romatizmal Kalp Hastalıkları Ç.G. 
Ekokardiyografi Ç.G. Disritmi Ç.G. Girişimsel 
Kardiyoloji Ç.G. Kalp Cerrahisi Ç.G. İleri Yaşa 
Ulaşmış Doğuştan Kalp Hastalıkları Ç.G.  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran: Ercan Tutar / Genel Sekreter  
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 TÜRK PEDİATRİK ONKOLOJİ GRUBU 
DERNEĞİ TPOG 

 

Cinnah Cad 22/14 Kavaklıdere  -  
Ankara 

Tel: (0 312)4277785  Faks: (0 312)4277786 
Web: www.tpog.der.tr  e-mail: tpogder@superonline.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 07/01/1997 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Çocuk Onkolojisi 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: hayır 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof Dr. Leyla Ağaoğlu / Başkan 

 Porf.Dr. Canan Akyüz / 2.Başkan 

 Doç.Dr Nurdan Taçyıldız / Genel Sekreter 

 Doç.Dr Alp Özkan / Sayman 

 Prof.Dr. Rejin Kebudi / Yönetim Kurulu Üyesi 

 Prof.Dr. Nazan Çetingül / Yönetim Kurulu Üyesi 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 65 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Kamu Veya Özel Kurumlarda Çocuk Onkolojisi 
Veya Çocuk Hematolojisi Uzmanı Olarak Görev 
Yapanlar,Psikolog,Hemşire,Pataloji 
Radyodiagnostik Çocuk Cerrahisi Radyosyon 
Onkolojisi V.B Dallarda Çalışan ve Pediatrik 
Onkoloji Ekibi İçinde Yer Aldığı Yönetim 
Kurulunca Kabul Edilen Kişiler 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller Ankara 1 Adet Merkez Şube 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Yok 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Etik Kurul Hazırlıkları Devam Ediyor. 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri Uluslararası Etkinlikler Yok. 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Kanser Kayıt Grubu Nöproblastom Ç.G. Wilms 
Ç.G.  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 65 

Formu dolduran: Doç.Dr.Nurdan Taçyıldız / Genel Sekreter  
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 TÜRK PLASTİK REKONSRÜKTİF VE 
ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ 

 

Billur Sk.35/3 Kavaklıdere 06700 -  
Ankara 

Tel: (0 312)4272223  Faks: (0 312)4275273 
Web: www.tpcd.org.tr  e-mail: tpcd1961@hotmail.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 1961 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Plastik Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi  
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: plastcer@tpcd.org.tr 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Sabri Acartürk / Başkan 

 Prof.Dr.  Dr.Gürhan Özcan / 2. Başkan 

 Prof.Dr.Ramazan Kahveci / Genel Sekreter 

 Prof.Dr.Seyhan Çenetoğlu / Sayman 

 Prof.Dr. Ali Barutçu /  

 Prof.Dr.Emin Mavili /  

 Doç.Dr Dr.İsmail Kuran /  
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 391 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Asistanlar Aday Üye 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türk Plastik Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi 
Dergisi (43 Yıldır Çıkıyor Son 10 Yıldır Düzenli 
Yılda 4 Sayı) 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı 

Var. Genel Kurulda Seçiliyor.Yönetim 
Kurulunun Gönderdiği Dosyaları İnceliyor. 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Avrupa Plastik Cerrahi Kongresi(1989), Asya 
Pasifik Plastik Cerrahi Kongresi (1989) 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 391 

Formu dolduran: Prof.Dr. Ramazan Kahveci / Genel Sekreter  
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 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEGİ 

 

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Ens. Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı 
34390 Çapa -  
İstanbul 

Tel: (0 212)4142434  Faks: (0 212)5348078 
Web: www.radonk.org  e-mail: www.radonk.org 

 
 
Kuruluş tarihi: 25/11/1993 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Radyasyon Onkolojisi  
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof Dr Gökhan Töre / Başkan 

 Prof Dr  Sedat Turkan / Başkan Yardımcısı 

 Prof Dr Ahmet Öber / Üye 

 Prof Dr Faruk Zorlu / Üye 

 Doç Dr Ethem Nezih Oral / Genel Sek., Sayman 

 Uzman Dr Süleyman Altın / Üye 

 Uzman Dr Alpaslan Mayadağlı / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 283 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Uzmanlık Ögrencileri Radyasyon Fiziği 
Uzmanları 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller - 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

- 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı - 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 3 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri - 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran: Ethem Nezih Oral  / Genel Sekreter ve Sayman  
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 TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ 

 

Hoşdere Cd. Güzelkent Sk. Çankaya Evleri F Blok D:2 Çankaya  -  
Ankara 

Tel: (0 312)4423653  Faks: (0 312)4423654 
Web: www.turkrad.org.tr  e-mail: trd1@kablonet.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 1924 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Radyoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: m-rna 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Umman Sanlıdilek / Yönetimkurulu Başkan 

 Prof.Dr.  Remide Arkun / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Nevra Elmas / Başkan Vekili 

 Uzman Doktor Levent Araz / Sayman 

 Prof.Dr. Ayça Altuğ / Yönetim Kurulu Üyesi 

 Prof.Dr. Ayşenur Memiş / Yönetim Kurulu Üyesi 

 Prof.Dr. Erhan Ilgıt / Yönetim Kurulu Üyesi 

 Prof.Dr. Mustafa Özmen / Yönetim Kurulu Üyesi 

 Doç.Dr. Muzaffer Başak / Yönetim Kurulu Üyesi 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 2253 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Radyoloji Asistanları 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller Ankara, İstanbul, İzmir 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi- Türk 
Radyoloji Bülteni 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri Ulusal Radyoloji Kongresi 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Meme Radyolojisi, Kas-İskelet Radyolojisi, 
Abdomen Radyolojisi, Pediyatrik Radyoloji, 
Baş-Boyun Radyolojisi, Radyoloji Fiziği, Genito-
Üriner Radyoloji 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran: Ayşe Sezer / Dernek Sekreteri  
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 TÜRK TIBBİ REHABİLİTASYON KURUMU 
DERNEĞİ 

 

Cinnah Cad 24/5 06680 Çankaya -  
Ankara 

Tel: (0 312)3094142  Faks: (0 312)3105769 
Web: www.rehabilitasyon.org  e-mail: acetin@hacettepe.edu.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 15/02/1978 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Zafer Hasçelik / Başkan 

 Prof.Dr.  Osman Başgöze / Üye 

 Prof.Dr. Ayşen Akıncı Tan / Üye 

 Prof.Dr. Nafız Akman / Üye 

 Doç.Dr. Fatma İnanıcı / Üye 

 Doç.Dr Alp Çetin / Genel Sekreter 

 Dr. Bayram Kaymak / Sayman 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 488 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Araştırma Görevlisi Tıp Doktorları 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller Yok 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon 
Dergisi,Yılda 4 Kez, Embase, Exepta Medica, 
Tübitak  

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

12. Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Kongresi 2000, Antalya 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Yok 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
1200 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 350 

Formu dolduran: Bayram Kaymak / Sayman  
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 TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ 

 

Prof. Nurettin Öktem Sk. Lale Palas Apt. 18/2 Şişli 34382 -  
İstanbul 

Tel: (0 212)2324689  Faks: (0 212)2339804 
Web: www.uroturk.org.tr  e-mail: uroturk@uroturk.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 1933 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Tıp/Üroloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Armağan Öner / Başkan 

 Prof.Dr.  Erbil Ergenekon / 2.Başkan 

 Prof.Dr. Tarık Esen / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Bülent Çetinel / Sayman 

 Prof.Dr. H. Murat Tunç / Dergi Editörü 

 Doç.Dr. Y.Ahmet Müslümanoğlu / Üye 

 Doç.Dr. Mete Çek / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 1065 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor?  

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türk Üroloji Dergisi, Yıllık, 3 Ayda Bir 4 Sayı, 
1975, Issn:1300-5804 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Var.  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri Türk Üroloji Kongresi 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Var. Üroonkoloji, Çocuk Ürolojisi, Endoüroloji, 
Androloji, Üriner Enfeksiyonlar, Ürolithiyazis, 
Nöroüroloji, Transplantasyon 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
1500-1600 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 1065 

Formu dolduran: Prof. Dr. Tarık Esen / Genel Sekreter  
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 TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ 

 

Gazi Bulvarı Eta İşhanı No:72/4 Konak -  
İzmir 

Tel: (0 232)4256400  Faks: (0 232)4256401 
Web: www.tatd.org.tr  e-mail: aciltip@ttnet.net.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 25/05/1995 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Acil Tıp 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: aciltip@yahoogroups.com - 
tatdyk@yahoogroups.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Acil Tıp Uzmanı Cem Oktay / YK Başkanı 

 Acil Tıp Uzmanı  Rıdvan Atilla / Genel Sekreter 

 Hemşire Gülten Sucu / Sayman 

 Acil Tıp Uzmanı Dr. Yıldıray Çete / Atu Kom. Sorumlusu 

 Acil Tıp Uzmanı Oktay Eray / Dergi Editörü 

 Acil Tıp Uzmanı Levent Avşaroğulları / Mse Kom. Sorumlusu 

 Acil Tıp Uzmanı İbrahim Türkçüer / Asistan Kom Sorumlu 

 Paramedik Çağlar Uz / Paramedik Kom Sor 

 Öğretim Görevlisi Semra Çeliklli / İlkyardım Kom Soruml 

 Acil Tıp Uzm. Murat Ersel / Afet Komisyonu Sorumlusu 

 Acil Tıp Uzm. Cem Ertan / web sroumlusu 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 525 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Acil Tıp Asistanları, Pratisyen Hekimler, 
Hemşireler ve Paramedikler 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller Yok 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türkiye Acil Tıp Dergisi 4 Sayı / Yıl 4 Yıldır 
Yayınlanıyor 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı 

Etik Kurul Var Dernek Yönetim Kurulu 
Üyelerinden Birinin Sorumluluğunda Düzenli 
Toplantılar İle Başvuru ve Konular 
Değerlendiriliyor. 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 2 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

First Multinational Middle-Eastern Congress On 
Emergency Medicine 2001  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Yok 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
159 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 81 

Formu dolduran: Dr. Yıldıray Çete / Acil Tıp Uzmanlığı Komisyonu Sorumlusu 
Tatd YK Üyesi  
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 TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK 
DERNEĞİ 

 

Sakarya Mahallesi, Başşehir Sokak,23/3 Cebeci -  
Ankara 

Tel: (0 312)3633389  Faks: (0 312)3633391 
Web: www.tahud.org.tr  e-mail: tahudmyk@yahoo.co.uk 

 
 
Kuruluş tarihi: 24/07/1990 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Aile Hekimliği 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: tahudmyk@yahoo.co.uk 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Uzman Doktor Ayşe Çaylan / Başkan 

 Yard.Doç.Dr.  Nezih Dağdeviren / Başkan Yardımcısı 

 Doç.Dr. Doktor Füsun Ersoy / Genel Sekreter 

 Uzman Doktor Cem Bilgiç / Sayman 

 Yardımcı Prof.Dr.. Mümtaz Mazıcıoğlu / Üye 

 Uzman Doktor Sinan Korukluoğlu / Üye 

 Uzman Doktor Olgun Göktaş / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 912 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Aile Hekimi Asistanları 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi,Yılda 4 Sayı,8 
Yıldır (1997'den Beri) 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı 

Yok Şuanda Etik Kurulunun Görevini Onur 
Kurulu Yürütmektedir 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Derneğimiz WONCA ve WONCA Avrupa 
Bölgesi Alt Örgütlerine Üye (EURACT, 
EUROPREV, EURIPA, EQUIP VE EGPRN), Bu 
Örgütlerin Yönetim Kurullarında Da 
Temsilcileri Bulunmakta ve 2005 WONCA 
Dünya Kongresinde De Temsil Edildi. 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

-Tıp Bilişimi ve Kayıtlar Ç.G. -Cinsel Sağlık ve 
Üreme Sağlığı Ç.G. -Koruyucu Sağlık Bakımı ve 
Peryodik Muayeneler Ç.G. -Birinci Basamakta 
Araştırma Ağı Ç.G. -Yeterlilik Kurulu 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
1200 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 809 

Formu dolduran: Dr. Ayşe Çaylan / Başkan  
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 TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ 

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji A D 06100 Sıhhiye -  
Ankara 

Tel: (0 312)3103010/36  Faks: - 
Web: kurulma aşamasinda  e-mail: yok 

 
 
Kuruluş tarihi: 12/11/1994 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Deontoloji  
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof. İlter Uzel / Dernek Başkanı 

 Dr.  Nüket Örnek Büken / İkinci Başkan 

 Yrd. Doç. Selim Kadıoğlu / Sekreter 

 Yrd. Doç. Serap Şahinoğlu / Sayman 

 Doç.Dr. Şahin Aksoy / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 89 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Alanında Doktora Ya Da 
Yüksek Lisans Yapmış Kişiler, Bu Konularda 
Eseri Olan Kişiler, Bu Alanda Ders Veren 
Kişiler... 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Derneğin Sürekli Yayını Yok. Ancak İki Yılda 
Bir Düzenlediği Tıbbi Etik Kongre Kitapları 
Bulunmaktadir.  

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı Düzenli Değil 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Derneğimiz Kurulduğu Günden Bu Yana 
Düzenli Olarak İki Yılda Bir Kongre 
Düzenlemektedir. Bunlar Ulusal Niteliktedir. 
2003 Yılında Bursa'da Düzenlenen Kongre 
Uluslarası Katılımlıdır. Kasım 2005 Urfa'da 
Düzenlenecek Toplantı Uluslararası Asya 
Biyoetik Derneği İle Gerçekleştirilecek 
Uluslararası Bir Toplantıdır 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Yok 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
40 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 35 

Formu dolduran: Serap Şahinoğlu / Sayman  
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 TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ 

 

Bestekar Sokak 2/3 Bakanlıklar -  
Ankara 

Tel: (0 312)4191700  Faks: (0 312)4191701 
Web: www.tccd.org  e-mail: cocukcer@tccd.org 

 
 
Kuruluş tarihi: 1980 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Çocuk Cerrahisi 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: cocukcer@tccd.org 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof Dr Mustafa Melikoğlu / Başkan 

 Prof Dr  Ali Avanoğlu / Genel Sekreter 

 Prof Dr Ünal Zorludemir / Sayman 

 Prof Dr Cenk Büyükünal / Üye 

 Doç Dr İrfan Karaca / Üye  

 Op. Dr. Ertunç Karadağ / Üye 

 Op. Dr İbrahim Karnak / Üye 



 TTB-UDKK UZMANLIK DERNEKLERİ REHBERİ - 2005 133 

 

Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 286 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 4. Yılını Tamamlamış Uzmanlık Öğrencileri  

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller - 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Pediatrik Cerrahi Dergisi 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Çocuk Cerrahisi Derneği Etik Kurulu  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
 

Varsa yılda kaç sayı - 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Yabancı Konuşmacı Davet Edilerek Yapılan 
Panel, Çalıştay, Kongre  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Minimal İnvaziv Cerrahi, Grubu / Dil, Grubu / 
Pediatrik Cerrahi Grubu 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
400 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 286 

Formu dolduran: Prof Dr Ali Avanoğlu  / Genel Sekreter  
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 TÜRKİYE ÇOCUK NÖROLOJİSİ DERNEĞİ 

 

Güvenlik Cad. 129/1 A.Ayrancı -  
Ankara 

Tel: (0 312)4675161  Faks: (0 312)4674656 
Web: www.cnd.org.tr  e-mail: banlar@hacettepe.edu.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 1987 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Çocuk Nörolojisi 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: turkpedneuro@yahoogroups.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof Dr Sabiha Aysun / Başkan 

 Prof Dr  Banu Anlar / Sekreter 

 Prof Dr Gulhis Deda / Yön Kurbaşk Yrd 

 Prof Dr Şakir Altunbaşak / Yön Kur Uyesi 

 Yön Kur Uyesi Ayşe Serdaroğlu / Muhasip 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 60 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? - 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller - 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

- 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı?  

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı - 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Epns (Avrupa Çocuk Nörolojisi) 2007 Asya-
Okyanusya Ç.Nöroojisi Kongresi 1995 
2.Akdeniz Ç Nörolojisi Kongresi 1988  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Yeterlilik Kurulu Yeterlilik Danışma Kurulu 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
Yaklaşık 80 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 60 

Formu dolduran: Banu Anlar / Sekreter  
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 TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE 
METABOLİZMA DERNEĞİ 

 

Meşrutiyet Cad. No: 29/12 Kızılay  -  
Ankara 

Tel: (0 312)4252072  Faks: (0 312)4252098 
Web: www.temd.org.tr  e-mail: president@temd.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 1992 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim 
Dalı 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr Şazi İmamoğlu / Başkan 

 Prof.Dr.  Fahrettin Keleştimur / Başkan Yardımcısı 

 Prof.Dr Metin Arslan / Genel Sekreter 

 Prof.Dr Alper Gürlek / Araştırma Sekreteri 

 Prof.Dr Candeğer Yılmaz / Sayman 

 Prof.Dr. Ali Rıza Uysal / Veznedar 

 Prof.Dr İlhan Satman / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 238 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Yalnızca Uzman Hekimler 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller Yok 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Turkish Journal Of Endocrinology And 
Metabolism Of Turkey 3 Ayda Bir 1997'den Beri 
Yayınlanıyor. 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Tüzüğümüzün 20/C Maddesi Gereğince Var. 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 3 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

8-9 April 2005 13th Efes Postgraduate Course 
in Clinical Endocrinology Ankara, Turkey,  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

1 - Diabetes Mellitus 2 - Tiroid 3 - Hipofiz 4 - 
Obezite-Lipid Metabolizması-Hipertansiyon 5 - 
Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik 
Hastalıkları 6 - Adrenal ve Gonadal Hastalıklar 
7 - Metabolik Sendrom 8 - Gep Tümörler 9 - 
Pkos 10 - Diyabetik Ayak 11 - Endokrin 
Oftalmopati 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
238 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 238 

Formu dolduran: Sevgi Donmez / Sekreter  
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 TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE 
REHABİLİTASYON DERNEĞİ 

 

Barbaros Bulvarı Salim Aktaş İş Hanı No:79/3 Beşiktaş -  
İstanbul 

Tel: (0 212)2369052  Faks: (0 212)2369053 
Web: www.ftr.org.tr  e-mail: ftrdernek@superonline.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 1958 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: Hayır 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Erbil Dursun / Başkan 

 Prof.Dr.  Reyhan Çeliker / II.Başkan 

 Uzm.Dr. Sabire Akın / Genel Sekreter 

 Doç.Dr. Murat Birtane / Sayman 

 Doç. Dr. Füsun Uysal / Veznedar 

 Prof.Dr. Nigar Dursun / Üye 

 Uzm.Dr. Berna Çelik / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 1219 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Asistan Doktorlar 

Varsa şube sayısı 8 

Şubelerin bulunduğu iller İzmir, Gaziantep, Kadıköy, Konya, Elazığ, 
Bursa, Samsun, Edirne 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 
6 Sayı, 1954 Yılından Beri Yayınlanıyor, 1958 
Yılında Derneğin Resmi Yayını Olmuş. Embase 
ve Tübitak Da İndeksleniyor. 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok. 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

5th Mediterranean Congress Of P&RM (Eylül 
2004) World Congress P&Rm(2009) 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Bel Ağrısı Ç.G. Serebral Palsi Ç.G. 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
1800 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 999 

Formu dolduran: Dr.Sabire Akın / Genel Sekreter  
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 TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE 
REHABİLİTASYON UZMAN HEKİMLERİ 
DERNEĞİ 

 

Koza Sok. No:125/9 06670 GOP -  
Ankara 

Tel: (0 312)4480492  Faks: (0 312)4480496 
Web: ---  e-mail: oarpacioglu@hotmail.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 14/11/1996 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: --- 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Oktay Arpacıoğlu / Dernek Başkanı 

 Prof.Dr.  Vesile Sepici / Başkan Yardımcısı 

 Doç.Dr. Füsun Köseoğlu / Genel Sekreter 

 Ftr Uzman Hekimi Dr. Ferda Aydoğdu / Muhasip 

 Doç.Dr. Alp Çetin / Veznedar 

 Prof.Dr. Zafer Hasçelik / Üye 

 Ftr Uzman Hekimi Rezzan Yorgancıoğlu / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı  

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Son 6 Ay İçindeki Asistanlar 

Varsa şube sayısı 5 

Şubelerin bulunduğu iller İzmir, Antalya, Trabzon, Malatya, Erzurum 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

----- 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı Bir 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

FTR Alanını Temsil Eden 4 Dernek 1) 5. 
Akdeniz Ülkeleri FTR Kongresi, 2004 2) 
5.Dünya FTR Kongresi 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri --- 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
2000 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 600 

Formu dolduran: Doç.Dr.Füsun Köseoğlu / Genel Sekreter  
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 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ 

 

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi -  
Ankara 

Tel: (0 312)3052804  Faks: (0 312)3244291 
Web: www.millipediatri.org.tr  e-mail: tkutluk@hacettepe.edu.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 1958 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Murat Yurdakök / Başkan 

 Prof.Dr.  Ruhan Düşünsel / Başkan V. 

 Prof.Dr. Enver Hasanoğlu / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. M.Tezer Kutluk / Genel Sekreter Yrd. 

 Prof.Dr. Peyami Cinaz / Sayman 

 Prof.Dr. Ayşegül Tokatlı / Veznedar 

 Prof.Dr. Ülker Öneş / Üye 

 Prof.Dr. Saadet Arsan / Üye 

 Prof.Dr. Feyza Darendeliler / Üye 

 Prof.Dr. Necmi Aksaray / Üye 

 Prof.Dr. Oğuz Söylemezoğlu / Üye 

 Prof.Dr. İlhan Tezcan / Üye 

 Prof.Dr. Rezan Topaloğlu / Üye 

 Prof.Dr. Akif Yeşilipek / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 1700 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor?  

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller 

Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Bolu, Düzce, 
Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, 
Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, 
Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, 
Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, The Turkish 
Journal Of Pediatrics Dergileri 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yeni Kuruldu, Çalışmalar Devam Ediyor 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri UMEMPS - Ulusal ve Uluslararası Kongreler 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Oluşturuluyor 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 1700 

Formu dolduran: M.Tezer Kutluk / Genel Sekreter Yrd.  
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 TÜRKİYE NÜKLEER TIP DERNEĞİ 

 

Pilot Sokak No.10/12 Çankaya -  
Ankara 

Tel: (0 312)4410045  Faks: (0 312)4410045 
Web: www.tsnm.org  e-mail: dernekmerkezi@tsnm.org 

 
 
Kuruluş tarihi: 1975 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Nükleer Tıp 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: tsnm@yahoogroups.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof Dr Hatice Durak / Başkan 

 Prof Dr  Mustafa Ünlü / 2. Başkan 

 Prof Dr Zeynep Burak / Genel Sekreter 

 Doç Dr İrem Erim / Sayman 

 Prof Dr Erkan Vardareli / Çalışmagruplarıkoord 

 Prof Dr Levent Kabasakal / Yayın Koord 

 Prof Dr Erhan Varoğlu / Fiyatlandırma Koord 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 481 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Nükleer Tıp Ta Veya İlgili Alanlarda Çalışan 
Fizikçi, Radyofarmasist, Teknisyenler 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Turkish Journal Of Nuclear Medicine 1991 Den 
Beri Yayınlanıyor. Yılda 4 Kez Yayınlanıyor. 
Türk Tıp Dizinine Giriyor.  

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı?  

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Uluslararsı Nükleer Onkoloji Kongresi: 2 Yılda 
Bir Yapılıyor 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Nükleer Onkoloji, Nükleer Kardiyoloji, Nükleer 
Nöropsikiyatri, Nükleer Endokrinoloji ve Terapi, 
Nükleer Nefroüroloji, Radyofarmasi Çalışma 
Grupları, Kalite Kontrol Enstrümentasyon ve 
Radyasyon Güvenliği Komitesi 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 231 

Formu dolduran: Prof Dr Hatice Durak / Başkan  
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 TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERNEĞİ 

 

Pk.81.Bornova İzmir Veya Ege Üniv.Tıp Fak.Parazitoloji 
Abd.Bornova -  

İzmir 
Tel: (0 232)3904713  Faks: (0 232)3881347 

Web: hazırlanma aşamasında.  e-mail: ozcel@med.ege.edu.tr 
 
 
Kuruluş tarihi: 07/10/1976 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Tıbbi Parazitoloji Uzmanlığı 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: parazitoloji@yahoogroups.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. M.Ali Özcel / Başkan 

 Prof.Dr.  M.Ziya Alkan / Başkan Yard. 

 Prof.Dr. Mucide Ak / Sekreter 

 Prof.Dr. Ahmet Üner / Muhasip 

 Prof.Dr. Yusuf Özbel / Basın-Yayın 

 Prof.Dr. Ahmet Özbilgin / Üye 

 Doç.Dr. Çiler Akısü / Üye 



 TTB-UDKK UZMANLIK DERNEKLERİ REHBERİ - 2005 147 

 

Dernek Bilgileri 
Derneğinizin üye sayısı 462 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Araştırma Görevlisi Hekimler,Veteriner 
Hekimler,Biyologlar 

Varsa şube sayısı  
Şubelerin bulunduğu iller Yok 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

"Türkiye Parazitoloji Dergisi(Acta 
Parasitologica Turcica), Yılda 4 Adet,25 Yıldan 
Beri Yayınlanmakta, Bu Dergi ""Uluslararsı 
Biosis-Zoological Record"" ve ""Uluslararsı Cab 
Abstracts ve Cab Health Database""Sistemine 
Dahildir ve ""Türk Tıp Dizini""Tarafından 
Taranmaktadır." 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 
Kamu yararına dernek statüsü 

olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı 

Var.Dernek Tüzüğümüze Uymayan Davranışlar 
ve Bilimsel Etiğe Aykırı Davranışlar 
İncelenmekte. 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

1)I. Akdeniz Parazitoloji Kongresi (Eylül 
1977),İzmir. 2)IV. Avrupa Parazitoloji 
Kongresi(Eylül 1984),İzmir. 3)VIII. Dünya 
Parazitoloji Kongresi(Ekim 1994), İzmir. 4)I. 
Dünya Leishmania Kongresi (Worldleish 
1)(Mayıs 1997), İstanbul. 5)II. Dünya 
Leishmania Kongresi(Worldleish 2),( Mayıs 
2001),Girit. 6)III. Dünya Leishmania Kongresi 
(Worldleish 3)(Nisan 2005). Sicilya. 7) 14 Adet 
Ulusal Parazitoloji Kongresi. 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu?  

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Leishmania, Sıtma,Amoebiosis, Kist Hidatik, 
Fasciola ve Toxocara, Geohelmentler, 
Arthropod Hastalıkları 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
49 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir Hepsi 

Formu dolduran: Prof.Dr.M.Ali Özcel / Başkan  
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 TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 

 

Tunus Cad. 59/5 Kavaklıdere  -  
Ankara 

Tel: (0 312)4687497  Faks: (0 312)4260453 
Web: www.psikiyatri.org.tr  e-mail: tpd-myk@psikiyatri.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 17/05/1995 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Doç. Dr. M. Haluk Özbay / Genel Başkan 

 Doç. Dr.  Mustafa Sercan / Genel Başkan Yard. 

 Prof.Dr. Berna D. Uluğ / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. E. Cem Atbaşoğlu / Sayman 

 Prof.Dr. Can Cimilli / Dış İlişkiler Sekret 

 Prof.Dr. Şahika Yüksel / Bilimsel Top. Sek. 

 Prof.Dr. İsmet Kırpınar / Bçb Sekreteri 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 1300 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Psikiyatri Asistanları 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller 
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, Elazığ, 
Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, 
Kocaeli, Konya,Manisa, Samsun, Trabzon 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Dernek Bülteni Yılda 4 Sayı 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Var 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Ulusal Psikiyatri Kongreleri Bahar 
Sempozyumları Anadolu Psikiyatri Günleri Wpa 
Regionel Meeting Wpa İnternational Meeting 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 40 Adet Bilimsel Çalışma Birimi 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
900 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 850 

Formu dolduran: Prof.Dr.Berna D.Uluğ / Genel Sekreter  
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 TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI 
DERNEĞİ 

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Cerrahpaşa -  

İstanbul 
Tel: (0 212)6322717  Faks: (0 212)5295868 

Web: www.solunum.org.tr  e-mail: info@solunum.org.tr 
 
 
Kuruluş tarihi: 22/06/1970 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Göğüs Hastalıkları 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: var 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Mustafa Yaman / Başkan 

 Prof.Dr.  Günseli Kılınç / 2. Başkan 

 Prof.Dr. Can Öztürk / Genel Sekreter 

 Doç. Dr. Ayşe Filiz Koşar / Sayman 

 Prof.Dr. Mecit Süerdem / Bil. Kom. Başkanı 

 Prof.Dr. Mustafa Özhan / Üye 

 Prof.Dr. Lütfi Çakar / Üye 

 Doç. Dr. Reha Baran / Üye 

 Doç. Dr. Kamil Kaynak / Üye 

 Doç.Dr. Hüseyin Halilçolar / Üye 

 Doç.Dr. Ülkü Yılmaz Turay / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 1040 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Asistanlar, Fizyologlar, Göğüs Cerrahlari, 
Fizyologlar 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Solunum Dergisi, 2000 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Var 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

17. Asya-Pasifik Göğüs Hastalıkları Kongresi-
2003, Uluslararası Akciğer Kanseri ve 
Bronkoskopi Sempozyumu-2001, Uluslararasi 
Solunum Yetersizliği Olan Hastaya Yaklaşım 
Sempozyumu-2002 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Yok 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
950 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 500 

Formu dolduran: Erdinç Tan / Executive Secretariat  
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 TÜRKİYE SPOR HEKİMLERİ DERNEĞİ 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı 
Bornova -  
İzmir 

Tel: (0 232)3881097  Faks: (0 232)3438053 
Web: www.sporhekimleridernegi.org  e-mail: sporder@med.ege.edu.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 20/12/1965 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Spor Hekimliği 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Ahmet Ertat / Başkan 

 Prof.Dr.  Çetin İşlegen / Başkan Yrd. 

 Yard.Doç.Dr. Cengizhan Özgürbüz / Muhasip Üye 

 Uz.Dr. Tuğba Kocahan / Asil Üye 

 Dr. Şaban Acarbay / Asil Üye 

 Uz.Dr. Akın Dikmen / Yedek Üye 

 Prof.Dr. Emin Taşkıran / Yedek Üye 

 Uz.Dr. Erol Barın / Yedek Üye 

 Uz.Dr. Metin Ergün / Yedek Üye 



 TTB-UDKK UZMANLIK DERNEKLERİ REHBERİ - 2005 153 

 

Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 47 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Sadece Hekimler Üye Olabiliyor 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller Antalya 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Spor Hekimliği Dergisi Yılda 4 Sayı Olarak 
Çıkıyor 1966 Yılından İtibaren Çıkıyor 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Balkan Spor Hekimliği Kongresi, Spor 
Hekimliği Kursu 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Yok 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
47 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 47 

Formu dolduran: Prof.Dr.Ahmet Ertat / Başkan  
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 ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ 
DERNEĞİ 

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve Astım 
Ünitesi -  
Ankara 

Tel: (0 312)3051700  Faks: (0 312)3112357 
Web: www.aid.org.tr  e-mail: allergy@hacettepe.edu.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 0/5/1989 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Allerji ve Klinik İmmünoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof Dr. Gonül Adalıoğlu / Başkan 

 Prof.Dr.  Zeynep Mısırlıgil / Başkan Yardımcısı 

 Prof.Dr. Ömer Kalaycı / Genel Sekreter 

 Prof Dr. Bülent Şekerel / Muhasip Üye 

 Prof.Dr. Sevim Bavbek / Üye 

 Prof Dr. Işıl Barlan / Üye 

 Prof.Dr. A. Fuat Kalyoncu / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 220 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Allerji ve Klini İmmünoloji Uzmanları Dışında 
İsteyen Diğer Hekimler ve Meslek Grupları Da 
Derneğimize Üye Olabilir 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Astım Allerji ve İmmünoloji Dergisi Yılda 3 
Sayı 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 3 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği 
Yaz Kursu Balkan Allerji Kongresi 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Yok 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
100 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 100 

Formu dolduran: Gönül Adalıoğlu Ömer Kalaycı  / Başkan Genel Sekereter  
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 GÖZLEMCİ ÜYE DERNEKLER 
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 ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM 
DERNEĞİ 

 

Millet Cad Hürriyet Apt No 148 /9 Çapa -  
İstanbul 

Tel: (0 212)5856198  Faks: (0 212)6211643 
Web: www.acilpediatri.com  e-mail: info@acilpediatri.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 19/01/1998 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları içinde Çocuk Acil 
Hastalıkları ve Çocuk Yoğun Bakım 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: acilpediatri@yahoogrups 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Nedret Uzel / Başkan 

 Doç.Dr.  Hayri Levent Yılmaz / Başkan Yardımcısı 

 Doç. Dr. Agop Çıtak / Genel Sekreter 

 Nihat Tuna / Sayman 

 Yrd. Doç. Dr. Murat Duman / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 76 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Hemşire, ve diğer sağlık çalışanları 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Eğitim Komisyonu 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
20 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 20 

Formu dolduran: Prof Dr. Metin Karaböcüoğlu / Üye 
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 ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ 

 

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi 
Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Hacettepe 06100 -  

Ankara 
Tel: (0 312)3114963  Faks: (0 312)3243284 

Web: -  e-mail: ateskara@hacettepe.edu.tr 
 
 
Kuruluş tarihi: 27/03/1991 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Çocuk ve Dahiliye Enfeksiyon Hastalıkları, Klinik 
Mikrobiyoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yok 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Mehmet Ceyhan / Başkan 

 Doç. Dr. Ateş Kara / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Serhat Ünal / Üye 

 Prof.Dr. Gülten Seçmeer / Üye 

 Prof.Dr. Şemsettin Ustaçelebi / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 156 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? - 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller - 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

- 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı - 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri - 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri - 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran: Dr. Ateş Kara / Genel Sekreter  
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 GERİATRİ DERNEĞİ 

 

Ziya Gökalp Caddesi İçel Sokak 3/23 Kızılay -  
Ankara 

Tel: (0 312)4320282  Faks: (0 312)4320082 
Web: www.geriatri.org  e-mail: geriatri@ttnet.net.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 15/05/2003 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Geriatri 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: 
http://groups.yahoo.com/group/turkgeriatri 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Yeşim Gökçe Kutsal / Başkan 

 Prof.Dr  Selçuk Bölükbaşı / 2.Başkan 

 Doç.Dr Orhan Yılmaz / Genel Sekreter 

 Doç.Dr. M.Mahir Özmen / Sayman 

 Prof.Dr. S.Lale Tokgözoğlu / Üye 

 Prof.Dr Turgay Arınsoy / Üye 

 Prof.Dr. Sedat Boyacıoğlu / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 86 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Sadece Uzman Hekimler 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller - 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Türk Geriatri Dergisi Yılda 4 Sayı 8 Yıldır 
Yayınlanıyor Türk Tıp Dizini 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Var Daha Çok Dergi Yazıları İçin  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı Yılda 3-4 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 2006 Uluslararası Yaşlı Sağlığı Kongresi 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Yaşlanan Kadın, Yaşlanan Erkek, Geriatrik 
Nefroloji, Yaşlıda Beslenme, Hareket Sistemi 
Hastalıkları Alt Gurupları 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
3-4 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir - 

Formu dolduran: Doç.Dr.Orhan Yılmaz / Genel Sekreter  
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 GERİATRİ VE GERONTOLOJİ DERNEĞİ 

 

Turgutreis Caddesi, Tuncer Sokak, No: 21/4 Tandoğan -  
Ankara 

Tel: (0 312)2323870  Faks: (0 312)2326079 
Web: www.turkgeriatrivakfi.org.tr  e-mail: muratsengul@hotmail.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 08/08/2003 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Geriatri Bilimi ve Bununla İlgili Psikoloji, 
Fizyoterapi, Vb Geriatri Servisleri İlgili Alanların Geliştirilmesi.. 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: ggd2003@yahoogroups.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof Dr Arif Önder Berk / Yönetim Kurulu Başk. 

 Prof Dr  Mehmet Akif Karan / Başkan Yard. 

 Mali Müşavir Murat Şengül / Sayman 

 Doç Dr Ümit Ateşkan / Genel Sekreter 

 Öğretmen Mürüvet Kurtaran / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 46 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Geriatri Veya Dahiliye Ana Bilim Dallarında 
Faaliyet Gösteren Bir Vakıfta Üye, Yönetim 
Kurulu ve Mütevelli Heyet Üyesi Olanlar.. 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller - 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

- 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı - 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı - 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

"Ulusal Geriatri Kongresi; Türk Geriatri Vakfı 
İle Müştereken Bu Yıl 4. Geriatri Kongresini 
Düzenliyor. Uluslararası Katılım Mevcut.." 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri - 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
20 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 12 

Formu dolduran: Murat Şengül / Yönetim Kurulu Sayman Üyesi  
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 GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN 
BAKIM DERNEĞİ 

 

Kızılelma Caddesi No. 7, Fındıkzade -  
İstanbul 

Tel: (0 216)3499120-4041  Faks: (0 216)4650238 
Web: www.gkda.org.tr  e-mail: turkancoruh@tnn.net 

 
 
Kuruluş tarihi: 07/01/1991 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Anesteziyoloji ve Reanimasyon(Göğüs Kalp 
Damar Anestezi ve Yoğun Bakımı) 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: www.gkda.org.tr 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Zuhal Aykaç / Başkan 

 Prof.Dr.  Fatma Aşkar / Başkan Yardımcısı 

 Prof.Dr. Mehmet Tuğrul / Başkan Yardımcısı 

 Uzman Dr. Türkan Çoruh / Genel Sekreter 

 Uzman Dr. Fevzi Toraman / Veznedar 

 Prof.Dr. Bora Aykaç / Denetleme Kurulu 

 Prof.Dr. Hüseyin Öz / Denetleme Kurulu 

 Prof.Dr. Hülya Erolçay / Denetleme Kurulu 

 Prof.Dr. Osman Bayındır / Yönetim Kurulu-Yedek 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 202 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Kalp Cerrahları 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller - 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım 
Derneği Dergisi(Yılda 4 Sayı) Göğüs Kalp 
Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 
Bülteni (Yılda 1 Sayı) 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Çalışma Aşamasında 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 1 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Avrupa Kardiyotorasik Anestezistler Birliği( 
European Association Of Cardiothoracic 
Anaesthesiologist-EACTA)Derneği Türkiye 
Temsilciliği 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri - 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
1081 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 202 

Formu dolduran: Uz.Dr. Türkan Çoruh / Genel Sekreteri  



 TTB-UDKK UZMANLIK DERNEKLERİ REHBERİ - 2005  168 

 

 

 HEMAFEREZİS DERNEĞİ 

 

Atatürk Bulvarı 169/48 Bakalıklar  -  
Ankara 

Tel: (0 312)4253856  Faks: (0 312)4253856 
Web: www.hemapheresis.org  e-mail: fahir@uludag.edu.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 31/10/2000 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Hematoloji - Hemaferez 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Önder Arslan / Başkan 

 Prof.Dr.  Saniye Sema Anak / 2. Başkan 

 Doç.Dr. Fahir Özkalemkaş / Genel Sekreter 

 Doç.Dr. Mutlu Arat / Sayman 

 Prof.Dr. Ali Ünal / Üye 

 Prof.Dr. Sevgi B. Kalayoğlu / Üye 

 Prof.Dr. Seçkin Çağırgan / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 82 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Hemşire, Teknisyen, Biyolog 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller Yok 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Yok 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

15th Congress Of The Interdisciplinary 
European Society For Haemapheresis And 
Haemotherapy (ESFH)& 2nd National Congress 
Of Haemapheresis Kongresi  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Yok 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran: Prof.Dr. Önder Arslan / Başkan  
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 KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEGİ 

 

Halaskargazi Cad.No:137/3 Şişli -  
İstanbul 

Tel: (0 212)4143425  Faks: (0 212)2195729 
Web: www.kbuder.org  e-mail: kbud1999@yahoo.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 06/02/2000 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Klinik Biyokimya 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: kbud@yahoogroups.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Münire Hacıbekiroglu / Yönetim Kurulu Bşk 

 Prof.Dr.  Fikriye Uras / Yönetim Kur. Bşk. Yr 

 Uzm. Dr. Salih Zeki Turgay / Sayman Üye 

 Genel Sekreter Cüneyt Canbulat / Uzm. Dr. 

 Veznedar Üye Seracettin Günaydın / Uzm. Dr 

 Prof.Dr. Gülay Hergenç / Üye 

 Lab. Şefi. Uzm.Dr. Nezaket Eren / Üye 

 Şef. Yrd. Uzm.Ecz Sacide Atalay / Üye 

 Biyokimya Uzmanı İlter Güner / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 290 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Tus Sınavı İle Asistan Olanlar 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller Yok 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Yok 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Var. 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri Yok 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
1000 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 1/3 Ü 

Formu dolduran: Salih Zeki Turgay / Yönetim Kurulu Sayman Üye  
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 PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ 

 

Türkocağı Cad. N.17/6 Cağaloğlu -  
İstanbul 

Tel: (0 212)5288988  Faks: (0 212)5288987 
Web: www.phd.org.tr  e-mail: phdtr@yahoo.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 20/08/1998 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Genel Pratisyenlik 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: Hayır  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Dr. Erdoğan Mazmanoğlu / Başkan 

 Dr.Mustafa Vatansever / Başkan Yardımcısı 

 Dr.Erkan Kapaklı / Genel Sekreter 

 Dr.İsmet Sayman / Sayman 

 Dr.İsfendiyar Eyüpoğlu / Üye 

 Dr.Kurtuluş Arıkök / Üye 

 Dr.Ali Demircan / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 1300 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Hayır  

Varsa şube sayısı 7 

Şubelerin bulunduğu iller İstanbul, Tekirdağ, Adana, Ankara, İzmir, 
Diyarbakır, Samsun 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Genel Pratisyenlik  

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Merkez Disiplin Kururlu  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri UEMO 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Var  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran: Nedret Tepe Tümerdem / Dernek Sekreteri  
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 REJYONAL ANESTEZİ DERNEĞİ 

 

İstanbul Tabib Odası -  
İstanbul 

Tel: (0 224)4428039  Faks: (0 224)4428958 
Web: www.rad.org.tr  e-mail: ayyil@uludag.edu.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 07/07/1992 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: www.rad.org.tr 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr Şükran Şahin / Başkan 

 Doç.Dr  Aysun Yılmazlar / Genel Sekreter 

 Doç.Dr Emre Çamcı / Veznedar 

 Prof.Dr Serdar Erdine / Üye 

 Prof.Dr Yılmaz Göğüş / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 110 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Olamıyor 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller Yok 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Yok 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 2 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği İle Ortak 
Düzenlenen Ortak Toplantı 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Bilimsel Komite 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
2000 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 110 

Formu dolduran: Aysun Yılmazlar / Genel Sekreter  
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 SİTOPATOLOJİ DERNEĞİ 

 

Mithatpaşa Caddesi No: 51/6 Kızılay -  
Ankara 

Tel: (0 312)4311095  Faks: (0 312)4301333 
Web: www.turkishcytopath.org  www.turkishcytopath.com 

e-mail: binnurn@yahoo.com 
 
 
Kuruluş tarihi: 14/10/2002 
Temsil ettiği uzmanlık alanı:  Sitopatoloji- (Patoloji Yan Dalı) 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: - 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr Canan Ersöz / Dernek Başkanı 

 Doç.Dr  Binnur Üzmez Önal / Başkan Yardımcısı 

 Doç.Dr Hüseyin Üstün / Sayman 

 Doç.Dr Özlem Aydın / Gnl.Sekreter 

 Prof.Dr Gamze Mocan Kuzey / Üye  

 Doç.Dr Şafak Atahan / Üye 

 Yard.Doç.Dr Aysun Uğuz / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 46 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Yalnızca Sitopatoloji ve Patoloji Uzmanlarının 
Üyeliğine Açık  

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  --------- 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

 --------- 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı 

" Onur Kurulunun Görev Alanı İçinde; Henüz 
Bir Başvuru Yapılmadı" 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı -------- 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Avrupa Sitoloji Dernekleri Federasyonu’ nun 
(EFCS) 2009 Kongresinin Türkiyede 
Yapılmasını Üstlenmesi, 2005 Ekim Ayında 
Resmileşecek 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri  ------- 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
12 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir Tümü 

Formu dolduran: Binnur Üzmez Önal / 2002-2004: Kurucu Gnl. Sekreter 2004-
2006: Başkan Yardımcısı  
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 TIBBİ ULTRASONOGRAFİ DERNEĞİ 

 

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı 195/A Karataş  -  
İzmir 

Tel: (0 232)2787262  Faks: (0 232)2787262 
Web:   e-mail: enis.igci@deu.edu.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 1985 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Radyoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Enis İğci / Başkan 

 Prof.Dr. Süha Süreyya Özbek / Sekreter 

 Doç. Dr Mustafa Seçil / Sayman 

 Prof.Dr. Mustafa Özmen / Üye 

 Prof.Dr. Adnan Kabaalioğlu / Üye 

 Prof.Dr. Hasan Özcan / Üye 

 Doç. Dr. İsmail Mihmanlı / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 155 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Tıpta Uzmanlık Öğrencileri 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
~2000 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 120 

Formu dolduran: Doç. Dr. Mustafa Seçil / Sayman  
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 TÜRK ALGOLOJİ (AĞRI) DERNEĞİ 

 

Çamlık Cad. No: 31, 3 Levent -  
İstanbul 

Tel: (0 212)3240148  (0 212)5313147   
Faks: (0 212)2837466  (0 212)6350136 

Web: www.algoloji.org  e-mail: algotur@superonline.com 
 
 
Kuruluş tarihi: 19/01/1988 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Ağrı Uzmanlığı - Kronik Ağrı İle İlgili Uzmanlık 
Alanlarını Temsil Eder. 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: algoloji_dernegi@yahoogroups.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Serdar Erdine / Başkan 

 Prof.Dr.  N. Süleyman Özyalçın / Genel Sekreter 

 Prof.Dr. Avni Babacan / Veznedar 

 Prof.Dr. Ateş Önal / Üye 

 Uzm. Dr. Altan Şahin / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 104 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? - 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller - 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Ağrı Dergisi - 16 Yıldır Yayınlanıyor Index 
Medicus, Excerpta Medica İndekslerinde Site 
Edilmektedir. 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Kurulma Aşamasında 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4-6 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri Uluslararası Destekli Ulusal Ağrı Kongresi 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Yayın Komisyonu Eğitim Komisyonu Algoloji 
Yandal Çalışma Komisyonu 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
150 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 104 

Formu dolduran: Dr. N. Süleyman Özyalçın / Genel Sekreter  
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 TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ 

 

Cemil Aslan Güder Sok.İdil Apt.B-Blok D:1 Gayrettepe  -  
İstanbul 

Tel: (0 212)2885099  Faks: (0 212)2885098 
Web: www.androloji.org.tr  e-mail: androloji@androloji.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 16/03/1992 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Üroloji-Androloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: ------------------ 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof Dr. Ateş Kadıoğlu / Başkan 

 Prof.Dr.  Bülent Semerci / Genel Yazman 

 Doç.Dr. İrfan Orhan / Sayman 

 Prof.Dr. Ramazan Aşçı / Üye 

 Doç.Dr. M.Önder Yaman / Üye 

 Doç.Dr. Selahittin Çayan / Üye 

 Yrd.Doç.Dr. Mustafa F. Usta / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 536 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Asistan-Hemşire 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller Yok 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Androloji Bülteni 3 Ayda Bir Yayınlanır 19 Sayı 
6 Yıldır 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Uluslararası Katılımlı Ulusal Androloji 
Kongreleri 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

1)İnfertilite 2)Kadın Seksüel Disfonksiyon 
3)Erektil Disfonksiyon 4)Yaşlanan Erkek 
5)Peyroni 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
2000 Ürolog 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 197 

Formu dolduran: Prof.Dr. Ramazan Aşçı / Yönetim Kurulu Üyesi  
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 TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 

 

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Ad. Nöroradyoloji Bd. 
Kocamustafapaşa -  

İstanbul 
Tel: (0 212)4143167  Faks: (0 212)4143167 

Web: www.tnrd.org.tr  e-mail: ndernek@yahoo.com 
 
 
Kuruluş tarihi: 1991 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Nöroradyoloji 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: hayır 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Oktay Çokyüksel /  

 Prof.Dr.  Civan Işlak /  

 Prof.Dr. Naci Koçer /  

 Prof.Dr. Özenç Minareci /  

 Prof.Dr. Işıl Saatçi Çekirge /  
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 92 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 2 Yılını Tamamlamış Radyoloji Asistanları  

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller - 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok. 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri Avrupa Nöroradyoloji Kongresi (Esnr) 2003 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

"Türkiye Girişimsel Nöroradyoloji Çalışma 
Gurubu; Yılda Bir Kez Girişimsel Nöroradyoloji 
Tedavi Kurslari (Live Case) Düzenlenmektedir " 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
- 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir - 

Formu dolduran: M. Sait Albayram  / Dernek Sekreteri  
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 TÜRK PERİNATOLOJİ DERNEĞİ 

 

Rumeli Cad 47/606 Nişantaşı  -  
İstanbul 

Tel: (0 212)2246849  Faks: (0 212)2960150 
Web: www.perinatology.org.tr  e-mail: society@perinatology.org.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 1982 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji Fetal 
Maternal Tıp 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Cihat Şen / Başkan 

 Prof.Dr.  Ayşe Kafkaslı / Sekreter 

 Prof.Dr. Murat Yayla / Sayman 

 Yardımcı Prof.Dr. Yeşim Bülbül Baytur / Üye 

 Prof.Dr. Zehra Kavak / Üye 

 Prof.Dr. Lütfü Önderoğlu / Üye 

 Prof.Dr. Turgay Şener / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 510 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? Ebe+Hemşire +Öğr.Üye 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Perinatoloji Dergisi 10 Yıldır Yılda 4 Sayı 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Ian Donald School Ultrasound Course 1995, 
1997, 2003, 2005 2nd World Congress On 
Developing Countries 2002 FMF First Trimester 
Screening & Nt Course 2003, 2004 Fetal 
Medicine World Congress 2005 Avrupa 
Perinatoloji Kongresi 2008 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Birinci İkinci Üçüncü Trimester Gebe Bakımı 
Çalıştay Grubu 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
5000 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 500 

Formu dolduran: Murat Yayla / Sayman  
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 TÜRK RİNOLOJİ DERNEĞİ 

 

Güniz Sok. 38/8 Kavaklıdere 06700 -  
Ankara 

Tel: (0 312)4663757  Faks: (0 312)4686268 
Web: yenileniyor  e-mail: yenileniyor 

 
 
Kuruluş tarihi: 01/05/1995 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Kulak Burun Boğaz (Rinoloji) 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: yenileniyor 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Metin Önerci / Başkan 

 Prof.Dr.  Tevfik Aktürk / Başkan Yardımcısı 

 Prof.Dr. Oğuz Öğretmenoğlu / Sekreter 

 Prof.Dr. Fikret İleri / Sayman 

 Prof.Dr. Cafer Özdem / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 86 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor?  

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

 Türk Rinoloji Dergisi- Yeni Kuruldu Yayına 
Girecek 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Kuruluma Aşamasında 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

20. Avrupa Rinoloji Derneği-23.ISIAN 
(Uluslararası Burun Allerji ve İnfeksiyon 
Sempozyumu) İle Ortaklaşa Düzenlenen 2004 
Rhinostanbul Toplantısı  

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Rinoplasti ve Yüz 
Estetik Cerrahisi Horlama ve Uyku Apnesi 
Alerjik Rinit Kbb Allerjisi Burun ve Maksilla 
Tümörleri  

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran: Oğuz Öğretmenoğlu / Sekreter  
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 TÜRKİYE KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ 
DERNEĞİ 

 

Cemil Topuzlu Cad.Pınar Apt.79/3 Caddebostan, Kadıköy -  
İstanbul 

Tel: (0 216)4672799  Faks: (0 216)4672798 
Web: www.turk-eegemg.org  e-mail: onderus@superonline.com 

 
 
Kuruluş tarihi: 01/01/1991 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: EEG-EMG, Evoked Potansiyeller, Uyku 
Analizi,Motor Uyarılmış Potansiyeller, Yürüme Analizi 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi:  
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Önder Us / Başkan 

 Prof.Dr.  Mustafa Ertaş / Sekreter 

 Doç.Dr. Candan Gürses / Sayman 

 Prof.Dr. Zafer Çolakoğlu / Yönetim Kurulu Üyesi 

 Prof.Dr. Nilgün Araç / Yönetim Kurulu Üyesi 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 109 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor? 

Asistanlar Kısmi Statüde Üye Olabiliyor Tam 
Üye Olamıyor. 

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir 

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Yok 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı Yok 

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

Her Yıl Düzenlenen Türkiye Ulusal Klinik 
Nörofizyoloji Kongresini Düzenler. 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Hayır 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

EEG Grubu, EMG Grubu, Uyku Hastalıkları 
Grubu, Evoked Potansiyeller Grubu 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
100 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir Tama Yakını 

Formu dolduran: Prof.Dr.Önder Us / Başkan  
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 ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ 
DERNEĞİ 

 

Deniz Abdal Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. Dadaşoğlu Apt. No: 
25/1 Şehremini  -  

İstanbul 
Tel: (0 212)5886246  Faks: (0 212)5331862 

Web: www.travma.org.tr  e-mail: info@travma.org.tr 
 
 
Kuruluş tarihi: 11/11/1996 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Anastezi ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Plastik 
ve Rekonstrüktif Cerrahi, Çene Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Göğüs 
Cerrahisi, Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Kadın 
Doğum Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Nöroşirürji, Ortopedi ve 
Travmatoloji, Radyoloji, Üroloji, Genel Cerrahi  
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: info@travma.org.tr 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Cemalettin Artekin / Başkan 

 Prof.Dr.  Korhan Taviloğlu / Başkan Yardımcısı 

 Op. Dr. Erhan Ayşan / Genel Sekreter 

 Doç. Dr. Recep Güloğlu / Muhasip 

 Doç. Dr. Acar Aren / Yönetim Kurulu Üyesi 

 Doç. Dr. Salih Pekmezci / Yönetim Kurulu Üyesi 

 Doç. Dr. Mustafa Şahin / Yönetim Kurulu Üyesi 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 744 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor?  

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Evet 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Var 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Var 

Varsa yılda kaç sayı 4 

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu? Evet 

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri Korhan Taviloğlu, Erhan Aşyan 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir  

Formu dolduran: Engin Çelik / Sekreter  
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 YOĞUN BAKIM DERNEĞİ 

 

Kızılelma Cad.No:7/5 Fındıkzade -  
İstanbul 

Tel: (0 212)6318767  Faks: (0 212)5332083 
Web: www.yogunbakim.org.tr  e-mail: fvadali@istanbul.edu.tr 

 
 
Kuruluş tarihi: 01/01/1978 
Temsil ettiği uzmanlık alanı: Yoğun Bakım İle İlgili Tüm Branşlar 
Elektronik iletişim grubu var mı? Varsa adresi: 
yogunbakimdernegi@yahoogroups.com 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 Prof.Dr. Hüseyin Öz / Dernek Başkanı 

 Prof.Dr.  Figen Esen / Dernek II.Başkanı 

 Prof.Dr. Nahit Çakar / Muhasip 

 Doç.Dr. Oktay Demirkıran / Sekreter 

 Prof.Dr. Necmettin Ünal / Üye 

 Doç.Dr. Ferda Kahveci / Üye 

 Uzman Dr. Fikret Kutlu / Üye 
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Dernek Bilgileri 

Derneğinizin üye sayısı 402 

Uzman hekimler dışında kimler 
derneğinize üye olabiliyor?  

Varsa şube sayısı  

Şubelerin bulunduğu iller  

Düzenli yayınlanan bilimsel 
yayınlar (isimleri, yıllık sayıları, 

kaç yıldır yayınlanıyor, girdiği 
ulusal/uluslararası indeksler) 

Yoğun Bakım Derneği Dergisi, Yılda Üç Kez. 3 
Yıldır Yayınlanıyor. 

Asistanlar üye olabiliyor mu? Hayır 

Kamu yararına dernek statüsü 
olup olmadığı? Yok 

Etik kurulu var mı? Varsa çalışma 
tarzı  

Üyelerle iletişim amacıyla yayınla-
nan bülten, elektronik yayın var 

mı? 
Yok 

Varsa yılda kaç sayı  

Derneğinizin düzenlediği uluslara-
rası etkinlikler ve isimleri 

International Intensive Care Symposium, 2 
Yılda Bir 

Yeterlilik kurulu (board) oluşturul-
du mu?  

Derneğinizin bilimsel çalışma 
grupları varsa isimleri 

1.Mekanik Ventilasyon 2.İnfeksiyon 3.Nöro 
Yoğun Bakım 4.Sepsis 5.Travma 6.Nütrisyon 

Derneğinizin temsil ettiği a-
na/yandalda Türkiye'deki uzman-

ların sayısı (2004) 
 

Bu uzmanlardan kaçı derneğinizin 
üyesidir 402 

Formu dolduran: Oktay Demirkıran / Dernek Sekreteri  
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YETERLİLİK KURULLARI 

 Türk Klinik  Biyokimya Yeterlilik Kurulu  

 Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu  

 Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yeterlilik Kurulu  

 Çocuk Nefroloji Yeterlilik Kurulu  

 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Ku-
rulu  

 Türk Radyodiagnostik Yeterlilik Kurulu  

 Türk Histoloji ve Embriyoloji Yeterlilik Kurulu 

 Türk Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Yeterlilik Kurulu  

 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Board Yönergesi  

 Türkiye Nükleer Tıp Yeterlilik Kurulu  

 Psikiyatri Yeterlilik Kurulu  

 Radyasyon Onkolojisi Derneği Yeterlilik Kurulu  

 Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu  

 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi  

 Türk Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Kurulu 

 Patoloji Yeterlilik Kurulu  

 Perinatoloji  Yeterlilik Kurulu 

 Türk Farmakoloji Yeterlilik Kurulu  
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 Türk Oftalmoloji Derneği Board 

 Türk Nöroşirürji Board’u  

 Türk Fizyoloji Yeterlilik Kurulu 

 Patoloji Yeterlilik Kurulu  

 Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu Yönetmelik Taslağı  

 Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlilik Kurulu  

 Türk Cerrahi Yeterlilik Kurulu  

 Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu  

 Türk Nöroloji Yeterlilik Kurulu  

 Türk Göğüs Cerrahisi Board Kurulu 

 Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Üst Kurulu  

 Pediatrik Hematoloji Yeterlik Kurulu  

 Türk Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Yeterlilik Kurulu 

 Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Çocuk Onkolojisi Yeterlilik Kurulu  

 Türkiye Acil Tıp Derneği Acil Tıp Yeterlilik Kurulu 

 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik Kurulu  

 Türk Dermatoloji Yeterlilik Kurulu  

 Türk Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu Yönergesi 

 Acil Tıp Uzmanları Derneği Yeterlilik Kurulu  

 Adli Tıp Yeterlilik Kurulu 

 Türk Hematoloji Derneği Uzmanlık Sertifikasyon Kurulu  
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TTB-UDKK YÖNETMELİĞİ 

TTB-UDKK Yönergesi 29-30 Haziran 1996 tarihinde yapılan 44. Büyük 
Kongre'de kabul edilmiştir. Yönerge üzerinde 12 Mayıs 2001 günü toplanan 
TTB-UDKK Genel Kurulu'nda önemli değişiklikler yapılmış, hazırlanan metin 
30 Haziran 2001 günü yapılan TTB 50. Büyük Kongresi tarafından Yönetme-

lik haline getirilerek onaylanmıştır. 

Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kuru-
lu’nun Kuruluşu ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR 

AMAÇ  

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye'deki tıpta 
uzmanlık derneklerinin Türk Tabipleri Birliği kurumsal çatısı altında oluştur-
dukları Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu 
(TTB-UDKK)’nun kuruluş, amaç, görev ve işleyişini düzenlemektir. 

KAPSAM 

Madde 2- Bu Yönetmelik, TTB-UDKK örgütlenmesinde yer alan kişi ve mes-
lek kuruluşlarını kapsar. 

DAYANAK 

Madde 3- Bu Yönetmelik, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 59. 
Maddesinin “e” fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

TANIMLAR 

Madde 4- Bu Yönetmelik’te geçen; 

“TTB”, Türk Tabipleri Birliği’ni, 

“Uzmanlık dernekleri”, belli bir ana veya yan dalda uzmanlık eğitim ve uygu-
lamasıyla ilgili olarak çalışmalar yapmakta olan dernekleri, 

“YÖK” Yükseköğrenim Kurulu’nu, 

“ATUB”, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’ni, 
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“Ana dal”, tıp mesleğinin Tababet Uzmanlık Tüzüğü tarafından tanımlanmış 
ana bölümlerini, 

“Yan dal”, bir ana dalda uzman olduktan sonra daha ileri uzmanlaşma yapı-
lan Tababet Uzmanlık Tüzüğü tarafından tanımlanmış ana dala ait bölümleri, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

YAPILANMA, GÖREVLER 

YAPILANMA 

Madde 5- TTB-UDKK, TTB temsilcileri ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü'nde yer 
alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarındaki dernek temsilcilerinden 
oluşur. TTB-UDKK, TTB’nin bir çalışma organıdır. TTB Eğitim Kolu ve diğer 
ilgili birimlerle eşgüdüm içinde çalışır. TTB-UDKK Genel Kurulu, TTB-
UDKK’nın en yüksek karar organıdır. 

Madde 6- TTB-UDKK Genel Kurulu’nda Türk Tabipleri Birliği TTB Eğitim 
Kolu Başkanı, TTB Merkez Konseyi'nin seçeceği 4 asıl, 2 yedek üye; Ankara, 
İstanbul ve İzmir Tabip Odaları'ndan seçilen 2'şer asıl, 2'şer yedek üye ile 
temsil edilir. Uzmanlık dallarının temsiliyeti her dalda dernek yönetim kurulları 
tarafından seçilen ve resmen bildirilen 2 asıl, 2 yedek üye tarafından gerçek-
leştirilir.  

Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde yer almayan, belirli bir uzmanlık dalının özel 
bir alanında etkinlik gösteren uzmanlık dernekleri, “Gözlemci üye” statüsüyle 
TTB-UDKK toplantılarına katılabilir ve iletişim ağı kapsamına alınırlar. Bu 
durumdaki temsilciler, Genel Kurul’da aday olamazlar ve oy kullanamazlar. 
“Gözlemci üye” konumundaki dernekler bunun dışında kalan haklara sahiptir. 
% 50 oranında yıllık katkı payı öderler. 

Madde 7- TTB-UDKK'da temsil edilmek isteyen derneklerin, o uzmanlık 
dalının tüm alanlarında eğitim ve uygulama konusunda etkinlik gösteriyor 
olması gereklidir. Bu koşulu yerine getiren dernekler, derneğin tüzüğü, kuruluş 
tarihi, üye sayısı, üyelerinin uzmanlık durumu, başlıca etkinliklerini içeren bir 
dosya ile TTB Merkez Konseyi Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. TTB-
UDKK Yürütme Kurulu, bu Yönetmelik’e uygun koşulları sağlayan üyeleri 
kaydederek ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunar.  

Aynı uzmanlık dalında TTB-UDKK ile ilişkiye geçen birden fazla dernek varsa; 
bu derneklerin uzlaşması ile 2 asil, 2 yedek temsilci saptanmasına çalışılır.  

Dernekler kendi aralarında uzlaşamazlar ise, TTB-UDKK Yürütme Kurulu 
hakem olarak derneklerin aidat yatıran aktif üye sayısı, kuruluş tarihi, düzen-
lenen bilimsel ve eğitsel etkinlikleri, yayınları gibi verilere dayanarak o dalla 
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ilgili temsilcileri seçer. İtiraza açık olan bu karar, takip eden ilk Genel Kurul’da 
gündeme alınarak onaya sunulur. 

Uzmanlık dalının daha önceden belirlenmiş temsilcisi varsa, yeni başvuran 
derneklerin durumu, dernekler arasında varılmış bir uzlaşma olmadıkça, mev-
cut üyelerin görev sürelerinin bitiminden itibaren geçerli olacak şekilde değer-
lendirmeye alınır. 

TTB-UDKK’nın AMAÇLARI  

Madde 8- TTB-UDKK, aşağıdaki amaçlarla çalışır: 

a. Topluma sunulan uzman hekimlik hizmetinin olanaklı olan en yüksek dü-
zeye çıkarılması ve sürdürülmesi için çalışmak, 

b. Ülkemizdeki uzman hekimlerin mesleki durumunu ve ünvanını ulusal ve 
uluslararası alanda savunmak, 

c. “Uzmanlık dernekleri aracılığı ile tıpta uzmanlık eğitiminin çağdaş bir düze-
ye eriştirilmesi için demokratik kurumlara daha çok işlerlik kazandırılması, 
standartların oluşturulması, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve korunması ile 
ilgili ulusal hedef ve koşulların saptanarak, özgün Türkiye modelini işlerliğe 
kavuşturmak, 

d . Türk Tabipleri Birliği’nin Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB)’ne üyeli-
ğinden doğan görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak, 

e. Diğer ülkelerdeki mesleki kuruluşlarla tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman 
hekimlik alanında işbirliği yapmak ve ilişkiler kurmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNETİM VE İŞLEYİŞ 

Genel Kurul Üyelerinin Belirlenmesi 

Madde 9- TTB-UDKK Genel Kurul temsilcileri, sonu tek rakamla biten yıllar-
da Ağustos ayında TTB-UDKK Başkanlığına bildirilir. Temsilcilerin o dalda en 
az 5 yıllık uzman olması ve fiilen çalışıyor olması koşulu aranır. Temsilcilerin 
görev süresi iki yıldır. Aynı kişi yeniden seçilebilir. 

Temsilcilerin Görevleri 

Madde 10- TTB-UDKK temsilcileri; görevlerinin sona ermesi, istifa, ölüm vb. 
gibi nedenler dışında; 

a. Dernek temsilcileri için dernek Yönetim Kurulu veya genel kurullarının 
alacağı kararla, b. TTB temsilcileri için Merkez Konseyi'nin, Tabip Odaları 
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temsilcileri için ilgili Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun kararıyla görevlerinden 
alınabilir.  

Bir yılda yapılan toplantıların tamamına katılmayanların üyelik durumları 
tartışılmak üzere derneklere bildirilir. 

TTB-UDKK Genel Kurulu 

Madde 11- TTB-UDKK Genel Kurulu, TTB ve TTB-UDKK Başkanlarının 
ortak çağrısı üzerine yılda en az 2 kez toplanır. Kurul, TTB ve TTB-UDKK 
Başkanlarının çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.  

Toplantı tarihi ve gündemi sekreter tarafından tüm üyelere en az iki hafta 
öncesinden bildirilir. Asıl üyeler, toplantıya katılamayacakları durumlarda, 
TTB-UDKK sekreterine yazılı olarak başvurarak yerlerine yedek üyelerin ka-
tılmasını ve oy kullanmasını sağlayabilirler. Asıl üyeler dışında tartışılan konu-
lar ile ilgili gözlemciler ve uzmanlar toplantıya çağrılabilir, ancak oy kullana-
mazlar. 

TTB-UDKK Genel Kurulu toplantılarında açık oylama ile Başkan, Başkan 
Yardımcısı ve Yazmandan oluşan 3 kişilik bir divan oluşturulur. Karar almak 
için katılanların oy çokluğu yeterlidir. Sonu tek rakamla biten yıllardaki son-
bahar Genel Kurulu’nda, Genel Kurul asıl üyeleri arasından 9 kişilik Yürütme 
Kurulu, ATUB 1 asıl ve 1 yedek temsilcisi ile Tababet Uzmanlık Tüzüğü'nün 
gerektirdiği temsilciler gizli oylama ile seçilir. Yürütme Kurulu Sekreteri TTB 
temsilcileri arasından seçilir. Diğer adayların oylamada aldıkları oy sırasına 
göre ilk 8 aday asıl, sonraki 9 aday yedek üye olarak TTB Merkez Konseyi 
Başkanlığına bildirilir. TTB-UDKK Yürütme Kurulu ilk toplantısında Başkan, 
Başkan Yardımcısı ve Muhasip Üye’yi kendi arasından gizli oyla seçer. Seçi-
lenlerin görev süresi 2 yıldır.  

Her yılın ilk Genel Kurulu’nda uzmanlık derneklerinin TTB aracılığıyla ödeye-
cekleri yıllık katkı payı belirlenir. Üye sayıları ve gelirleri yetersiz olan dernek-
ler, katkı payından muaf tutulmalarını veya indirim yapılmasını talep edebilir. 
Bu konudaki başvurular her sene Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek 
karara bağlandıktan sonra Genel Kurul tarafından onaylanır. Muaf olmadıkları 
halde katkı payını ödemeyen dernekler iki kez uyarılmalarına rağmen borçla-
rını ödemedikleri takdirde üyelikleri iki yıl süreyle askıya alınır. Bu süre içinde 
durum düzelmediği takdirde üyelikleri düşürülür.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

GÖREV TANIMLARI 

Madde 12- TTB-UDKK Yürütme Kurulu’nun görevleri: 

a. Uzmanlık eğitimi ve uzmanlık uygulaması konusunda TTB, ATUB, 
Sağlık Bakanlığı, YÖK ile ilişkileri yürütmek,  

b. TTB Merkez Konseyi’ne her yıl faaliyet raporu vermek,  

c. Uzmanlık eğitimi ile ilgili yeni gelişmeleri değerlendirmek, Genel Ku-
rul üyelerini ve dernekleri bilgilendirmek.  

d. TTB-UDKK Genel Kurul kararlarını uygulamak ve bu amaçla üyeler 
arasında eşgüdüm sağlamak.  

Madde 13- Başkanın Görevleri;  

a. TTB-UDKK toplantıları ile ilgili gündemi sekreterya ile birlikte oluş-
turmak.  

b. TTB-UDKK toplantılarına başkanlık etmek,  

c. TTB-UDKK'yı ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek,  

d. TTB-UDKK'nın işleyişi ve yazışmalar ile ilgili genel sekreterden bilgi 
almaktır.  

Madde 14- Başkan Yardımcısının görevi; Başkanın bulunmadığı durum-
larda Başkan’ın görevlerini yüklenmektir.  

Madde 15- Sekreterin Görevleri:  

a. Üyelerden ve başkandan gelen gündem önerilerini TTB Merkez 
Konseyi ve TTB-UDKK başkanlarına iletmek ve toplantı gündemini 
hazırlamak,  

b. Arşiv tutmak,  

c. Dernekler, alan temsilcileri ve diğer kuruluşlar ile olan yazışmaları 
başkanın bilgisi içinde yürütmek,  

d. TTB-UDKK'nın günlük işlerini yürütecek sekreteryayı yönetmek,  

e. Uzmanlık dallarındaki derneklerin temsilcileri aracılığı ile ATUB ile i-
lişkilerini sağlamak, geliştirmelerini teşvik etmek, denetlemek ve ilgili 
ATUB yazılı materyalinin dağıtımını sağlamak,  

f. Bir sonraki toplantıda onaylanmak üzere toplantı tutanak özetlerinin 
ve sonuç bildirgelerinin yazılmasını sağlamaktır.  
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Madde 16- Muhasip üyenin görevleri; 

a. Yıllık bütçeyi hazırlayarak, alanlarındaki derneklerden toplanacak 
katkı payını saptamak ve toplanmasını sağlamak,  

b. Toplanan para ile ATUB aidatlarının yatırılmasını sağlamak ve gider-
leri karşılamak,  

c. Yıllık gelir-gider tablosu tutarak Genel Kurul’a rapor vermektir.  

Madde 17- Uzmanlık dalı temsilcilerinin görevleri;  

a. TTB-UDKK toplantılarına katılarak, dallarında TTB-UDKK ile ilişkide 
olan tüm dernekleri temsil etmek,  

b. TTB-UDKK toplantıları ile ilgili bilgileri ve toplantı sonuçlarını dalla-
rındaki TTB-UDKK ile ilişki kuran tüm uzmanlık dernekleri yönetici-
lerine bildirmek,  

c. Alanları ile ilgili TTB-UDKK ve ATUB belgelerinin bir kopyalarını 
dallarında TTB-UDKK ile ilişkideki tüm derneklere göndermek,  

d. Temsil ettikleri uzmanlık dalının yıllık aidat yükümlülüğünün yerine 
getirilmesini kendi derneği nezdince sağlamak.  

Madde 18- ATUB temsilcilerinin görevleri;  

a. TTB-UDKK'yı ATUB toplantılarında temsil etmek, 

b. ATUB ile ilgili gelişmeler konusunda Yürütme Kurulu ve Genel Kurul’u 
sürekli bilgilendirmektir.  

YÜRÜRLÜK  
Madde 19. Bu Yönetmelik, TTB Büyük Kongresi’nde onaylandıktan sonra 
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 

Madde 20- Bu Yönetmeliği TTB Merkez Konseyi yürütür.  

GEÇİCİ MADDE 1: II. Madde C bendi 2.paragrafında sözü edilen 5 yıllık 
uzman olma koşulu, Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde yer alalı 5 yıl olmamış 
yeni dallarla ilgili dernek temsilcilerinde aranmaz. 
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Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu 
(TTB-UDKK) 

ULUSAL YETERLİLİK KOMİTESİ (UYEK) 
YÖNERGESİ 

A. Tanımlama 

Madde 1. Bu yönerge, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koor-
dinasyon Kuruluna (TTB-UDKK) bağlı olarak oluşturulan Ulusal Yeterlilik 
Komitesinin  (UYEK) kuruluş, amaç, görev ve işleyişini düzenlemektedir. 
Bu yönerge, TTB, UDKK ve UYEK örgütlenmesinde yer alan kişi ve ku-
ruluşları kapsar 

Bu yönetmelikte geçen: 

TTB: Türk Tabipleri Birliği’ni 

ATUB: Avrupa Tıp Uzmanlar Birliği’ni 

Tıp Uzmanlık Dernekleri: Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yer alan tıpta 
uzmanlık ana dalları ve yan dallarında kurulan,  eğitim, araştırma, hasta 
bakımı ve halk sağlığı alanındaki çalışmaları ile, uzmanlık dalları ile ilgili 
hastalıklarda en yüksek düzeyde sağlık hizmeti (koruma, tanı, tedavi) sağ-
lanmasını hedefleyen kuruluşlardır.   

TTB-UDKK: Türk Tabipleri Birliği bünyesinde yer alan Uzmanlık Der-
nekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK), uzmanlık derneklerinin eği-
tim, araştırma, hasta bakımı ve halk sağlığı alanındaki etkinliklerinin iz-
lenmesi, iyileştirilmesi, yönlendirilmesi ve bu etkinliklerin eşgüdümünden 
sorumludur. Buna ilaveten UEMS (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği) ile Uz-
manlık Derneklerimizin Avrupa Sectionları ve Boardları ile olan ilişkilerini 
düzenler. 

Yeterlilik Kurulları: Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yer alan tıpta uz-
manlık ana dalları ve yan dallarında   kurulan, ve bu ana /yan dallardaki 
uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesini sağ-
layarak tıbbi bakım hizmetlerinin kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan kuru-
luşlardır. Bu kuruluşların temel işlevleri;  
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a. İlgili alanda tıpta uzmanlık eğitiminin standartlarının yükselmesini 
sağlayarak ve uzmanlık eğitimi veren kuruluşların  eğitici, eğitim 
programı ve teknik ve eğitsel alt yapısının yeterliliğini belirleyerek 
uzmanlık eğitiminin kalitesinin iyileşmesine yardımcı olur,  

b. Gönüllü olarak belgelendirilmek isteyen uzman hekimleri, belirlenen 
asgari eğitim standartlarında uzmanlık eğitimini tamamlayıp tamam-
lamadığını değerlendirir, bu özelliklere uyanlar yeterlilik sınavlarına 
alınırlar, başarılı olanlara yeterlilik belgesi verir ve bu belgeyi verdiği 
hekimlerin yeterliliklerini belirli aralarla değerlendirir (yeniden belge-
lendirme).  

Madde 2. UYEK,  TTB-UDKK’ya bağlı olarak çalışan, Tababet uzmanlık 
tüzüğünde yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarında kurulan 
Yeterlilik Kurullarının üst kuruluşudur.   

B. Amaçlar 

Madde 3. Yeterlilik Kurullarının etkinliklerini izlemeyi, koordine etmeyi,  
ve yönlendirmeyi 

Madde 4. UYEK,  Yeterlilik Kurullarının mesleki ve eğitsel standartları 
geliştirme ve uygulama çalışmaları ile uzman hekimleri değerlendirme ve 
belgelendirme çalışmalarına yardım ederek, tıbbi bakım hizmetlerinin ka-
litesini iyileştirmeyi ve sürdürmeyi,    

Madde 5. Yeterlilik Kurullarınca belgelendirilen bir uzman hekimin, 
standart bir eğitim programını tamamladığı ve uzmanlık alanında yetkin 
sağlık hizmetleri sunumu için gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip olup 
olmadığını değerlendiren sınav ve/veya sınavları başarıyla tamamladığı 
konusunda topluma güvence vermeyi, 

Madde 6. Tıpta uzmanlaşma ve belgelendirme konularında kamuoyuna, 
hükümete, uzmanlık derneklerine, yeterlilik kurullarına ve hekimlere bilgi 
sağlamayı amaçlar. 

C. Görevleri 

Madde 7. Yeterlilik Kurularının temsil ettiği tıp uzmanlık dallarında, uz-
manlık eğitiminin standartları ve en az gereksinimlerinin belirlenmesi ve 
yerleştirilmesi çalışmalarına katılmak ve bu kurulların etkinliklerini eşgü-
düm, izlemek ve yönlendirmek. 

Madde 8. Yeterlilik Kurullarının belgelendirme sınavlarının yönteminde 
asgari standartları oluşturmaları ve sürdürmelerini sağlamak ve izlemek 
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Madde 9. Bir uzmanlık dalında oluşturulan yeni Yeterlilik Kurulunun 
üyelik talebini, oluşturulacak asgari standartlar çerçevesinde değerlen-
dirmek ve kabul etmek 

Madde 10. Yeterlilik Kurullarınca belgelendirilmiş uzman hekimler için  
merkezi bir kayıt sistemi oluşturmak ve kamuoyunun bu konudaki bilgi 
talebini karşılamak. 

Madde 11. Tıpta uzmanlık eğitimi ve hekim yeterliliğinin değerlendirimi 
ile ilgili konuları yakından izlemek, bu konularla ilgili kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, Yeterlilik Kurullarına uzmanlık eğitimi ve hekim yeterliliğinin de-
ğerlendirilmesi konularında   bilgi sağlamak, gelişmeleri aktarmak ve Ye-
terlilik Kurullarına danışmanlık hizmeti vermek 

Madde 12. Yeterlilik Kurullarının kendi içlerinde veya kendi aralarında 
çıkabilecek sorunlarda son karar organı görevini üstlenmek 

E. Yapılanma ve görevler 

Madde 13. UYEK; Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yer alan tıpta uzman-
lık ana ve yan dallarında kurulan ve UYEK tarafından belirlenen ilke ve 
asgari standartlara uygunluğu onaylanan Yeterlilik Kurullarının başkanları 
veya görevlendirilmiş temsilcilerinden, TTB-UDKK Yönetim Kurulunca 
belirlenen üç üyeden ve ATUB temsilcisinden  oluşur. . 

Madde 14.  UYEK üyeleri, yılda en az 2 kez toplanır. Görüşülen konu-
larla ilgili kişiler veya kurum temsilcileri UYEK toplantılarına davet edile-
bilirler. 

Madde 15. UYEK Yürütme Kurulu: UYEK’in ve oluşturduğu komis-
yonların çalışmalarını koordine etmek ve yazışmalarını sağlamak amacıy-
la Bir Başkan, bir  Sekreter ve bir Muhasip üyeden oluşur. UYEK Yürüt-
me kurulu, UYEK üyeleri tarafından iki yılda bir seçimle belirlenir. Yü-
rütme Kurulu Sekreteri, TTB-UDKK Yürütme kurulu temsilcileri arasın-
dan seçilir. UYEK Yürütme kurulunun görevleri şunlardır:  

a. Uzmanlık eğitimi  ve belgelendirme konularında, Yeterlilik 
Kurulları ile ilişkilerini yürütmek. 

b.  TTB-UDKK Yürütme Kuruluna her yıl faaliyet raporu ver-
mek 

c.  Uzmanlık eğitimi ve belgelendirme konularındaki gelişme-
leri izlemek ve Yeterlilik Kurullarını bilgilendirmek 

d. Yeterlilik Kurulları arasında eşgüdümü sağlamak 

e. UYEK  kararlarını uygulamak 
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F. Yönetim ve İşleyiş 

Madde 16.  UYEK  üyeleri  Yeterlilik Kurulları Yürütme Kurulları veya 
Dernek Yönetim Kurulları tarafından belirlenir ve görevden alınırlar. 

Madde 17. UYEK üyelerinin isimleri, sonu tek rakamla biten yıllarda E-
kim ayında TTB-UDKK Başkanlığına bildirilir. UYEK üyelerinin görev sü-
resi iki yıldır.  

Madde 18. UYEK, TTB-UDKK  ve UYEK Başkanının ortak çağrısı ile 
yılda en az iki kez toplanır. Toplantı tarihi ve gündemi UYEK sekreteri ta-
rafından tüm üyelere en az iki hafta önce bildirilir. UYEK üyeleri,   top-
lantıya katılamayacakları durumda, kendilerine atayan kurumlara başvu-
rarak yerlerine yedek üyelerin katılımını ve oy kullanmasını sağlarlar.  

H. Yürürlük 

Madde 20. Bu yönerge UDKK Yürütme Kurulunda onaylandıktan sonra 
yürürlüğe girer. 

I.Yürütme 

Madde 21. Bu yönergeyi UDKK Yürütme Kurulu yürütür. 

J. Geçici Madde:  

Madde 22. Bu yönerge çıktığında tıpta uzmanlık ana dallarında kurul-
muş olan Yeterlilik Kurulları UYEK üyesi olarak kabul edilirler. UYEK’te 
temsil edilen Yeterlilik Kurulları, belirlenen asgari standartlara uygunluk 
yönünden değerlendirilir ve kendilerinden eksikliklerini iki yıl içinde gi-
dermeleri   istenir. Bu standartlara uymayan yeterlilik kurulları üyelikten 
çıkarılırlar.  
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YETERLİLİK KURULU YÖNERGESİ TASLAĞI*  
(Şubat 2005) 

Hazırlayanlar: 
Doç.Dr. Cem Terzi, Prof.Dr. Münir Kınay, Prof.Dr. Tolga Dağlı, 
Dr. Pelin Zorlu 

GİRİŞ 

Türkiye’de ………….. uzmanlık eğitimini düzenleyen ………….  Yeterlilik 
Kurulu, ilgili uzmanlık alanı derneği yönetim kurulu  tarafından, dernek tüzü-
ğüne dayalı olarak ve dernek genel kurulu onayı ile kurulmuştur.  

Yeterlilik kurulu, dernek yürütme kurulu ile  ile eşgüdüm içerisinde çalışan 
ancak özerk olan, kar amacı gütmeyen bir belgelendirme ve eşyetkilendirme 
kurulu olarak kurulmuştur.  

Yeterlilik Kurulu çalışmaları dernek bütçesinden finanse edilir.  

Dernek Yönetim Kurulundan bir üye Yeterlilik Kurulunun Yürütme Kurulunda 
görev alır. Bu üye diğer görevlerin yanısıra dernek yönetim kurulu ve yeterlilik 
kurulu ilşkilerinde eşgüdümden sorumludur.  

Bu kurulun çalışma ilkeleri Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Türk Tabipleri Birliği 
(TTB) –UDKK (Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu) ve UYEK (Ulusal 
Yeterlilik Komitesi) yönergeleri ile uyumlu olmalıdır.  

GENEL KONULAR    

1- Tanım: ………….. Yeterlilik Kurulu ……………Derneği ile eşgüdüm 
içerisinde, özerk olarak çalışan, uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, 
uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen,   yeterlilik sınav-
ları aracılığıyla yeterlilik belgelendirmesi yapan, uzmanlık eğitimi veren birim-
ler için, hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinli-

                                                 
* TTB-UDKK ve TTB-UYEK tarafından hazırlanmıştır. Rehber niteliğindedir. Her dernek 
ve yeterlilik kurulunun kendi özgün yönergesini hazırlarken ulusal standartlara uygunluk 
açısından göz önünde bulundurması gereken çerçeve niteliği taşır. 
Kurul ve komiteleredeki üye sayıları mevcut durum ve gereksinimler üzerinden dernek 
özelinde değiştirilebilir. 
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ği, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği, sağlık hizmeti 
sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı, eğitim ortamının uygunlu-
ğu, tatmin edici bir teorik ve pratik eğitim programının uygulanıp uygulanma-
dığı, araştırma olanakları açılarından rehber bilgiler ve standartlar oluşturan, 
eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendiren,  eksikleri 
belirleyen,  giderilmesi için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerini 
eşyetkilendiren bir kuruluştur. 

2- Amaçlar: ………..Derneğinin ve Yeterlilik Kurulunun bu temel amaçlar 
doğrultusunda  hedefleri şunlardır; 

2.1-………..uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştir-
mek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki “yeterliliğin”  ve eğitim birimleri 
eşyetkilendirmesinin temel ilkelerini oluşturmak. 

2.2- Uzmanlık eğitimi süresi boyunca işlenmesi gereken kuramsal ve uygula-
malı eğitim programının (kuramsal eğitim için çekiredek müfredat ve uygula-
malı eğitim için en az yapılması beklenler) hazırlanmasını sağlamak. 

2.3- Uzmanlık öğrencisinin eğitim süresi boyunca öğrenmesini sağlamak, 
izlemek ve değerlendirmek için ‘asistan  karnesi’ gibi eğitsel araçların  oluşma-
sını sağlamak.  

2.4- Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve 
tıbbi personelin sayı ve yetkinliği, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açıların-
dan) yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadı-
ğı, eğitim ortamının uygunluğu, tatmin edici bir teorik ve pratik eğitim prog-
ramının uygulanıp uygulanmadığı, araştırma olanakları açılarından rehber 
bilgiler ve standartlar oluşturmak, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde 
ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından eşyetkilendirmek  

2.5- Uzman hekimlerin mesleki bilgi ve uygulamalar açısından yeterliliklerini 
sınamak 

2.6- Uzmanlık yeterlilik belgesi vermek 

2.7- Eğiticileri ve uzmanlık öğrencilerin Sürekli Mesleksel Gelişim programla-
rına katılımı özendirmek ve izlemek, yeniden belgelendirme çalışmaları yap-
mak 

2.8- Uzmanlık eğitiminde oluşturulan ulusal “yeterlilik belgelendirmesi” ve 
“eşyetkilendirme” standartlarının uluslararası standartlara uygunluğunu sağ-
lamak  

3. Çalışma ilkeleri 

3.1- Dernek yapısında- dernek  tüzüğüne uygun olarak- kurulur ve çalışır. 
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3.2- Derneğin özerk bir çalışma organıdır. 

3.3- Dernek tarafından ve dernek bütçesinden finase edilir.  

3.4- Dernek genel kurulu, dernek yönetim kurulunu yeterlilik kurulunun ku-
rulması, çalışması ve finansmanı için görevlendirir ve denetler. 

3.5- Yeterlilik kurullarının temel çalışma alanları, tamamen gönüllülük teme-
linde,  uzmanların yeterlilik belgelendirmesi/yeniden belgelendirmesi ve eğitim 
kurumlarının / birimlerinin / uzmanlık eğitimi programlarının 
eşyetkilendirmesidir. 

3.6- Yeterlilik Kurulları tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum 
sağlığının geliştirilmesini/iyileştirilmesini hedefler. 

3.7- Yeterlilik Kurulları tüm çalışmalarında (belgelendirme ve 
eşyetkilendirme) standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine 
dayanmasını sağlar. 

KURUL ve KOMİSYONLAR 

4- Kurulun Yapısı: …………… Yeterlilik Kurulu aşağıdaki organlardan 
oluşur; 

4.1- Genel Kurul 

4.2- Yürütme Kurulu 

4.3- Denetleme Kurulu 

4.4- Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu 
(Eşyetkilendirme Komisyonu) 

4.5- Yeterlilik Sınav Komisyonu 

4.6- Eğitim üst kurulu 

4.1- Genel Kurul:……………. dalında yeterliliğini almış her uzman Genel 
Kurulun doğal üyesidir. Genel Kurul üyeliliğinin geçerli olması için üyenin 
dernek üyesi olması ve aidatını düzenli ödüyor olması gereklidir. 

Yeterlilik belgesi alan uzman hekim sayısının bir genel kurul oluşturmaya 
yeterli olacak sayıya ulaşmasını sağlıyabilmek için yönergenin yürülüğe ko-
nulduğu tarihten itibaren 5 yıl boyunca dernek üyesi olan her uzman genel 
kurulun doğal üyesi kabul edilir. 5 yılın sonunda genel kurul yalnızca yeterlilik 
belgesi olan uzmanlardan oluşur. 
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4.1.1- Genel Kurulun görevleri: 

4.1.2- Yeterlik Genel Kurulu, derneğin tercihen ulusal kongresi sırasında, en 
az iki yılda bir toplanır ve Yeterlilik Kurulunun ana karar organıdır. 

4.1.3- GK ‘un temel görevi Yürütme Kurulu (YK) ve Denetleme Kurulu 
(DK)’nu 2 yıllık bir dönem için seçmek, önerilerde bulunmak ve gerekli karar-
ları almak. İlk (kurucu) YK ve DK’u 4 yıl (2 dönem)görev yapar. 

4.1.4- YK çalışma raporunu ve DK raporunu görüşmek. 

4.1.5- Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşmek, 
karar almak ve seçmek. 

4.2- Yürütme Kurulu: Yeterlilik Genel Kurulunca seçilen kuruldur. 9 asil 6 
yedek üyeden oluşur. Dernek Yönetim Kurulundan seçilen bir üye YK’na 
katılır. YK’u 2 yıllık bir dönem için seçilir ve en fazla iki dönem görev yapar. 
İlk (kurucu) YK ‘u doğrudan  4 yıl (2 dönem) görev yapar. 

YK kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir mu-
hasip üye seçer. Bu kurulda görev alacak kişiler eğitim kurumlarında en az beş 
(5) yıldır aktif  eğitici durumunda olmalıdırlar. Mazeretini yazılı olarak bildir-
meksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine 
yedek üyelerden seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler 
göreve çağırılır. Seçilebilmek için adayın derneğin aktif üyesi ve seçim mahal-
linde bulunması gerekir. 

4.2.1- Yürütme Kurulu Görevleri 

4.2.2- Yürütme Kurulu ,…………..Derneği Yönetim Kurulu ile eşgüdüm 
içerisinde çalışır 

4.2.3- Gerekli çalışmaları yürütebilmek için YK yılda en az 4 kez toplanır. 

4.2.4- Yeterlilik Kurulları ve Komisyonların çalışmalarını sağlar, izler ve işlev-
lerini düzenler. 

4.2.5- Yeterlilik Genel Kurul toplantılarına gündem hazırlar, genel kurulu 
toplar ve çalışma raporu sunar, kurul ve komisyonların öneri ve raporlarını 
değerlendirir ve karar alır.  

4.2.6- Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurum-
larca talep edilen bilgileri hazırlar , karar alır ve Dernek Yönetim Kuruluna 
sunar. 

4.2.7- Yeterlilik ve eşyetkilendirme ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve 
yapılanmayı sağlar. 

4.2.8- Yeterlilik sınav tarihlerini, giriş aidatını belirler ve yıl başında duyurur. 
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4.2.9- Yeterlilik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını sınav 
komisyonu ile beraber değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını 
sağlar, sınav listelerini onaylar. 

4.2.10- Sınav sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar. 

4.2.11- Gönüllü eğitim kurumları/birimleri için eşyetkilendirme yapar, belir-
lenen standartlara ulaşamamış olan eğitim kurumlarını/birimlerini uyarır, 
öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda Dernek Yönetim Kuru-
luna ve TTB-UDKK-UYEK’e bilgi verir 

4.2.12-……..uzmanlarını TTB-UDKK-UYEK ‘da ve ilgili diğer kurumlarda 
temsil etmek. 

4.3- Denetleme Kurulu: Görev süreleri 2 yıldır ve bu üyeler en fazla iki 
dönem için seçilebilir. Yeterlilik Genel Kurulunca eğitim kurumlarında en az  5 
yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyeler arasından 3 asil ve 2 yedek üye 
olmak üzere seçilir. Denetleme Kurul üyelerinin seçimi Yürütme Kurulu seçim-
leri ile birlikte yapılır 

4.3.1- Denetleme Kurulunun  Görevleri 

4.3.2- Yürütme Kurulu icraatını ve kararlarını denetler . 

4.3.3- Bu kurul 1. yıl için bir ara rapor ve dönem sonu ise kesin rapor hazır-
lar. Hazırlanan rapor Genel Kurula sunulur. 

4.3.4- Alınan ve uygulanan kararların tüzük, yönetmelik ve yönergelere uy-
gunluğunu denetler. 

4.4- Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu 
(Eşyetkilendirme Komisyonu) 

Eğitim üst kurulu’nun seçeceği, uzmanlık eğitimi veren bir kurum/birimde en 
az  10 senedir aktif eğitici konumunda bulunan 9 üyeden oluşur. Bu üyeler 2 
yılda bir en fazla iki dönem için seçilir. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden 
ardarda iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.Yürütme Kurulu 
yeni üye atamasını gerçekleştirir. 

4.4.1-Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu 
(Eşyetkilendirme Komisyonu) Görevleri 

4.4.2- Temel hedefi “toplumun sağlığını geliştirmek/ iyileştirmek” olan Ulusal 
......... Uzmanlık Eğitim Programı’ nı aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkla-
rı içerek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yürütme 
Kuruluna önerilerde bulunur. 
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a. eğitim programının hedefleri (genel ve özel hedefler bilgi-tutum-
davranış-) ve gerekçesi 

 b. eğitim programının uygulama yöntemi (süre, rotasyonlar,  
 eğiticiler, komiteler gibi) 

c.eğitim programının sınama yöntemi (ara sınavlar, uzmanlık sınav-
ları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlilik ölçütleri gibi) 

d. eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme 
yöntemi (geribildirimler, süreç değerlendirmesi, müfredat analizi gibi) 

4.4.3- Gerekli rotasyonları, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değer-
lendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir. 

4.4.4- Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, çalıştaylar düzenler, 
öneriler getirir. 

4.4.5- Asistan karneleri ve/ veya portfolyolarının hazırlanma ve uygulanması 
konusunda öneriler getirir ve standartları saptar. Eğitim ve uygulama etkinlik-
lerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve 
eşyetkilendirme raporunda belirtir. Asistan karneleri ve / veya portfolyoları 
yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve 
eşyetkilendirme raporunda değerlendirilir. 

4.4.6- Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi 
sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek 
için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavları ile süreç içindeki eğitici göz-
lemi-kanaati-değerlendirmeleri, asistan karneleri gibi süreç 
değerlendirmelerininin  düzenlenmesi ve organizasyonunda sınav komisyonu 
ile eşgüdüm içinde çalışır ve yürütme kuruluna bilgi verir. 

4.4.7- Yürütme Kurulu’nda ve Genel Kurulda Onaylanmış Ulusal ......... 
Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli 
geliştirilmesi için; Eğitim veren  birimlerin gönüllüğüne dayanan ve ziyaret 
programları ana ilkeleri ile yürütülen bir eşyetkilendirme (akreditasyon) meka-
nizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda eşyetkilendirme için rehber bilgiler 
ve standartlar oluşturur. Bu standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret 
ederek değerlendirir,  eksikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir. 
Eğitim kurumlarının / birimlerinin eşyetkilendirilmesini sağlamak üzere YK’na 
aşağıdaki konuları içeren eşyetkilendirme raporu verir.  

a.yeterlilik kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir 
eğitim programının olup olmadığı ve bu programın düzenli olarak 
uygulanıp uygulanmadığı  (eğitim programının amaç ve hedefleri ve 
bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin-
bilgi, beceri, tutum ve davranış-ölçülebilir davranışlar olarak açıkça 
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tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının 
beklenen düzeyde olup olmadığı gibi) 

b. alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterlilik ve  uy-
gunluğu,  

c. eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği, 

d. hizmetin hacmi ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize 
ve sistematik olup olmadığı,  

e. eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim den-
gesi, vb. gibi) 

f. araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların 
bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı 

4.4.8- Gerektiği takdirde Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturabi-
lir. 

4.5- Yeterlilik Sınav komisyonu:  

Yürütme Kurulunun  seçeceği en az 5 yıl görev yapmış aktif eğitim kadroların-
da bulunan 9 üyeden oluşur. Bu üyeler 2 yıl için seçilir ve iki dönemden fazla 
görev yapamazlar. Yılda en az 2 kez toplanarak yıllık değerlendirmeleri  içeren 
raporları Yürütme Kuruluna sunar. 

4.5.1- Yeterlilik Sınav Komisyonunun Görevleri: 

 Yeterlilik Sınav Komisyonu görevlerini Eğitim Kurumları ve Programları 
Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) ve Yürütme Kurulu 
ile işbirliği içerisinde  yürütür. 

4.5.2- Yeterlilik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını de-
ğerlendirir, YK 'dan ve Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Ko-
misyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) 'dan görüş alarak sınav listelerini hazır-
lar. 

4.5.3- Yeterlilik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini, sınav 
ortamları tespit ve organize eder ve gerekli malzemeyi temin eder. 

4.5.4- Yeterliklik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye 
çıkarmak, ..... uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti alması ve 
bu amaçla gerek uzmanlık eğitimi ve gerekse uzmanlık sonrası uzman hekim-
lerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için  aşağı-
da belirtilen maddelere uygun olarak Yeterlilik sınavlarını yapılandırır ve  
denetimini sağlar : 
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 Sınavların  ....uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri 
(bilgi-beceri-tutum-davranış) ve ulusal....uzmanlık eğitim prog-
ramında belirtilen hedefleri kapsamasını sağlamak (sınav içeriği 
ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olan uzmanlık 
alanındaki hedeflere (bilgi, beceri, tutum ve davranış) yönelik 
olmalıdır, sınav içeriği uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme 
hedeflerini  karşılamalıdır, konular ve kavramlar önemleri ora-
nında yer almalı, sorular dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır, bilgi 
ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsan-
masından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeyler-
de hazırlanmalı, veri yorumu veya problem çözme sorularına 
ağırlık verilmelidir, beceri sınavlarında alandaki tipik ve kritik 
hedefler yer almalıdır), ölçme hedeflerini oluşturmak ve bunlar 
hakkında  adayları önceden bilgilendirmek 

 Hazırlan sınavların(yazılı/çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış 
sözlü, nesnel örgün (yapılandırılmış) klinik sınav gibi), uygun 
yöntemler ve araçlarla  sistematik ve rastlantısal hatalardan (he-
deflerin ortam ve yöntemlerle uyumsuzluğu, gözlem ve gözlemci 
farklılıkları v.b.) ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olma-
sını sağlamak   

 Her sınav için ayrı olmak üzere yeterlilik belgesi verilecek adayın 
sınavdaki kabul edilebilir minimum başarı düzeyini belirlemek 
ve adayları önceden bilgilendirmek 

 Sınavları, yapılan hazırlıklara ve duyurulara uygun olarak ge-
çekleştirmek 

 Sınavdan sonra adayların sınav başarımlarını belirlemek ve ön-
ceden belirlenen kabul edilebilir mininmum başarım düzeyi ile 
karşılaştırarak karar vermek ve yeterlilik belgelerinin düzenleme-
si için YK’ ya iletmek. 

4.5.5- Sözlü/uygulama (nesnel örgün klinik sınav vb. gibi) sınav görevlilerini 
(en az 5 yıllık aktif eğitici kadrosunda bulunan kişiler arasından) belirler ve 
YK'na önerir . 

4.5.6- Gerektiğinde eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar. 

4.4.7- Yazılı sınavlarda sorulabilecek sorularla ilgili soru bankası oluşturula-
bilmesi için içersinde  Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komis-
yonu (Eşyetkilendirme Komisyonu)  ile eşgüdüm sağlayarak çalışır ve soru 
kitapçıklarını hazırlar 
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4.4.8- Uygulanan her sınav için en az; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, 
sınav-soru-madde analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını, ve 
sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte YK’ na sunmak. 

4.6 Eğitim üst kurulu: 

Tıp Fakültesi hastanelerinde uzmanlık alanında eğitim veren her birimin ana-
bilim dalı (veya yandal bilim dalı)  başkanlarından ve Sağlık Bakanlığı ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim Hastanelerindeki eğitim birimlerindeki şef-
lerden oluşur. (Bir kurumda birden fazla şef varsa şeflerin kendi aralarından 
seçeceği bir şef bu komisyona katılır).  

4.6.1- Eğitim üst kurulu Görevleri:  

4.6.2- Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonunu seçer. 

4.6.3- YK’na her alanda danışmanlık yapar. 

4.6.4- Kurul ve Komisyonların aldığı kararların uzmanlık eğitimi sürecinde 
birimlede uygulanmasını sağlar. 

4.6.5- Uygulamada doğan sorunlar hakkında geri bildirim verir ve bu sorun-
ların çözümü için projeler önerir. 

4.6.4- YK’nun gereksinimleri doğrultusunda en az 2 yılda 1 kez toplantıya 
çağrılır.  

5-UZMANLIK ALANI VE EĞİTİMİ 

5.1- Uzmanlık Alanı:  Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yer alan Anadal ve 
Yandalları içerir. 

5.2- Uzmanlık Eğitimi:  Tababet Umanlık Tüzüğünde belirlenmiş olan 
Anadal ve Yandal eğitim süreleri ve öngörülen rotasyonlar ve süreleri geçerli-
dir. 

6-EĞİTİMİN BELGELENDİRİLMESİ 

6.1- Genel İlkeler ve Ölçütler (kriterler):  Anadal ve Yandal Uzmanlığı 
eğitimi vermekle yetkili eğitim kurumlarında yasal süreyi tamamlayan uzman 
adayı Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen değerlendirmelerden sonra 
uzmanlık belgesi alır. Adayın yeterlilik sınavlarına girebilmesi için başvurusun-
da aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir. 

6.2- Tababet Uzmanlık Tüzüğüne uygun olarak eğitim süresinin tamamlanmış 
olduğunun belgelendirilmesi. 

6.3- Asistan Karnesinin, mevcut eğitim programına uyumlu, ayrıntılı ve za-
manında işlenmiş olduğunun, uzmanlık eğitimi süresi boyunca  kuramsal ve 
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uygulamalı eğitim etkinliklerinin, adayın eğiticileri tarafından onaylanmış 
şekilde belgelendirilmesi. 

6.4- Gerekli rotasyonların rotasyon eğitim programına uyumlu yapıldığının 
belgelendirilmesi. 

7-YETERLİLİK SINAVLARI 

7.1- Eğitimini Madde 6'daki ölçütlere uygun olarak belgeleyen her uzman 
yeterlilik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl asistanları yeterlilik sı-
navlarının bilgiye yönelik kısmına katılabilirler. Beceri ve tutuma yönelik söz-
lü/uygulama sınavlarına (ikinci basamak) girmek ve yeterlilik belgesi almak 
için uzman olmak gerekir. 

7.2- Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava katılabilirliğin ölçütlerine 
uygun kişilerin tanımlanmasından sonra sınavın giriş şartları,kademeleri, yeri 
ve tarihleri (......ay/yıl) önce belirtililir. 

7.3- Yazılı Sınav 

Bilgi alanında ölçmeye yönelik olarak yapılacak bu sınav yılda en az bir kez 
yapılır. Bu sınava ....... dalında uzmanlığını almış ve Madde 6'daki şartları 
yerine getirmiş her aday ve son yıl asistanları  katılabilir. Sınav sonuçları yal-
nızca  sınava katılan adaya bildirilir. TTB-UDKK-UYEK'na ve diğer ilgili ku-
rumlara  kişilerin kimlik bilgileri açıklanmadan sınav sonuçları hakkında (katı-
lan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) genel bilgi verilir. 

Sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan sözlü/uygulama (NÖKS vb. gibi) 
sınava girmeye hak kazanırlar. Sınavın şekli ve kapsamı Sınav Komisyonu 
tarafından belirlenir. 

7.4- Sözlü/Uygulama Sınavı 

Uygulamaya yönelik, adayın klinik/laboratuvar uygulama, hasta yönetimi 
becerilerini ölçecek şeklinde yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava yazılı sınav-
da başarılı olan adaylar katılabilir. Sınav, oluşturulan jüri tarafından klinik 
problem çözmeye yönelik ve beceri ve tutum özelliklerini de içeren bir şekilde 
yapılır. Sınavın nesnel ve yapılandırılmış olması gerekir. Sınav sonuçları yal-
nızca  sınava katılan adaya bildirilir. TTB-UDKK-UYEK'na ve diğer ilgili ku-
rumlara  kişilerin kimlik bilgileri açıklanmadan sınav sonuçları hakkında (katı-
lan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) genel bilgi verilir. 

7.5-Yeterliliğin Belgelendirilmesi 

Yeterlilik belgelendirmesi tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Sınav 
sonucunda ''Yeterlilik Belgesi'' verilir. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır ve 10. 
yılın sonunda uygulanmaya geçilmişse “ yeniden belgelendirme” sürecine 
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dahil olunması özendirilir. Yeniden belgelendirme süreci başlayana dek ilk 
belgelendirme geçerlidir. 

7.6-Yeniden Belgelendirme 

Yeniden belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. 
Yeterlilik sınavını başaranlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirme sürecine 
dahil olmaya davet edilir (YENİDEN BELGELENDİRME SÜRECİ VE 
KURALLARI AYRI BİR YÖNERGE İLE BELİRLENECEKTİR). 

8-ÖZEL DURUMLAR 

8.1-Halen eğitim kurumlarında çalışmakta olan Prof., Doç., Kli-
nik/Laboratuvar.Şefi, Şef Yardımcıları ve ÖSYM'nin Şef ve Şef Yardımcıları 
için yaptığı Mesleki Bilgi Sınavında başarılı olan (Anadal/Yandal) uzmanları, 
bu iç yönergenin kabulünden sonra iki yıl içinde (Anadal/Yandal) Yeterlilik 
Kuruluna gerekli belgelerle başvurdukları takdirde sınav yapılmaksızın bir 
defaya mahsus ve yeniden belgelendirme süreci başlayana dek geçerli olmak 
üzere Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanırlar. Bu belgelerin sınavsız verildiği 
belgede belirtilir 

8.2-Yabancı bir ülkede.................uzmanlığını tamamlayan ve o ülkenin yeter-
lilik sınavına girmeye hak kazanan adaylar ..................uzmanlığı yeterlilik 
sınavına giriş şartlarına uygun olduklarını belgelendirdikleri takdirde sınava  
girmeye hak kazanabilirler. Bu adaylar için aranacak şartlar ve izlenecek kural-
lar Türkiye'de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynıdır. 

8.3-Bu yönerge................Derneği Yönetim Kurulunda kabul edildikten sonra 
Yeterlilik Genel Kurul üyelerine sunulur ve o tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

8.4-İlk yeterlilik sınavı bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç  
2 yıl içerisinde yapılır. İlk sınav yapılmadan önce Eğitim Kurumları ve Prog-
ramları Değerlendirme Komisyonu’nun eğitim programı geliştirme ve 
standarları belirleme çalışmalarını tamamlamış olması ve sınavlara başlamak 
için “olumlu” görüş bildirmesi gerekir. 

 

 

 

Teşekkür 

Yeterlilik Kurulu Yönergesi Taslağı hazırlama ve güncelleme komisyonu üyele-
ri Dr. Şerefnur Öztürk, Dr. Yalım Ateş, Dr. Haluk Ander, Dr. Haluk Türktaş, 
Dr. Oğuz Dicle’ye çok teşekkür ederiz. 
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TTB-UDKK’YA ÜYE OLAN VE ÜYELİK İÇİN 
BAŞVURAN DERNEKLERDEN BEKLENTİLER 

 I-AMAÇ:  

 Derneklerin amaçlarını net bir şekilde tanımlaması, üyelerinin uz-
manlık alanlarındaki  haklarının korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra der-
neklerin toplum yararını gözeten kuruluşlar olması gerektiği gerçeğinden yola 
çıkarak o uzmanlık alanında  topluma sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştiril-
mesinin de hedeflendiğinin belirtilmesi. 

 II- ETKİNLİK ALANLARI:  

 Derneklerin etkinlik alanlarının net bir biçimde tanımlanması 

a) Eğitim  

Uzmanlık eğitimi ve Yeterlilik Kurulları  

Sürekli Tıp Eğitimi/ Mesleki Gelişim Programları  

b) Sağlık Hizmeti  

O alanda koruyucu, tanı ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin 
standartlarının saptanması ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik ça-
lışmalar yapılması  

c) Toplum Sağlığı  

Toplumun eğitimi, o alandaki sağlık sorunlarıyla ilgili ulusal po-
litikaların belirlenmesi, insan gücü planlanması ve hastalıkların top-
lumsal maliyetleriyle ilgili çalışmalar yapılması  

d) Araştırma  

III- ETKİNLİK BİÇİMLERİ VE NİTELİKLERİ:   

 Etkinlik biçimlerinin tanımlanması  

a) Ulusal ve Uluslararası Kongreler gibi bilimsel etkinlikler 
düzenlenmesi 

b) Düzenli periyodik dergiler çıkarılması  

c) Bilimsel etkinliklerin TTB-STE kredilendirme sistemi içe-
risinde olması 
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d) Elektronik ortamın eğitim amaçlı etkin biçimde kullanıl-
ması (web, e-gruplar gibi )  

IV- SEÇİLME VE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ:  

a) Başta Yönetim Kurulu olmak üzere bütün kurulların oluşturulma ve ça-
lışma düzeninde demokratik ve katılımcı mekanizmalara özel bir önem ve-
rilmesi. 

b) Üyelerin genel kurullara katılımının sağlanması seçimli genel kurulla-
ra katılım oranlarında en az %50 katılım aranması Genel Kurulların 
Kongrelerde yapılması ( Yasa buna izin veriyor 8 Aralık 2001, 
24607sayılı yasa )  

c) 500’ün üzerinde üyesi olan derneklerin şube açması (böylelikle de-
mokratik katılımın geliştirilmesi ve üç büyük il dışında çalışan uzman-
ların da dernek etkinliklerine katılımlarının sağlanması ve  destek-
lenmesi)  

d) Eğitim kurumları dışında; Devlet, SSK Hastanelerinde çalışan ve özel 
hastanelerde çalışan ya da serbest hekimlik yapan hekimlerin hem 
genel üyelik anlamında hem de bu grupların dernek yönetim ve ka-
rar alma süreçlerine katılımlarının sağlanması için düzenlemeler ya-
pılması 

 ( genişletilmiş yönetim kurulu, özel çalışma grupları gibi)  

e) Üyeliklerin belli aralıklarla yenilenmesi ve güncelleştirilmesi  

f) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin (asistanların) dernek yönetim ve karar 
alma süreçlerine katılmalarının sağlanması (üyelik / yardımcı üyelik/ 
komisyon gibi  ) 

g) Dernek yönetimlerinin belirli sürelerde değişmesi, Yönetim Kurulu 
Başkanlarının 2 dönemden, üyelerinin 3 dönemden daha fazla gö-
rev almaması  

h) Etik komisyonlarının kurulması: Derneklerin kendi dallarında belli 
etik ilkeler geliştirmesi, STE etkinliklerinde bu ilkelere uyulması, he-
kim- endüstrisi ilişkileri, hekim-hekim, hekim-hasta ilişkileri, yayın 
etiği konularında kendi alanlarına özgü ilkeler geliştirilmesi ve bunla-
rın uygulanmasının sağlanması. 

i) Derneklerin her  yıl bütçelerinin en az %25’ini eğitim ve araştırma 
etkinliklerine ayırması  

IV- ÜYELERİN NİTELİKLERİ:  

O dalın temsiliyeti bakımından ilgili uzmanlık dalındaki uzman he-
kimlerin en az %50’sinin üye kaydedilmesi. 
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SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNDE 
UYULMASI BEKLENEN İLKELER VE ETİK 

KURALLAR 

 Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu 
çatısı altında toplanmış bulunan uzmanlık dernekleri, yapacağı endüstri des-
tekli tüm bilimsel etkinliklerde  aşağıdaki ilkelere uymayı kabul ederler: Bu 
ilkeler tıp uygulamaları ile ilgili bilimsel etkinlik düzenleyen diğer kurum ve 
kuruluşlara da önerilmektedir. 

1. Endüstri-hekim ilişkilerinde saydamlık, kurumsal ilişki, ve eği-
tim etkinliğinin amacı dışında bir destekte bulunulmaması 
ilkeleri geçerli olmalıdır. 

2. Bilimsel toplantıları gerçekleştiren düzenleme kurulları, her etkinlik 
sonrasında bütçe gelir ve giderlerini kendi yayın organında yayınlar 
veya dernek Genel Kurulu toplantısında açıklar. 

3. Bu bütçe içerisinde Düzenleme Kurulu’na yapılan kurumsal destek-
ler, katılımcılara verilen burslar, katılımcıların ve refakatçılarının ne 
kadarının endüstriden bireysel destekle katıldıkları açıkça belirtilir. 

4. Düzenleme Kurulu, etkinliğin uygun yer, biçim ve düzeyde olmasını 
sağlar. Sosyal program toplantıya ilgiyi yoğunlaştırma amacıyla çeki-
liş, lüks eğlence ya da abartılı dinlenceye yönelik düzenlemeleri 
içeremez. 

5. Bilimsel toplantıların yapıldığı salon ve mekanlarda endüstri tanıtı-
mına yönelik herhangi bir araç ya da işaret bulunamaz. 

6. Bilimsel toplantıların katılım ücreti her yılın Ocak ayında belirlenen 
1.dereceden 4. kademe uzman hekim net maaşının üçte birini 
geçemez. 

7. Kongre kayıt ücretleri Türk Lirası (TL.) üzerinden belirlenecektir. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 
UZMANLIK DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU 
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TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYLARI 
SONUÇ BİLDİRGELERİ 
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I. TIPTA UZMANLIK EĞİTİM KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ  
27 Şubat 1994, İstanbul  

•  Temel sağlık hizmetlerine öncelik vermeyen ve kaynak tahsis etme-
yen politikalar, hekimlerin genel pratisyenlikten uzmanlığa doğru ka-
çış isteğini giderek artırmaktadır.   

•  Uzmanlık eğitiminin tüm kademelerindeki karar, yürütme ve denet-
leme mekanizmalarına yön veren politikalarda hekimlik mesleğinde-
ki bilgi beceri birikimine giderek daha az önem verilmekte, konunun 
gerektirdiği özen gösterilmemektedir.   

•  Yönetim kademelerine hakim olan bu tutum, esas işlevi tıbbın belli 
alanlarda bilgi beceri kazandırmak olan uzmanlık eğitiminin bütünü-
nü olumsuz yönde etkilemekte ve ülkemizdeki tıp ortamını tahrip 
etmektedir.   

•  Ortalama mesleki nitelik düzeyi düşerken, ciddi istihdam sorunları 
hızla gündeme girmekte ve mesleki etik değerler erozyona uğramak-
tadır.   

•  Çeşitli uzmanlık alanlarında nitelikli bir eğitici birikiminin olduğu ül-
kemizde, tıpta uzmanlık eğitiminin ortalama niteliğinin düşük olması 
kabul edilmez bir durumdur.   

•  Karar organizasyon ve denetleme mekanizmalarının halen Sağlık 
Bakanlığı ve YÖK tarafından yönetildiği tıpta uzmanlık eğitiminin ni-
telik ortalamasını ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeye 
yükseltmek, bir dizi karmaşık sorunun çözümüne bağlı görünmekte-
dir.   

•  Tıpta uzmanlık eğitiminin ciddi sorunlarını adım adım çözebilmek, 
uzmanlık eğitiminin çeşitli kademelerinde fiilen yer alan ve sonuçla-
rından doğrudan etkilenen tüm tarafların söz ve karar sahibi olarak 
katılacakları geniş bir işbirliğini gerektirmektedir.   

•  Uzman hekimlikteki niteliğin yükseltilmesi, eğitimin standartlarının, 
hükümetlerden doğrudan etkilenmeyen bir ulusal kurum tarafından 
belirlenip denetlenmesine bağlı görünmektedir.   

•  Tıpta uzmanlık eğitiminde reform yapılması şikayet etmekten daha 
fazla şeylere ihtiyaç göstermektedir.   

•  Uzmanlık eğitiminde hekimler arasında bir fikir birliğinin oluşması 
ile bu Kurultay'da güçlü bir adım atılmış olmakla beraber, bu yönde-
ki çabanın artırılması gerekmektedir.   
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•  Üzerinde birleşilen fikirleri uygulamada hekimler arasında yaygın bir 
kararlılık, irade ve bu iradeye dayanarak sürekli bir programı uygu-
lamak gerekmektedir.   

•  Uzmanlık eğitiminin tüm kademelerinde, siyasi müdahaleden etki-
lenmeyen bir karar mekanizmasının ve özerkleşmenin kendiliğinden 
oluşmasını beklemek gerçekçi görünmemektedir.   

•  Bu durum gözönüne alınarak, 27 Şubat 1994 Tıpta uzmanlık Eğiti-
mi Kurultay'ı sonuçlarını izlemek ve bu alandaki çalışmaları gerçek-
leştirmek üzere;   

  Tıpta Uzmanlık Dernekleri, Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı ve 
SSK Eğitim Hastaneleri ve Tıp Fakültelerinin saptanacağı temsilcilerden olu-
şan "Tıpta Uzmanlık Kurulu" oluşturması ve bu kurulun sekreterliğini Türk 
Tabipleri Birliği'nin yürütülmesi benimsenmiştir.   
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II. TIPTA UZMANLIK KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ  
18 Şubat 1995, Ankara  

•  Sağlık Bakanlığı'nın ilgili tarafların yeterli katılımını sağlamadan ö-
nerdiği tüzük değişikliği, olumlu noktalar içermekle birlikte çağdaş 
gereksinimlere yanıt verecek köklü değişimleri ve yeni düşünceleri 
içermektedir.   

•  Tıpta uzmanlık eğitimindeki sorunların adım adım çözülebilmesi, bu 
alanın temel standartlarının hükümetlerin doğrudan kontrolünde ol-
mayan bir ulusal otorite tarafından belirlenmesini ve denetlenmesini 
gerektirmektedir.   

          Ülkemizde tıpta uzmanlık eğitimi veren kurumları (Üniversiteler, Sağlık 
Bakanlığı ve SSK'ya bağlık eğitim  hastaneleri, GATA) bağlayıcı, karar alma 
ve denetleme yetkisine sahip, idari, bilimsel ve mali özerkliği olan bir ulusal 
otoritenin (Tıpta Uzmanlık Kurulu) oluşturması gerekmektedir.   

•  Bu kurulda, tıpta uzmanlık eğitiminin tarafları olan Tıp Fakülteleri, 
Sağlık Bakanlığı ve SSK Eğitim Hastaneleri, Türk Tabipleri Birliği ve 
Uzmanlık Dernekleri eşit dengede ve demokratik katılımı güvenceye 
alacak bir yöntemle temsil edilmelidir. Kendi başkanını kendi seçmeli 
ve belli aralıklarla çalışma devamlılığını bozmayacak şekilde yeni-
lenmelidir.   

•  Kurultay, Sağlık Bakanlığı tüzük taslağında yer alan ve "özel sağlık 
kurumlarına uzmanlık eğitimindeki karar ve denetim organlarının 
özerkleşmesi ve belli bir hazırlık döneminden sonra ele alınmasını, 
bugünkü koşullarda tüzük taslağının tümüyle çıkarılmasını oybirliği 
ile karara bağlamıştır.   

•  Bu temel ve vazgeçilmez ilkeler ışığında TTB tarafından Sağlık Ba-
kanlığı tüzük taslağı üzerinde yapılan tüzük değişikliği önerileri genel 
hatlarıyla oybirliğiyle kabul edilmiş, Kurultay'da benimsenen görüşler 
ve bu değişiklikler doğrultusunda yeni bir tüzük hazırlanması konu-
sunda TTB'ye tam destek verilmesi karara bağlanmıştır.   

•  UEMS (ATUB)'a üyelik ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili konu-
larda tıpta uzmanlık derneklerinin aktif katılımının sürmesi ve bu 
derneklerle olan bağların güçlendirilerek ve daha yaygınlaştırılırak 
devamı için TTB-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu'na tam 
yetki verilmesi karara bağlanmıştır.   
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III. TIPTA UZMANLIK KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ  
30-31 Mart 1996, İstanbul  

•  Tababet Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı ile ilgili olarak 2 Mart 1996 gün 
toplanan TTB-UDKK'nun tüzükle ilgili aldığı kararlar esas olarak be-
nimsenmiştir.  

•  Tüzük hakkında Kurultay'a gelen çok sayıda yazılı rapor ve sözlü gö-
rüşler aşağıdaki noktalarda görüş birliği içindedir:  

 a)Tababet Uzmanlık Kurulu'nun oluşumu hakkında;   

  SSK ve Sağlık Bakanlığı'nın kurullarda bulunduracakları üye sayısı 
toplamı aynı kalmakla birlikte iki kurum arasındaki dağılım, eğitim birimleri ve 
eğiticilerin sayısı  dikkate alınarak belirlenmelidir.   

 Eğitim hastaneleri ve tıp fakültelerinin gönderecekleri üyeler, eğitici 
niteliği sahip hekimler tarafından, yine eğiticiler arasından seçimle belirlenme-
lidir.  Kurul ve komisyonlara üye gönderecek eğitim kurumlarının belirli bir 
süredir uzmanlık veriyor olması koşulu getirilmelidir.   

 Kurullarda GATA,her bir tıp fakültesi ile eşit hukuka sahip olarak 
temsil edilmelidir.   

 Tababet Uzmanlık Kurulu'nda Sağlık Bakanı ve Bakanlık bürokratlarının 
ayrıcalıklı bir hukuku olmamalıdır.   

  b)Kurul'un aldığı kararlar tüm eğitim kurulları için bağlayıcı olmalı, 
bunu engelleyen yasalarda gerekli değişiklikler yapımalıdır.   

 c)İstisnasız bütün eğitimcilerin bireysel performanslarının denetlen-
mesi gereklidir. Bununla ilgili yöntem ve ölçütlerin Tababet Uzmanlık Kurulu 
tarafından geliştirilmesi benimsenmektedir. Bu değerlendirme ve denetimin tıp 
fakültelerindekiler dahil tüm eğitimcileri kapsaması için gerekli yasal değişiklik-
ler yapılmalıdır.   

 d) Şef ve şef yardımcılığı sınavları uygulamasındaki esaslar Tababet 
Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenmelidir.   

 e) Tababet Uzmanlık Kurulu ve diğer iki komisyonun eğitim kurum-
larına yetki verme ve denetleme esaslarını belirleyecek yönetmeliklerin oluştu-
rulması ve uygulamaya geçilmesini takiben özel sağlık kuruluşlarına eğitim 
verme yetkisi gündeme gelebilir. Bunlar halen gerçekleşmediği için özel sağlık 
kuruluşlarına Bakanlıkça eğitim yetkisi veren madde Tüzük Tasarısı'ndan 
çıkarılmalıdır.   

 f) Asistanlığa giriş sınavı bu haliyle yapılmalı, ihtiyaçlar gözetilerek 
Tababet Uzmanlık Kurulu tarafından geliştirilmelidir.   
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 g) Asistan yeterlilik sınavı bir hazırlık döneminden sonra uygulanma-
lı, yeterlilik ve uzmanlık sınavının esasları Tababet Uzmanlık Kurulu tarafından 
belirlenmelidir.   

 h) Tüzük yürürlüğe girdiği tarihte asistan olanlar, ancak isterlerse bu 
Tüzük hükümlerine tabi olmalı, kazanılmış haklar korunmalıdır.   

 ı) Kurultay'a gelen çok sayıda yazılı ve sözlü giriş, ek çizelgede belir-
lenen ana dallar, yan dallar, rotasyonlar ve bunların süreleri ile ilgili hükümle-
rin sakıncalar taşıdığı noktasında görüş birliği içindedir. Bu görüşler  değerlen-
dirilerek TTB-UDKK’nın ilk toplantısında bu konuda alınacak kararlar Tüzüğe 
dahil edilmelidir.   

 i) Geçici maddelerle belirlenen aile hekimliği, ana dallar ve yan 
dallarla ilgili tasarı hükümleri uygulamada önemli sakıncalar doğuracağından, 
bu konu da TTB-UDKK'nın söz konusu toplantısında karara bağlandıktan 
sonra ele alınmalı, bu haliyle Tüzük'ten çıkarılmalıdır.   

  Kurultay, uzmanlık eğitimi sırasında eğitim hastaneleri ile tıp fakülte-
leri arasında işbirliği yapılması ve afiliyasyon için her iki kurumun haklarını 
koruyan bir işleyiş sağlanmasını benimsemektedir.   

•  Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, alınan kararların ve kurultay'a ge-
len görüşlerin TTB tarafından Yüksek Sağlık Şurası'na, Sağlık Ba-
kanlığı ve yetkili mercilere ivedilikle iletilmesini kararlaştırmıştır.  

          Kurultay üyeleri, tıp fakülteleri, eğitim hastaneleri, uzmanlık dernekleri 
ve TTB arasındaki bu sıcak işbirliğinin yeni kurultaylar ile sürdürülmesini 
kararlaştırmıştır.   
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  IV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ  
14 Aralık 1997, İstanbul  

 1. Sağlık Bakanlığı, "Yüksek Öğretim Kurulu ve Türk Tabipleri Birliği 
arasındaki uzlaşının ürünü olan yeni "Tababet Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı" tam 
beş ay önce Danıştay incelemesinden geçmiştir.   

 2. Yıllardır özlemi duyulan tıpta uzmanlık eğitimi ortamının kapılarını 
aralayacak olan bu metnin 5 aydan beri Sağlık Bakanlığı tarafından " sümen 
altında" tutulması dolayısıyla Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılamamış ve 
yürürlüğe girememiş olması hekim kamuoyunda düş kırıklığı yaratmaktadır.   

 3. Tüzüğün geciktirilmesi, bu tüzüğe bağlı olarak hazırlanacak yeni 
yönetmelikleri de gündem dışı bırakmaktadır.   

 4. Yürürlükteki yönetmeliği şef ve şef yardımcılığı sınavını yeniden 
düzenleyen biçimine uygun mesleki bilgi sınavlarının hala açılamamış olması 
bir başka güvensizlik kaynağıdır.   

 5. Uzmanlık eğitimi sırasında karşılaşılan başlıca sorunlar, uzmanlık 
eğitiminin niteliği ile ilgili sorunlardır. Bunun en önemli nedeni eğitimin asgari 
standartlarının belli olmamasıdır. Bu konuda ilk adımları atabilecek komisyon 
ve kurullar, yürürlüğe henüz giremeyen tüzükte bulunmaktadır. Tüzüğün 
geciktirilmesi, niteliğin değerlendirilmesini ve denetimi de önlemektedir.   

 6. Eğitim görenlerin değerlendirilmesi ve yeterliliklerinin ölçülmesine 
ilişkin düzenlemelerin yanısıra eğiticilerin yeterliliklerinin değerlendirilmesi 
konusu da ilgili kurul ve komisyonlarda ele alınmalıdır.   

 7. Yeterlilik kurulları, resmi bir düzenlemeyi beklemeden uzmanlık 
dernekleri bünyesinde oluşturulmalıdır.   

 8. Uzmanlık dernekleri, düzenledikleri, ulusal kongrelerin ilk gününü 
o dalın eğitim ve planlama çalışmalarına ayırmalıdır.   

 9. Yeterlilik kurullarının ulusal kongreler sırasında oluşturulmasını 
sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.   

  10. Yeterlilik kurullarınca hazırlanacak taslaklar, o uzmanlık dalında-
ki tüm hekimlerin görüş ve eleştirilerine açıldıktan sonra kesinleştirilmelidir.   

 11. Biran önce "sağlıkta insan gücü planlaması" yapılmalı, ülke ge-
reksiniminden fazla sayıda hekim ve uzman hekim yetiştirilmemelidir.   

 12. Var olan tıp fakültelerinin yetiştirdiği hekim sayısı yeterlidir. Yeni 
tıp fakültesi açılmamalıdır. Vakıflarca açılan ve yeni devlet üniversitelerine 
bağlı tıp fakültelerinde alt yapı ve öğretim kadrolarının yetersizliği nedeniyle 
mezuniyet öncesi tıp eğitiminin verilmesi sakıncalıdır. Buralarda uzmanlık 
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eğitimi kesinlikle verilmemelidir. Üniversite dışı eğitim hastanelerinde de alt-
yapı öğretim kadrosu yetersizliği varsa bunlar en kısa sürede giderilmelidir.   

 13. Özel eğitim kurumlarının eğitici açıklarını devlet üniversitelerinin 
kadrolarından karşılama girişimleri devlet üniversiteleri aleyhine sonuçlar 
doğurabilecektir.   

 14. Gerek üniversite gerekse üniversite dışı eğitim hastanelerinde 
eğitim, araştırma ve verilen sağlık hizmeti düzeyini yükseltecek çalışmalar 
birlikte ele alınmalıdır.   

 15. Üniversite dışı eğitim hastanelerindeki uzmanlık eğitimi çalışma-
ları, üniversitedeki eğitimle birlikte ortak bir çatı altında ele alınmalıdır.   
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V. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ  
12 Haziran 1999, Ankara  

 1- Eğitim kurumlarında tam süre çalışma özendirilmeli ve yarı za-
manlı çalışanların eğitime katkısı arttırılmalıdır.   

 2- Eğitim kurumları arasında (Üniversite, Sağlık Bakanlığı, SSK,) 
minimum standartlar belirlenmeli ve bilimsel etkinlikler açısından işbirliği 
yapılmalıdır.   

 3- Üniversitelerdeki doçentlik sınavları, eğitim hastanelerindeki Şef, 
Şef Yardımcılığı sınavları ile birlikte merkezi olarak yapılmalıdır.   

 4- Eğiticiler arasında eşdeğerlilik sağlanmalıdır.   

 5- Eğitim kurumlarının belli bir eğitim programı oluşturmaları ve 
açıklamaları sağlanmalıdır.   

 6- Eğiticilerin performansının değerlendirilmesi (yıllık raporlar ile) 
sağlanmalıdır.   

 7- Uzmanlık eğitimi sırasında Dernekler ve TTB kanalıyla ölçme ve 
değerlendirmeye yönelik ara sınavlar yapılmalıdır.   

 8- Tababet Uzmanlık Kurulu'nun göreve çağrılarak eğiticiler ve ku-
rumlar denetlenmelidir.   

  9- Uzmanlık eğitiminde nitelik artışı sağlanmalıdır.   

 10- Özlük haklarında standardizasyon sağlanmalı ve eğitim hastane-
lerinde çalışan eğiticilere de tıp fakültelerindekiler gibi eğitim tazminatı veril-
melidir.   

 11- Eğitim veren hastanelerin yıllık akreditasyonu (kredilendirilmesi) 
sağlanmalıdır.   

 12- Uzmanlık eğitimi asgari standartları sağlayan tıp fakülteleri has-
taneleri ve kamu  hastanelerinde yapılmalı, bu standartları belirlenen sürede 
tamamlanamayan kurumların  (Tıp Fak. veya Eğitim hast.) eğitim yetkileri 
iptal edilmelidir.   

 13- Eğitim hastanelerindeki eğiticiler tıp fakültelerindeki eğitim kad-
roları ile aynı özlük haklarına kavuşturulmalıdır.   

 14- Gerek tıp fakülteleri gerekse eğitim hastanelerinde eğitici olarak 
atanacaklarda eğitici formasyonu aranması ve eğiticilerin eğitiminin sağlan-
ması gereklidir.   
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 15- Aile hekimliği ihtisası için Sağlık Bakanlığı hastanelerinde de 
mesleki bilgi sınavında başarılı olma koşulunun aranması gerekmektedir.   

 16- Eğitim hastanelerinin başhekimleri belirli bir süre için eğiticiler 
tarafından seçilen adaylar arasından atanmalı, eğitim hastaneleri Yönetim 
Kurulu tarafından yönetilmelidir.   

 17- Eğitim hastaneleri yükseköğretim statüsüne kavuşturulmalıdır.   

 18- Eğitim etkinlikleri ve kazanılan becerileri belgelendiren uygulama 
defterlerinin (log book) her alan için ilgili derneklerce hazırlanması gerekmek-
tedir.   

 19- Eğitim veren her kurumda "Tıp Eğitimi Birimi veya Anabilim 
Dalı" kurulmalı ve Tıp Eğitimi birimleri mezuniyet sonrası eğitimi kapsamalı-
dır.   

 20- Yeterlik (board) kurullarının iç yönerge taslağı tartışılarak kabul 
edilmiştir.   
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VI. TIPTA  UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 
4-5 Kasım 2000, İzmir 

 6. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 4-5 Kasım 2000 günlerinde İzmir 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılmış, Kurul-
tay’a;  

·       Dokuz Eylül, Ege, İstanbul, Ondokuz Mayıs Üniversiteleri Rektörleri;  

·      Sağlık Bakanlığı Müsteşarı;  

·      YÖK Başkan Danışmanı;  

·     Türk Tabipleri Birliği Başkanı ve yöneticileri, Ankara, Balıkesir, Bursa, 
İstanbul ve İzmir Tabip Odası Başkanları, Adana, Ankara, Aydın, İstan-
bul, İzmir,  Samsun Tabip Odaları yöneticileri, 

·     Adnan Menderes, Celal Bayar, Dokuz Eylül, Edirne, Ege, Gazi, Hacette-
pe, Süleyman Demirel Tıp Fakülteleri Dekanları; Ankara Tıp Fakültesi 
Dekan Yardımcıları;  

·     TTB-UDKK Başkan ve üyeleri, 

·     İzmir İl Sağlık Müdürü; Ankara Dr. Sami Ulus ve İzmir Atatürk Eğitim 
Hastanesi Başhekimleri, 

·      23 tıp fakültesi ile 30 eğitim hastanesinin eğiticileri; 35 uzmanlık derneği-
nin başkan ve temsilcilerinin aralarında yer aldığı 324 eğitimci, uzmanlık 
öğrencisi ile basın mensupları katılmıştır.  

Kurultay’da iki gün boyunca “Eğitim hastanelerindeki yeni düzenlemeler, 
şeflik sınavları”, “Tıpta Uzmanlık Tüzüğü konusundaki gelişmeler” ve “Tıp 
Kongreleri” konuları delegelerin aktif katılımıyla ele alınmış, aşağıdaki kararla-
ra varılmıştır: 

6. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı,  

1-     1994 yılından bu yana çok taraflı ve geniş katılımlarla gerçekleşen 
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarının sonuç ve kararlarını dikkate almayan 
yasal düzenlemelerin, şura ve toplantıların “demokratik katılımcılık” ve “bilim-
sellik” ilkelerini gözardı eden, eksik ve meşruluğu tartışmalı yaklaşımlar olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini,  

2-     Ülkemizin gereksinimlerine uygun sayı ve nitelikte, tıptaki gelişmeleri 
dikkate alan uzman hekimlerin yetiştirilmesi, eğitim kurumlarının bu açıdan 
yeniden düzenlenmesi amacıyla uzun yıllar boyunca uzmanlık dernekleri, 
TTB, Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün katkılarıyla oluşturulduktan sonra 1997 
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yılında Danıştay’ca onaylanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı’nın bir an önce 
yürürlüğe girmesi gerektiğini,  

3-     Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler ile birlikte meslek kuruluşlarımız olan 
Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık derneklerinin uzmanlık eğitimi konusunda 
söz ve karar sahibi taraflar olarak kabul edilmesi gerektiğini,  

4-     Uzmanlık eğitiminin önemli bir kısmını gerçekleştiren tıp fakülteleri dışın-
daki eğitim hastanelerindeki düzenlemelerin politik müdahalelerden uzak 
olarak gerçekleşmesi, tüm eğitim hastanelerinde (üniversiteler ve diğer eğitim 
hastaneleri) eğiticilerin belirlendiği sınavların şeffaflık, hak eşitliği ve bilimsellik 
ölçütleri içinde yapılmasının önemini vurgulayarak Sağlık Bakanlığı’nın mes-
lek kuruluşları ve eğitim hastanelerinden gelen eleştiri ve önerileri dikkate 
almadan, sınav sistemini geriye götüren ve Sağlık Bakanlığı Merkez Yönetimi-
ne “sınırsız ve keyfi” yetki kullanma olanağı veren 12.8.2000 tarihli Yönetme-
lik Değişikliği’nin bu hastanelerdeki uzmanlık eğitimi ve sağlık hizmetini olum-
suz yönde etkileyeceğini,  

eğitimle ilgili taraflara ve kamuoyuna duyurmayı kararlaştırmıştır.   

6. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı,  

5- Tıpta Uzmanlık Tüzüğü konusunda reform niteliğinde düzenlemeler yapıla-
na kadar, uzmanlık eğitiminin niteliğini arttırmaya yönelik olarak “asistan 
karnesi ve eğitim programları hazırlanması”, “yeterlilik kurulları ve sınavlar”, 
“eğitim birimlerinin ziyaretleri”, “sürekli tıp eğitimi ve kredilendirme” konula-
rında  uzmanlık derneklerimiz ve TTB’nin eğitimin diğer tarafları ile temas 
halinde bugüne kadar yürüttükleri çalışmaları daha yaygın ve yoğun olarak 
sürdürmelerini, böylece bu alandaki fiili etkinliklerini ve ağırlıklarını arttırmala-
rını tavsiye etmeyi, 

6-Tıp kongrelerinin ülkemizin sağlık gereksinimlerini dikkate alarak, hekimlerin 
tıptaki gelişmeler konusunda sürekli ve yaygın eğitimi hedefiyle, etik ilkeler 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi için; “tıp kongrelerinin düzenleme ve gerçek-
leşmesi sırasında dikkate alınması gereken hedefler, ilkeler ve etik kurallar” ile 
ilgili bir yönerge hazırlamak üzere Prof. Dr. Berna Arda, Prof. Dr. Semih 
Baskan, Prof. Dr. Feyza Erkan, Prof. Dr. İskender Sayek ve Prof. Dr. Şadi 
Yenen’den oluşan bir komiteye görev vererek, hazırlanacak taslak metninin 
uzmanlık derneklerinin görüşüne açılarak TTB-UDKK Genel Kurulu’nda kara-
ra bağlanmasını tavsiye etmeyi kararlaştırmıştır. 
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VII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ RAPORU 
1-2 Aralık 2001 - İstanbul 

VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-2 Aralık 2001 günlerinde İs-
tanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi salonlarında toplandı. Kurultay'a 
Türk Tabipleri Birliği Başkanı, tıp kökenli rektörler, Sağlık Bilimleri Eğitim 
Konseyi Başkanı, TTB ve tabip odalarının başkan ve yöneticileri, uzmanlık 
derneklerinin yöneticileri, tıp fakültesi dekanları, eğitim hastanelerinin  başhe-
kimleri, üniversite öğretim üyeleri, eğiticiler ve asistanlardan oluşan 326 kişi 
katıldı. 

Avrupa Cerrahi Board (Yeterlik Kurulu) Başkanı Prof. Dr. Jacques 
Gruwez "Avrupa'da uzmanlık eğitiminin standardizasyonu" ve "Avrupa'da 
eğitim birimlerini ziyaret uygulamaları " başlıklı iki konferans verdi.Kurultay'da 
sunulan uzmanlık eğitimi 2001 anketi ve asistan anketinin sonuçları tartışıldı. 
Kurultay'da beş ana konuda oluşturulan çalışma gruplarındaki tartışmaların 
ardından hazırlanan raporlar özetle aşağıda sunulmaktadır. 

A- UZMANLIK EĞİTİMİ 2001 ANKETİ 

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinde 
bulunan 450 eğitim birimindeki insangücü, altyapı, fizik kapasitelerine ait 
verileri içeren anketin uzmanlık eğitimi konusundaki ülke gerçeklerini sapta-
mada önemli bir adım olduğunda birleşilmiştir. Türkiye'deki tüm eğitim birim-
lerine uygulanması, eksikler tamamlanarak veriler gözden geçirildikten sonra 
basılı hale getirilmesi benimsenmiştir. 

Kurultay'a sunulan anket sonuçları, eğitim kurumlarının altyapı ola-
nakları, insangücü ve eğitim materyalleri arasında önemli farklar olduğunu 
göstermektedir. Eğitimin standardize edilebilmesi için birimlerde asgari koşul-
ların sağlanmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. İstanbul'da anketin uygu-
landığı eğitim birimlerinin yarısında asistan karnesi ve ara sınav uygulaması-
nın başlatılmış olması memnuniyet uyandırmıştır. 

B- ASİSTAN ANKETİ 

İstanbul'da tıp fakülteleri, SSK ve Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde e-
ğitim gören 1018 asistan arasında uygulanan anket, asistanların uzmanlık 
eğitimi ile ilgili değerlendirmeleri ve eğitimden beklentileri konusunda önemli 
bilgiler sunmaktadır. 1996 yılında yapılan ankete göre eğitim birimlerinde ara 
sınav ve asistan karnesi uygulamasının yaygınlaştığı görülmektedir. Asistanla-
rın eğitimden memnuniyet dereceleri tıp fakülteleri ve diğer kurumlar arasında 
belirgin farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Asistanların kendi eğitim süreçleri 
hakkında söz sahibi olmaları özendirilmelidir. 
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Asistanların tıpta uzmanlık eğitimi kurultaylarına katılımı yönündeki 
çabaların artırılmasının önemine dikkat çekilmiştir. 

C- AKADEMİK YÜKSELTMELER VE EĞİTİCİLERİN 
BELİRLENMESİ 

Tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerindeki eğiticilerin belirlenmesi ko-
nusunda sorunlar yaşanmaktadır. Yardımcı doçentlik uygulaması, doçentlik 
yönetmeliği değişiklikleri, şef ve şef yardımcılığı sınavları ile ilgili gelişmeler 
Kurultay'da da çeşitli yönleriyle tartışılmıştır. 

Şeflik sınavlarında kullanılan son kriterlerin yetersiz ve tartışmalı ol-
duğuna dikkat çekilmiştir. Yabancı dil ve mesleki bilginin ölçüldüğü merkezi 
bir sınav uygulamasının nesnel ölçütlere en yakın yöntem olduğu konusunda 
birleşilmektedir. 

Akademik unvan isteğinin, eğitim arzusu ve iyi hekimlik ilkelerine 
dayanması gerektiği vurgulanmalıdır.  Akademik ünvanlar, eğitim kurumları 
dışında kullanılmamalıdır. 

Halen görevdeki eğiticilerin yeni yetişen eğiticilere her yönü ile örnek 
olmalıdır. 

Kurultay katılımcıları "ideal eğitici"de beklenen özellikleri şu şekilde sırala-
mıştır: Bağımsız ve özgün düşünceye sahip, eğitici eğitimi almış, düşündü-
ğünü  söyleyen, toplumla iletişim içinde olan, üreten, mutlaka denetlenen, 
eğitilenlerce değerlendirilen örnek kişiler olmalıdır. Ancak eğiticilerin ça-
lışma süreleri ve özlük hakları da belirlenmiş olmalıdır.Eğiticiler belirlenir-
ken dış yayınlar yanında anadilde de nitelikli yayınlar yapılması teşvik e-
dilmelidir. Bu amaçla ülkemizde sayıca fazla olan dergilerin, nitelik olarak 
da iyileştirilmelidir. Türk Tıp Dizini  

oluşturulması çalışmaları sürdürülmeli ve yerli yayınlar kategorize edilmelidir. 

D- EĞİTİM KURUMLARI VE BİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bir eğitim kurumunda temel standartlar; yeterli yatak kapasitesi, eği-
time uygun altyapı ve ortam, yeterli materyal ve hasta sayısıdır.Eğitimin so-
nuçları ölçülmeli, kişisel-kinik performans ve davranışlar değerlendirilmelidir 

İçerik, eğitici, alt yapı, hizmet kalitesi, değerlendirme ve çıktının ta-
nımlanması konularında standartlar belirlenmelidir. Standartlar saptanmadan 
önce ortak bir dil oluşturulmalıdır. 

Tüm uzmanlık dernekleri yeterlik kurullarını hızla oluşturmalı, uz-
manlık eğitiminin denetimi dernekler tarafından yapılmalıdır. Her uzmanlık 
derneğinden iki kişi katılımıyla UDKK Eğitim Kurumları Değerlendirme Ko-
misyonu oluşturulması önerilmektedir. 
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Bu başlık altında bir araya gelen Çalışma Grubu çalışmalarını 1 yıl 
boyunca sürdürmeyi ve çalışmanın sonuçlarını 8. Tıpta Uzmanlık Eğitimi 
Kurultayı'na sunmayı kararlaştırmıştır. 

Çalışmanın kapsamı içerisinde aşağıdaki konularda 4 alt grup kurulmasına 
karar verilmiştir: 

1. Alt yapı standartlarının saptanması (Fiziksel, insan kaynakları –eğitici sayısı 
vb-) 

2. Süreçler için standartların saptanması: (Eğitim programı, kurum içi ve dışı 
rotasyonlar, asistan karnesi vb) Bilgi; beceri; davranış-tutum açılarından 

3. Çıktılar için standartların saptanması (Süreç içi ve süreç sonu değerlendir-
me): Bilgi; beceri; davranış-tutum açılarından 

4. Değerlendirmede kullanılabilecek yöntemlerin belirlenmesi ve bu konuda 
öneri hazırlanması. 

E- UYGULAMA REHBERLERİ 

Rehberlerin başlıca amacı; hekimleri daha iyi uygulamalara yönlen-
dirmek, hasta bakım hizmetinin kalitesini yükseltmek, hekimler ve sağlık ku-
rumları arasında uygulama farklılıklarını azaltmaktır. Kurultay katılımcıları 
rehberlerin hekimler açısından tavsiye niteliğinde olduğunu özellikle vurgula-
maktadırlar. Uygulama rehberleri aynı zamanda hekimin sürekli eğitimi, de-
ğerlendirilmesi yanında kısıtlı kaynakların etkin kullanımına yaramaktadır. 

Rehberler hazırlanırken yüksek mortaliteye ve yaygın morbiditeye, 
gereksiz harcamalara yol açan konular arasında en öncelikli olanlar seçilmeli-
dir.Diğer ülkelerdeki uygulamalarda olduğu gibi bilimsel verilere dayanmalı ve 
hazırlama ekiplerine değişik konulardan uzmanlar ve birinci basamak hekimle-
ri yer almalıdır. Tıp Eğitimi bu rehberlere göre gözden geçirilmelidir. 

Uygulama Rehberleri hazırlanırken Sağlık Bakanlığı, SSK, Özel Si-
gortalar, TTB-UDKK ve Uzmanlık Dernekleri arasında İşbirliği ve eşgüdüm 
sağlanmalıdır.Rehberlerin geliştirilmesi ve uygulamasının hiçbir aşamasında 
endüstri yer almamalıdır. 

F- ASİSTAN KARNESİ 

Tıpta uzmanlık öğrencilerinin/asistanların uzmanlık eğitimi boyunca 
alanlarında ve rotasyonlarda gerçekleştirdikleri teorik ve pratik eğitsel etkinlik-
leri düzenli olarak kaydetmeleriyle oluşan asistan karnesinin, uzmanlık eğitimi 
programının temel bileşenlerinden biri olduğu görüşü kabul edildi. 

Bu bilgilerin kaydedilmesinin uzman olmak için sağlanması gereken 
asgari standartların belirlenmesinde ve daha sonraki uygulamalarda tıpta 
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uzmanlık öğrencisinin/asistanın belirlenmiş asgari standartları yerine getirmiş 
olmasının aranması görüşü benimsendi. 

Bu açıdan bilgilerin doğruluğunun çok önemli olduğu; karne sahibi-
nin ve onaylayan kurumun bilgilerin doğruluğundan sorumlu tutulması gerek-
tiği görüşü benimsendi.Bu çerçevede, sözü geçen bilgilerin kaydedileceği 
asistan karnelerinin/eğitsel etkinlik kayıt defterlerinin içeriklerinin ortak olabil-
mesini sağlamak amacıyla uzmanlık derneklerinin örnek karneler hazırlaması 
ve bunları ülkedeki uzmanlık eğitimi veren bütün kurumların yararlanımına 
sunması görüşü benimsendi. 

Asistan karnesi uygulamaları değerlendirilmiş ve asistan karnelerinin 
bazı ilkelere göre uzmanlık dernekleri tarafından hazırlanması benimsenmiş-
tir:Asistan karnelerinin içerik ve biçim olarak asgari standardizasyona hizmet 
etmesi, ancak kurumsal farklılıkların yansıtabilmesine uygun olması görüşü 
benimsendi. Farklı kurumların farklı eğitim programlarının olduğu; bunların  

kaydedilmesinde de kurumlar arasında farklar olabileceğinin göz önünde 
bulundurulması gerektiğine dikkat çekildi. 

Asistan karnesi uygulamasının amacının asistanlara ve eğiticilere iyi 
anlatılması gerektiği; bunun en iyi dernekler aracılığıyla yapılabileceği, uygu-
lamanın eğitim programlarını geliştirici olmasının hedeflendiği, cezai niteliğinin 
bulunmadığının vurgulanması gerektiği görüşü benimsendi.Bu uygulamanın 
eğitim kurumları arasında, asgari standartları herkesin sağladığı nitelikli uzman 
yetiştirmek için bir dayanışma kültürü geliştirilmesine katkıda bulunması, 
kurumlar arasında bir yarışmaya yol açmaması görüşü benimsendi. 

Asistan karneleri; 

Basit ve kullanışlı olmalı. Güncellenebilmeli. 

Asgari standartlar gerçekçi ve gereksinime uygun olmalı. 

Hem eğiticinin hem de eğitilenin geri bildirimini alabilecek bölümleri barın-
dırmalı. 

Cezalandırıcı değil, geliştirici olmalı. 

Elektif / dış rotasyonların kaydedilmesine olanak tanımalı. 

Bu ilkeleri içeren ve üzerinde tartışılan Türk Cerrahi Derneği Asistan Karnesi 
taslağının bütün derneklerin görüş ve yararına sunulmasına karar verildi. 

G- TÜRKİYE'DE YETERLİK KURULLARI VE YETERLİK SINAVLARI 

Yeterlik kurullarının oluşturulması sürecinde uzmanlık eğitiminin 
standardizasyonu önemlidir. 
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Kurultay’da Yeterlik kurulları ve alt kurullarının yapısı ve işlevleri tar-
tışılmıştır. Avrupa Yeterlik Kurulu tarafından verilen sertifikalar ve denklikleri 
ele alınmıştır. 

TTB-UDKK bünyesinde Yeterlik Kurulları Koordinasyon Kurulu'nun 
kurulması önerilmektedir. Yan dallarda da yeterlik kurulları oluşturulmalıdır. 

TTB - STE kredilendirmesi yeterlik kurullarının işleyişi açısından ö-
nemlidir. 
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VIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 
30 Kasım-1 Aralık 2002 -  Ankara 

VIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde 
Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde toplandı. Kurultaya, TTT Merkez 
konseyi Başkanı, YÖK Tıp Eğitimi ve Sağlık Konseyi Başkanı, mecliste grubu 
olan iki partinin milletvekilleri, Tıp kökenli rektörler, çeşitli tıp fakültelerinin 
dekanları, Sağlık Bakanlığı temsilcileri, TTB-UDKK Başkan ve yürütme kurulu 
üyeleri, Tabip odalarının başkan ve yöneticileri, uzmanlık derneklerinin yöne-
ticileri ve temsilcileri, bazı eğitim hastanelerinin başhekimleri, üniversite öğre-
tim üyeleri, eğiticiler ve uzmanlık eğitimi öğrencilerinden oluşan 235’i Üniver-
site ve 132’si Eğitim Hastanelerinden toplam 367 kişi katıldı. Katılımcıların, 
241’i Ankara, 126’sı da diğer illerden gelmişti.  

Kurultayda 1. gün, ATO Başkanı Prof Dr Sinan Adıyaman, TTB-
UDKK Başkanı Semih Baskan, TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek ve 
Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr Ahmet Göğüş’ün açılış ko-
nuşmalarını takiben, Prof Dr Aykut Erbengi ve As Dr Fatih Özaltın’ın 
moderatörlüğündeki ilk panelde YÖK Tıp Eğitimi ve Sağlık Konseyi Başkanı, 
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof Dr Osman İnci, Dr Selim Ölçer ve TTB-
UDKK Yürütme Kurulu Üyesi Doç Dr Kürşat Yıldız ‘Ulusal Sağlık Otorite-
si: Türkiye ve Dünya Uygulamaları’ nı ele aldılar. Yine bu panel sırasında 
TBMM’de grubu bulunan iki partinin milletvekilleri Dr Turan Çömez ve Dr 
Muzaffer Kutulmuşoğlu ile, Kültür eski bakanı Prof Dr Suat Çağlayan’da kısa 
birer konuşma ile partilerinin görüşlerini dile getirdiler. 

‘Uzmanlık Derneklerinin Nitelikleri ve Kamusal Etkinlikleri’ 
konulu ikinci panel Prof Dr Yücel Kanpolat ve As Dr Barış Kaya’nın 
moderatörlüğünde gerçekleşti. Bu panelde de Türk Oftalmoloji Derneği adına 
Prof Dr Emin Özmert, Türk Cerrahi Derneği adına Doç Dr Atilla Korkmaz, 
Türk Radyoloji Derneği adına Prof Dr Ayşenur Cila, Toraks Derneği adına 
Prof Dr Ali Kocabaş, Türk Nöroşirürji Derneği adına Prof Dr Yücel Kanpolat 
ve Pratisyen Hekimler derneği adına da Dr Mustafa Sülkü kendi derneklerinin 
niteliklerini, eğitim konusunda ve kamusal alanda yaptıklarını özetlediler. 

Ege Üniversitesi Rektörü Prof Dr Ülkü Bayındır ve As Dr Bengü E-
kinci moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Uzman Hekim Gereksinimi ve İn-
san gücü planlaması’ konulu üçüncü panelde TBMM’den Samsun Millet-
vekili Prof Dr Haluk Koç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof Dr Ferit 
Bernay, Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Recep Karpuz ve Ankara Üniversitesi 
Gastroenteroloji Bilim dalı öğretim üyesi Prof Dr Ali Özden görüşlerini aktardı-
lar. DPT Sağlık Sektörü uzmanı Dr Muharrem Varlık programda olmasına 
karşın mazereti nedeniyle bu oturuma katılamadı. 
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Birinci günün son oturumunda ‘Uzmanlık Eğitimi İstanbul An-
keti’ Prof Dr Raşit Tükel ve As Dr Levent Et moderatörlüğünde ele alındı. 
Anket, Dr Ali Özyurt’un ‘İnsan gücü ve eğitim altyapısı: Kurumlararası karşı-
laştırma’ başlıklı anket değerlendirmesi, Dr Cuma Kılıçkap, Prof Dr Sema 
Anak ve Dr Mehmet Ertürk’ün ana dallardan verdikleri örneklerle ayrıntılı bir 
biçimde değerlendirildi.  

Birinci gün, Dr Pelin Zorlu ve As Dr Efe Özkan’ın moderatörlüğünde 
gerçekleşen ‘Poster Tartışmaları’ ile sona erdi. 

Kurultayın ikinci gününün ilk paneli olan ‘Tıpta Uzmanlık Tüzü-
ğünde yer alan Kurul ve Yeni Komisyonlar’ , Ankara Üniversitesi Rektö-
rü Prof Dr Nusret Aras ve As Dr Necdet Sertkol’un moderatörlüğünde gerçek-
leşti. Bu panelde Ankara Hastanesinden Doç Dr Demokan Erol, Sami Ulus 
Çocuk Hastanesinden Prof Dr Ali Kutsal, GATA’dan Prof Dr Hayati Bilgiç 
SSK Eğitim Hastanesinden Doç Dr Sadık Ardıç ve Dokuz Eylül Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden Doç Dr Cem Terzi interaktif bir panelde görüşlerini açıkladı-
lar. 

‘Türkiye’de Eğitim Kurumlarının Akreditasyonu ve Uluslara-
rası Örnekler’ başlıklı ikinci panel Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi De-
kanı Prof Dr İskender Sayek ve As Dr Emre Canpolat’ın moderatörlüğünde 
gerçekleşti. Bu panelde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof Dr 
Nejat Akalın, Prof Dr Zafer Hasçelik ve Prof Dr İskender Sayek, Gazi Üniversi-
tesi Tıp Fakültesinden Prof Dr Oğuz Söylemezoğlu ve Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden Prof Dr Tolga Dağlı bu konudaki görüşlerini ve deneyimle-
rini aktardılar. 

Kurultayın son paneli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof 
Dr Tümer Çorapçıoğlu ve As Dr Meltem Kurt moderatörlüğündeki ‘Tıpta 
Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavları’ idi. Bu panelde Hacettepe Üniversi-
tesi Tıp Fakültesinden Prof Dr İskender Sayek, Ankara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesinden Prof Dr Sabri Kemahlı, Sami Ulus Çocuk Hastanesinden Prof Dr 
Tahsin Teziç ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden Prof Dr Meh-
met Demirhan görüşlerini dile getirdiler. 

İlk kez bu kurultayda Uzmanlık Derneklerini temsilen görevlendirilen 
Uzmanlık eğitimi öğrencileri de aktif olarak görev aldılar ve her oturumda eş 
moderatör olarak yer almanın yanında Kurultay Sonuç Bildirgesini de hazırla-
dılar. 

 SONUÇ BİLDİRGESİ 

1.- Bugün için ülkemizdeki sağlık otoritesi Sağlık Bakanlığı ve ye-
ni hazırlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile de belirlenmiş karar yetkisi olan tek 
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organ olan Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) olarak görülmektedir. Bu Kurul-
da Sağlık Bakanlığı 6, YÖK 5, SSK ve TTB 1’er üye ile temsil edilmektedir.  

TUK’un oluşumunun katılımcı, işleyişinin demokratik olması tıp or-
tamının beklentisi olup kurulda meslek örgütü ve uzmanlık derneklerinin yete-
rince yer almamış olması eleştirilmiştir. Kurulun oluşumunda uzmanlık eğiti-
minin diğer taraflarının(örneğin asistanların) yer alması da hedeflenmelidir.  

Kurulun karar alma sürecinin demokratik ve şeffaf olması sağlanma-
lıdır.Tüm toplantı tutanakları daha sonra açıklanmalıdır. Tüm kurullarda yer 
alacak olan temsilci üyelerin bu alanda çalışmış olmaları, tıp ortamında oluş-
muş birikimlerini yansıtmak üzere hazırlık yapmaları da yararlı olacaktır.  

Tıpta Uzmanlık Eğitiminde, Ulusal Otoritenin doğal bileşenleri olan 
TTB ve Tıpta Uzmanlık Derneklerinin’de TUK’da eşit olarak temsili gereklidir.  

2.- Ülkemizde halen uzmanlık alanlarındaki rakamsal veri eksikliği, 
uzman hekim gereksiniminin planlanması için sağlıklı bir veri tabanı oluştu-
rulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu görev, uzmanlık dernekleri tarafından üstle-
nilmeli ve eşgüdüm TTB-UDKK tarafından sağlanmalıdır.Veri sağlama konu-
sunda YÖK, Sağlık Bakanlığı ve SSK gibi kuruluşların desteği alınmalıdır. 

3.- Bütün Uzmanlık Dernekleri, görev alanları, nitelikleri ve kamusal 
alandaki etkinliklerini belirleyerek yeniden tanımlamalı ve bu konularda 
UDKK ile işbirliği içinde çalışmalıdır. 

4.- Bütün uzmanlık derneklerinde uzmanlık eğitimi öğrencileri-
nin(asistanlar) de yeterli ve etkin bir şekilde temsiliyetinin sağlanması konu-
sunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

5.- TTB-UDKK bünyesinde bir ‘Asistan İnisiyatifi’ oluşturulmalı ve 
her uzmanlık derneğinin bu yapılanma içinde iki uzmanlık öğrencisi ile temsili 
sağlanmalı ve bu temsilin demokratik olmasına özen gösterilmelidir. 

 Uzmanlık Eğitimi ile ilgili olarak alınacak her türlü karar ve uygula-
ma da bu inisiyatifin aktif katılımı ve ilgili alt komisyonlarda demokratik temsili 
sağlanmalıdır. 

6.- ‘Uzmanlık Eğitimi Istanbul Raporu’nda da belirtildiği gibi,  

a) Ankette belirtilen veriler doğrultusunda eğitim birimleri kendilerini ye-
niden gözden geçirmelidir.  

b) Uzmanlık eğitimi veren kurumlar arası farklılıklar giderilmeli, ideal eği-
tim için optimal koşullar sağlanmalıdır. 
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c) Kurumlar kendi bünyelerinde eğitim ve hizmet standartları için kurullar 
oluşturmalı ve bu kurullarda her kademedeki eğiticiler yanında eğiti-
lenlerin de demokratik temsili sağlanmalıdır. 

d) Asistan karnesi ve ara sınav uygulamaları yaygınlaştırılırken, asistanla-
rın bir temel eğitim kursundan geçirilmeleri de sağlanmalıdır. 

e) Eğiticilerin (Üniversitelerde Profesör, Doçent ve Yrd Doçent; eğitim 
hastanelerinde ise Şef, Şef Yrd ve Başasistan) de belirli aralarla de-
ğerlendirilmesi ve eğitilmeleri için gerekli çalışmalara başlanmalıdır. 

f) Eğitim için döner sermayeden pay ayrılmalı, asistanların eğitimle ilgili 
gereksinimleri karşılanmalıdır. 

7.- Eğitim hastanelerindeki eğiticilerin Tıp Fakültelerindeki eğitim 
kadroları ile aynı özlük haklarına kavuşturulması için gerekli düzenlemeler 
yapılmalıdır.  

8.- Yetersiz altyapı ile ve siyasi nedenlerle açılan Tıp fakülteleri ve 
Eğitim hastanelerinden gerekli koşullara uygun olmayanların verilecek belirli 
süreler sonunda uzmanlık eğitimi içeriği ve alt yapısı ile ilgili çekirdek eğitim 
müfredatı da dahil olmak üzere belirlenen kriterleri yerine getirmeleri sağlan-
malıdır. Yapılmaması halinde eğitim verme yetkisinin ‘engellenmesi’ konu-
sunda Tüzükteki ‘Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu’na büyük 
görevler düşmektedir. 

Gerekli koşulları sağlamadan yeni eğitim kurumlarının açılması da 
engellenmelidir. 

9.- Yeni Tüzükle, Üniversitelerde 3 yılını doldurmayan yardımcı do-
çentler ve eğitim hastanelerinde de başasistanlar eğitici kadrosu dışında tutul-
muştur. Bu durum işlevsel açıdan gerçekle bağdaşmadığı gibi yürürlükteki 
diğer yasa ve yönetmeliklerle de çelişmekte olup, özlük hakkı kayıplarına da 
yol açabilir. 

10.- Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde tanımlanan ‘Eğitim Kurumlarını 
Değerlendirme Komisyonu’nda özellikle birimlerle ilgili incelemerde, ilgili 
alandan uzmanlık eğitimi öğrencilerinin de temsili sağlanmalıdır. 

Eğitim veren tüm kurumların (üniversite veya eğitim hastaneleri) de-
ğerlendirmesi ile ilgili düzenlemeler eşit olmalıdır. 

11.- ‘Eğitim ve Müfredat Komisyonu’nda da sayısal anlamda bir 
temsiliyet sorunu olduğu açıktır. Bu temsiliyet sorunu giderilmeli ve buna ek 
olarak her uzmanlık dalında uzmanlık derneklerince belirlenecek en az bir son 
yıl asistanının da ilgili komisyona katılımı sağlanmalıdır. 
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12.- Tüzüğün 17. maddesinde ‘Asistanlık giriş sınavının sonuç-
ları ve asistanlığa başlama’ başlığı altında ele alınan ve ‘....asistanlığa 
başladıktan sonra kurum veya dal değişikliği için yeniden asistanlık giriş sına-
vına girenlerin mesleki bilgi sınavı %3 oranında düşürülür’ şeklindeki düzen-
leme kabul edilemez niteliktedir. 

13.- Tüzüğün 26. maddesinde yeterlik sınavı eğitimle ilgili gerekli 
düzenlemeler ve standardizasyon sağlanmadan uygulanmamalıdır. 

14.- Tüzüğün 28. maddesinde uzmanlık Sınav jürileri’nin seçimi ile 
ilgili esaslar ve kriterler belirlenmişken, sınav jürilerini seçmekle yetkili olan 
Tıpta Uzmanlık Kurulu, Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu ve 
Eğitim ve Müfredat Komisyonu üyeleri için hiçbir kriter belirlenmemiş olması 
son derece büyük bir eksikliktir. 

15.- Yan dalların tespiti konusundaki eksikler ve önerilere uygun 
olmayan değişiklikler ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

16.- ‘Kurultayımızda ifade edilen ilkelere uygun’ bir Tıpta 
Uzmanlık Yönetmeliği çalışmaları hızla gerçekleştirilmeli ve bu alandaki yasal 
boşluk doldurulmalıdır. 

 

2002 Tıpta Eğitim Kurultayında Asistan İnsiyatifi  

 2002 tıpta eğitim kurultayı Ankara Hacettepe M salonunda yapıl-
dı,uzmanlık dernekleri asistan üyelerinden bir kısmını katılıma teşvik etti-
ler.Asistanlar 2 gün boyunca toplantıların her birinde eş moderatörlüğü ve 
kurultayın sonuç bildirgesinin yazımı sürecine katıldılar.Bu birliktelik asistan 
gözüyle eğitim, tıpta uzmanlık tüzükleri ve asistan eğitimi konularının İstan-
bul’da yapılan anket ışığında nasıl göründüğünü ortaya koyma fırsatı verdi. 

 1.Asistanların eğitimi konusunda müfredat, eğitim araçları, eğitici 
sayıları ve niteliği konusunda asgari standart henüz oluşmamıştır. 

 2.Asistanlar için bir çok kurumda eğitim ve kendini geliştirme faali-
yetlerinin hizmet üretiminden sonra geldiği görülmüştür.Asistan dersleri mesai 
saatleri dışında akşam çıkışları ve öğlen araları yapılmaktadır.Asistan dersleri 
temel ve en öncelikli faaliyet haline gelmesi sağlanarak hizmet üretimiyle 
dengelenmelidir. 

 3.Eğitim konusunda karar verici olan mevcut ulusal otorite bu yetki-
sini eğitim alanında TTB,asistan örgütlülükleri, uzmanlık dernekleri gibi diğer 
kurumlarla paylaşmak istememektedir.Temel ve en öncelikli faaliyet haline 
gelmesi sağlanarak hizmet üretimiyle dengelenmelidir. 

 4.Bu durumu engellemek için yapılan girişimler Sağlık Bakanlığı, 
YÖK ve ilgili kurumlar düzeyinde sonuç alınmasını engellemiştir.Bu durumda 
asistan eğitiminin yeterliliği için sınavlar gündeme gelmiştir.Herhangi bir eği-
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tim,çalışma,eğitici standardı oluşturmadan yapılacak bir sınavın asistanlar için 
yeterlilik sınavı olmaktan uzak olacağı açıktır.Bu durum sonuçta asistanlara 
sorumlusu olmadıkları bir yapının tüm olumsuz yükünü taşımak gibi bir du-
rumla karşı karşıya bırakmıştır.Bu durum asistanlar açısından kabul edilemez 
sonuçlar doğurabilir. 

 5.Yeni tüzük asistan eğitiminde dal değiştirmek isteyenlere %3 gibi 
bir puan kesintisi getirmektedir.Bu durum asistanlara beğenmedikleri kurum-
ları değiştirme,kendisi açısından daha iyi olduğunu düşündüğü yerlere geçme 
fırsatı tanımazken, kurumları kendi eksiklerini gözden geçirmek yerine zorlama 
yöntemleri pekiştirmektedir. 

 6.Mevcut tüzük bazı yönleriyle geçmiş yılların birikimini,eğitim konu-
sunda çalışan yapıların emeklerini yansıtmaktadır.Ancak alanda en dağınık ve 
örgütsüz konumda olan asistan ve öğrenciler aleyhine hükümler tam da bu 
örgütsüzlükleri nedeniyle yeni tüzükte rahatça yer almıştır. 

 7.Bu durumu farklılaştırmak için tüm uzmanlık derneklerinin asistan 
birimleri kurmaları, bu birimlerin yönetimlerine asistanların seçimle gelmeleri-
ni sağlamaları, tabip odaları asistan birimlerini eğitimle ilgili toplantı süreçleri-
ne aktif olarak katmaları ve bu asistan birimlerinin gelecek kurultaylarda so-
rumluluk almalarının sağlanması gerekmektedir. 

 8.Asistanlar gelecek kurultaylarda uzmanlık dernekleri, tabip odala-
rından gelen bileşenleriyle eğitim kurumlarını esas alan asistan birlikleri kur-
mayı hedeflemektedir. 

 9.Daha önce ertelenen mecburi hizmet kanunu geçmiş dönem ba-
kanlığı tarafından yeniden yürürlüğe sokulmuştur.Kadro verilemediği gerekçe-
siyle de uzmanlık sınavından sonra atamaları yapılamamaktadır.Mecburi 
hizmetin derhal ve tüm sonuçlarıyla kaldırılması sağlanmalıdır. 

 10.Uzmanlık eğitimi veren kişi ve kurumların denetlenmesiyle ve 
yeterli koşulları sağlamayanların eğitim  yetkisini kaldırma yetkisi olan kurul ve 
komisyonları göreve çağırıyoruz. 

 11.Asistan eğitimleri sırasında rotasyonların ilgili uzmanlık alanıyla 
ilişkili ve uygun sürelerde olması sağlanmalıdır. 

 12.Asistan tarafından uzmanlık sınavı öncesi verilmesi beklenen tez 
konularının asistan ve tez hocası tarafından uzlaşarak vermesi sağlanmalıdır. 
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IX. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 
6-7 Aralık 2003 - İzmir 

A- Tıpta Uzmanlık Tüzüğü için Temel İlkeler 

1-Tüzük, uzman hekimlik konusunda eğitime giriş, eğitim verebilme, 
eğitimi sürdürebilme, eğitim sonu başarı-yeterlilik konularında (İnsan gücü 
planlaması, eğitim politikaları, ülke gereksinimlerine ve tıptaki yeni gelişmelere 
uyum konularında) kuralları içermelidir. 

2- Tüzük, uzmanlık eğitimi ile ilgili tarafların: Tıp Fakülteleri, Sağlık 
Bakanlığı ve SSK, TTB ve Uzmanlık Derneklerinin eşit ölçüde katılımlarını 
sağlamalıdır. 

3- Tüzük, hekimlerin, eğiticilerin, eğitim kurumlarının ve uzman he-
kim istihdam eden kuruluşların planlama yapabilmelerine zemin oluşturacak 
şekilde uzak görüşlü bir yaklaşımla hazırlanmalıdır. 

4- Tüzük, tıpta aşırı uzmanlaşmayı özendirmemelidir. 

5- Tüzük, eğitimle ilgili kararlarda bilimsel, nesnel, şeffaf, katılımcı, 
adil olarak tıpta uzmanlık alanında dünyadaki gelişmeleri ülke gereksinimleri 
ve gerçekleri ile birlikte değerlendirerek, tıpta uzmanlık eğitiminin toplumun 
sağlık gereksinimlerine yanıt verebilecek yüksek kalitede ve erişilebilir nitelik-
lerde olmasını sağlamalıdır.  

6- Eğitici seçiminde eğitime katkı, bilimsel çalışma, liyakat, mesleki 
etik kurallarına uyumu temel ölçütler olarak almalıdır. Konulan ölçütlerle 
eğitim kadrolarının yeniden değerlendirilmesine olanak vermelidir. 

B- Uzmanlık Dernekleri ve UDKK 

1- Uzmanlık Dernekleri eğitim, sağlık hizmetleri, toplum sağlığı, araş-
tırma ve etik konularında, uluslararası standartlara uygun olarak yapılanmalı-
dır.  

2- Uzmanlık Dernekleri UDKK ile olan ilişkilerini geliştirmeye, gerekli 
önemi vermeye ve Sağlık Bakanlığı gibi diğer kurumlarla olan ilişkilerinde 
TTB-UDKK bünyesindeki kurumsal konumlarının dışına çıkmamaya özen 
göstermelidir. 

3- Kendi branşında mevcut insan gücünü belirlemeye ve uygun kad-
rolaşmayı gerçekleştirmeye; alanında koruyucu tanı ve tedavi edici standartları 
saptayarak yayınlamaya ve kaliteyi sürekli geliştirmeye; etik komisyonlar 
kurarak yapılan tanı ve tedaviler, yayın ve araştırmaların irdelenmesi ve hasta 
hakları kurallarının oluşturulmasına ve gözetilmesine; hasta eğitimi, halkın 
hastalıklardan korunması için eğitimini, hasta okulları kurulmasını ve devam 
ettirilmesini amaçlamalıdır.  
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4- Dernekler, uzmanlık öğrencilerinin sorunlarını, kendi sorunları ola-
rak ele almalı, uzmanlık öğrencilerinin derneklerde aktif olarak görev almaları 
sağlanmalıdır.  

5- TTB-UDKK ve dernekler insan gücü planlamasında Sağlık Bakan-
lığı içerisinde aktif rol almalıdır. 

6- Yan dal uzmanlık alanları ve yan dal eğitimi veren üniversite ve 
diğer eğitim hastaneleri giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle yan dal uz-
manlık eğitiminin değerlendirilmesi, yetkili kuruluşların görevlerinin tanımlan-
ması, yan dal uzmanlık eğitimi ile önerilerin tartışılması gereklidir. 

7- Yeni yan dalların oluşturulmasında ve düzenlenmesinde yetkili 
kuruluşların belirlenmesi ve yetki verilmesi gereklidir. 

 8- Yan dal uzmanlığına girilebilmesi için ana dal yeterlilik sınavında 
başarılı olma şartı aranmalıdır. 

 9- Klinik uygulamaların standardize edilebilmeleri için dernekler 
tarafından kanıta dayalı klavuzların hazırlanması ve çekirdek eğitim program-
larının belirlenmesi gereklidir. 

 10- TTB-UDKK her ana dal ile ilgili gerekli yan dalları saptamalı ve 
bu yan dalların oluşturulmasında Sağlık Bakanlığı ile koordinasyonu sağlama-
lıdır. 

11- Uzmanlık dernekleri bilimsel toplantıların düzenlenmesinde TTB-
UDKK’nın etik ilkelerini benimsemeli ve yaşama geçirmeli; o daldaki asistan 
ve uzman tüm hekimlerin bu toplantılara katılımına olanak sağlanmalıdır.  

12- Uzmanlık eğitimi sırası ve sonrası için yetkinlik alanları bilgi ve 
beceri alanları ile sınırlandırıp sınanmamalıdır. 

13- Tıbbi bilgi ve problem çözme, hasta bakımı yanı sıra, sürekli 
mesleksel gelişim ve iletişim becerileri de uzmanlık eğitiminin genel yetkinlik 
alanlarıdır. 

14- Genel yetkinlik alanlarına uygun içerikler, uygun yöntemlerle sı-
nanmalı, sınama yazılı, sözlü sınav ve teze indirgenmemelidir. 

15- Yapılandırılmış yazılı ve sözlü sınavlar, objektif yapılandırılmış 
klinik sınavlar, asistan karneleri, portfolyo, mini klinik sınavlar gibi 
(“miniCEX”) gibi yöntemler sık aralıklarla eğitim süreci içinde ve bir arada 
kullanılmalıdır. 

16- Ölçme-değerlendirme eğitici eğitimleri düzenlenmeli ve sınayan 
ve sınananların bu konudaki bilgilenmeleri ve uzlaşmaları sağlanmalıdır. 
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17- Her türden ölçme-değerlendirme aracı güvenilirlik, geçerlilik ve 
eğitime etkisi açısından değerlendirilmeli, değerlendirme sonuçlarından üreti-
len geri bildirim, ilgililere uygun biçimde verilmelidir.  

18- Ölçme değerlendirme sisteminin standardizasyonu dernekler ve 
ilgili organlarının sorumluluğunda olmalıdır. 

19- Uzmanlık eğitimi programı ve tasarımı (müfredat ve rotasyonlar) 
uzmanlık dernekleri tarafından yönlendirilmelidir. Uzmanlık derneklerinin 
uzmanlık eğitim programlarını geliştirmeden önce bu konuda eğitim almaları 
önemlidir. 

20-Tüm alanlarda uzmanlık eğitimi programları (çekirdek müfredat 
ve uygulamalar) hasta ve hasta yakınları hakları konularını içermelidir. Bu 
konuya gereken önem verilmelidir. 

21- Ondokuzuncu Avrupa Üroloji Kongresinin İstanbul’dan Viya-
na’ya terör gerekçesiyle alınmış olmasından dolayı TTB-UDKK olarak üzün-
tümüzü ifade ediyor ve bu olayı kınıyoruz. Uzmanlık dernekleri, ulusal ve 
uluslararası düzeyde böyle bir yanlışın tekrarlanmaması için çaba göstermesi 
gereklidir. 

22- Tıpta uzmanlık tüzüğünde tanımlanan uzmanlık alanlarında bazı 
sertifikasyon çalışmaları ile uzmanlık ünvan ve yetkileri verilmeye çalışıldığını 
görüyoruz. 10 günlük kurslar ile aile doktorluğu adı altında aile hekimliği ya 
da acil hekimliği gibi uzmanlık unvan ve yetkilerinin verilmesi bilimsel kuralla-
ra ve uluslararası standartlara uygun değildir. Bu alanlarda sürekli mesleki 
gelişim kapsamında çeşitli kurs ve benzeri eğitim programları yapılabilir, ancak 
bunlar uzmanlık yetki ve ünvanı kazandırmaz. Bazı ülkelerde geçici bir süre 
için geçiş dönemi tanımlanarak toplumun öncelikli sağlık gereksinimlerini 
karşılamaya yönelik 1 yıl –1.5 yılı bulan eğitim programları ile gerekli alanlar-
da aile hekimi/genel pratisyen yetiştirildiği bilinmektedir. Ancak Sağlık Bakan-
lığının yukarıda sözü edilen uygulaması niyet ve içeriği ile bu uygulamalara 
uymamaktadır. Bu nedenle bu uygulama kabul edilemez. 

23- Tıpta uzmanlık tüzüğü ve yönetmeliğinin yasal belirsizlikleri ve 
sağlık ortamında yarattığı memnuniyetsizlik içinde Sağlık Bakanlığı’nın siyasi, 
nesnel değerlendirilmelerden yoksun bir biçimde yapmış olduğu Şef ve Şef 
Yardımcısı atamaları uygun değildir. Gerek Şef ve Şef Yardımcılığı gerekse 
Profesör ve Doçentlik gibi akademik yükseltme ve kadro atamalarında, önce 
iş tanımının yapılması ardından bu kadronun tüm ülke insan gücüne yönelik 
açık, şeffaf ve adil bir yarışma sistemiyle gerçekleştirilmesi gereklidir. 

24- Sağlık Bakanlığı eski yönetmeliklerde de bulunan ancak uzman-
lık eğitimini aksatacağı gerekçesiyle uygulanmayan başasistanlık süresini 9 
yılla sınırlandıran ilgili tüzük maddesini uygulamaya karar vermiştir. Başasis-
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tanlık  üniversitelerdeki yardımcı doçentliğin karşılığıdır. Yardımcı doçentlikte 
bir süre kısıtlaması yoktur. 9 yılı dolan başasistanlar Sağlık Bakanlığı düzenli 
olarak Şef ve Şef Yardımcılığı sınavları açmadığı için bir akademik kadro 
yükseltmesi şansını sistematik olarak elde edememişlerdir. Bu nedenle bu 
kişiler bu uygulamayla özlük hakkı kaybına uğramaktadırlar. Bu kişilere mut-
laka en az 1 sınav hakkı tanınmalıdır. Bundan sonra çalıştıkları kurumda 
uzman kadrosunda ihdas edilmeleri sağlanmalıdır. 

25- Sağlık Bakanlığı, 2004 yılında eğitim hastanelerinde döner ser-
maye ücretlendirmesini performansa bağlamak istemektedir. Sağlık alanında 
performans saptaması son derece güç, uygulanması neredeyse imkansız bir 
yaklaşımdır. Örneğin çok hasta tedavi etmeyi performans ücretlendirmesiyle 
özendirmek koruyucu hekimliği tehdit eder. Ayrıca bu yaklaşım eğitim ortamı-
nı eğitim alanlar açısından oldukça olumsuz etkileyecek, çalışma barışını da 
riske edecektir. Daha bir çok sakıncaları bulunan bu uygulama kabul 
edilemez. 

26- Asistanların 2002 yılında TTB ve Tabip Odaları bünyesinde baş-
lattıkları asistan inisiyatifi isimli girişim olumlu ve önemlidir. Bu girişimin eği-
tim sonuçlarını da içeren asistan özlük hakları ile ilgilenmek üzere tüm anadal 
asistanlarını kapsayacak ve ülke çapında organize bir biçimde TTB çatısı 
altında örgütlenmesi olumlu olacaktır. Bu asistan örgütünün TTB-UDKK ile 
yakın ilişkide çalışması gerekli ve önemlidir. 
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X. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 
27-28 Kasım 2004 - İstanbul 

Sağlıkta Dönüşüm Programı 

1. Sağlıkta Dönüşüm Programı; (a) Genel Sağlık Sigortası, (b) sağlık persone-
linin sözleşmeli hale getirilmesi, (c) Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile sağlık 
hizmetinin sunumun İl Özel İdareleri ve belediyelere devredilmesi, dolayısıyla 
Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetinin sunumundan çekilmesi, (d) birinci basa-
mak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği sistemiyle özelleştirilmesini içermesi 
nedeniyle, başta koruyucu hekimlik ve birinci basamak sağlık hizmetleri olmak 
üzere tüm sağlık sistemi için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Anayasa ile gü-
vence altına alınan sağlık hakkını engelleyen ve sosyal devlet ilkesine aykırı 
olan bu program geri çekilmelidir. 

2. Temel Sağlık Hizmetleri toplum içindeki tüm kesimlere, eşit olarak, kamu 
eliyle ve ücretsiz bir biçimde verilmelidir.  

İnsan Gücü Planlaması 

3. Sağlık alanında insan gücü planlaması, sağlık ile ilgili gereksinimler, istih-
dam kapasitesi, sağlık hizmetlerinin kullanım düzeyi, hizmet hedefleri, insan 
gücü/nüfus oranı dikkate alınarak yapılmalıdır. 

4. Uzmanlık dallarında insan gücü planlaması yapılırken ülkenin gereksinimle-
ri ve asistan yetiştirme kapasitesi göz önüne alınmalı; nicelik değil nitelik ön 
planda tutulmalıdır.  

5. Uzmanlık dernekleri TTB-UDKK çatısı altında, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği 
yaparak insan gücü planlamasında sorumluluk üstlenmelidir.  

6. İnsan gücü planlaması yapılırken asistanlar dahil olmak üzere konunun  
muhatabı olan tüm kesimler bu sürece katılmalıdır.  

Sürekli Tıp Eğitimi 

7. Uygulanmakta olan Sürekli Tıp Eğitimi (STE) etkinlikleri, hekimlerin davra-
nışlarında değişiklik oluşturmakta ve hekimlik uygulamalarını iyileştirmekte 
yetersizlikler içermektedir. Temel amacı hekimlerde davranış değişikliği yarat-
mak olan; meslek uygulamaları ve sağlık hizmeti üzerinde etkili; planlama, 
süreç ve değerlendirme aşamalarını içeren etkin STE’ler düzenlenmelidir.  

8. STE’ler hekimlerin nasıl öğrendiğine uygun olarak oluşturulmalı ve mezuni-
yet öncesi eğitim ve mezuniyet sonrası eğitim ile dinamik ve bütüncül bir ilişki 
içinde olmalıdır.  
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9. STE’lerin ticarileşmesine karşı çıkılmalı ve bu alanda kişisel çıkar çatışmala-
rında uzak durulmalıdır. Hekimler ilaç endüstrisi ile herhangi bir ilişkiye girme 
zorunluluğunda bırakılmadan STE etkinliklerine katılabilmelidir.  

10. STE hekimler için bireysel olduğu kadar toplumsal bir sorumluluktur. Bu, 
hem sunulan sağlık hizmetinin iyileştirilmesi için bir ön koşul, hem de bir 
hekim hakkıdır. Kamuda çalışan hekimlerin kamusal kaynaklardan faydalana-
rak STE etkinliklerine katılmaları sağlanmalıdır. 

Performansa Dayalı Çalışma Sistemi 

11. Performansa dayalı çalışma sistemi; 

a) Hekimlerin motivasyonunu olumsuz etkilediği,  

c) Klinikler arası rekabeti artırdığı,  

c) Mesleki saygı ve doyum duygusunu olumsuz etkilediği,  

d) Muayene süresinde azalmaya neden olduğu,  

e) Hastanedeki çalışma barışını olumsuz etkilediği,  

f) Eğitime ayrılan sürede ve verilen önemde azalmaya neden olduğu,  

g) Etik olmayan uygulamalara yol açtığı, 

 h) Mesleğe yabancılaşmaya neden olduğu,   

 ı) Hastaların tedavi maliyetlerini artırdığı için terk edilmelidir.  

12. Kamusal bir anlayışla, halkın sağlık hakkı gözetilerek, koruyucu ve tedavi 
edici hekimlik hizmetleri birlikte planlanarak gerçekleştirilen, sağlık harcamala-
rının genel bütçeden karşılandığı bir sağlık sistemine dönülmelidir.  

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü 

13. Tüzükte yer alan Tıpta Uzmanlık Kurulu, Eğitim Kurumlarını Değerlendir-
me Komisyonu ve Uzmanlık Dalları Eğitim ve Müfredat Komisyonları'nda; 
üyelerin çoğunluğu Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından atanırken, TTB'nin 
sadece birer üye ile temsil edilmesi ve uzmanlık derneklerine yer verilmemesi, 
kurul ve komisyonların, demokratik bir işleyişten uzak, gündelik politikalardan 
etkilenen bir yapıya sahip olmalarına yol açacaktır. 

14. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde yer alan kurul ve komisyonlarda Sağlık Ba-
kanlığı, YÖK ve TTB eşit ağırlıkta temsil edilmeli; kurul ve komisyonlar, görev-
leri görüş bildirmek ve danışmanlıkla sınırlı olmayan, karar alma süreçleri 
üzerinde ağırlığa ve etkin bir işleyişe sahip yapılar olmalıdır.  
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15. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde yer alan uzmanlık sınavları, sınava giren 
asistanın eğitim sorumlusunun da yer aldığı jüriler tarafından, bilgi, beceri ve 
tutumu ölçemeye yönelik olarak yapılmalıdır. Test usulü merkezi sınavlar ise, 
uzmanlık eğitiminde standardizasyon çalışmaları yapıldıktan sonra uygulan-
malıdır. 

16. Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yan dallar keyfi olarak ya da sadece Avrupa 
Tıp Uzmanları Birliği önerileri ya da ülkemiz dışındaki kurul ya da kuruluşların 
ölçütleri esas alınarak değil, ülkemiz gerçeklerine dayanarak ve TTB – UDKK 
başta olmak üzere ülkemizde konunun muhatabı olup bu alanda söz sahibi 
olan kurul ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda belirlenmelidir.  

17. Uzmanlık alanlarında ülkemiz gereksinimleri ve alt yapı olanakları göz 
önüne alınmadan,  aşırı sayıda yan dal açılması, karşı çıkılması gereken bir 
uygulamadır. Bu durum, ana uzmanlık dalında yetersiz eğitim, iş gücü ve 
ekonomik kayıp gibi birçok soruna yol açacaktır. TTB-UDKK yapısı altında 
yan dallarla ilgili bir alt komisyon kurulmalıdır.  

Ölçme ve Değerlendirme 

18. Uzmanlık eğitiminde durağan ve günlük bir sınama yerine, tüm eğitim 
sürecinin değerlendirildiği bir uygulamaya geçilmelidir. 

19. Uzmanlık eğitiminde ölçme ve değerlendirme, geçerli, güvenilir, uygula-
nabilir, nesnel, ayırıcı ve dengeli olmalı; kuramsal bilginin yanısıra, beceri ve 
tutumu da ölçen yöntemleri içermelidir.  

Uzmanlık Dernekleri 

20. Uzmanlık dernekleri, etkinlik alanlarını sadece uzmanlık eğitimiyle sınırla-
mamalı, üyelerinin özlük hakları ve etik ilkelerin yerleştirilmesi gibi alanlarda 
da etkinlik göstermelidir. 

21. Uzmanlık dernekleri, üyelerinin, Genel Kurullar başta olmak üzere, yönet-
sel etkinliklere ve toplantılara katılımlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapma-
lıdır.  

22. Uzmanlık alanındaki kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerin sayısı, 
aşırıya kaçmadan, o alandaki gereksinimler ve bilimsel gelişmeler göz önünde 
tutularak belirlenmelidir. 

Yeterlilik Kurulları  

23. Yeterlilik Kurullarının faaliyetleri içinde, uzmanlık eğitimi veren kliniklerin 
akreditizasyonu uygulamalarının da yer almasının sağlanması için çalışmalar 
yapılmalıdır.  
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24. Yeterlilik  Kurulları eğitim programlarının değerlendirilmesine katkıda 
bulunmalıdır.   

Eğitim Hastaneleri 

25. Eğitim hastanelerinde asli unsur olan eğitim ve araştırmadan ödün veril-
meden, nitelikli bir hizmet verilmeli, işyükü eğitim hedeflerine ulaşmayı engel-
lememelidir.   

26. Eğitim hastanelerinde yıllardır yoğun bir emekle eğitim ve hizmet alanla-
rında çalışan ve uzmanlık eğitiminin vazgeçilmez unsurları olan başasistanların 
ve uzmanların görev yerlerinin değiştirilmesi uygulamasına neden olan yö-
netmeliklerin yürütmeleri durdurulmalı, yerleri değiştirilenler görevlerine iade 
edilmelidir. 

27. Eğitim hastanelerinde koordinatör şefler seçimle göreve gelmelidir. Eğitim 
hastanelerindeki, şeflik kurumu başta olmak üzere eğitim sistemi ayrı bir kurul-
tayda yeniden değerlendirilmelidir.   

Asistanların Özlük Hakları 

28. Asistanların eğitim kalitelerini artırmak, çalışma koşullarını düzeltmek ve 
dayanışmalarını yaygınlaştırmak için yaptığı örgütsel çalışmalar desteklenme-
lidir. 

29. Eğitim uygulamaları, asistanların eğitim sürecinin nesnesi değil, öznesi 
olduğu gerçeğine uygun olarak gerçekleştirilmelidir  

30. Asistanların, eğitim sürecini aksatacak sıklıkta nöbet tutmalarına son ve-
rilmelidir.  

31. Üniversite ve eğitim hastanelerindeki asistanlar arasındaki ücret farklılıkları 
ve nöbet tutma / ücret dengesizliği giderilmelidir.  

32. Rotasyonların uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda asistanların 
önerileri alınmalıdır. 

33. Her eğitim biriminde asistan temsilcilikleri, asistanlar tarafından seçilerek 
oluşturulmalıdır. 

34. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarında tıp fakültesi öğrencileri de yer 
almalıdır. 

35.Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Kurultayının yapılabilmesi için gerekli çalışma-
lar başlatılmalıdır. 
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GÜNÜMÜZDE UZMANLIK DERNEKLERİNİN 
DURUMU 

Ali Kocabaş (*), Songul Yalçın (**) 
TTB-UDKK Yürütme Kurulu Üyeleri 
*   Prof. Dr. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana 
** Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 

GİRİŞ 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilim ve teknolojideki gelişmeler ve buna 
ikincil tanı-tedavi cihazlarının gelişmesi, bir grup hekimin bazı alanlarda yoğun 
deneyim kazanmasına yol açmıştır. Bu durum, deneyimlerini paylaşmak ve 
gelişmeleri tartışmak amacıyla hekimlerin dernek, kulüp veya değişik organi-
zasyonlar kurmalarına, düzenli toplantılar yapmaya ve yayınlar çıkarmaya 
başlamalarına neden olmuştur. Avrupa ve dünyanın diğer ülkeleri ile karşılaş-
tırıldığında bu gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) daha resmi 
boyutlarda gerçekleşmiştir. Nitekim,  American Psychiatric Association (1844), 
American Medical Association (1847), American Ophthalmological Society 
(1864) American Otological Society (1869), American Laryngological 
Association (1879),  American Orthopaedic Association (1887), American 
Pediatric Society (1888)  bu dönemde ABD’de kurulan ilk derneklerdir ve 
“The Annals of Ophthalmology and Otology” dergisi uzmanlık derneklerince 
çıkarılan ilk dergidir. Tüm bu gelişmelere karşın  19. yüzyılın sonunda  
ABD’deki hekimlerin % 90’dan fazlası hala genel pratisyen olarak çalışmakta-
dır. Tıpta uzmanlaşma ve uzmanlık derneklerinin kurulması esas olarak 20. 
yüzyılın başından itibaren büyük ivme kazanmıştır. Abraham Flexner’in 
1910’da kendi ismiyle anılan ünlü raporunda, Amerika ve Kanada’da temel 
tıp eğitimi ve uzmanlık eğitiminin ileri derecede yetersiz olduğunu göstermesi 
ve bu yıllarda hafta sonu aldıkları kurslarla veya Avrupa veya diğer ülkelerde 
aldıkları kısa kurslarla kendilerini uzman olarak tanıtan hekimlerin çoğalması 
üzerine,  uygun eğitim alan ve uzmanlık için yeterli bilgiye sahip olduğunu 
gösteren hekimleri belgelendirecek bir sistemin kurulmasına gereksinim olmuş 
ve uzmanlık dernekleri yeterlilik kurullarını oluşturmaya  ve yeterlilik sınavları 
yapmaya başlamışlardır. Bu anlamda ilk yeterlilik sınavı Amerikan Göz Hasta-
lıkları Yeterlilik Kurulu’nca  (American Board of Ophthalmic Examination) 
1917’de yapılmıştır. (1-4) 
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Türkiye’de ise 1920’lerden sonra uzmanlık dernekleri kurulmaya başlamış ve 
Türk Elektro-Radyoloji Cemiyeti (1924), Türk Jinekoloji Cemiyeti (1925) ve 
Türk Oftalmoloji Cemiyeti (1928) ülkemizde kurulan ilk uzmanlık dernekleri 
olmuşlardır. Daha sonraki yıllarda uzmanlık alanları giderek genişlemiş ve 
kurulan uzmanlık derneklerinin sayısı da giderek artmıştır. Eylül 2004’de Türk 
Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK) 
bünyesinde 54’ü anadal derneği, 14’ü yan dal derneği ve 15’i gözlemci der-
nek olmak üzere 83 üye dernek  bulunmaktadır. Bu derneklerin % 45’i 
1980’lerden önce kurulmuşlardır.  

Uzmanlık derneklerinin başlangıçta kuruluş amaçları mesleki dayanışma ve 
deneyim paylaşımı iken, toplumsal gelişmeye ikincil olarak bugün bu amaçları 
“uzmanlık alanlarında en iyi sağlık hizmetinin verilmesi”  olarak tanımlanmak-
tadır. Uzmanlık derneklerini, araştırma dernekleri veya bilimsel kulüplerden 
ayıran temel özellik, bu derneklerin toplumsal sorumlulukları ve halk sağlığını 
iyileştirme ve geliştirme hedefleridir. Uzmanlık derneklerinin bu amaçlarını 
gerçekleştirebilmeleri için, demokratik ve katılımcı bir yapıya sahip olmaları, 
eğitim, araştırma, sağlık hizmetlerinde standartları belirleme ve halk sağlığına 
yönelik etkinliklerde bulunmaları büyük önem taşımaktadır. Fakat gerek batı 
ülkelerinde gerekse ülkemizde uzmanlık derneklerinin bu sorumluluklarını 
yeterince yerine getirip getirmedikleri konusunda yoğun tartışmalar yaşan-
maktadır.    

Bu çalışmada, TTB-UDKK’ya üye uzmanlık derneklerinin yapısal ve işlevsel 
özelliklerini incelemek ve böylece ülkemizdeki uzmanlık derneklerinin nitelikle-
rini tartışmak amaçlanmışır. 

METOD 

Uzmanlık derneklerinin yapısal ve işlevsel özelliklerini sorgulamak amacıyla 55 
soruluk bir anket  formu hazırlandı ve bu anket formları Ocak 2004’de TTB-
UDKK’ya üye tüm uzmanlık derneklerine gönderildi. Uzmanlık derneklerin-
den, bu anketlerin dernek başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri tara-
fından doldurulması  ve en geç Nisan-Mayıs 2004’de geri gönderilmesi isten-
di. Uzmanlık dernekleri, SB 1977 Uzmanlık Tüzüğüne göre ana dal, yan dal 
dernekleri olarak sınıflandırıldı.  Bu tüzükte belirtilmeyen uzmanlık alanların-
daki dernekler TTB-UDKK Yönetmeliğine göre UDKK’ya gözlemci üye olarak 
kabul edildikleri için, bu dernekler gözlemci dernekler olarak tanımlandı. An-
ketlerden elde edilen veriler, ana dal, yan dal dernekleri ve gözlemci dernekler 
için ayrı ayrı verildi.  
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SONUÇLAR 

a. Çalışmaya katılan uzmanlık derneklerinin genel özellikleri 

TTB-UDKK’a üye 83 uzmanlık derneğinden  69’u (% 83.1) kendilerine gön-
derilen anket formunu doldurarak iade etmişlerdir. Bu çalışmada, anket for-
munu dolduran 69 uzmanlık derneğinin verileri değerlendirilmiştir  (Tablo 1). 
Ana dal dernekleri (% 90.7), yan dal (% 78.6) ve gözlemci derneklere (% 60) 
göre daha yüksek oranda çalışmaya katılmışlardır. Çalışmada incelenen 69 
derneğin % 71’i  anadal, % 15.9’u yan dal, % 13’ü de gözlemci dernek niteli-
ğidir.  

 

Tablo.1: Çalışmaya katılan derneklerin dağılımı 

Derneklerin 
nitelikleri 

TTB-UDKK 
üyesi dernek-

ler 
(n) 

Çalışmaya 
katılan der-

nekler 
(n) 

Çalışmaya 
katılan der-

neklerin oranı 
(%) 

Ana dal 54 49 90.7 

Yan dal 14 11 78.6 

Gözlemci 15 9 60.0 

Toplam 83 69 83.1 

Çalışmada incelenen uzmanlık derneklerinin 50’si (% 72.4) 1994’den önce, 
31’i ise (% 44.9) 1984’den önce kurulmuşlardır (Tablo 2). Anadal uzmanlık 
derneklerine göre yan dal ve gözlemci derneklerin daha yeni tarihlerde kurul-
duğu izlenmektedir. Uzmanlık derneklerinin genel merkezleri çok büyük oran-
da (% 97.1), üç büyük şehrimizde (Ankara, İstanbul, İzmir) bulunmaktadır. 
Ana dal (% 53.1) ve yan dal uzmanlık derneklerinin (% 72.7) büyük çoğunlu-
ğunun genel merkezleri Ankara’da iken, gözlemci derneklerin büyük çoğunlu-
ğu (% 66.7) İstanbul’da genel merkeze sahiptir (Tablo 2) 
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Tablo 2. Uzmanlık Derneklerin kuruluş tarihleri ve dernek merkezlerinin bu-
lunduğu şehir  

 Ana dal 
(n= 49) 
n (%) 

Yan dal 
(n= 11) 
n (%) 

Gözlemci 
(n= 9) 
n (%) 

Toplam 
(n= 69) 
n (%) 

Derneklerin kuruluş tarihleri 
 0-5 yıl 
 6-10 yıl 
 11-20 yıl 
 > 20 yıl 

 
3  (6.1) 
9  (18.4 
10 (20.4) 
27 (55.1) 

 
3 (27.3) 
1  (9.1) 
4  (36.4) 
3  (27.3) 

 
1   (11.1) 
2   (22.2) 
5   (55.6) 
1  (11.1) 

 
7      (10.1) 
12    (17.4) 
19    (27.5) 
31    (44.9) 

Dernek merkezlerinin  
bulunduğu şehir 
 Ankara 
 İstanbul 
 İzmir 
 Bilinmeyen   

 
 
26 (53.1) 
17 (34.7) 
4  (8.2) 
2  (4.1) 

 
 
8  (72.7) 
3  (27.3) 
-        - 

 
 
   1   (11.1) 
6   (66.7) 
2  (22.2) 

 
 
35    (50.7) 
26    (37.7) 
 6      (8.7) 
  2      (2.9) 

 

Uzmanlık derneklerinin sadece üçte biri kamu yararına dernek statüsündedir, 
ve ana dal derneklerinde bu oran daha yüksektir (% 40.8) (Tablo 3). Dernek-
lerin  27’si (% 39.1) bir genel merkez binasına sahiptirler ve 34’ü (% 49.3) 
genel merkezlerinde personel çalıştırmaktadırlar. Kamu kuruluşları dışında bir 
genel merkeze sahip olma ve genel merkezlerinde personel çalıştırma oranı 
gözlemci derneklerde daha yüksek oranlardadır.  İncelenen uzmanlık dernek-
lerinin  sadece 19’u (% 27.5), genel merkezlerinin bulunduğu il dışındaki ill 
veya illerde şubelere sahipken, 33‘ü (% 47.5) 500’den fazla üyeye sahiptir.  
Ana dal uzmanlık dernekleri arasında 500’den fazla üyeye sahip olanların 
oranı % 61.2’dir ve bu oran yan dal ve gözlemci derneklerde daha düşüktür 
(Tablo 3). 
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Tablo 3. Uzmanlık Derneklerinin genel özellikleri 

Özellik Anadal 
(n= 49) 
n (%) 

Yandal 
(n= 11) 
n (%) 

Gözlemci 
(n= 9) 
n (%) 

Toplam 
(n= 69) 
n (%) 

Kamu yararına dernek  
statüsünde olanlar  

 
20  (40.8) 

 
2  (18.2) 

 
1  (11.1) 

 
23 (33.3) 

Genel merkez binası olanlar  
 Kendi binaları 
 Kirada oturuyorlar 
 Genel merkez binaları yok 

 
4  (8.2) 
16   (32.7) 
29  (52.9) 

 
2   (18.2) 
2   (18.2) 
7   (63.6) 

 
2   (22.2) 
1    (11.1) 
6    (66.7) 

 
8  (11.6) 
19  (27.5) 
42 (60.9) 

Genel merkezlerinde çalışan 
personeli olanlar 

23  (46.9) 5  (45.4) 6   (66.7) 34 (49.3) 

Şubesi olanlar  16    (32.7) 1 (9.1) 2  (22.2) 19   (27.5) 
Üye sayıları 
 <100 
 101-500 
 501-1000 
 >1000 
 Yanıtlamayanlar 

 
5    (10.2) 
13   (26.5) 
17    (34.7) 
13   (26.5) 
1     (2.0) 

 
4  (36.4) 
7  (63.6) 
- 
- 
- 

 
1   (11.1) 
4   (44.4) 
2  (22.2) 
1  (11.1) 
1  (11.1) 

 
10   (14.5) 
24   (34.8) 
19   (27.5) 
14   (20.3) 
2     ( 2.9) 

 

b. Uzmanlık derneklerinin örgütsel yapılanmasında katılımcılık ve 
temsiliyet durumu 

Uzmanlık derneklerini çok büyük çoğunluğu (% 85.5)  tüm üyelerinin katılımı 
ile genel kurullarını yapmaktadırlar. Fakat bu derneklerin 50’si (% 72.5), son 
genel kurullarını üyelerinin % 50’den azının katılımı ile gerçekleştirebilmişler-
dir. (Tablo 4), Uzmanlık derneklerinin 29’u (% 42) merkez yönetim kurulu 
(MYK) üyelerinin görev süresini, 36’sı (% 52.2) dernek başkanının görev 
süresini sınırlarken, sadece 4 dernek (% 5.8) MYK üyelerinin bileşiminde illere 
ve/veya kurumlara göre sınırlama uygulamakta ve gene sadece 5 ‘i (% 7.2), 
MYK üyelerini seçiminde aday önerme komitesi gibi bir seçici kurul kullan-
maktadır.  
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Tablo 4. Uzmanlık derneklerinde katılımcılık 

 Ana dal 
(n=49) 
n (%) 

Yan dal 
(n=11) 
n (%) 

Gözlemci 
(n=9) 
n (%) 

Toplam 
(n=69) 
n (%) 

Genel kurul üyeleri 
 Tüm üyeler 
 Delegeler 
 Diğer  
 Yanıtlamayanlar 

 
41  (83.7) 
  6  (12.3) 
  1    (2.0) 
  1    (2.0) 

 
9  (81.8) 
1  (9.1) 
1  (9.1) 

 
9  (100) 

 
59  (85.5) 
7   (10.1) 
2    (2.8) 
1    (1.4) 

Son genel kurulda genel kurul  
üyelerini katılım durumu 
 <  % 25 
 % 26-50 
 % 51-75 
 > % 75 

Yanıtlamayanlar 

 
29  (52.9) 
8    (16.3) 
8    (16.3) 
2    (4.1) 
2    (4.1) 

 
3  (27.3) 
2   (18.2) 
3   (27.3) 
3   (27.3) 
- 

 
2    (22.2) 
6    (66.7) 
- 
1    (11.1) 
- 

 
34  (49.3) 
16   (23.2) 
11   (15.9)  
6      (8.7) 
2      (2.9) 

MYK üyelerinin görev süresi 
sınırlı  
olanlar 

11 (22.4) 9 (81.8) 9 (100) 29  (42.0) 

Dernek başkanının görev   
süresi sınırlı olanlar 

25  (51.0) 8   (72.7) 3   (33.3) 36   (52.2) 

MYK üyelerini bileşiminde illere  
ve/ veya kurumlara göre  
sınırlama olanlar  

3     (6.1) 1    (9.1)  4   (5.8) 

MYK seçiminde Aday Önerme  
Komitesi gibi bir seçici kurul  
kullananlar 

3    (6.1) 2     (18.2)  5   (7.2) 

MYK: Merkez Yönetim Kurulu 

 

Uzmanlık derneklerini 45’i (% 65.2), uzmanlık alanlarında Türkiye’de bulunan 
uzman hekimlerin % 50’den fazlasının derneklerine üye olduklarını bildirmiş-
lerdir. Derneklerin 50’sinde (% 72.5) sahada çalışan uzman hekimler (üniver-
site ve eğitim hastanesi dışındaki kurumlarda çalışan uzman hekimler) derne-
ğin yönetim ve karar alma süreçlerine katılmakta, 28’inde (% 40.6) ise dernek 
üyesi araştırma görevlileri dernek yönetim ve karar alma süreçlerine katılmak-
tadırlar. Derneğin mali durumunu dernek yayınlarında belirli aralarla yayınla-
yan dernek sayısı 20’dir (% 29.0) (Tablo 5).   
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Tablo 5. Uzmanlık derneklerinin temsiliyet özelliği 

 Anadal 
(n=49) 
n (%) 

Yandal 
(n=11) 
n (%) 

Gözlemci 
(n=9) 
n (%) 

Toplam 
(n=69) 
n (%) 

Dernek üyesi uzman üyelerin 
ülkedeki o daldaki uzmanlara 
oranı 

 <% 50 
 % 51-75 
 >% 75 

Yanıtlamayanlar 

 
6  (12.2) 
4  (8.2) 
32  (65.3) 
7   (14.3) 
 

 
2   (18.2) 
3   (27.3) 
3   (27.3) 
3   (27.3) 
 

 
- 
1  (11.1) 
2  (22.2)  
6  (66.7) 
 

 
8    (11.6) 
8    (11.6) 
37  (53.6) 
16  (23.2) 
 

Sahada çalışan hekimlerin 
yönetim kurulu ve karar alma 
süreçlerine katıldığı dernekler 

35  (71.4) 8    (72.7) 7   (77.8) 50  (72.5) 

Araştırma görevlilerinin 
derneğin yönetim ve karar 
alma süreçlerine katıldığı 
dernekler 

23  (46.9) 3     (27.3) 2   (22.2) 28  (40.6) 

Derneğin mali durumunu 
dernek yayınlarında belirli 
aralarla yayınlayan dernekler 

16  (32.7) 3 (27.3) 
 

1  (11.1) 
 

20   (29.0) 

 

c. Uzmanlık derneklerinin gelir kaynakları 

Uzmanlık derneklerinin gelirleri, kongre gelirleri, üye aidatları, aktivitelerden 
elde edilen gelirler ve bağışlardan oluşmaktadır (Tablo 6). Dernek gelirlerinin 
en büyük bölümünü kongre gelirlerinin (% 54) oluşturduğu, üye aidatlarının 
dernek gelirlerine katkısının ise daha küçük boyutlarda olduğu (% 20) görül-
mektedir. Dernekler gelirlerinin önemli bir kısmını eğitim etkinliklerinde (% 
42.4) kullanırken, araştırma (% 8.7) ve halk sağlığı etkinliklerinin (% 6.9) 
harcama kalemlerinde çok küçük paya sahip oldukları izlenmektedir.  “Üyele-
rinizin % kaçından düzenli aidat topluyorsunuz?” sorusuna 58 dernek yanıt 
vermiştir (Tablo 7). Bu derneklerin yanıtlarına göre, uzmanlık derneklerin 
sadece % 43.4’ü  üyelerinin yarısı ve daha fazlasından düzenli aidat toplaya-
bilmektedir .  
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Tablo 6. Uzmanlık dernekleri bütçelerinin kaynakları ve harcandığı alanlar, % 
dağılım 

 Yanıtlayan dernekle-
rin 

sayısı (n) 

Bütçe içindeki payı (%) 
Ortalama  ( ± SD) 

Bütçe kaynakları   
Kongre gelirleri 39 54.0  (± 33.2) 
Üye aidatı 49 20.0  (± 30.8) 
Aktiviteler 28 11.6  (± 16.3) 
Bağış 33 23.4  (± 29.3) 
Bütçenin harcandığı alanlar   
Eğitim 44 42.4  (± 27.7) 
Araştırma 38 8.7  (± 10.2) 
Halk eğitimi 31 6.9  (± 14.9) 

 

Şekil 1. Bir uzmanlık derneğinden beklenen temel çalışma alanlarını tüzükle-
rinde amaç/hedef olarak belirten derneklerin ve son iki yılda bu alanlarda 
etkinlik yapan derneklerin karşılaştırımı 
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Tablo 7. Üyelerinden düzenli aidat toplayan derneklerin dağılımı 

Düzenli aidat ödeyen 
üyelerin toplam üyelere 

oranı (%) 

Yanıtlayan der-
neklerin sayısı 

(n) 

Düzenli aidat toplayan 
derneklerin oranı (%) 

< 25 14 20.3 
25-49 14 20.3 
50-74 15 21.7 
> 75 15 21.7 

 

d. Uzmanlık derneklerinin etkinlikleri 

Uzmanlık derneklerinin, bir uzmanlık derneğinden beklenen  temel çalışma 
alanlarına tüzüklerinde ne oranda yer verdikleri ve son iki yılda bu alanlarda 
ne oranda etkinlik gösterdikleri Tablo 8’de gösterilmiştir. Buna göre, uzmanlık 
dernekleri uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi (% 84.1), sürekli tıp eğitimi (% 
76.8) ve bilimsel araştırmaları destek (% 75.4) çalışmalarını dernek tüzükle-
rinde temel çalışma alanı olarak belirtirken, tüzüklerinde kendi uzmanlık alan-
larında verilen sağlık hizmetini iyileştirme (% 53.6) ve halk sağlığı etkinlikle-
rinde bulunmayı (% 52.2) bir çalışma alanı olarak belirtenlerin derneklerin 
oranı daha düşük düzeylerdedir. Son iki yılda yaptıkları etkinliklere bakıldı-
ğında ise kendi uzmanlık alanında verilen sağlık hizmetini iyileştirme (% 36.2) 
ve halk sağlığı etkinliğinde bulunan (% 27.5) derneklerin oranının oldukça 
düşük olduğu saptanmıştır (Şekil 1). Özellikle gözlemci üyelerin, halk sağlığı 
etkinliklerini çok daha az önem verdikleri izlenmektedir.  



 TTB-UDKK UZMANLIK DERNEKLERİ REHBERİ - 2005  262 

Tablo 8. Bir uzmanlık derneğinden beklenen temel çalışma alanlarını tüzükle-
rinde amaç/hedef olarak belirten derneklerin dağılımı (A) ve son iki yılda bu 
alanlarda etkinlik yapan derneklerin dağılımı (B) 

 Anadal 
(n=49) 
n (%) 

Yandal 
(n=11) 
n (%) 

Gözlemci 
(n=9) 
n (%) 

Toplam 
(n=69) 
n (%) 

A. Tüzüklerinde aşağıdaki 
çalışma alanlarını amaç/hedef 
olarak belirten dernekler  
Uzmanlık eğitiminin iyileştiril-
mesi 
Sürekli tıp eğitimi 
Bilimsel araştırmalara destek 
Sağlık hizmetini iyileştirme 
Halk sağlığı 

 
 
 
 
45 (91.8) 
40  ( 81.6) 
40  ( 81.6) 
26  (53.1) 
28  (57.1) 

 
 
 
 
8  (72.7) 
7 (63.6) 
8  (72.7) 
6  (54.5) 
6  (54.5) 

 
 
 
 
4  (55.6) 
6  (66.7) 
4  (55.6) 
5  (55.6) 
2  (22.2) 

 
 
 
 
58 (84.1) 
53  (76.8) 
52 (75.4) 
37 (53.6) 
36 (52.2) 

B. Son iki yılda aşağıdaki 
çalışma alanlarında etkinlik 
yapan dernekler  
Uzmanlık eğitimini iyileştirme 
Sürekli tıp eğitimi 
Sağlık hizmetini iyileştirme 
Bilimsel araştırmalara destek 
Halk sağlığı 

 
 
 
33    (67.3) 
29    (59.2) 
18    (36.7) 
24    (49.0) 
15   (30.6) 

 
 
 
5   (45.5) 
6  ( 54.5) 
6   (54.5) 
7   (63.6) 
3   (27.3) 

 
 
 
5   ( 55.6) 
7    (77.8) 
1    (11.1) 
1    (11.1) 
1   ( 11.1) 

 
 
 
43 (62.3) 
42  (60.9) 
25  (36.2) 
32  (46.4) 
19  (27.5) 

 

e. Uzmanlık derneklerinin sürekli tıp eğitimi (STE) ve bilimsel et-
kinlikleri 

Çalışmaya katılan uzmanlık derneklerinin 44’ü (% 63.8) bilimsel çalışma 
gruplarına sahiptir ve 48’i (% 69.6) düzenli yayınlanan bir bilimsel dergi çı-
karmakta, 37’si (% 53.6) ise üyeleri ile iletişim amacıyla düzenli bülten çıkar-
makta ve 35’i (% 50.7) uluslararası bilimsel etkinliklerde bulunmaktadır. Sa-
dece 10 dernek (% 14.5) sürekli tıp eğitimi etkinliklerinde uyacakları etik 
ilkeleri belirlemiş, 24’ü (% 34.8) etik kurullarını kurmuştur. Gözlemci dernek-
lerde bülten çıkarma, ve uluslararası bilimsel etkinliklerde bulunma daha 
düşük düzeyde gerçekleşmekte, etik ilkeleri tanımlama konusunda ise hiçbir 
çabanın gösterilmediği izlenmektedir.  
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Tablo 9. Uzmanlık derneklerinde yayın ve uluslararası bilimsel etkinlikleri 

 Anadal 
(n=49) 
n (%) 

Yandal 
(n=11) 
n (%) 

Gözlemci 
(n=9) 
n (%) 

Toplam 
(n=69) 
n (%) 

Bilimsel çalışma grubu 29 (59.2) 9   (81.8) 6   (66.7) 44  (63.8)  
Düzenli yayınlanan bilimsel 
dergiye sahip olanlar 

37 (75.5)   6 (54.6) 5 (55.5) 48  (69.6) 

Üyeleri için düzenli bülten 
yayınlayan 

26 (53.1) 8 (72.7) 3 (33.3) 37 (53.6) 
 

Uluslararası bilimsel etkinlik 
yapanlar 

25 (51.0) 6 (54.5) 4 (44.4) 35  (50.7) 

STE Etik ilkeleri olanlar 8  (16.3) 2  (18.2) - - 10  (14.5) 
Etik kurulu olan 21 (42.9) 3   (27.3) - 24  (34.8) 

 

“Son bir yıl içinde dernek etkinliklerinizin kredilendirilmesi amacıyla TTB-
Kredilendirme Komitesine kaç başvuruda bulundunuz?” sorusuna 59 uzman-
lık derneği yanıt vermiştir. Elde edilen yanıtlara göre derneklerin 7‘sinin (% 
10.1) hiçbir başvuruda bulunmadığı, büyük çoğunluğunun (% 62.3) ise son 
bir yılda 1-6 başvuruda bulunduğu saptanmıştır.  

Tablo 10. Uzmanlık derneklerinin sürekli tıp eğitimi (STE) etkinlikleri için son 
bir yılda TTB-Kredilendirme kuruluna yaptıkları başvuru sayısı 

Kredilendirme için baş-
vuru sayısı (n) 

TTB-Kredilendirme 
Kuruluna başvuran 
dernek sayısı (n) 

Kredilendirme için başvu-
ran derneklerin tüm dernek-

lere oranı (%) 
Yok 
1-6 
7-12 
> 12 

Yanıtlamayanlar 

7 
43 
5 
4 
10 

10.1 
62.3 
7.2 
5.8 

14.5 
 

f. Uzmanlık derneklerini uzmanlık eğitimini iyileştirme ve 
standardizayon (yeterlilik kurulu) etkinlikleri 

“Derneğinizin yeterlilik kurulu ile ilgili çalışmaları nelerdir?” sorusuna 60 uz-
manlık derneği yanıt vermiştir. Elde edilen yanıtlara göre tüm derneklerin 19’u 
(% 27.5) bu konuda hiçbir etkinlikte bulunmadıklarını, 41’inin (% 59.4) deği-
şik düzeylerde etkinliklerde bulunduklarını (yönerge oluşturma, yeterlilik kuru-
lu oluşturma, çekirdek müfredat oluşturma, kurum ziyaret programı oluşturma 
gibi), 23’ünün (% 33.3) ise yeterlilik sınavı hazırlığı yapma veya yeterlilik 
sınavı yapma aşamasında olduklarını belirtmişlerdir (Tablo 11). Gözlemci 
dernekler arasında bu alanda etkinlik yapanların oranı oldukça düşüktür (% 
11.1). Uzmanlık derneklerinin 29’u (% 42) Avrupa Tıp Uzmanlar Birliğinde 
(ATUB) kendi uzmanlık alanlarını temsil etmek için temsilci belirlemişler ve bu 
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temsilcilerin 18’i (% 62.1) ATUB toplantılarına katılmaktadır. Gözlemci der-
neklerin hiçbiri ATUB için temsilci belirlememiştir.   

Tablo 11. Uzmanlık derneklerinin yeterlilik kurulu çalışmaları ve Avrupa Tıp 
Uzmanlar Birliği (ATUB) çalışmaları 

 Anadal 
(n=49) 
n (%) 

Yandal 
(n=11) 
n (%) 

Gözlemci 
(n=9) 
n (%) 

Toplam 
(n=69) 
n (%) 

 
Yeterlilik kurulu konusunda hiçbir 
çalışması olmayan dernekler 

 
8 (16.3) 

 
4 (36.4) 

 
7 (77.8) 

 
19   (27.5) 

 
Yeterlilik kurulu konusunda 
değişik düzeylerde çalışma yap-
makta olan dernekler 

 
34 (69.4) 

 
6 (54.5) 

 
1 (11.1) 

 
41   (59.4) 

 
ATUB temsilcisi olan dernekler 

 
26  (53.1) 

 
3  (23.7) 

 
- 

 
29   (42.0) 

 
Temsilcisi ATUB toplantılarına 
katılan dernekler 

 
16  (61.5) 

 
2 (66.7) 

 
- 

 
18   (62.1) 

 

g. Uzmanlık derneklerinin diğer etkinlikleri 

Uzmanlık derneklerinin 15’i (% 21.7) uzmanlık alanları ile ilgili hastalıklar 
konusunda kamuoyu ve sağlık yöneticilerini bilgilendirmek-bilinçlendirmek 
amacıyla basın-parlemento ve hükümetle ilişkiler kurmakta, 13’ü uzmanlık 
alanı ile ilgili insan gücü planlaması çalışmaları yapmakta, 45’i (% 65.2)  ise 
kendi uzmanlık alanlarındaki yurt dışı kuruluşlarla ilişki içinde bulunmaktadır-
lar. Yan dal ve özellikle gözlemci derneklerde bu tip etkinlikler çok daha düşük 
düzeylerde gerçekleştirilmektedir (Tablo 12). 

Tablo 12.  Basın-parlemento ve hükümetle, yurtdışı kuruluşlarla ilişkileri olan 
ve insan gücü planlaması çalışması yapan derneklerin dağılımı  

 Anadal 
(n=49) 

n       (%) 

Yandal 
(n=11) 

n       (%) 

Gözlemci 
(n=9) 

n      (%) 

Toplam 
(n=69) 

n      (%) 
Basın-parlemento ile 
ilişkileri olanlar  

13 26.5 2 18.2 - - 15 21.7 

Yurtdışı kuruluşlarla 
ilişkileri olanlar  

36 73.5 6 54.5 3 22.2 45 65.2 

İnsangücü planlaması 
çalışması olanlar 

13 26.5 - - - - 13 18.8 
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h. Uzmanlık dernekleri ile TTB-UDKK arasındaki ilişkiler 

Derneklerin 61’inde (% 88.4) UDKK temsilcisi bulunmakta, 40 dernekte (% 
65.6) UDKK temsilcisi aynı zamanda dernek yönetim kurulu üyesi olarak 
görev yapmaktadır. Derneklerin 47’si (% 68.1) UDKK ile ilişkilerini çok iyi 
veya iyi olarak tanımlamaktadırlar (Tablo 13). 

Tablo 13. Uzmanlık dernekleri ile TTB-UDKK arasındaki ilişkiler 

 Anadal 
(n=49) 

n        (%) 

Yandal 
(n=11) 

n        (%) 

Gözlemci 
(n=9) 

n        (%) 

Toplam 
(n=69) 

n        (%) 
UDKK temsilcisi olanlar 48 98.0 9 81.8 4 44.4 61 88.4 
UDKK temsilcisi dernek 
yönetim kurulunda yer 
alanlar 

29 59.2 9 81.8 2 22.2 40 65.6 

UDKK kararlarını yöne-
tim kuruluna aktarıyor 

43 87.8 9 81.8 3 33.3 55 90.2 

UDKK ile ilişkilerini çok 
iyi ve iyi olarak tanımla-
yan dernekler 

35 71,4 8 72,7 4 44,4 47 68.1 

 

TARTIŞMA 

Uzmanlık derneklerinin yapısal ve işlevsel özelliklerini araştırmak amacıyla 
yapılan bu çalışmada, TTB-UDKK’ya  üye 83 uzmanlık derneğinde bir anket 
çalışması yapılmış ve bu çalışmaya katılan 69 derneğin verileri değerlendiril-
miştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler;  (a) uzmanlık derneklerinin amaç ve 
hedeflerini tüzüklerinde tam olarak tanımladıklarını, ve etkinliklerinde de bu 
durumun yansıdığını, (b) dernek örgütlenme yapısının demokratik ve katılımcı 
özelliklerinin sınırlı olduğunu, (c) uzmanlık alanlarını temsiliyette bazı dernek-
lerde sorunlar bulunduğunu, (d) etik ilkelerin çoğu dernekte tanımlanmamış 
olduğu saptanmıştır.   

Bu çalışmadan elde edilen verileri değerlendirirken, anket formlarının araştır-
macılar tarafından dernek kayıtları incelenerek değil dernek başkanı veya 
yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından doldurulduğu, TTB-UDKK’nın 
görüşlerinin bilinmesi nedeniyle anketi dolduranların yanlı cevap verme olası-
lığının bulunduğunu, gözlemci üye sayısının düşük olması nedeniyle ana dal, 
yan dal ve gözlemci derneklerin etkinliklerinin karşılaştırmada istatistiki yön-
temlerin kullanılmadığı gerçeği dikkate alınmalıdır.  Belirtilen eksikliklerine 
karşın,  bu anket çalışmasına  TTB-UDKK’ya bağlı uzmanlık derneklerinin 
büyük çoğunluğunun (% 83.1) katılması, bu çalışmanın Türkiye’de uzmanlık 
derneklerinin  özellikleri ve etkinlikleri konusunda yapılan ilk çalışma oluşu ve 
uzmanlık derneklerin niteliklerini  değerlendirmede nesnel veriler sağlaması 
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nedeniyle, çalışma verileri  uzmanlık dernekleri ile  ilgili birçok sorunun aydın-
latılmasına katkıda bulunacak özelliktedir. 

Türkiye’de 1920’den sonra uzmanlık derneklerinin kuruluş sürecinin başladığı 
ve daha sonraki yıllarda ivme kazandığı bilinmektedir. Çalışmadan elde edilen 
veriler, uzmanlık derneklerinin % 72.4’ününü TTB-UDKK ‘nın oluşturulduğu 
1994 yılından önce kuruldukları,  son 10 yılda ise yeni bilgi ve teknolojilerle 
ilişkili yan dal ve gözlemci derneklerin sayılarının arttığı izlenmektedir. Dernek 
genel merkezlerinin büyük çoğunluğunun (% 97.1) üç büyük kentte toplan-
ması  ise, ülkemizdeki hekimlerin büyük çoğunluğunun ve üniversite-eğitim 
hastanelerinin bu üç ilde yoğunlaşması ile ilişkili görünmektedir. Tüm uzman-
lık derneklerinin % 47.8’i,  ana dal derneklerinin ise % 61.2’si 500’den fazla 
üyeye sahip olmasına rağmen tüm derneklerin sadece % 27.5’u, ana dal 
derneklerinin ise % 32.7’sinin şube yapılanmasına sahip oldukları bulunmuş-
tur.  Dernekler arasında şube yapılanmasının yetersiz oluşu, derneklerin uç 
birimlerde oturan üyelerine ulaşımını ve bu üyelerine dernek etkinliklerini 
götürmede yetersiz kalmalarına neden olabilir. Derneklerin büyük çoğunluğu-
nun (% 72.5) genel kurullarını çok az üyenin katılımı (üyelerin % 50’den 
azının katılımı) ile yapmış olmaları da şube örgütlenmelerini yetersizliği ile 
ilişkili olabilir. Fakat, genel kurul katılımının düşüklüğünde ülkemizde hekimler 
arasında örgütlenme bilincinin yetersizliği ve derneklerin üyeleri ile etkin ileti-
şim içinde bulunmamalarının da rolü olabilir. Bu konuda daha sağlıklı değer-
lendirme yapabilmek için tabip odaları ve diğer demokratik kitle örgütlerinin 
genel kurullarına katılım oranlarının bilinmesi  yararlı olacaktır. Fakat, uzman-
lık dernekleri ve diğer demokratik kitle örgütlerinin bu özelliklerini karşılaştıran 
bir çalışma bulunmamaktadır.  

Uzmanlık derneklerinin niteliklerini araştırmaya yönelik hiçbir yayınlanmış 
çalışmanın bulunmamasının yanı sıra, bu dernekleri ve işlevlerini tartışan 
değerlendirmeler de oldukça azdır. Yayınlanan bu az sayıdaki değerlendirme 
yazılarında “uzmanlık derneklerinde dernek yönetimlerine çoğunlukla hep 
ayni kişilerin egemen olduğu, dernek genel kurullarına çok az üyenin katıldığı, 
dernek etkinliklerinin sadece kongre ve yayın etkinlikleri ile sınırlı olduğu, 
dernek yönetimlerinin genellikle tıp fakülteleri öğretim üyelerinden oluştuğu, 
akademik ünvanı olmayan uzman hekimlerin bu derneklerde yer almadığı, 
çok az derneğin bülten yayınladığı,  çoğunun uzmanlık  eğitimi ile ilgilenmedi-
ği, derneklerin katılımcı, şeffaf ve üyelerince denetlenen kurumlar olamadıkla-
rı, ülkenin geneline hizmet vermekten uzak oldukları, toplumun sağlık sorunla-
rı ile ilgilenmedikleri..vb” yorumları yapılmıştır (5-7).  

Bu çalışmada, uzmanlık derneklerinin % 52.2’sinde dernek başkanlarının, % 
42’sinde MYK üyelerinin görev sürelerinin sınırlandırıldığı, uzmanlık dernekle-
rinin % 72.5’unda sahada çalışan hekimlerin (üniversite ve eğitim hastanesi 
dışı kurumlarda çalışan hekimlerin), ve % 40.6’sında ise araştırma görevlileri-
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nin dernek yönetim ve karar alma süreçlerine katıldığı saptanmıştır.  Buna ek 
olarak, uzmanlık derneklerinin % 65.2’sinde, ilgili uzmanlık alanındaki tüm 
uzman hekimlerin % 50’den fazlasının dernek üyesi olduğu, ve derneklerinin 
% 53.6’sının üyeleri ile iletişim için düzenli bülten çıkardıkları bulunmuştur. 
Bu çalışmadan elde edilen veriler, uzmanlık dernekleri ile ilgili yukarıda belirti-
len değerlendirmelerin tümüyle doğru olmadığını düşündürmektedir. Fakat, 
çalışmada elde ettiğimiz verilerin araştırmacılar tarafından bizzat elde edilme-
miş olması, yukarıdaki  değerlendirmelerin yapıldığı 2001 yılından beri uz-
manlık derneklerindeki olası değişiklikler ve uzmanlık derneklerinin yönetim 
kurullarındaki üye bileşeninin niteliği konusunda yeterli bilgiye sahip olma-
mamız, bu konuda kesin yargıda bulunmayı güçleştirmektedir.. Tüm bunlara 
rağmen çalışmamızdan elde edilen veriler,  uzmanlık derneklerinde şube ör-
gütlenmesinde,  genel kurullara katılımda, üyelik yapılanmasında, uzmanlık 
alanlarını temsiliyette ve katılımcılıkta sorunlar bulunduğunu göstermektedir.  

Uzmanlık derneklerinin gelirlerinin önemli bölümünü (ortalama % 54) kongre 
gelirleri oluşturmaktadır. Üye aidatlarının dernek gelirleri içindeki payı düşük 
düzeylerdedir (ortalama % 20) ve dernek üyeleri genellikle aidatlarını düzenli 
ödememektedirler.  Derneklerin etkinliklerini sürdürebilmek için büyük oranda  
kongre gelirlerine  muhtaç olmaları, ilaç ve tıbbi cihaz üreten firmalarla ilişkile-
rini etik açıdan olumsuz etkileyebilecek bir potansiyel oluşturmaktadır. Der-
neklerin sadece % 34.8’inin etik kurullarının bulunuşu ve derneklerin sadece 
% 14.5’unun STE etkinliklerinde uyacakları etik kuralları tanımlamış olmaları, 
bu olumsuzluğu daha da güç kazandırmaktadır. 1990’dan beri uluslararası ilaç 
endüstrisinin Türkiye’de sürdürmekte olduğu yoğun pazarlama ve tanıtım 
etkinlikleri dikkate alındığında hekim-endüstri ve dernek-endüstri ilişkilerinde 
etik ilkelerin giderek zorlandığı bir ortam bulunduğu izlenmektedir.  

Günümüzde uzmanlık derneklerinin temel amacı, kendi alanlarında uzmanlık 
eğitimini ve sürekli tıp eğitimini iyileştirerek, bilimsel araştırmaları destekleye-
rek, etkin sağlık hizmeti verilmesini teşvik ederek ve halk sağlığını geliştirici 
etkinliklerde bulunarak, uzmanlık alanları ile ilgili hastalıklarda en uygun sağlık 
hizmeti (koruma, tanı, tedavi) verilmesini sağlamaktır. Bu çalışmadan elde 
edilen veriler, uzmanlık derneklerinin % 75’den fazlasının uzmanlık eğitimini 
iyileştirmek, sürekli tıp eğitimi yapmak ve bilimsel araştırmaları desteklemek 
hedeflerini tüzüklerinde belirttiklerini ve son iki yıl içinde % 50-60’nın da bu 
etkinlikleri yaptıklarını göstermektedir.  Buna karşın, etkin sağlık hizmeti veril-
mesini teşvik etme ve halk sağlığını iyileştirme etkinliklerinin derneklerin sade-
ce % 50’si amaç olarak benimsedikleri ve son iki yılda sadece % 30-35’inin 
bu alanda etkinlik yaptıkları izlenmektedir.  Elde edilen bu veriler uzmanlık 
derneklerinin toplumsal sorumluluklarını yeterince yerine getirmedikleri ve bu 
konuda yeterli bilince sahip olmadıklarını düşündürmektedir. Uzmanlık alanla-
rı ile ilgili hastalıklar konusunda kamuoyu ve sağlık yöneticilerini bilgilendir-
mek amacıyla basın-parlamento ve hükümetle ilişki kuran uzmanlık dernekle-
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rinin oranının oldukça düşük oluşu da (% 21.7) bu görüşü destekler nitelikte-
dir.  

Uzmanlık derneklerinin STE etkinliklerini geliştirme ve bilimsel araştırmaları 
teşvik etkinliklerine bakıldığında,  % 69.6’sının düzenli bilimsel dergi çıkardığı 
ve % 50.7’sinin uluslararası bilimsel etkinliklerde bulunduğu gözlenmiştir. Son 
bir yıl içinde uzmanlık derneklerinin % 62.3’ünün 1-6 STE etkinliğinde bulun-
duğu, sadece % 13’ünün bir yılda 7’den fazla STE etkinliği gösterdiği saptan-
mıştır. Elde edilen verilen uzmanlık derneklerinin geleneksel işlevlerini (eğitim 
ve bilimsel araştırma)  yerine getirdiklerini ancak bunun da çok ileri boyutlar-
da olmadığını göstermektedir. Dernek yönetimlerinde akademisyen üyelerin 
ağırlıkta oluşu ve tüm STE etkinliklerini  için kredilendirme başvurusunda 
bulunmuyor olmaları bu sonuçları etkilemiş olabilir.  

TTB-UDKK kurulduğu 1994 yılından beri uzmanlık eğitiminin iyileştirilmesi 
konusunda büyük çaba sarfetmiş ve yeterlilik kurullarını oluşturmaları konu-
sunda uzmanlık derneklerini teşvik etmiştir. Nitekim uzmanlık derneklerinin % 
72.5’inin yeterlilik kurulları konusunda değişik düzeylerde etkinlikler içinde 
olması büyük oranda bu çabalarla ilişkili görünmektedir. Derneklerin % 
27.5’inin bu konuda henüz hiçbir etkinlik içinde olmaması, bu alanda 
UDKK’nın çabalarını sürdürmesi gerektiğini düşündürmektedir.  

Uzmanlık derneklerinin % 88.4’ünün UDKK Genel Kurul temsilcisi bulunmak-
ta ve derneklerin % 68.1’i UDKK ile ilişkilerinin çok iyi ve iyi olarak tanımla-
maktadırlar. Bu durum, UDKK-uzmanlık dernekleri arasında ciddi bir iletişim 
sorunun bulunmadığını ve birlikte güçlü etkinliklerde bulunma olanağının 
devam ettiğini düşündürmektedir.  

Uzmanlık derneklerinin ana dal, yan dal ve gözlemci dernek olmalarının der-
nek özellikleri ve işlevlerini ne yönde etkilediğine dair yeterli analiz yapılama-
mıştır.  Bu durum büyük oranda gözlemci dernek sayısının küçük olmasından 
kaynaklanmıştır. Fakat çalışma verilerinin genel bir değerlendirmesinin yapıl-
dığında, ana dal derneklerine göre  yan dal ve özellikle gözlemci derneklerin 
daha yeni kurulan,  genel merkezleri daha çok İstanbul’da bulunan, üye sayı-
ları daha az, dernek etkinlikleri daha az, yeterlilik kurulları çalışmaları olmayan 
ve UDKK temsilcileri çok az olan dernekler özelliği taşıdıkları  gözlenmektedir.  
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SONUÇ 

Bu çalışmadan elde edilen veriler, uzmanlık derneklerinin örgütsel yapılanma-
larında katılımcılık ve temsiliyet konusunda sorunlar bulunduğunu,  üyelik 
yapılarının hantal olduğunu ve gelirlerinin ana kaynağının  kongre gelirleri 
olduğunu,  etik kurulların yeterli olmadığını,  derneklerin toplumsal sorumlu-
lukları olan etkinlikleri yeterince yerine getirmediklerini göstermektedir. Bu 
durum, uzmanlık derneklerinin eğitim, araştırma, hasta bakımı ve halk sağlığı 
alanındaki etkinliklerini izlemesi, iyileştirmesi, yönlendirmesi ve bu etkinliklerin 
eşgüdümü yapması amacıyla 1994’de kurulan TTB-UDKK’ya büyük sorumlu-
luk yüklemektedir. TTB-UDKK’nın  çalışmalarını sadece uzmanlık eğitimini 
iyileştirme üzerinde değil, derneklerin tüm işlevlerinin iyileştirme üzerinde 
yoğunlaştırmasına büyük gereksinim görülmektedir. Buna ek olarak, uzmanlık 
derneği kavramının yeniden tanımlanması, uzmanlık dernekleri ile bilim der-
nekleri veya kulüplerinin birbirinden ayrılması, ve uzmanlık derneklerinde 
bulunması gereken en az özelliklerin tanımlanarak hayata geçirilmesinin ge-
rekli olduğu düşünülmüştür. UDKK’nın yürüteceği yoğun etkinliklerle uzman-
lık derneklerinin etkinliklerini iyileştirilmesi, hem toplum sağlığının iyileşmesine 
hem de Türkiye’de hekim hareketine büyük ivme kazandıracaktır. 

Teşekkür: Bu çalışmanın planlanması ve anket formunun oluşturulmasına 
katkılarından ötürü TTB-UDKK yürütme kurulu üyelerine, anketleri doldura-
rak çalışmaya katılan uzmanlık dernekleri yöneticilerine ve ilgili anketlerin geri 
döndürülmesi konusundaki etkin çabaları nedeniyle TTB sekreteryasına içten-
likle teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Bu çalışma TTB-UDKK  X. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayında (27-28 Kasım 2004, 
İstanbul) bildiri olarak sunulmuştur. 
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TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ 

Doç. Dr. Cem TERZİ 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 
TTB-UDKK Başkanı 

Uzmanlık eğitimi, uzmanlık eğitimi öğrencisine/asistanına rehberlik ve gözetim 
altında sunulan organize eğitim programıdır.; bir yandan hastaların güvenli ve 
uygun sağlık hizmeti almalarını garanti altına alırken öte yandan asistanın 
mesleki ve kişisel gelişimini sağlar.  

Uzmanlık yapı-süreç ve sonuç bileşenlerinden oluşur. Uzmanlık eğitiminin 
yapısı, organizasyonunu, ilgili yasa ve yönetmelikleri içerir. Uzmanlık eği-
timi süreci, yapılandırılmış bir eğitim müfredatını, didaktik etkinlikleri ile 
uygun bir gözetim altında gerçekleştirilen hasta tanı ve tedavi etkinlikleri-
nin entegrasyonunu içerir. Asistanlarda yaşam boyu öğrenme becerilerinin 
geliştirilmesi ve sürdürülmesi de uzmanlık eğitimin sürecinin bir parçasıdır. 
Uzmanlık eğitiminin sonucu , yetiştirilen uzman hekimin başarımı ve yet-
kinliğidir. 

Son on yıldır Türkiye uzmanlık eğitimi ortamında bir değişim ve iyileştirme 
çabaları söz konusudur. Yukarıda tanımlanan bileşenlerin neredeyse tama-
mında değişim ve iyileştirme çabaları aynı anda sürdürülmeye çalışılmaktadır.  
Oldukça karmaşık olan uzmanlık eğitimi alanında yeniden yapılandırma ça-
lışmalarının bilimsel sistematiğe ve taraflar arasında eşgüdüme gereksinim 
olduğu açıktır. Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kuru-
lu, böyle bir amaç doğrultusunda çalışmaktadır. Uzmanlık dernekleri yeterlilik 
kurullarını (“board”lar) oluşturarak gönüllülük temelinde uzman hekimlerin 
belgelendirme (sertifikasyon) çalışmaları yapmaktadır.  

Son yıllarda uzmanlık eğitiminde yaşanan canlılık Türkiye’ye özgü değildir. 
Dünyanın pek çok ülkesinde mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli 
tıp eğitimi alanlarında iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Dünya Tıp 
Eğitimi Federasyonu uzmanlık eğitimi için asgari standartları belirlemeye 
çalışmaktadır.  

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu, kurulduğun-
dan bu yana uzmanlık derneklerinin sosyal yükümlülüklerini geliştirmek ve 
dernek birikimlerinden kamunun daha çok yararlanmasını sağlamak amacıyla 
çeşitli çalışmalar yapmaktadır.  
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Birçok ülkede, çoğu kez merkezi sınav yöntemiyle, eğitim programının sonun-
da kamu otoritesi tarafından belgelendirme (lisans/yüksek lisans  belgesi gibi) 
yapılır. Bu belgelendirme işlemi o alanda hekimlik pratiği yapabilmek için 
yasal bir zorunluluktur. Kamu otoritesinin bir bireye, bir mesleği icra etmesi 
veya bir unvanı kullanması için verdiği belgedir. Sertifika ise bir devlet kuru-
mu ya da bir dernek  tarafından bir bireyin önceden belirlenmiş bir takım 
kriterleri karşıladığına dair verilen özel belge olup genellikle gönüllülük teme-
linde alınır/verilir. Farklı ülkelerde farklı belgelendirme modelleri söz konusu-
dur. 

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerde uz-
manlık eğitiminin standartlarını yükseltmek için uzmanlık eğitimi sonrasında 
ülke düzeyinde uzmanlık dernekleri tarafından standart sınavlar (yeterlilik 
sınavları –“board” sınavları) yapılmaktadır. Gönüllülük ilkesi ile başlayan bu 
çalışmalar zamanla adeta ‘zorunlu’ hale gelmiştir. Özellikle Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yeterlilik belgesi olmadan hekimlik yapılması düşünülemez.  
ABD’de ilk yeterlilik kurulu 1917’de kurulmuştur (Oftalmoloji Board’u). Buna 
1932’de 3 yeni “board” eklenmiştir. Asıl gelişme 70’li yıllarda olmuş ve çeşitli 
uzmanlık alanlarında 14 board daha kurulmuştur. Günümüzde ABD’de her 
uzmanlık alanı “board” sınavlarını yapmaktadır. Toplam 38 “board” vardır. 

Avrupa Birliği’nde ise bu çalışmalara 1958’de başlanmıştır. “Union 
Europeenne des Medecins Specialistes (UEMS) – Avrupa Tıp Uzmanları Birli-
ği “ kurulmuştur. TTB, bu kuruluşa gözlemci statüsünde üyedir. 

1993’de  “European Boards” (Avrupa Yeterlilik Kurulları) kuruldu. Bu kurum, 
Avrupa ülkelerindeki yeterlilik Kurullarını çatısı altında toplayarak harmonize 
eden bir yapıdır. Avrupa Birliği,  üye ülkelerin uzman hekimlerini kendi alan-
larında Avrupa Yeterlilik Sınavlarına girmeye ve yeterlilik belgesi almaya 
özendirmektedir. Bu sınavların henüz  yasal bir sonucu yoktur.   

Ülkemizde de son yıllarda, gönüllülük temelinde yeterlilik çalışmaları ortaya 
çıkmıştır. Uzmanlık dernekleri, kendi alanlarında sınavla yeterlilik belgesi 
vermeye (sertifikasyon) başlamıştır. TTB-UDKK bünyesinde bir çalışma organı 
olarak yeterlilik kurullarını kurmuş olan dernekler bir araya getirilmiştir. Bu 
yapılanmaya Ulusal Yeterlilik Komitesi (UYEK) 9 Ekim 2004’te kurulmuştur. 
Otuzüç dernek yeterlilik çalışmasını yapmış, 6 dernek yeterlilik sınavların 
gerçekleştirmiştir. Bu sınavlara ilgili alanın uzmanları gönüllü olarak katılmak-
tadır. Başarılı olanlara yeterlilik belgesi verilmektedir. Belgeleri ilgili derneğin 
yeterlilik kurulu onaylamaktadır. UYEK aracılığı ile bu sürecin hızlanacağı ve 
diğer derneklerin de yeterlilik çalışmalarını tamamlayacağı umulmaktadır.  

Yeterlilik çalışmaları sınav yapmaktan ibaret olmayıp çok daha önemlisi, 
uzmanlık eğitimi yapılan alanda çekirdek eğitim müfredatının geliştirilmesi, 
eğitim programının standartlara uygun ve iyi niteliklerle uygulanmasının ga-
ranti altına alınması, bu amaca yönelik kurumlar arasında işbirliği sağlanması-
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dır. Bu kapsamda ülkemizde alınması gereken uzun bir yol olduğunu söyle-
mek gerçekçi olur. Eğitim programının ülkemizin öncelikli sağlık sorunlarını 
kapsaması ve toplumumuzun sağlık sorunlarını çözmeye yetkin ve istekli uz-
man hekimler yetiştirilmesi temel amaçtır. Yeterlilik çalışmalarının bu doğrul-
tuda olması yaşamsal önem taşımaktadır. Aksi halde başka ülkelerde olumsuz 
örnekleri görüldüğü üzere, bu tip standardizasyon çalışmaları, ülkenin kısıtlı 
kaynaklarından önemli miktarlar harcayarak yetiştirdiği ( tıpta uzmanlık eğiti-
mi maliyeti en yüksek eğitimlerden biridir) insan gücünün çalışma ve yaşam 
koşullarının görece daha iyi olduğu ülkelere göçmesinden başka bir işe yara-
maz . 

Yeterlilik belgelendirme işleminin farklı yöntemlerle belli aralıklarla yinelenme-
sine yeniden belgelendirme (resertifikasyon) adı verilir. Sürekli mesleki gelişi-
mi garanti altına almayı amaçlayan bu yöntem Amerika Birleşik Devletleri’nde 
uzun yıllardır uygulanmakta olup günümüzde İngiltere, Hollanda gibi Avrupa 
ülkelerinin gündemindedir. 

Uzmanlık eğitimi organizasyonu 

Uzmanlık eğitimi organizasyonu ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir 
(Tablo 1). Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz ve Kanada’da uzmanlık eğitimi 
organizasyonu tamamen tabipler birliği ve uzmanlık dernekleri gibi sivil top-
lum kuruluşlarınca, İsveç ve Danimarka’da ise tamamen devlet eliyle yürütül-
mektedir. Avustralya, Norveç ve İngiltere ise sivil toplum kuruluşlarıyla kamu 
otoritelerinin sorumluluğu birlikte paylaştığı ülkelere örnektir. Finlandiya’da 
ise uzmanlık eğitimini üniversiteler organize etmektedir.  

Tablo 1. Uzmanlık eğitimi organizasyon modelleri 

I. Tamamen sivil kuruluşlar 

•ABD 

•Kanada 

•Portekiz 

II. Tamamen kamu otoritesi 

•İsveç 

•Danimarka 

III. Kamu otoritesi ve sivil kuruluşlar 

•Avustralya 

•Norveç 

•İngiltere 
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 Bu modellerden birinin diğerine üstün olduğunu öne sürmek güçtür. 
Her ülkenin kendi gereksinimlerine ve yapılanmasına uygun bir model üret-
mesi ve bu modeli zaman içinde geliştirmesi esastır. 

Asistanlar uzmanlık eğitimi süresince hastalara sağlık hizmet sunumunda  
sorumluluk alır, klinik deneyim, bilgi ve becerilerini geliştirirler. 

Eğitim kalitesi ile sağlık hizmeti kalitesi arasında 

 uygun bir denge oluşturulması şarttır. Eğitim hedefleri ile asistanlardan tara-
fından sunulan sağlık hizmetinin ağırlığı çelişmemelidir. Burada tanımlanan 
çerçevenin uygulamalara tam olarak yansımadığı bilinen bir gerçektir. Uzman-
lık eğitimi genellikle, yaşama geçirebilen yapılandırılmış bir müfredattan yok-
sun olarak gerçekleşmektedir. Asistanlar kliniklere eğitim alacak öğrenciler 
olarak değil adeta hastalara rutin sağlık hizmetini sunacak görevliler olarak 
alınmaktadır. Çoğu kez eğitim programının amaçlarını gerçekleştirmeye izin 
vermeyecek kadar uzun ve yoğun olan sağlık hizmetinde, asistanlar, yalnız 
çalışmakta, uygun gözetim ve yardım almamaktadırlar. Çalışma ortamının ve 
eğitim programının fiziki alt yapısı genellikle yetersizdir Özellikle ülkemizde 
uzmanlık eğitiminde yaşanan temel sorun, ilgili yasal mevzuatın ve uzmanlık 
eğitimi finansmanının yetersizliğidir. Bu iki temel sorun diğer bileşenleri de 
etkileyerek uzmanlık eğitimi kalitesini sınırlamaktadır. 
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Tablo 2. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Çemberi 
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Eğitim hedeflerinin belirlenmesi 

Eğitim hedeflerinin belirlenmesi eğitim programının ilk aşamasıdır (Tablo2). 
Eğitim programı sonunda ulaşılması gereken hedefler açıkça ve gerçekçi ola-
rak, olanaklı olduğunca ayrıntılı belirtilmelidir. Eğitim programının amaç ve 
hedefleri ile eğitimi alan bireyin amaç ve hedefleri örtüşmelidir. Eğitim prog-
ramının hedeflerine ulaşmaya yönelik bir müfredatı olmalıdır. Bu müfredat 
bilgi-beceri-tutum bileşenlerini kapsayacak ayrıntıda olmalıdır. Hangi temel 
teorik bilgilerin edinileceği, bunların hangi yöntemlerle (hedefe yönelik oku-
malar gibi) edinileceği ve hangi temel kaynakların kullanılacağı saptanmalıdır. 
Hangi klinik becerilerin edinileceği, bu becerilerin hangi işlemleri, hangi şart-
larda , en az kaç kez yapılarak edinileceği tanımlanmalıdır. Bilgi ve becerileri 
pratik yaşamda uygularken kullanılması gereken meslek kuralları, hasta hakla-
rı ve etik özellikler tanımlanmalıdır. Bilgi ve beceri değerlerle bütünleştirildiği 
zaman tutum aşaması gerçekleştirilmiş olur. 

Eğitim müfredatının yıllara yayılarak programlandırılması gerekir. Eğitim 
programını yürütürken genç bir asistanın karşılaşacağı zorlukları göz önünde 
bulundurarak, her asistana deneyimli bir eğiticinin danışmanlık/rehberlik 
yapması; asistanın mesleki ve kişisel gelişiminin insancıl yaklaşımlarla destek-
lenmesi yararlı olur. Danışmanın önemli bir görevi de asistanı entelektüel 
olarak stimüle etmek ve onun için rol model olmaktır. Uzun yıllardır çeşitli 
ülkelerde uygulanmakta olan danışman/rehber (mentor) eğitici uygulamasına 
yönelik en büyük eleştiri “kağıt üzerinde kaldığı” şeklindedir. Norveç’te yapı-
lan bir çalışmada asistanların yalnızca %27’si düzenli olarak danışman eğitici 
ile görüştüklerini belirtmişlerdir. 

Eğitim etkinlikleri  

Eğitim etkinliklerini temel başlıklar altında toplamak olanaklıdır:  

• Yapılandırılmış bir müfredat doğrultusunda didaktik etkinlikler 

• Hasta tanı ve tedavisinde uygun gözetim altında pratik etkinlikler 

• Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirme ve sürdürmeye yöne-
lik etkinlikler  (Tablo2) 

Eğitim, eğiticilerin günlük mesleki etkinliklerinin rutin bir parçası olmalıdır. 
Eğitim müfredatının uygulanmasını sağlayacak eğitim etkinlikleri, niteliksel ve 
niceliksel olarak asgari standartlara uygun olmalıdır.  Bunların organize ve 
sistematik olarak uygulandığından emin olunmalıdır.   

Tıpta uzmanlık eğitiminde, öğrenme ağırlıkla ve doğal olarak rutin klinik gö-
revler sırasında gerçekleşir. Öğrenmenin beş temel kategorisi vardır: Görev 
sırasında öğrenim, düzenli eğitim ve gözetim etkinlikleri, rutin değerlendir-
me/danışmanlık ve dersler. Görev sırasında (iş üzerinde) öğrenimde eğiticinin 
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sorumluluğu, hastanın bir riske maruz kalmadan ve en uygun tedaviyi alması-
nı sağlayacak şekilde asistana gerekli geri bildirimlerde ve yönlendirmelerde 
bulundurmaktır. Yalnızca doğru ve yanlış yapılanları belirtmekle 
yetinilmemeli; asistanın kendi zayıf yönlerini görmesi sağlanmalı ve günlük 
klinik görevler sırasında eksikliklerini nasıl gidereceği konusunda yardımcı 
olmalıdır.  

Didaktik eğitim etkinlikleri ile kendi kendine öğrenme becerilerinin geliştirilme-
si arasında bir denge kurulmalıdır. Uzmanlık eğitiminin bir erişkin eğitimi 
olduğu unutulmamalıdır. Kendi kendine/bağımsız öğrenme süreçleri uzmanlık 
eğitiminin asli unsurlarıdır. Eğiticilerin eğitimi programları ile eğiticilere peda-
gojik formasyon kazandırma ve yeni tekniklerin kazandırılması yararlı olur. 
Eğitim programında kendi kendine öğrenme etkinlikleri için asistanlara yeterli 
zaman tanınmalı ve doğru yönlendirme yapılmalıdır. Eğitim ortamı öğrenme-
ye elverişli olmalıdır. Eğitici ile eğitilen arasındaki kast ilişkisi değiştirilmeli, 
eğitim öğrenci merkezli olmalıdır. Eğitici ile asistan arasında yapıcı, destekleyi-
ci, karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki kurulmalıdır.  Bilgi kaynaklarının (temel 
kitaplar, süreli dergiler, elektronik bilgi kaynakları, eğiticilerin ulaşılır olması 
gibi) eksiksiz sağlanması, özellikle elektronik ortamda doğru bilgiye hızlı erişi-
min becerilerinin edindirilmesi önemlidir. Tıp bilimi, tıp eğitimi ve sağlık hiz-
meti sunumu arasında dinamik bir etkileşim vardır. Değişen koşullar bu üç 
bileşeni de etkiler. Modern zamanların maliyet etkin sağlık hizmeti sunumu, 
doğru tıbbi işlemlerin doğru zamanda yapılması ile kavramlaşan kanıta dayalı 
tıp (çok iyi bir biyoistatistik bilgisi gerektirir), her geçen gün daha fazla gerek-
sinilir hale gelen hastanın haklarının korunması, giderek ticarileşen sağlık 
ortamında doğru tutumun felsefesi olarak etik ve sağlığa holistik yaklaşabilmek 
için toplum sağlığını yönlendiren/yöneten sağlık politikalarının uzmanlık eğiti-
mini içine yedirilmesi gerekir. Ancak bu yaklaşımla, uzmanlık eğitimi  sadece 
iyi ‘sağlık teknisyeni’ yetiştirme kısırlığından kurtulabilir. Asistanların eğitim 
programı sırasında bilimsel araştırmalarda yer almaları bilimsel bir mantık 
edinmeleri ve bilimsel metodolojiyi öğrenmeleri açısından mutlaka gerekli ve 
çok yararlıdır. Uzmanlık öğrencileri bilimsel kanıtları değerlendirebilmeli ve 
uygulayabilmelidirler. Bunun için de bir araştırma projesinde veri analizi ve 
literatür değerlendirmesi yapmayı öğrenmeleri gerekir. 

Değerlendirme 

Eğitim programının periyodik ve sistemik değerlendirmeye tabi tutulması 
vazgeçilmez bir bileşendir (Tablo3). Bunun için öncelikle, etkinliklerin doğru 
ve ayrıntılı bir şekilde kaydedilmesi gerekir. Klasik asistan karneleri bu kayıtla-
rın tutulmasına yardımcı olur. Günümüzde elektronik asistan karneleri de 
geliştirilmiştir. Başarım değerlendirimi güçtür. Kanaat alma ve verme şeklinde 
yapılan klasik yol hala geçerli ve sık kullanılan bir yöntemdir. Asistanlara belli 
aralıklarla eksik ya da iyi yönlerini olabildiğince nesnel, bazen de kaçınılmaz 
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olarak öznel değerlendirme sonuçları ile bildirerek, gerekli yönlendirme yapıl-
malıdır. Asistanların da eğitim programını; kurumu ve eğiticileri değerlendir-
melerine olanak tanınmalı ve bu geri bildirimlerde ortaya çıkan sorunların 
çözümüne yönelik gerekli değişiklikler zamanında yapılmalıdır. Eğitim prog-
ramları iç ve dış denetim (“audit”) sistemleri ile de değerlendirilebilir. Asistan-
ları bitirme sınavlarına ya da yeterlilik sınavlarına, ara sınavlarla hazırlamak 
yararlı bir yöntemdir. Bu sınavlar, formatif bilgiyi değerlendirmeye yönelik 
çoktan seçmeli sınavlar olabileceği gibi bilgi, beceri ve tutumun değerlendiri-
lebileceği, nesnel örgün klinik sınavlarla (NÖKS) yapılabilir. NÖKS, tıbbi bilgi-
leri klinik beceri ve tutumla birlikte değerlendirme şansı yaratan, geleneksel 
sözlü sınavların sorunlu yönlerini gidermeyi amaçlayan bir sınav tipidir. NÖKS 
istasyonlar şeklinde hazırlanmış “simule” ortamlarda yapılır. Her bir istasyon-
da farklı bilgi / beceri / tutum değerlendirilir. Notlandırma, daha önceden 
kesin olarak belirlenmiş kriterler üzerinden yapılır. NÖKS geleneksel sözlü 
sınavlara kıyasla daha objektif ve adayı çok yönlü değerlendiren bir sınavdır. 
Sınav sonucunun jüriden etkilenme olasılığı en aza indirgenmiştir. İstasyonlar-
da simule hastalar / klinik öyküler / maketler üzerinde muayene / tanı-tedavi 
yaklaşımları / iletişim becerileri değerlendirilir. NÖKS’ eğitim programı müfre-
dat ının ana konularını soru olarak içerir.   

Yeni Yüzyılda Tıpta Uzmanlık Eğitimi büyük önem taşımaktadır. Yoksul hatta 
varsıl ülkelerde temel sağlık sorunları sürmekte her geçen gün, toplumsal 
ölçekte etkili yeni sağlık sorunları eklenmektedir. Ekonomik büyümenin bir 
ülkenin gelişmişliğine, gelişmiş olmanın da her  zaman insani gelişmişliğe karşı 
gelmediği zaman içinde öğrenilmiştir. 

Eğitim kurumları, eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini hizmet vermekle 
sorumlu oldukları toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönlendirmek zorun-
dadır. Tıpta Uzmanlık Eğitimi veren kurumlar, topluma sunulan sağlık sistemi-
nin; Toplumun öncelikli sağlık sorunlarıyla ilişkili , yüksek kalitede, etkin mali-
yette, herkesin erişebildiği niteliklerde olmasına katkıda bulunmalıdır. Sağlık 
sisteminin ilgili taraflarıyla iş ortaklığı geliştirilmelidir. Uzmanlık dernekleri bu 
işbirliğinde özel bir önem taşılar. 

Ünlü bilim adamı, tıp eğitimcisi, Sir William Osler’in bunda yaklaşık 100 yıl 
önce Kanada Tıp Birliği yıllık toplantısında yaptığı konuşmadan bir alıntı ile 
bitirmek gerekirse; 

...”Yeterlilik belgelendirmesi (sertifikasyon), meslek kuruluşlarının en önemli 
işlevlerinden biridir. Başvuran her  adayın uygun özellikler taşıyıp taşımadığı 
kamu adına belgelendirilir.  

Bu anlamda yeterlilik kuralları, toplum ve tıp mesleğinin bekçiliğini üstlenmek-
tedirler ve büyük sorumluluk taşırlar...”  
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SÜREKLİ TIP EĞİTİMİNDE PARADİGMA 
DEĞİŞİMİ VE TİCARİ ETKİLERDEN KORUNMA 

Doç. Dr. Cem Terzi 
DEÜTF, Genel Cerrahi AD 
TTB-UDKK Başkanı 

Tıp eğitimi yaşam boyu öğrenme sürecidir. Bu anlamda sürekli tıp eğitimi 
(STE), tıp fakültesinden mezun olduktan sonra başlar ve hekimlik yaşamının 
sonuna kadar devam eder. “50 yıl için müfredat” deyimi STE’nin tüm hekim-
lik yaşamını kapsadığına işaret eden, yerinde bir tanımladır. 

STE, güvenli ve etkin bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli olan bilgi, 
beceri ve yaklaşımların artırılması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayan 
etkinlikler olarak tanımlanır (RACS, 1997). Günümüzde bu tanımın sınırlarını 
zorlayan gelişmeler söz konusudur: Hekimlik mesleğini icra edebilmek için 
gerekli bilgiler, büyük bir hızla artmaktadır. Sağlık hizmeti sunumu giderek 
daha karmaşık hale gelmektedir. Bir hekimden beklenenler, klasik hekim 
profilinin ötesinde işlevlere doğru yönelmektedir. Sürekli mesleki gelişim 
kavramı yukarıda değinilen geniş çerçeveyi içermek üzere STE yerine 
önerilmekteyse de özü itibarıyla bu iki kavram aynıdır.  Bu şartlar altında STE 
hekimler için yaşamsal önem taşımaktadır.  

Bilgi ve becerilerin güncelleştirilmesi her hekim için mesleki bir sorumluluktur. 
Her hekim yeni bilgileri öğrenmek, geçerliliği kalmamış uygulamaları terk 
etmek ve çok hızlı değişen ve gelişen tıbbi literatürü değerlendirmek zorunda-
dır. STE, formel dersler, kurslar, sempozyum ve kongrelerdeki konferanslar ve 
atölye çalışmaları gibi çok çeşitli etkinlikleri içerir. Bunların dışında, dergi ve 
kitap okumak ya da internet ortamındaki tartışma forumlarına katılmak gibi 
çok çeşitli informel şekillerde STE etkinliğinde bulunmak olanaklıdır. 

STE’de değişen paradigma 

STE’ne bakışımızda değişimi zorunlu kılan etmenleri aşağıdaki başlıklar altın-
da toplayarak düşünmeye başlayabiliriz (Mann 2002:415-57): 

 Küreselleşme ve küreselleşmenin sağlık alanına etkileri, sağlığın küre-
sel boyutlu belirleyicileri ve küresel iletişim olanakları STE’ni uluslar 
arası etkilenimli olarak ele almayı gerekli kılmaktadır 
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 Hekimlerin nasıl öğrendiklerini anlamak, yaşam boyu hekimlik uygu-
lamalarında yetkinliklerini nasıl sürdürdüklerini veya nasıl değişiklik-
ler yaptıklarını anlamak STE için önemlidir. Bu anlamda STE, Tıp 
Fakülteleri’nde verilen mezuniyet öncesi eğitim ve uzmanlaşmayı 
sağlayan mezuniyet sonrası eğitim ile dinamik ve bütüncül bir ilişki 
içindedir.  

 STE’ni izole formel etkinlikler olarak ele almak yerine tıp eğitimin 
devamı olarak ele almak gerekir 

 STE’nde paradigma toplumsal, idari, kişisel ve mesleki davranışlar 
üzerindeki çok etmenli etkilere kaymış bulunmaktadır. Bu anlamda 
STE’nin kapsam ve içeriği ve hekimlerin algısı çok önemlidir. 

 Formel STE etkinlikleri kuşkusuz önemlidir, ancak genişleyen amaç-
ları karşılamak yönünde davranış değişiklikleri sağlamak için kullanı-
lacak araçlardan yalnızca biri durumuna dönüşmüşlerdir. Etkin bir 
STE için iyi bir planlama, süreç ve değerlendirme aşamaları gerek-
mektedir. 

 Hekimde davranış değişikliği yaratmanın pek çok yolları vardır. STE 
etkinliklerini düzenleyen geleneksel yapılar ( örneğin, uzmanlık der-
nekleri ya da tıp fakülteleri) bu etkinliklerin anlaşılması, geliştirilmesi 
ve kullanılması için yeni partnerlere gereksinim duymaktadırlar. Yeni 
partnerler olarak, hükümetler ve sağlık hizmetini sunan organizas-
yonlar bu alanı etkilemek açısından çok önemlidir. 

 Hekimlerin büyük çoğunluğu yaşam boyu öğrenim gereksinimlerini 
formel STE etkinliklerinin dışında gerçekleştirmektedirler. Hekimler 
genellikle kendi kendine öğrenme yönelimlidirler ve kendi hekimlik 
uygulamaları deneyimlerinden öğrenmektedirler. 

 Bilginin geliştirilmesinin yanı sıra engelleri aşmak ve stratejileri sür-
dürebilmek için yeni beceri ve tutumların kazandırılması gereklidir. 
Bunun için STE’nin iki çıktısı üzerinde ağırlıkla durulmalıdır; meslek 
uygulamaları üzerindeki etkileri ve sağlık hizmeti üzerindeki etkileri. 
STE etkinliğini düzenleyenler, hekimlik pratiğinin birçok faktörden 
etkilendiğini anlamak, bu faktörleri ve düzenledikleri etkinliğin bu 
faktörlerle ilişkisini ortaya koymak zorundadırlar. 

 STE amacında yer alan, hekimlerin “update” edilmesi şeklinde ta-
nımlanan gereksinim çok yönlü olarak değişmiştir;  hekimlere deği-
şen rollerine yönelik yeni beceriler kazandırılması ve değişime uyum 
sağlama becerilerinin edindirilmesi STE’nin temel amaçları arasında 
yer almalıdır. 
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Hekimlik pratiğinde öğrenme ve değişimi açıklamak için bir model:  

“ PRECEDE “ Modeli  

Sağlık eğitimi literatüründe geliştirilen bu modelin başarılı uygulamaları pek 
çok çalışmada gösterilmiştir. Bu model, düzenlenen eğitim etkinliklerinin etkin 
olabilmesi için önemli katkılar sunmaktadır (Morisky, Levine, 1983:153-62., 
1979:1700-1703). PRECEDE modeli çeşitli aşamalar içerir: “ Predisposing, 
Reinforcing and Enabling, Causes in Educational Diagnosis and Evaluation “ 
Bir eğitim etkinliğinin davranış değişikliği yaratabilmesi için “predisposing” 
(önceki durumu göze alarak bir şeyi yapmaya eğilim yaratmak; bilgilendirmek 
gibi), “reinforcing” (desteklemek; hastalardan geri bildirim sağlamak, akran 
desteği, sonuçların iyileştirildiğinin gösterilmesi gibi) ve “ enabling” ( bir şeyi 
yapmak için gereken araçları sağlamak; pratik uygulamalar gibi) şeklinde, eşit 
ölçüde önemli ve farklı üç faktörü içermesi gerekir. Eğilim yaratıcı faktörler 
arasında bilgi, tutum, uygun davranış değişikliği (örneğin; beceriler, erişim, 
ulaşılabilirlik, paha ve yararlar gibi) sayılabilir. Destekleyici faktörler amaçla-
nan davranış değişikliğinin sürekli olup olmayacağını belirler; diğer kişilerin 
reaksiyonlarını ve yaratılan davranış değişikliğinin olumlu etkilerine dair kanıt-
ları da içerir. Davranış değişikliğini sağlamaya yönelik araçları edindirmek de 
kuşkusuz eğitim etkinliğinin başarısı için şarttır. Bu model STE etkinlikleri için 
yararlı bulunmuştur (Davis, Thompson, Oxman, Haynes, 1992:1111-
1117,1995:700-705).  

Tıp fakültesinden mezun olan her hekimin değişen tıp bilgilerini edinebilmesi 
için sürekli tıp eğitimi programlarına katılması gerekliliği bütün ülkeler tarafın-
dan kabul edilmiştir. Günümüzdeki eğilim, bu sürecin formelleştirilmesidir. 
STE etkinliklerinin her hekimin özgün gereksinimlerini karşılamasını sağlamak, 
doğru içerikte ve yeterli sürede olmasını sağlamak ve olumlu sonuçlarını ga-
ranti altına almak gibi çabalar artmaktadır. Bazı kredilendirme kuruluşları 
aracılığıyla,  hekimlerden sürekli tıp eğitimi etkinliklerini belgelemeleri isten-
mektedir. Bazı ülkelerde,  bir yılda edinilmesi gereken yıllık asgari STE puan-
ları belirlenmiştir. Hekimlerden akredite (puan alabilecekleri) STE etkinlikleri-
ne katılarak asgari STE kredi puanlarını sağlamaları istenir. Türkiye’de on yılı 
aşkın bir süredir Türk Tabipleri Birliği, bünyesinde kurulmuş olan özerk bir 
kurul aracılığıyla STE etkinliklerini kredilendirmekte ve hekimlere katıldıkları 
etkinliklerden edindikleri STE puanları kredi olarak bildirilmektedir. Bu uygu-
lama Türkiye’de gönüllülük üzerinden yürümektedir; bir ödül ya da yaptırımı 
yoktur. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı ülkelerde akredite 
edilmiş etkinliklerden asgari STE kredi puanı edinilmesi zorunlu hale gelmiştir. 
Bu yaklaşım, hekimlerin sürekli tıp eğitimine bakış açılarında bir daralmaya 
yol açmıştır. Hekimler, tıp eğitimi etkinliklerinden bilgi edinmek yerine gerekli 
olan puan kazanarak, kredi kurumunun şart koştuğu standartları karşılamayı 
amaçlar hale gelmiştir. Bu anlamda, STE ve kredilendirme sistemleri,  hekim-



 TTB-UDKK UZMANLIK DERNEKLERİ REHBERİ - 2005  284 

ler için bir bürokratik engele dönüşmüştür (Grant, 1998) 

STE etkinliklerin pek çoğu anlatılanların dinlenmesi şeklinde pasif öğrenme 
biçiminde gerçekleşmektedir. Bu türdeki eğitim modellerinin etkin ya da ya-
rarlı olmaları çok kuşkuludur. Erişkin insanlar, kendi eğitimlerinde sorumluluk 
aldıklarında en iyi şekilde öğrenmektedirler. Erişkin öğrencilerin kendi eğitim 
programlarının planlanmasında rol oynamaları, öğrendikleri konuların şu 
andaki veya gelecekteki meslek yaşamlarıyla nasıl bir ilgisi olduğunu saptaya-
bilmeleri bir STE programının etkin olabilmesi için gerekli özelliklerdir 
(Knowles, 1990). Hekimlerin bilgiyi arama/bulma/ becerilerinin çok gelişmiş 
olması ve yeni bilgi/becerileri çabucak pratiğe uygulayabilmeleri gerekir. Uy-
gun bir STE programının bu noktaları karşılayabilecek özellikte olması gerekir. 
STE’nin etkin olabilmesi için STE hekimin pratik meslek yaşamıyla ilgili ve 
hekim de öğrenmeye istekli olmak zorundadır. Hekimin özgün öğrenim gerek-
sinimleri belirlenmiş ve STE etkinliğinin bunları kapsaması sağlanmışsa eğitim 
programı o hekimle ilintili hale getirilebilir (Knowles,  1986). Etkin bir STE 
etkinliği için başlangıç noktası, gereksinimin belirlenmesi olmalıdır. Gerek-
sinimin belirlenmesi için pek çok yöntem kullanılabilir. Anketler, fokus grupla-
rı, görüşmelerle (yüz yüze veya telefonla) görüş almak iyi bilinen yöntemlerdir. 

Etkinliğin sonunda kendi başarısını değerlendirmeye yönelik bir etki araş-
tırması yapılması çok önemlidir. Bu çalışmalar aynı zamanda gereksinimlerin 
belirlenmesinde de kullanılabilir.  Bunun için de çeşitli yöntemler geliştirilmiş-
tir. Hekimlerin günlük pratiklerinin izlenmesi ve rapor edilmesi (“ chart audit, 
chart stimulated audit recall”) veya standardize hastaların nesnel yapılandırıl-
mış klinik sınav formatında kullanılması bilinen örneklerdir. 

STE Etkinlikleri işe yarıyor mu? 

Formel STE etkinliklerinin büyük çoğunluğu nitelikleri itibarıyla zayıflıklar 
içerdiklerinden hekimlik pratiğine yansıyan olumlu bir değişiklik oluşturama-
maktadırlar (Sackett,1996). Bu konuda önemli araştırmalar yayınlanmıştır. 
Bunlar arasında bir derleme özellikle yararlıdır (Davis ve ark., 1995). Bu ça-
lışmada, 99 eğitim stratejisi ve 160 eğitim etkinliği (eğitim materyalleri, formel 
STE etkinlikleri, akademik amaçlı kurum ziyaretleri, kanaat liderleri, hasta 
yönelimli stratejiler, geri bildirimli “audit” ve hatırlatıcılar) incelenmiştir. Bu 
etkinliklerin % 48’inin sağlık hizmeti sunumunda bir olumlu etki yaratmayı 
hedeflediği saptanmıştır. Etkin stratejilerin hatırlatıcılar, hasta yönelimli etkin-
likler, kurum ziyaretleri, kanaat liderleri ve birden fazla etkinlik çeşidini içeren 
etkinlikler olduğu saptandı. Formel STE etkinliklerinin, geribildirimli “audit” 
lerin ve eğitim materyallerinin en az etkili yöntemler olduğu bulundu. Tek bir 
etkinlik çeşidi ile % 60, iki yöntemle % 64 ve çok sayıda yöntemlerin kullanıl-
ması ile % 79 oranında davranış değişikliğine ulaşılabildiği saptandı. Gereksi-
nim belirleme çalışmalarının yapıldığı etkinliklerin etkili olma oranı % 89 ola-
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rak bulundu. STE etkinliğinden önce nesnel yöntemlerle hedef grubun gerek-
sinimlerinin ne olduğunun saptanması önemli bir faktör olarak kaydedildi. 
Etkinliğin konusu ile etkinliğin çeşidi arasında ilişki saptandı. Bir hastalığın tanı 
ve tedavisi için hatırlatıcılar ve geribildirimli “audit” etkin bulunurken, koruyu-
cu hekimlik için hasta yönelimli stratejiler ve hatırlatıcılar etkin bulundu.   

Konferans ve “ workshop” gibi formel etkinliklerin hekimlerin davranışlarında 
kalıcı bir etki oluşturamadıkları gösterilmiş olmasına rağmen en çok düzenle-
nen ve en büyük katılım gören etkinlikler bunlardır. Bir çalışmada (Davis ve 
ark., 1999:867-873) formel didaktik STE etkinliklerinin profesyonel yaşamda 
bir davranış değişikliğine yol açmadıkları bu tip etkinliklerin interaktif teknik-
lerle birleştirildiklerinde kısmen etkili olabildikleri gösterilmiştir. 

Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) yöntemi ile ders verme formatı STE düze-
yinde karşılaştırılmış PDÖ daha etkin bulunmuştur (Doucet, Purdy, Kaufman, 
ve Langille, 1998:590-596) 

Basılı eğitim materyalleri 

Basılı eğitim materyallerinin hekim davranışı (örneğin reçeteleme) ve hasta 
sonuçları (örneğin, kan basıncı) üzerinde olumlu etkilerinin yok denecek kadar 
az olduğu gösterilmiştir (Freemantle ve ark., 1999).  

Uygulama kılavuzları 

Son 20 yıldır yaygın olarak kullanılan bu kılavuzların ne kadar kullanıldıkları, 
işe yarayıp yaramadıkları hakkında farklı görüş ve kanıtlat vardır (Davis, Tay-
lor-Vaisey, 1997:408-416). Uygulama kılavuzlarının uygulanması önünde 
ciddi ve çeşitli engeller olduğu yaygın bir kanıdır.  

Kanaat liderleri 

Hekimleri eğitim amaçlı etkileyebileyecek yerel lider kişilerle gerçekleştirilen 
STE etkinliklerinin etkinliği konusunda literatürde bir görüş birliği yoktur 
(Soumerai ve ark., 1998:1358-1363). 

Eğitim amaçlı ziyaretler 

Yüz yüze gerçekleştirilen bu etkinlikler, eğitim ayrıntılı, kamu yararı ayrıntılı 
veya akademik ayrıntılı olabilir. Bir grubu ziyaret ederek önce var olan duru-
mu saptamak, ardından özgül hedefler için program geliştirmek, bu programa 
katılımı özendirmek, iyi hazırlanmış eğitim materyalleri ile anahtar mesajı 
sürekli yinelenmek ve ikinci ya da üçüncü ziyaretlerle destek programlarını 
gerçekleştirilmek şeklinde özetlenebilir. Bir hastalığın tanı ve tedavisi için ya da 
reçeteleme değişikliği sağlamak için kullanılabilir.  Oldukça etkili bulunmakta-
dır (Thomson ve ark., 1999).  
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Audit ve geribildirim 

Hekimlere özellikle bazı alanlardaki performansları ( örneğin, tanıya yönelik 
incelemeleri isteme) hakkında farkındalık yaratmak için sık kullanılan yöntem-
lerdir. Özellikle hekime bir STE etkinliğinden sonra bir uygulama kılavuzuna 
kıyasla ya da diğer hekimlere kıyasla hangi noktada olduğunun bilgisini ver-
mek üzere kullanılırlar. Orta ya da zayıf kategorisinde etkili oldukları saptan-
mıştır ( Thomson O’Brien ve ark., 1999).  

Tablo 1’de STE etkinliklerinin etki güçleriyle ilgili bir sınıflandırma görülmek-
tedir. 

Tablo 1. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri ve Etki Güçleri* 

I. Sürekli etkin 

• Eğitim amaçlı ziyaretler (özellikle reçeteleme konusunda) 

• Hatırlatıcılar (“Reminders”) 

• Çoğul yöntemliler (birden fazla yöntemin amaçları doğrultusunda 
aynı etkinlikte kullanılması) 

• İnteraktif eğitim toplantıları (Özellikle sağlık hizmeti verenlerin katıl-
dıkları tartışma ve uygulama içeren  “workshop”lar) 

II. Karışık etkili 

• Audit ve geribildirim (Klinik performansa dair geribildirimler) 

• Yerel kanaat liderleri (Etkili kişilerin eğitim amaçlı kullanılması) 

• Yerel uzlaşı toplantıları ( tüm tarafların katılımının sağlandığı sap-
tanmış bir klinik sorunu çözmeye yönelik etkinlik) 

• Hasta yönelimli etkinlikler(Hastalarda edinilen özgül bilgiler doğrul-
tusunda sağlık hizmeti verenlerde davranış değişikliğe yaratmaya 
yönelik etkinlikler) 

III. Çok az etkili ya da etkisiz 

• Eğitim materyalleri (Klinik yaklaşımlarla ilgili dergi ya da kitaplarda 
yayınlanmış ya da özel hazırlanmış basılı materyallerin dağıtılması; 
klinik uygulama kılavuzları, işitsel ve görsel materyaller ve elektronik 
yayınlar) 

• Didaktik eğitim toplantıları- Sunumlar 

*Haines A. Donald A. Getting research findings into practise. 1998, Lon-
don, BMJ Books, p. 31 
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STE’nin gelecek perspektifi: Kendi kendine öğrenme 

Yapılan araştırmalar, formel STE etkinlikleri ile gerçekleşen öğrenmeden çok 
daha fazlasının kendi kendine öğrenme ile gerçekleştiği ve gelecekte üzerinde 
yoğunlaşılması gereken etkinlik biçiminin bu olduğu yönündedir (Nowlen, 
1988). Bu kavram, var olan bütün etkinlikleri içeren ancak hekimin kaynakları 
kendi seçtiği ve değerlendirmeyi kendi kendine yaptığı bağımsız öğrenme ve 
bütüncül yaklaşıma işaret eder. Çok hızla gelişmekte ve mezuniyet öncesi 
eğitimdeki değişimlerle bağdaşmaktadır. Kanıta dayalı tıp kavramı ile destek-
lenmektedir. Henüz etkinliğini ölçen yeterli sayıda çalışmalar olmasa da 
STE’nin gelecek yönelimini temsil eder ve formel STE etkinliklerine kıyasla 
daha etkin oldukları düşünülür (Fox, 1991:155-168) . Bu amaca yönelik 
hekimlerim yeni beceriler ile donanması STE’nin en önemli yeni perspektifi 
olmalıdır: Hekimlerin yaşam boyu öğrenme konusunda metodolojik ve disip-
linli olması, analitik ve akılcı olması, reflektif ve kendi kendisinin farkında 
olması, meraklı, açık ve motive olması, esnek olması, çalışmalarının süreklilik 
göstermesi ve sorumluluk taşıması, yaratıcı olması, kendine güvenli olması, 
bilgi araştırma ve uygulama becerilerinin gelişmiş olması gibi konular STE 
düzenleyicileri için yeni amaçları oluşturmaktadır. 

Etkin bir STE stratejisi için öneriler 

1. Hekimlerde davranış değişikliği oluşturmak oldukça karmaşık bir iş-
tir. Bu nedenle STE etkinliklerini düzenleyenler değişimi etkileyen 
bütün faktörleri göz önünde bulundurmalı ve bunlara uygun etkinlik-
leri seçmelidirler.  

2.  Formel STE etkinlikleri hekimlerin öğrenmesinde rol oynayabilir. 
Ancak hekimlik uygulamalarında değişikliğe yol açmaları çok küçük 
bir olasılıktır. Formel STE etkinlikleri interaktif ya da deneysel bazı 
formatlarla zenginleştirilebilir. Formel STE etkinliklerinden 
farkındalık yaratması, gereksinimlerin belirlenmesi, aktüel durum ile 
optimum durum arasındaki farkın saptanması gibi yararlar beklene-
bilir. Bu nedenle formel STE etkinlikleri çok daha geniş kapsamlı ço-
ğul STE etkinliklerinin bir parçası olarak kullanılabilir.  

3. Etkin bir STE düzenleyebilmek için önce gereksinimlerin belirlenmesi 
gerekir. Hedef kitlenin gereksinimlerini belirlemek için birçok yöntem 
mevcuttur. Gereksinimlerin belirlenmesi ve eğitimin planlanması a-
şamalarına hedef kitleden kişilerin katılması yararlı olur. 

4. Formel STE etkinlikleri, STE etkinliklerinin büyük bir çoğunluğunu 
oluşturma ve programların ana finansal parçası olma özelliklerini 
sürdürmektedir. Bu yüzden sunum gibi didaktik yöntemler, aktif öğ-
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renme, interaktif grup tartışmaları gibi yöntemlerle yararlı hale geti-
rilmelidir.  

5. Programın amaçları ile eğitim yöntemleri uyumlu olmalıdır. Yeni bir 
bilgi ya da becerinin pratiğe yansıtılması kolay değildir. Pratikteki 
engellerin tartışılması, bunlar için çözüm önerileri geliştirilmesi ve ar-
zulanan davranış değişikliğinin yaratacağı olumlulukların hekimler 
tarafından anlaşılması önemlidir.  

6. Eğiticilerin çok yönlü eğitim becerileri kazanması STE’nin etkin ol-
ması için şarttır. Öğrenme ve öğretme yöntemlerine çok geniş bir a-
çıyla yaklaşılmalıdır.  

7. Kendi kendine öğrenmenin ve pratik yaşamda öğrenmenin önemi 
kavranmalı ve hekimlerin bu yönde beceriler edinmesi sağlanmalı-
dır. Hekimlerin kendi pratiklerinde bilgi teknolojisini kullanmaları, ki-
şisel gereksinimlerine yönelik amaçlarını belirlemeleri, uygun kay-
nakları seçebilmeleri için yardımcı destek programlar geliştirilmelidir. 
STE planlayıcıları pratik yaşamda öğrenme sistemlerini destekleme-
lidir. 

8. Bir STE etkinliğinin başarısını değerlendirmek için hekimlik pratiğin-
deki değişimler ve hasta sonuçlarındaki değişimler dikkate alınmalı-
dır. Hekim davranışı ve hasta sonuçları arasındaki ilişki oldukça 
karmaşıktır; hastadan, sistemden ve çevreden kaynaklanan pek çok 
değişken ile etkileşim halindedir. STE planlayıcıları bunları dikkate 
almak zorundadır (Mann 2002:415-57). 

STE’nin temel sorunu: Ticarileşme ve Çıkar çatışması 

Yukarıda değinilen sorunlar daha çağdaş eğitim yöntemlerinin kullanılması ile 
giderilebilir, ancak STE etkinliklerinin günümüzdeki temel sorunu bundan 
ibaret değildir. Asıl sorun, STE etkinliklerinin ulaştığı ticari boyut ve bunun 
yarattığı çok ağır çıkar çatışmalarıdır. 

Formel STE etkinlikleri, genellikle ilaç endüstrisinin finansal desteğinde düzen-
lenen katılım ücretleri oldukça pahalı, kongre, sempozyum ya da kurs gibi 
etkinliklerdir. Hekimlerin bu etkinliklere katılması, yol ve konaklama giderleri 
de hesaba katıldığında oldukça masraflı olmaktadır. STE etkinliklerinin, genel-
likle beş yıldızlı otellerde ya da tatil köylerinde yapılması katılımı güçleştiren 
nedenlerin başında gelmektedir. Pek çok etkinlikte bilimsel içeriği gölgede 
bırakacak yoğunlukta sosyal etkinlikler; eğlenceler, yemekler düzenlenmekte-
dir. İlaç firmalarının doğrudan kendilerinin düzenlediği STE programları olma-
sına rağmen, STE’nin büyük bir çoğunluğu, üniversiteler/eğitim kurumları ya 
da uzmanlık dernekleri tarafından ilaç endüstrisi finansmanı ile gerçekleşmek-
tedir. Hekimler de bu etkinliklere katılmak için çoğu kez bireysel, bazen çalış-
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tıkları kurum ya da kendilerinden daha kıdemli hekimler (özellikle asistanlar 
hocalarının aracılığı ile) aracılığı ile ilaç firmalarından parasal destek almakta-
dır. Bu destekler, bazen kongre katılım ücreti, ulaşım ve konaklama giderleri 
ile kalmayıp sosyal eğlence, diğer kişisel harcamalar vs. gibi hayal edilmesi 
olanaksız bir içeriğe bürünmektedir. Bir diğer finansal ilişki çeşidi de STE 
etkinliğine eğitimci olarak katılan bilim insanlarının ilaç firmaları tarafından 
doğrudan desteklenmesidir. Bu destek, bazen yalnızca o etkinlik için yapıl-
makta bazen de yıllar boyunca sürmektedir. Bu tür ilişkilerin önceden katılım-
cılara açıklanması bazı ülkelerde bir kural haline getirilmiştir. Türkiye’de böyle 
bir kural yoktur. Çıkar ilişkilerinin açıklanmasının zorunlu olduğu ülkeler de ise 
bu açıklamalar, ilişkinin boyutlarını ve bunun yansımalarını gözler önüne 
serebilecek nitelikte olmaktan uzaktır. İlaç endüstrisinin STE etkinliklerindeki 
rolü, STE etkinliklerinin bilimsel içeriğinin ve eğiticilerin belirlenmesi, etkinliğin 
düzenlemesi ve gerçekleştirilmesi, katılımcıların belirlenmesi, katılımcıların 
masraflarının karşılanması ve daha ileri gidilerek onların memnun edilmesi, 
eğiticilerin masraflarının karşılanması veya hizmetleri karşılığında kısa ya da 
uzun süreli para ödenmesi de dahil olmak üzere çok karmaşıktır. Bu bağlam-
da, STE etkinlikleri neredeyse tamamen ilaç endüstrinin kontrolünde gerçek-
leşmektedir. Bu durum, STE etkinliklerini akademik/eğitsel olmaktan çok ticari 
etkinlikler haline getirmektedir. STE etkinliklerine katılımın yasal ya da fiili 
olarak zorunlu hale getirilmesi hekimleri bu ticari ilişkilere girmeye mecbur 
bırakmaktadır. Bu tür ilişkileri doğru bulmayan hekimler için kendi bütçeleri 
ile karşılayabilecekleri nitelikte; örneğin, kamu kuruluşlarının dershanelerin-
de/salonlarında gerçekleştirilen ücretsiz ya da makul ücretlerde olan STE 
etkinliği yok denecek kadar azdır. Böylelikle, ilaç endüstrisi ile ticari ilişkiye 
giren hekimler, edindikleri STE puanlarıyla bu tür ilişkilere girme-
yen/giremeyen (bu durum da olasıdır; endüstri kendi ürününü en çok reçete 
edecek ya da kullanacak hekimleri tercih etmektedir) hekimlere karşı çeşitli 
alanlarda ( örneğin, akademik yükselmelerde veya iş başvurularında) avantaj 
kazanmaktadır.  Kuşkusuz ilaç endüstrisi kendi ürünlerini pazarlamak satış ve 
karlarını artırmak için bu düzenden çok hoşnuttur. Hekimlerin hekimlik prati-
ğinde bu ilişkilerden etkilendikleri ve ilaç /ürün seçimlerini destek aldıkları 
firmanın (bu destek bazen bir STE etkinliğinde verilen bedava yemek bazen 
dünyanın öbür ucundaki beş yıldızlı bir tatil köyünde beş altı günlük konakla-
ma giderleri olabilmektedir) ürünü lehine yaptıkları birçok çalışmada kanıt-
lanmıştır (Wazana,2002). STE ile ilgili temel sorun bu etkinliklerin ağır biçim-
de ticarileşmiş olmasıdır. 

ABD’de ilaç endüstrisi promosyon ve pazarlama çalışmalarına 2000 yılında 
15.7 milyar ABD Doları harcamıştır (IMS Health Website,2002). Her bir ilaç 
firma temsilcisi yaklaşık 11 hekime 100.000 ABD Doları harcamaktadır 
(Zuger,1999:1). Promosyon harcamaları genellikle aşırıdır, hatta bazen yasa-
dışı nitelikte olabilmektedir. Kuzey Chicago Abott Laboratuvarı’nın sahip 
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olduğu TAB isimli ilaç şirketi “her şey bedava geceler” gibi promosyonlar 
düzenlediği için FBI tarafından soruşturulmuş ve 875 milyon dolar para ceza-
sına çarptırılmıştır (Mabley,2001:15). 

Son yıllarda, yeni liberal, piyasacı müdahalelerle devletlerin üniversitelere 
ayırdığı kamusal kaynak çok azalmış, bunun yerini araştırma alanında olduğu 
gibi, STE ve hekimlerin konferans seyahat giderleri gibi alanlarda da ilaç 
endüstrisi almıştır. ABD’de, 2000 yılında, yaklaşık 314.000 STE etkinliği ilaç 
endüstrisi tarafından sponsor hizmeti almıştır (http://www.quintiles.com). 

Kanada’da hastane kadrolu hekimlerinin konferans gezi harcamalarının ilaç 
endüstrisi tarafından karşılanma oranı 1.2/yıl olarak saptanmıştır 
(Strang,1996:474-8). Avrupa’da gerçekleştirilen bir çalışmada konferans 
katılımcılarının %67’sinin bir şekilde ilaç endüstrisinden yardım aldığı saptan-
mıştır (Eckhart,2000:7-11). 

Hekimlerin hekimlik pratiğinin ve yazdıkları reçetelerin ilaç endüstrisinin etki-
sinde kaldığını gösteren 18 çalışma vardır (Thomson, 1994:220-3,  Avorn, 
1982:4-8,  Bowman, 1986:66-9,  Ziegler, 1995:1296-8,  Andaleeb, 1995:68-
76,  Coudill, 1996:201-6, Hodges, 1995:553-9, McCormick, 2001:1994-9, 
Sandberg, 1997:916-8, Bower, 1987:612-6,  Bowman, 1988:13-20,  Chren, 
1994:684-9,  Haayer, 1982:2017-23,  Lurie, 1990:240-3,  Orlowski, 
1992:270-3,  Peay, 1988:1183-9,  Spingarn, 1996:8688,  Brotzman, 
1992:54-7).  

STE ile ilgili ‘koruyucu’ etik kuralların tanımlandığı bir kurumda gerçekleştiril-
miş STE kursundan sonra yapılan bir çalışmada (Bowman,1988:13-20) 150 
hekimin sponsor firmanın ilacını her bakımdan benzer ilaçlara göre anlamlı 
olarak daha fazla reçete ettikleri gösterilmiştir. Katılım masraflarını ödeyen 
firmanın ilaçlarını konferanstan sonra hekimlerin anlamlı şekilde daha fazla 
reçete ettikleri saptanmıştır (Orlowski,1992:270-3). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde STE etkinliklerinde yaşanan çıkar çatışmaları-
nın çok ciddi boyutlara ulaşmış olması bazı yeni önlemleri gündeme getirmiş-
tir. “Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME)”- STE 
Kredilendirme Konseyi tarafından 2004 yılında yenilenen “Standards for 
Commercial Support (SCS)”- Ticari Destek için Standartlar dokümanı bağım-
sız bir STE etkinliğinin nasıl garanti altına alınacağı konusunda ABD için bir 
yol haritası niteliğindedir. Bu kriterlere uymayan etkinlikler 2004 yılı itibariyle 
kredilendirilmemektedir. ACCME  STE üretmek üzere akredite ettiği kurum ve 
kuruluşlarda (uzmanlık dernekleri gibi) STE ile toplum sağlığının korunması ve 
geliştirilmesi amaçlarının öncelik kazanmış olmasını talep etmektedir. SCS 
dokümanında altı çizilen noktalar şunlardır: 
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1. Kişisel ekonomik çıkarlara değil toplum sağlığının iyileştirilmesi-
ne yüksek öncelik vermiş kurum ve kuruluşlar akredite edilebilir  

2. STE düzenlenmesinde bazı kişilerin kişisel ekonomik yararları 
vardır. Ticari ilişkiler bu kişilerde kişisel görev ve sadakat duygu-
su yaratır. 

3. Bazı ticari ilişkiler STE etkinliğine katılanlar ve toplum için bir 
çıkar çatışması yaratacak düzeydedir. 

4. STE etkinliğinin düzenlenmesi ve uygulamasında yer alan ve ti-
cari/ekonomik ilişkileri nedeniyle çıkar çatışması yaratan bir kişi 
varsa etkinliği düzenleyenler çatışmayı toplum yararına çözmek 
zorundadır. 

STE’nin standartları ise şöyle tanımlanmıştır: 

1. Bağımsız 

• STE etkinliği aşağıdaki aşamaların tamamında ti-
cari çıkarların kontrolünden uzak olmalıdır. 

o STE gereksiniminin belirlenmesi 

o Amaçların belirlenmesi 

o İçerik seçimi ve sunumu 

o STE içeriğini kontrol edecek kişi ve kuruluş-
ların belirlenmesi 

o Eğitim yöntemlerinin seçimi 

o Etkinliğin başarısının değerlendirilmesi 

• Ticari çıkar taşıyan bir grup ya da kişi etkinliğin 
partneri olamaz 

2. Kişisel çıkar çatışmalarından arınmış 

• Son 1 yıl içinde bir ticari organizasyonla herhangi bir 
miktarda parasal ilişki içinde bulunulması finansal ilişki 
sayılır ve STE düzenleyicileri içeriği kontrol eden kişile-
rin bu nitelikteki ilişkilerini açıklamakla yükümlüdür. 

• Bu ilişkilerini açıklamak istemeyen kişiler STE organi-
zasyonun planlanmasında, eğitici kadrosunda uygu-
lanmasında değerlendirilmesinde yer alamazlar 
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• Organizasyonu düzenleyenler eğitim etkinliğinden ön-
ce bütün katılımcıların çıkar çatışmalarını öğrenmesi ve 
bu çıkar çatışmalarının nasıl çözülmüş olduğunun gö-
rülmesini sağlamakla yükümlüdürler 

3. Ticari desteğin uygun olarak kullanıldığı 

• STE etkinliğini düzenleyenler tüm kararlarını ticari des-
teğin dışında alırlar 

• Ticari kuruluşlar, eğiticiler, otörler, katılımcılar veya di-
ğer eğitim konuları (içerik vs. ) hakkında öneri veya is-
tekte bulunamazlar 

• Ticari kuruluşlar, bir STE etkinliği ile ilişkili olarak et-
kinliği düzenleyenlerin bilgisi ve onayı dışında herhan-
gi bir ticari destek sağlayamazlar 

• Tüm bu özellikler yazılı bir sözleşme halinde taraflarca 
imzalanır. 

• STE etkinliğini düzenleyenlerin planlamada ve uygu-
lamada yer alan kişiler  (eğiticiler) için cep dışı harca-
malar ya da “honoraria” ile ilgili yazılı kurallar dizgesi 
olmalıdır 

• Bu tür ödemeler doğrudan düzenleyici tarafından yu-
karıdaki kurallara uygun olarak yapılmalıdır. 

• Bunun dışında hiç kimse için hiçbir ödeme yapılamaz. 

• Eğitici aynı zamanda katılımcı ise kurallar açısından 
eğitici statüsünde kabul edilir 

• Sosyal program ve yemekler bilimsel etkinlikle yarışır 
ya da onu geçer düzeyde olamaz. 

• Düzenleyiciler ticari desteği,  eğitici ve otör konumun-
da olmayanların seyahat, “ honoraria”, kişisel harca-
malar vs. için kullanamaz. 

• Düzenleyiciler, ticari desteğin nasıl alındığını ve nasıl 
kullanıldığını ayrıntılı ve doğru biçimde dokümante 
etmek zorundadır. 
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4. İlgili ticari reklamlara uygun olarak izin verilen 

• Ticari sergiler ve reklamlar STE planlamasını 
etkileyemez, sunumları gölgeleyemez. Bunlar ticari 
desteğin verilmesi için bir ön koşul olarak öne 
sürülemez.  

• STE etkinliği sırasında ürün promosyon materyali veya 
herhangi bir tip ürün spesifik reklam yapılamaz. Her 
türlü reklam etkinliği STE etkinliklerinden ayrı olarak 
gerçekleştirilmek zorundadır.  

o STE materyallerin içine basılı reklam mater-
yalleri konamaz. Eğer doğrudan STE etkinliği 
ile ilişkili değillerse ilk ya da son sayfada yer 
alabilirler. 

o STE etkinliğinden hemen önce etkinlik sıra-
sında veya sonrasında katılımcılara reklam 
materyali dağıtılamaz. Ticari çalışmalar ile 
STE çalışmaları aynı ortamda 
gerçekleştirilemez. 

• Slaytlar, “abstract”lar ve “handout”lar ticari bir mesaj, 
reklam, ticari bir isim veya amblem içeremez.  

5. İçerik ve format olarak ticari yanlılıktan arındırılmış 

• STE etkinliğinin içeriği, formatı ve ilişkili materyalleri 
sağlık hizmetini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Bunlar 
ticari bir çıkar ya da iş dünyası çıkarı için kullanılamaz. 

• Sunumlarda tedavi seçenekleri dengeli olarak verilme-
lidir. Jenerik isimleri kullanılmalıdır. Ticari isim kulla-
nılmak zorundaysa tek bir firmanın değil bütün firma-
ların isimleri kullanılmalıdır. 

6.  Potansiyel ticari yanlılıkların gözler önüne serildiği 

• Çıkar çatışması olan kişiler aşağıdaki bilgileri açıkla-
mak zorundadır. 

o Kişinin ismi 

o İlişkili ticari kuruluşun ismi 

o İlişkinin niteliği 
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• Herhangi bir ticari ya da parasal ilişkisi olmayan eğiti-
ciler de katılımcılara ticari bir ilişkileri olmadığını açık-
lamak zorundadır. 

• Ticari kurumlardan sağlanan her türlü destek katılımcı-
lara açıklanmak zorundadır. Ticari desteğin niteliği de 
katılımcılara açıklanmak zorundadır. 

• Bu açıklamalar etkinlik başlamadan önce yapılmalıdır. 

Sonuç 

STE yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, toplumsal bir sorumluluktur. Sağlık 
hizmeti alan halkın en iyi sağlık hizmetini alması ile hekimin etkin bir STE 
alması arasında doğrudan ilişki vardır. Bu nedenle STE aynı zamanda top-
lumsal bir sorumluluktur. STE yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir 
haktır. Hekim bilgilerini ve yeteneklerini geliştirme ve en iyi sağlık hizmetini 
sunma hakkına sahip olmalıdır. Bu hak, kamu yararı içerdiği için hekimi ilaç 
endüstrisi ile herhangi bir ilişkiye girme zorunluluğunda bırakmadan, kamusal 
kaynaklardan finanse edilen STE etkinlikleri ile yerine getirilmelidir. Hükümet-
ler, bu sorumluluk ve hak doğrultusunda, STE etkinliklerini düzenleyen kurum 
ve kuruluşlara finans desteğinde bulunmalı ve toplum sağlığının iyileştirilmesi 
perspektifi ile STE’ni desteklemelidirler. 

Hekimlik mesleğinin günümüzde uğradığı değer erezyonu ile mücadele etmek 
STE düzenleyicilerinin birincil sorumluluğu olmalıdır. STE düzenleyicileri STE 
etkinliklerini kurumları için parasal kaynak olarak görmek ve kullanmaktan 
vazgeçmeli, bu etkinliklerin tüm hekimler için ulaşılır, toplum sağlığını geliştir-
meyi garanti altına alan bir içerikte, ticari baskılardan ve çıkar çatışmalardan 
uzak olarak gerçekleştirilmesi için ciddi önlemler almalıdırlar. 
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