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ÖNSÖZ
Dr. Özdemir Aktan
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Yönetim Kurulu Başkanı (2012-2014)

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
ülkemizde sağlık ortamının iyileşmesi
ve gelişmesi için çok yönlü ve çok
sayıda bileşenle birlikte mücadele
etmektedir. Bu çalışmaları şüphesiz
insandan, sağlıktan, toplumdan
yana “taraf” olarak sürdürmektedir.
Türk Tabipleri Birliği aynı
zamanda, mücadele düzlem(ler)
inde karşılaştığı soru(n)lara rağmen
amaçlarına yönelik kararlılıkla
çalışma ve eylemlerini sürdürme
gücünü çoğunlukla meslektaşlarından
ve meslektaşlarının kurumsal
yapılanmalarından almaktadır.
Bu noktada, TTB Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu
(TTB-UDEK) ve bileşenlerinin
başlangıçtan bu güne artarak
süren katkısının değerini içtenlikle
paylaşmak isterim. Bugün, TTBUDEK üyesi 100 dernek varlığını
sürdürmekte olup hemen hepsi bu
“şemsiye” yapı altında TTB’nin
çalışmalarına destek olmaktadırlar.
Üye dernekler uzmanlık eğitimi ile
ilgili çalışmalarının yanı sıra, sağlığı
ilgilendiren toplumsal, sosyal, politik,
ekonomik olaylarla ilgili olarak da
eşgüdüm içinde çalışabilmekte ve
üretebilmektedirler.
Üye derneklerin çalışmalarını
“kısaca” anlatmak, aktarmak
şüphesiz mümkün ol(a)maz !
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Ancak, derneklerin uzmanlık eğitimi
başta olmak üzere değerli deneyim
ve birikimlerinin birbirlerine,
ilgili bütün bileşenlere aktarılması
konusunda TTB-UDEK’in önemli
bir “köprü” görevi gördüğünü de
belirtmek isterim. Türk Tabipleri
Birliği Uzmanlık Dernekleri
Eşgüdüm Kurulu bu görevi ya da
rolü tamamlama yolunda, TTBUDEK Bülteni gibi kendi birikimini
de aktarabileceği dokümanları
üretmektedir.
Bu yıl bu üretimin sekizinci sayısı siz
değerli okuyucularla buluşuyor.
Bülten’in yararlı olabilmesini
ve bugüne dek yapılmış olan
çalışmaların gelişerek sürebilmesini
dilerim.

EDİTÖRDEN
Dr. Dilek Aslan
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Genel Sekreteri (2011-2013)

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTBUDEK) kurumsal kimliğinde
2013 yılında sekizinci sayı olarak
okuyuculara ulaşan TTB-UDEK
Bülteni başlangıçtan bu güne
deneyimleri biriktirerek zengin bir
“arşiv” olma yolunda ilerlemektedir.
Bülten dizisinin birinci sayısının
2006 yılında yitirdiğimiz TTB
Başkanı değerli Dr. Füsun Sayek’in
önsözüyle başlamış olmasının da
ayrıca bir önemi bulunmaktadır.
O dönemde, TTB-UDEK, TTB
Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon
Kurulu olarak anılmaktadır. Sayın
Dr. Sayek, Bülten’in birinci sayısında
yazdığı önsözünde “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.”1 şeklindeki
ifadesiyle bugüne, bugünden
sonraki yakın ve uzak geleceğe
yüklediği değeri ve umudu da ortaya
koymuştur. Kuruluşundan bu yana,
diğer bültenlerin içeriğinde de açıkça
görüleceği gibi akademide ve/veya
sahada çalışan çok sayıdaki değerli
meslektaşımızın katkıları Dr. Füsun
Sayek’in yıllar önceye dayanan
sözlerinde vurguladığı ayrıntıları
besleyen, zenginleştiren yönde ve
eğilimde olmuştur.

1

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu yürütme
kurulu da geçmişten gelen birikimi
daha görünür kılabilmek adına
21.9.2013 tarihinde başlangıçtan
bu güne TTB-UDEK Yürütme
Kurulları’nda görev yapmış olan
değerli meslektaşlar ile toplantı
düzenlemiştir. Bu toplantıda, artık
bir ölçüde gelenekselleşmiş, hemen
bütün çalışanlar tarafından kabul
görmüş Bülten’lerin yanı sıra kitap
gibi daha “klasik” çalışmaların
yapılmasının zamanının geldiği de
paylaşılmıştır.
Bu ve benzeri gelişmeler şüphesiz çok
sevindirici..
Aynı zamanda “ağır” bir sorumluluk
elbette..
Türk Tabipleri Birliği ve TTBUDEK birikiminin kuşaktan kuşağa
aktarılmaya çalışıldığı Bülten’in
elinizde olan sekizinci sayısının siz
değerli okuyucular ve ülkemiz sağlık
ortamının iyileşmesi ve gelişmesi için
katkı sağlayabilmesi dileğiyle…

http://www.ttb.org.tr/udek/bulten/udek_bulten1.pdf.sayfa2.
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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ
EŞGÜDÜM KURULU: 20 YILLIK BİR DENEYİM
Dr. İskender Sayek
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Başkanı (2011-2013)

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTBUDEK) 20 yaşına giriyor… Bu 20 yılı
gerek TTB-UDEK Yönetimleri gerek
üye dernekler çok yoğun çalışmalarla
geçirdi. Uzun sure Tıpta Uzmanlık
Tüzüğü çalışmaları gündemimizi
oluşturdu. Bu sırada öğrenme
sürecini birlikte yaşayarak Türkiye’de
uzmanlık eğitiminin “daha iyi bir
uzmanlık eğitimi” için konulan
hedefler doğrultusunda çalışmalar
yapıldı. Derneklerin önemli bir
kısmı yeterlik kurullarını kurdu.
Çekirdek eğitim müfredatlarını
hazırladı. Yeterlik sınavları yaptı.
Kurum ziyaretleri gerçekleştirildi. Bir
kısım dernek yeniden belgelendirme
süreçlerini başlattı. Başka bir
deyişle 20 yıl önce hayal olarak
görülen birçok kavram gerçekleşti.
Derneklerin yaptığı bu çalışmalar
Sağlık Bakanlığının çalışmalarına
yansıdı.
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 20
yılda 19 Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Kurultayları yaptı. Bu kurultaylar
İstanbul, Ankara ve İzmir Tabip
Odaları ev sahipliğinde gerçekleşti.
Uzmanlık eğitiminin tüm yönlerinin
yanı sıra sağlık politikaları ve sağlık
hizmet sunumu ile ilgili konuları
tartışıldı. Son yıllarda kanımca
çok yararlı olan derneklerin ”İyi
Uygulama” örneklerinin sunulması
derneklerin yaptıklarını paylaşması
ve örnek alınması niteliğin
arttırılmasında önemli bir katkı
sunmuştur.
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun
2011-2013 dönemi yapılacak 34.
Genel Kurul ile kapanacak. Bu
dönemde uzmanlık eğitimin temel
standartları, sürekli tıp eğitimi ve
sürekli mesleki gelişim standartları,
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uzmanlık eğitimi temel yetkinlikleri
derneklerin katkılarıyla hazırlandı.
Tıpta uzmanlık eğitimi temel
standartların tanımlanması
derneklerin kendi alanlarıyla ilgili
uzmanlık eğitimi özgün standartlarını
belirlemede önemli bir araç olacaktır.
Bunun mutlaka gerçekleştirilmesi
gerektiğine inanıyorum. Alan
sahipleri olarak bizlerin bu
özgün standartları hazırlaması
ve uygulanması niteliğin daha da
yükselmesine araç olacaktır. Özgün
standartlar kurum ziyaretlerinde
“akreditasyon” süreçlerinin temelini
oluşturacaktır. Sürekli tıp eğitimi ve
sürekli mesleki gelişim standartları ise
sürekli eğitimin niteliğini arttırmaya
yöneliktir. Özellikle sürekli mesleki
gelişim etkinliklerine geçişte
önemlidir.
Önümüzdeki dönemde daha güçlü bir
TTB-UDEK için çaba harcamamız
gerekmektedir. Özellikle derneklerin
tutum ve davranışlarında alanın
daha güçlü olmasını sağlayacak
çalışmaların ivmesini arttırması
kaçınılmazdır. Alanda birden çok
dernek varsa derneklerin işbirliği
yapması ve siyasi otoriteye karşı
alanın özlük haklarının korunması,
eğitimin düzenlenmesi konularında
güç katacaktır.
Bu 20 yılda çok kişi ve kuruluşun
TTB-UDEK’in gelişiminde önemli
katkıları olmuştur.
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme
Kurulunda yer alan tüm üyelerimize
ve destek veren tüm derneklere
teşekkür ederiz.
Daha güçlü bir TTB-UDEK için
elele…
Sevgi ve dostlukla..

UZMANLIK DERNEKLERİ BİRER SİVİL TOPLUM
ÖRGÜTÜ MÜ?
Dr. Ersin Yarış
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi (2011-2013)

Uzmanlık dernekleri, kuruluşları
itibariyle öncelikleri “akademik”
konular olan derneklerdir. Nitekim
Türk Dil Kurumu tarafından
“dernek” “Belirli ve ortak bir
amacı gerçekleştirmek için kurulan
yasal topluluk, cemiyet”1 olarak
tanımlanmaktadır.
Bu bağlamda bakıldığında uzmanlık
derneklerinin kendi alanlarıyla ilgili
olarak belirledikleri “akademik”
ve “eğitsel” önceliklerini yaşama
geçirmek üzere kuruldukları,
üyelerinin bu çerçevede bir araya
geldikleri rahatlıkla söylenebilir.
Derneklerin tüzüklerinde bu
öncelikler “amaç” bağlamında yer
almaktadır ve bir göz atmak bile
anlamak için yeterli olabilir. Bu
saptama özellikle bu tür derneklerin
kurulmaya başladıkları (Elbette daha
önce kurulmuş olanlar da olabilir!)
1950’li 60’lı ve sonraki yılların
Türkiye’si için hepten geçerlidir.
Özellikle eski derneklerin isimlerinin
önünde “Türk” sözcüğünün
bulunduğunu vurgulamak gerekir.
Bilindiği gibi bu sözcüğü isminde
kullanabilmek bir dernek için
ancak Bakanlar Kurulu kararıyla
olanaklıdır. Her ne kadar özellikle
başlangıç yıllarında böylesi bir
“unvanı” kullanabilmek ekonomik
avantajlar sağlıyor olabildiyse de
unutulmaması gereken nokta, bu
yetkiyi devlet adına hükümetin
veriyor olmasıdır. Bir derneğin
başvurusunun değerlendirme
1
http://www.tdk.gov.tr/
index.php?option=com_
gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.52ad71a84d1686.65706766.
Erişim:15.12.2013.

sürecinde ve onay sonrasında
“devletle ilişki” kuruluyor olması,
adeta devletin desteğinin arkaya
alınması/arkada hissedilmesi o yıllar
için, kurucular ve yöneticiler için son
derece önemli olabilir de.
Sözünü ettiğimiz dönemlerde
devletin her alanı tek başına ve
güçlü biçimde düzenlemeye çalıştığı
görülüyor. Bugünkü koşullarımız
ayrıca tartışmaya açık olabilir ama
eskiye göre demokratik, yasal,
teknolojik, ekonomik olmak üzere
pek çok alanda görece bir iyileşme
olduğunu kabul etmek gerekir.
Öylesi koşullarda devletle aynı
çizgide olmak, çelişkiye düşmemek
elbette önemlidir. Ayrıca şunu da
sormak gerekir: “Çelişkiye düşecek
ne olabilir(di) ki?” Çoğu derneğin
kongre düzenlemek dışında çok
da fazla etkinliğinin olmadığı,
yönetimlerde ve bakanlıkta sözlerinin
dinlendiği bir dönemden söz
ediyoruz. Hemen belirtelim o yıllarda
bir kongre düzenlemenin bugünlere
kıyasla çok çok daha zor olduğunun
farkındayız. Bu neden bile kamunun
olanaklarının maksimum ölçüde
kullanılmasını gerektirebilir. Eski
kongre fotoğraflarına bakıldığında
üniversite salonlarının ya da başkaca
kamu tesislerinin kullanıldığını
görüyoruz.
Uzmanlık derneklerinin kuruluş
dilekçeleri incelenirse pek çoğunda
adreslerin ya kurucuların özel
adresleri ya da fakülte adresleri
olduğunu görebiliriz. Çok eski
olmayan tarihlerde bu olanak
tüm derneklerin elinden yasayla
alınana dek büyük oranda böyle
5
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de sürdürüldü. Yani uzmanlık
dernekleri üniversitelerin daha özelde
tıp fakültelerinin ya da anabilim
dallarının içinde kalmışlardı. Bu
söylenenlere bakınca çelişkiden
çok adeta “simbiyotik” bir ilişkiden
dahi söz edilebilir. Yazıdaki tüm
saptamaların birer eleştiri değil,
değişim sürecini değerlendirmeye
yönelik düşünsel altyapı çalışması
olarak kabul edilmesini okuyucudan
diliyoruz.
Peki ne değişti de üniversiteler/
fakülteler ve devletle dernekler
arasındaki bu “tatlı hayat” sona
erdi? Büyük bir olasılıkla ilk
değişen dernekler olmadı: devlet
her alanda ama özellikle sağlık
alanında “yeniden örgütlendi/
yapılandı”. Bu noktada eğitim
alanındaki değişiklikler ve elbette
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) da
unutulmamalıdır.
Dünya’da 1980’lerde başlayan
neoliberal politikalar küçük bir faz
farkıyla ülkemizi etkiledi. Yukarıda
değinilen yeniden yapılanma ve
örgütlenme biliyoruz ki bu temelde
gerçekleştirilmiştir ve kökenleri 12
Eylül’e kadar ulaşmaktadır. İlk anda
sürecin ekonomik değişiklikleri
hissedilmeye başlansa da zamanla
erozyon tüm çıplaklığıyla ortaya
çıkmıştır. Özelleştirme dalgası,
örgütsüzleştirme düzenlemeleri,
taşeronlaştırma önce emek sektörünü
vurdu. Sağlık sektörünü de etkisi
altına almasına karşın bu rüzgarın
kendilerini etkilemeyeceğini
düşünmüş olsalar ki hekimler,
uzmanlar ve akademisyenler
iş akışlarında, yaşamlarında ve
tepkiselliklerinde/örgütlülüklerinde
özel değişiklikler yapmaları
gerektiğini düşünmediler. Açıkçası
süreci pek de nesnel biçimde
izleyemediler.
Muayenehaneler “özel” sayılsa da
“özel sağlık kuruluşları” kadar özel
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değildiler. Patronaj ilişkisine bakınca
bazılarının sahipleri hekim olsa da
çoğu için “sermaye sahibi” demek
yeterli olacaktır. Hekimler yavaş
yavaş “işçileşmeye” başladılar ama
bir şekilde -olasılıkla ekonomik
temelde- sisteme adapte olabildiler ve
değişimin pek de farkına varmadılar;
vardılarsa da en hafifinden söyleyelim
sessiz kalmayı yeğlediler.
Özelleştirme sağlık sektöründe
hekimlerden önce diğer çalışanları
vurdu. Görünen biçimiyle
taşeronlaşma yaşandı. Hatta bazı
devlet hastanelerinde bazı klinikler,
hekim ve diğer çalışanlarıyla birlikte
ihale edilmeye çalışıldı. Ama tepkiler
ve hukuksal girişimlerle önlendi
(Aslında ertelendi demek daha
doğru olur ya!). Bir yandan mutfak,
temizlik, güvenlik gibi hizmetler
özelleştirilirken hastanelerimizde
çalışan “firma elemanı” taşeron
işçilerin sayısı hızla artarken
hekimler sistem henüz kendilerine
pek dokunmadığı için yeterince
direnmediler ve kim bilir belki de
uzlaştılar.
Zamanla muayenehaneler bile
sistem için tehdit olarak kabul
edilip kapatılmaya çalışılırken çoğu
uzman “performans” uygulaması
nedeniyle kapatma konusunda
-belki de çaresizce- gönüllü
oldu. Hekimler döner sermayeye
alıştıkları gibi performansa
da alıştı. Öyle ki üniversite
hastanelerinde performansın eksikliği
olabildiğince hızlı ama yanlış
yöntemlerle giderilince “hocalar”
da uzlaştı. Ama birlikte çalıştığımız
meslektaşlarımızla, diğer sağlık
çalışanlarıyla, hatta asistanlarımızla
aramıza giren bu “para” ilişkisinin
hastanelerde “çalışma barışını”
bozacağını, bozmakta olduğunu,
bozduğunu görmedik. Yaşanan
temel bilim-klinik bilim ayrımını da
bu noktada kesinlikle vurgulamak
gerekir.

Şimdilik final “muayenehanelerin
kapanma süreci” gibi… Özellikle
hocaların muayenehanelerinin
kapatılması, üniversitede “özel
muayeneler”in engellenmesi vb.
uygulamalar henüz çok taze…
Hekime/hocaya ulaşma bağlamında
yaşanan krizin çapı tartışılabilir ama
hükümet için bir yumuşak karın
oluşturduğu kesin. Konuya ilişkin
yargı kararları da krizi tam olarak
çözmüş gibi görünmüyor.
Aslında burada özetlenenlerin en
temel anlamı “değersizleştirme”dir.
Hekimlerin, hocaların beklemedikleri,
hazırlıksız yakalandıkları, belki
de görmek istemedikleri konu
budur. Yasalarla, yönetmeliklerle
ve daha ötesi hükümetin
kullandığı dille hekimin emeği
(yalnızca emeği değil mesleki
saygınlığı da) değersizleştirilmeye,
itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.
Aynı şeyleri eğitim alanında
yaşamadığımızı düşünebilir
miyiz? Elbette hayır! Hocaların
eğitimci misyonu da bu çerçevede
değersizleştirilmiş olmadı mı?
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin
de giderek arttığı, ölümcül boyutlara
ulaştığı bu süreçte uzmanlık
dernekleri nasıl bir işlev yüklendi?
Ciddi tepkiler oluşturduklarını
söyleyebiliriz. Türk Tabipleri Birliği
Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm
Kurulu (TTB-UDEK) eşgüdümü
üzerinden ortak basın açıklamaları,
ulusal gazete ilanları, açılan ortak
hukuksal davalar gibi mekanizmaları
aktive ederek uzmanlık dernekleri
tepkilerini ortaya koydular. Açık
söylemek gerekirse bunların
derneklerin çok da alışık oldukları
yöntemler olduğunu söylemek güç.
Tam da bu noktada bir parantez açıp
uzmanlık dernekleri için “TTB ile 20
yıl önce iyi ki buluştular!” dememiz
gerekiyor. Kimin kime geldiğinin,
kimin kimi davet ettiğinin şimdilerde

bir önemi yok. Artık TTB-UDEK
çatısı altında uzmanlık dernekleri var.
Başlangıçta sanki kongre yapmak
üzere yola çıkmış gibi görünen ve
devletle, en azından üniversitelerle
barışık yaşayan uzmanlık dernekleri
süreç içinde iş çeşitliliklerini başta
tıp eğitimi ve uzmanlık eğitimi
olmak üzere giderek artırdılar.
Derneklerin kendi alanlarındaki
eğitimleri düzenleme konusundaki
çabalarının Sağlık Bakanlığı’nın
ve mezuniyet sonrası eğitimleri
düzenlemek konusunda anayasayla
yükümlülük verilen YÖK’ün
önüne geçtiğini görüyoruz.
Bunda TTB üzerinden kurulan
yurtdışı bağlantıların (örneğin
yeterlik kurulları etkinlikleri) da
rolünü ihmal etmemek gerekir.
Avrupa’da uzmanlık eğitimlerini
düzenleyen kuruluşlar ve elbette
ki TTB “hükümet dışı sivil
organizasyonlar”dır. Uzmanlık
dernekleri için de aynı şeyi söylemek
olanaklıdır. Bu nokta çok kritiktir ve
yaşamın getirip önümüze koydukları,
derneklerin bunun farkına varmasını
sağlamıştır.
Eskiden “dernekler eşittir fakülteler/
üniversiteler” demek yanlış
olmazdı. Hocaların söyledikleri
Sağlık Bakanlığı’nda da itibar
görürdü. Zamanla emeğin, bilginin
değersizleştirildiği günler yaşanmaya
başlandı. Siyasi kadrolar “atanmış/
seçilmiş” tartışmaları temelinde “biz
ne dersek o olur!” demeye başladılar.
En tipik örneği “Tababet Uzmanlık
Tüzüğü”nde yapılmaya çalışılan
değişikliklerdir. Sağlık Bakanlığı,
yeni uzmanlık alanları, yeni yan
dallar tanımlamaya çalışırken;
uzmanlık eğitimi sürelerine müdahale
ederken; eğitim hastanelerine şef/
şef yardımcısı atarken uzmanlık
derneklerinden yalnızca görüş
soruldu. Bu görüşlerin tersi kararlar
hala belleklerimizde… O günlerde
uzmanlık dernekleri, hocalar yavaş
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yavaş “devlet”in dışına çıkartılmaya
çalışıldıklarını, siyasi gücün eskiye
göre çok daha baskın olabildiğini/
olabileceğini görmeye başladılar. Yani
eskiye göre “itibarları” daha düşüktü.
O dönemde pek çok uzmanlık
derneğinin tüzük aleyhine davalar
açtığını, bir çoğunu da kazandığını
biliyoruz. Başka bir deyişle uzmanlık
dernekleri, hocalar devletin kanatları
dışına çıkmaları, hatta artık kendi
kanatlarıyla uçmaları gerektiğini
anlamaya başladılar. Neoliberal
düzenlemeler de tam bu dönemlerde
yavaş yavaş kendilerini hissettirmeye
başlamışlardı. Bu sürecin kendisi,
uzmanlık derneklerinin daha örgütlü
ve birlikte mücadele etmeleri
sonucunu doğurmuştur demek,
kanımızca yanlış olmaz.
Bakanlar Kurulu tarafından verilen
“ünvanla “kamu yararına çalışan
dernek” haline gelen uzmanlık
dernekleri devletle/üniversiteyle
ilişkileri sarsılmaya başladıktan
sonra gerçekten kamu yararına
işler yapmaya başladılar. Hükümet
dışında bir kuruluş olarak bazı
etkinlikleri yürütmeye başladılar.
Uzmanlık eğitiminde çekirdek eğitim
programları oluşturmak, yeterlik
kurulları aracılığıyla uzmanlık
eğitiminin standardını yükseltmek ve
olabildiğince eşitlemek, akreditasyon
programlarını geliştirmek, TTB’nin
kredilendirme programlarını
desteklemek, eğitimdeki asgari
standartlar, yetkinlikler için çaba
göstermek bu etkinlikler arasında
ilk akla gelenlerdir. Bu konularda
Sağlık Bakanlığı’nın hangi noktada
olduğunu tartışmaya gerek var mı?
Bunlar kamunun yararına etkinlikler
değil mi?
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Neoliberal hükümet politikalarının
son yıllarda gemi azıya aldığını
söylemek yanlış olmaz.
İtibarsızlaştırma politikalarının
da artık açıktan yürütüldüğünü
görüyoruz. Görünen o ki yitirmekte
olduğumuz itibarımızı eski düzeyine
getirmek devletin değil ancak halkın
gözünde olabilecektir. Gerçekten
kamu yararına davrandıkça
halkımızın bunu algılayacağını ve
eski saygınlığımıza kavuşacağımıza
inanıyoruz. Uzmanlık derneklerinin
bu iş için “muhtaç olduğu kudret”
aslında tüzüklerinde hep vardı.
Lütfen hepimiz kendi tüzüklerimizi
bir kez daha okuyalım! Okuyalım
ki orada toplum sağlığı başta olmak
üzere “kabul ettiğimiz” pek çok kamu
yararına görevin/değerin olduğunu
anımsayalım.
Yazının başındaki tanıma son kez
dönelim: “Belirli ve ortak bir amacı
gerçekleştirmek için kurulan yasal
topluluk, cemiyet”. Görünen o ki
gelinen noktada kamu yararına
etkinlikleri daha ince tanımlara
dayandırmak, amaçları olabildiğince
ortaklaştırmak (en azından
konulabilecek bazı ortak hedefleri
netleştirmek), bu amaçlara ulaşmak
için kullanılabilecek yöntemleri
belirlemek, dayanışılacak bileşenlerin
adını koymak, örgütlülükleri gözden
geçirmek, belki de özetle birer sivil
toplum örgütü olduklarını hatırlamak
dernekler için önemlidir. Artık
yirminci yılına girmiş TTB-UDEK
ve uzmanlık derneklerine de yakışan
budur.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ
EŞGÜDÜM KURULU ÜYESİ DERNEKLER ve SCIEXPANDED DİZİNİ KAPSAMINDA TARANAN
BİLİMSEL DERGİLERİ
Dr. Dilek Aslan
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Genel Sekreteri (2011-2013)

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu
yapılanmasında 69’u asil ve 31’i
gözlemci statüsünde 100 üye dernek
bulunmaktadır. Üye derneklerin
tamamı çeşitli bilimsel çalışmalar
içinde yer almaktadırlar. Adı geçen
bilimsel çalışmalar kapsamında
kongre, konferans, sempozyum,
üyelerine ve topluma yönelik web
sayfası üzerinden bilgilendirme
hizmetleri, kitap, dergi ön
sıralardadır. Dernekler, resmi yayın
organı olarak hazırladıkları dergilerini
basılı ve/veya web sayfası üzerinden
okuyucularla paylaşmaktadırlar.
Yıllar içinde bilimsel dergileri olan
derneklerde sayıca artma eğilimi
bulunmaktadır. Dernek ve dergi
yöneticileri, kendi bilim alanlarının
gelişimine de katkı sağlayabilmek
amacıyla ulusal ve/veya uluslararası
dizinlerde yer alabilmek için yoğun
ve sürekli bir çalışma içindedirler.
Ulusal dizinler arasında öne çıkan
dizin Tübitak-Ulakbim Türk Tıp
Dizini olup Türk Medline ve
Türkiye Atıf Dizini diğer dizinler
arasındadır. Uluslararası dizinler
arasında ise EMBASE, Social
Science Citation Index, Journal
Citation Reports/Science Edition,
Journal Citation Reports/Social
Sciences Edition, Index Copernicus
Master List, EMBASE, SCOPUS,
ELSEVIER, EBSCO gibi dizinler
bulunur. Ulusal ya da uluslararası
bir dizinde yer alma çabası bilimsel
açıdan istenen/beklenen “standart”
düzeye gelebilme adına önemsenmeli,

özellikle uluslararası bilim ortamında
“tanınır/bilinir/saygın” olmak
yönünde desteklenmektedir. Kimi
kısıtlılıklarını da dikkate alarak
(1) kanıta dayalı tıp uygulamaları
açısından bu amacın önemli olduğu
kabul gören bir yaklaşımdır. Kanıta
dayalı tıp uygulamaları genel
olarak “karar verirken mevcut
en “iyi” kanıtların dikkatli, açık
ve akılcı kullanımı” şeklinde
tanımlanmaktadır (2).
Bu yazı kapsamında web sayfaları
gözden geçirilerek, TTB-UDEK üyesi
derneklerin 2013 yılı itibarıyla SCI
expanded1 dizininde taranan bilimsel
dergilerin olup olmadığının ortaya
konulması amaçlanmıştır. SCIexpanded dergi listesine 14.12.2013
tarihinde ulaşılmıştır. Betimleyici
bir başka ifadeyle, bu değerlendirme
TTB-UDEK çalışmalarının
gelecekteki seyrine katkı sunabilmesi
amacıyla duruma ilişkin “fotoğraf
çekme” egzersizi olarak yapılmıştır.

1
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
publist_sciex.pdf. Erişim:14.12.2013.
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Tablo 1. SCI-expanded kapsamında dizinlenen TTB-UDEK üyesi derneklere
ait dergiler (2013)
Dergi adı

Dernek adı

Acta Orthopaedica et
Traumatologica Turcica

Türk Ortopedi ve
http://www.aott.org.tr/index.
Travmatoloji Derneği php/aott/index

Diagnostic and
Interventional Radiology

Türk Radyoloji
Derneği

Türk Göğüs Kalp Damar
Cerrahisi DergisiTurkish Journal of Thoracic
and Cardiovascular
Surgery

Türk Kalp ve Damar http://tgkdc.dergisi.org/
Cerrahisi Derneği ve
Türk Göğüs Cerrahisi
Derneği ortak
yayınıdır.

Turkderm-Archives of the
Turkish Dermatology
and Venerology

Deri ve Zührevi
Hastalıkları Derneği

http://journal.turkderm.org.tr/
eng/?p=About_Journal

Turkish Journal of
Biochemistry-Türk
Biyokimya
Dergisi

Türk Biyokimya
Derneği

http://www.turkjbiochem.com/
tur/index.html

Turkish Journal of
Gastroenterology

Türk Gastroenteroloji http://www.turkgastro.org/
Derneği

Turkish Journal of
Geriatrics-Türk Geriatri
Dergisi*

Türk Geriatri Derneği http://geriatri.dergisi.org/

Turkish Journal of
Hematology

Türk Hematoloji
Derneği

Turkish Journal of
Pediatrics

Milli Pediatri Derneği http://www.
turkishjournalpediatrics.org/
AboutTheJournal.aspx

Turkish Journal of
Rheumatology

Türkiye Romatizma
Araştırma ve Savaş
Derneği

http://www.trasd.org.
tr/?p=icerik-646turk,romatoloji,dergisi

Turkish Neurosurgery

Türk Nöroşirurji
Derneği

http://www.turkishneurosurgery.
org.tr/

Türkiye Fiziksel Tip ve
Rehabilitasyon DergisiTurkish Journal of Physical
Medicine and
Rehabilitation

Türkiye Fiziksel Tıp
ve Rehabilitasyon
Derneği

http://www.ftrdergisi.com/tr/
sayfalar/22/Hakkımızda

Ulusal Travma ve Acil
Cerrahi Dergisi-Turkish
Journal of Trauma &
Emergency Surgery

Ulusal Travma ve Acil http://www.travma.org.tr/
Cerrahi Derneği

*Social science citation index tarafından dizinlenmektedir.
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Web sitesi

http://www.dirjournal.org/

http://www.tjh.com.tr/

Tablo 1’de de görüldüğü gibi
2013 yılı itibarıyla SCI expanded
kapsamında TTB-UDEK üyesi
asil ya da gözlemci 13 derneğe
ait dergi dizinlenmektedir.
Dergilerin etki değerleri (Impact
Factor) birbirlerinden farklı
olduğunu da vurgulamak yerinde
olur. Bu çalışma şüphesiz tek bir
dizin üzerinden değerlendirme
yapıldığına bağlı olarak kısıtlı
ve dergilerin sadece amaçlanan
başlıkta değerlendirilmesine olanak
sağlamıştır. Oysa, bilimsel dergilerin
objektif değerlendirilebilmesi
için onlarca kriter üzerinden
değerlendirilme yapılması gereği
akılda tutulmalıdır. Buna rağmen,
uluslararası platformda ulaşılabilirliği
ve tanınırlığını artırma olasılığı
olan bir yöntem/araç olarak da
görülen uluslararası dizinlerde yer
alma konusunda TTB-UDEK üyesi
diğer derneklerin çalışmalarını
sürdürebilmeleri değerlidir. Şüphesiz,
bu öneri, dergi yönetimlerinin
uluslararası bir dizinde yer
alma amacını dergileri için
ulaşılması istenen bir amaç olarak
belirlediklerinde geçerlidir.

Yararlanılan başlıca kaynaklar
1.

Darlenski RB, Neykov NV, Vlahov
VD, Tsankov NK. Evidence-based
medicine: facts and controversies.
Clin Dermatol 2010 SepOct;28(5):553-7.

2.

Sackett DL, Rosenberg WM,
Gray JA, Haynes RB, Richardson
WS. Evidence based medicine:
What it is and what it isn’t. BMJ
1996;312:71-2.
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XIX. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI’NIN
ARDINDAN DEĞERLENDİRMELER
Dr. Tunçalp Demir
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi (2011-2013)

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTBUDEK) tarafından düzenlenen Tıpta
Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın
(TUEK) XIX.su bu yıl İstanbul Tabip
Odası’nın ev sahipliğinde, İstanbul
Tabip Odası’nın Cağaloğlu’ndaki
merkezinde 7 Aralık 2013 tarihinde
gerçekleştirildi. Sağlıkta dönüşümün
uzmanlık eğitimine de ciddi olarak
zarar verdiği ve eğitimi de piyasa
koşullarına uydurmaya çalıştığı
bir dönemde kurultaya uzmanlık
derneklerinden büyük bir katılım
gerçekleşti.
Bu yıl daha önceki kurultaylardan
farklı olarak TUEK ve TTB-UDEK
Çalışma Grupları Genel Kurulu aynı
gün gerçekleştirildi. Elli bir Uzmanlık
Derneği’nin temsilci bildirdiği
kurultaya toplam 134 kişi katılmıştır.
Kurultay İstanbul Tabip Odası
Başkanı Taner Gören ve TTB
Merkez Konsey Başkanı Dr. Özdemir
Aktan’ın konuşmaları ile başlamış ve
TTB Merkez Konsey Genel Sekreteri
Dr. Bayazıt İlhan’ın Türkiye Sağlık
Ortamı üzerine konferansı ile devam
etmiştir. Dr. İlhan konuşmasında
sağlık alanında ülkemizde gelinen
son durumu özetlemiş ve halen
mecliste bir bölümü görüşülüp
yasalaşmayı bekleyen sözde tam gün
yasasıyla Rektörlüklere üniversite
öğretim üyelerinin, Bakanlar
Kurulu’na da eğitim ve araştırma
hastanelerindeki akademisyenler ve
eğitim görevlilerinin % 50’sini özel
hastanelere kiralama, pazarlama
hakkı tanınmasının uzmanlık
eğitimi üzerine olumsuz etkilerini
vurgulamıştır.
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Ardından TTB-UDEK Yönergesi
ile gereği kurulmuş Çalışma Grubu
toplantıları yapılmıştır. Çalışma
Grubu Toplantıları aşağıdaki
konularda sürdürülmüştür:
1. İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu:
Eşdeğer İlaçlar ve Türkiye
2. Toplum Sağlığını Geliştirme
Çalışma Grubu: Sağlık
Çalışanlarının Güvenliği/Sağlık
Çalışanlarına Yönelik Şiddetin
Önlenmesi
3. Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli
Mesleki Gelişim Çalışma Grubu:
Kredilendirme
4. İnsangücü Planlama Çalışma
Grubu: Uzmanlık Dernekleri ve
İnsangücü Planlama
5. ATUB/TTB Temsilciliği ve
Uzmanlık Dernekleri ATUB
Temsilcileri Toplantısı
6. Asistan ve Genç Uzman Hekimler
Çalışma Grubu
Her çalışma grubu toplantı
sonrasında raporlarını hazırlamıştır.
Kurultay’ın öğleden sonraki bölümde
Sağlık Politikaları ve Uzmanlık
Eğitimi konulu ikili konferansta;
Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) TTB
temsilcisi Dr. Raşit Tükel, uzmanlık
eğitimi ile ilgili olarak TUK’taki son
gelişmeleri özetlemiş, Dr. Güray
Kılıç ise sağlıkta dönüşüm politikası
doğrultusunda kurulmuş olan Kamu
Hastane Birlikleri’nin uzmanlık
eğitimine etkilerini anlatmıştır.

Kurultay’ın en ilgi çeken
bölümlerinden biri de TTBUDEK üyesi derneklerin kendi
iyi uygulama deneyimlerini
anlattıkları bölüm olmuştur. 18
farklı derneğin temsilcilerinin
kurumsal değerlerin korunması,
yeterlilik kurulu, yeterlik sınavları,
eğitim kursları, e-kütüphane,
internet uygulamaları, sosyal medya
deneyimi, burslar, vb aktardıkları
kendilerine özgün uygulamaları
tüm katılanlar tarafından ilgiyle
izlenmiş ve karşılıklı görüş alışverişi
gerçekleştirilmiştir.

Kurultay iyi dilek ve temennilerin
sunulmasının ardından gelecek
kurultaylarda buluşmak üzere bir
kokteylle sona ermiştir.
Toplantı, TTB-UDEK penceresinden
bakıldığında yararlı, umudu içinde
taşıyan ve geleceğe yönelik alınan
kısa-orta-uzun dönemde yapılması
gereken “ödevlerle” dolu bir etkinlik
olarak hatırlanacaktır.

İyi Uygulama Örnekleri Sunan
Dernekler aşağıda yer almıştır:
√√ Türk Toraks Derneği
√√ Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
√√ Türk Biyokimya Derneği
√√ Türk Dermatoloji Derneği
√√ Türk Gastroenteroloji Derneği
√√ Türk Geriatri Derneği
√√ Türk Kardiyoloji Derneği
√√ Türk Klinik Biyokimya Derneği
√√ Türk Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
√√ Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş
Boyun Cerrahisi Derneği
√√ Türk Cerrahi Derneği
√√ Türk Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Derneği
√√ Türk Nöroloji Derneği
√√ Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Birliği Derneği
√√ Türkiye Milli Pediatri Derneği
√√ Türkiye Romatizma, Araştırma
ve Savaş Derneği
√√ Türkiye Psikiyatri Derneği
√√ Türkiye Solunum Araştırmaları
Derneği
√√ Türk Oftalmoloji Derneği
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AVRUPA TIP UZMANLARI BİRLİĞİ-ATUB
Dr. Umut Akyol
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi (2011-2013)

ATUB “Avrupa Tıp Uzmanları
Birliği, UEMS” çalışmaları
geride bıraktığımız yıl içerisinde
rutin toplantılar ve çalışmalara
katılımlarımız dışında yurdumuzda
gerçekleştirdiğimiz etkinlikler
sayesinde verimli geçti.
ATUB içerisinde kuruluşu ile birlikte
tıp uzmanlığının değerlendirilmesi
ve özellikle yeterlik sınavlarının
yaygınlaşması konusunda önemli
bir ivmelenmeye yol açan CESMA
“Council of European Specialist
Medical Assessments” yıllık
toplantısına ev sahipliği yaptık.
CESMA alanlarında yeterlik sınavları
yapan disiplinlerin temsilcilerinin
2007 yılında Glasgow’da bir araya
gelerek bir deklarasyon oluşturmaları
ile kuruldu. Başta ATUB’un hantal
yapısı ve yeterlik sınavları konusunda
uzak duruşuna bir tepki olarak da
oluşan bu topluluğun, kısa sürede
benimsenerek yeterlik sınavlarının
harmonizasyonu konusunda verimli
çalışmalar yapması ve eş zamanlı
olarak AB ülkeleri içerisindeki
serbest dolaşımın tıp uzmanları için
de gerçekleşmesinin getirdiği ivedi
gereksinimler CESMA’nın önem
kazanmasına neden oldu. Gelişmeleri
izleyen ATUB yönetimi başarılı
bir manevra ile CESMA’yı ATUB
bünyesinde bir danışma kurulu
olarak yapılandırıldı ve EACMSQ
“European Accreditation Council of
Medical Specialist Qualifications”
adında yeni bir temel kuruluşunun
“Tıpta Uzmanlık Eğitimi” çalışma
gurubu ile birlikte kurucu yapısı
olarak belirledi.
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CESMA’nın çalışmaları yeterlik
sınavları yapan disiplinlerin
temsilcilerini bir araya getirerek
sınavların daha güvenilir ve
yüksek standartlarda yapılmasını
ve yaygınlaştırılmasını sağlamaya
yönelik. Çoktan seçmeli soru
hazırlama tekniklerinin kalitesinin
arttırılmasından global elektronik
sınavların düzenlenmesine kadar bir
çok konunun tartışıldığı CESMA
toplantılarından 2013 yılındaki
11-12 Mayıs tarihleri arasında
İstanbul Büyükada’da gerçekleştirildi.
Büyükada’nın olağanüstü çekici
varlığı sayesinde başta ulaşım
olmak üzere İstanbul’un tüm
zorluklarına karşın katılımcıların
çok memnun ayrıldıkları başarılı
bir toplantı düzenledik. Üye
derneklerimizden katılımcıların
da izleyici olarak katılma imkânı
buldukları toplantının başarıyla
gerçekleştirilmesinde İstanbul adına
ev sahipliği yapan İstanbul Tabip
Odası’na ve özellikle bizden hiçbir
maddi katkı almayan kusursuz bir
organizasyon düzenleyen “Akademi
Turizm” çalışanlarına şükran
borçluyuz.

Yılın ikinci yarısında, CESMA
başkanı Anesteziyoloji uzmanı Dr.
Zeev Goldik davetimizi kabul ederek
Kasım ayı içerisinde yapılan Avrupa
Anesteziyoloji Yeterlik sınavları için
İstanbul’a geldiğinde, İstanbul Tabip
Odası’nda gerçekleştirdiğimiz UYEK
toplantısına katılarak bir konferans
verdi ve üyelerimizin sorularını da
cevaplandırdı.
Konferans ve tartışmalarda ATUB
yeterlik sınavlarının gittikçe artan
ülke ve disiplinde ulusal sınavlar ile
eşdeğer hale geldiğini anlatan Dr.
Goldik Avrupa anestezi yeterlik
sınavlarının ilk aşamasının da bir
ayarlama sonrası yurdumuzda
yapılan ulusal yeterlik sınavımız ile
eşdeğer hale getirildiğini anlattı. Her
ülkenin üye derneklerinin yeterlik
kurulları üyelerince kendi diline
çevrilerek yapılan sınavlar ile ilgili
bilgilerin tüm katılan üyelerimiz için
çok eğitici olduğuna inanıyoruz.

sorumsuzca kullanılan zehirli gazların
etkilerinin incelenip yasaklanması
ile ilgili çalışmalarımıza destek için
ATUB Başkan ve Sekreterinden
destek sözü aldık. Bu ilişkiler
içerisinde hazırlanan bilimsel
çalışmalarımızın ATUB üyesi
tabip birlikleri ile paylaşılarak bir
sonraki toplantıda bir deklarasyon
hazırlanması için bir çalışma da
başlatmış bulunuyoruz.
Üye derneklerimizin kendi
alanlarındaki ATUB birimleri ile
çalışmalarını sağlayan katkılarımızı
sürdürmeye devam etmekte ve
derneklerden ATUB temsilcileri ile
ilgili güncel bilgileri beklemekteyiz.

ATUB ilişkilerimizin özellikle yeterli
kurulları çalışmaları alanındaki
bu verimli gelişmesinin tüm üye
derneklerimiz açısından uyarıcı ve
verimli olacağına inanmaktayız.
ATUB güz dönemi Olağan Genel
Kurul Toplantısında TTB Genel
Sekreteri Sevgili Meslektaşımız
Dr. Bayazıt İlhan’ın ricası üzerine
gündeme taşıdığımız TTB
bünyesinde yapılan kolluk güçlerince
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Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri
Eşgüdüm Kurulu 2011-2013 Dönemi Çalışma
Raporu*
15.12.2013, Ankara

I. Yürütme Kurulu Üyeleri
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu
(TTB-UDEK), 2011-2013 dönemi
Yürütme Kurulu (YK) üyeleri
seçildikleri 27.11.2011 tarihli
Genel Kurul toplantısının ardından
26.12.2012 tarihinde yapılan ilk YK
toplantısında görev dağılımı aşağıdaki
şekilde gerçekleşmiştir:
Başkan:
Dr. İskender Sayek
İkinci Başkan:
Dr. Figen Özgür
Genel Sekreter:
Dr. Dilek Aslan
(UYEK temsilci üyesi)
Muhasip Üye:
Dr. Hakan Seçkin
ATUB Temsilci Üyesi:
Dr. Umut Akyol
Üye: Dr. Muzaffer Başak
Üye: Dr. Tunçalp Demir
Üye: Dr. Mehmet Demirhan
Üye: Dr. Ersin Yarış

III. TTB-UDEK Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı
Çalışma Yönergesi ile ilgili değişiklik
için Olağanüstü Genel Kurul
toplantısı 16 Haziran 2012 Pazar
günü yapılmıştır. Türk Tabipleri
Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm
Kurulu Genel Kurul toplantısında
kabul edilen kararlar 30 Haziran
2012 tarihli TTB-Genel Kurulu’nda
da kabul edilmiş ve yürürlüğe
girmiştir.
İlgili bilgilere http://www.ttb.org.tr/udek/
index.php?option=com_content&view=
article&id=368:gnkur&catid=32:genelkurullar&Itemid=82

ve
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.
php?option=com_content&view=article&
id=928:62kongre&catid=25:ttb-b-kongrekararlar&Itemid=44

adreslerinden ulaşılabilir.

IV. Başlıca Çalışma Alanları

II. Yürütme Kurulu Üye
Toplantıları

IV.1. Üyelik Başvuruları
Sürecine İlişkin Çalışmalar

Genel Kurul’un yapıldığı tarihten
itibaren 7.12.2012 tarihine kadar
yürütme kurulu üyeleri 19 toplantı
yapmışlardır. Toplantı özet
tutanaklarına http://www.ttb.org.tr/

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu
üyelikleri hakkında karar her yıl
yapılan Genel Kurul toplantılarında
üye derneklerin oylamaları sonucu
verilmektedir. TTB-UDEK
kapsamında halen 69’u asil ve 31’i
gözlemci olmak üzere toplam 100
dernek birlikte çalışmaktadır.

udek/index.php?option=com_
content&view=category&id=97:
2011-2013&Itemid=83&layout=
default web adresinden ulaşılabilir.

Toplantılarda alınan kararlar gereği
çalışma başlıkları ve bazı öne çıkan
konular aşağıda belirtilmiştir.
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* Rapor, TTB-UDEK Yürütme Kurulu adına Genel Sekreter Dr. Dilek Aslan tarafından
hazırlanmış, Yürütme Kurulu üyelerinin katkı ve onayıyla son şekline getirilmiştir.
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ASİL ÜYELER
Sıra no Dernek adı
1

Acil Tıp Uzmanları Derneği

2

Adli Tıp Uzmanları Derneği

3

Anatomi-Klinik Anatomi Derneği

4

Çocuk Nefroloji Derneği

5

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

6

Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği

7

Türk Cerrahi Derneği

8

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

9

Havacılık Tıbbı Derneği

10

Türk Klinik Mikrobiyololoji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

11

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

12

Patoloji Dernekleri Federasyonu

13

Romatoloji Araştırma Eğitim Derneği

14

Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği

15

Tıbbi Genetik Derneği

16

Tıbbi Onkoloji Derneği

17

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

18

Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği

19

Türk Biyokimya Derneği

20

Türk Dermatoloji Derneği

21

Türk Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Derneği

22

Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

23

Türk Farmakoloji Derneği

24

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

25

Türk Gastroenteroloji Derneği

26

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

27

Türk Hematoloji Derneği

28

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

29

Türk İmmünoloji Derneği

30

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

31

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

32

Türk Kardiyoloji Derneği

33

Türk Klinik Biyokimya Derneği

34

Türk Kulak Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği
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35

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

36

Türk Nefroloji Derneği

37

Türk Neonatoloji Derneği

38

Türk Nöroloji Derneği

39

Türk Nöroşirurji Derneği

40

Türk Oftalmoloji Derneği

41

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

42

Türk Pediatri Kurumu

43

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği

44

Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği

45

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu

46

Türk Plastik- Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

47

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

48

Türk Radyoloji Derneği

49

Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği

50

Türk Toraks Derneği

51

Türk Üroloji Derneği

52

Türkiye Acil Tıp Derneği

53

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

54

Türkiye Biyoetik Derneği

55

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

56

Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği

57

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

58

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

59

Türkiye Milli Pediatri Derneği

60

Türkiye Nükleer Tıp Derneği

61

Türkiye Parazitoloji Derneği

62

Türkiye Psikiyatri Derneği

63

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

64

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

65

Türkiye Spor Hekimleri Derneği

66

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

67

Türk Algoloji Derneği

68

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

69

Türk Yoğun Bakım Derneği
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GÖZLEMCİ ÜYELER
Sıra no Dernek adı
1

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

2

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

3

Geriatri ve Gerontoloji Derneği

4

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

5

Hemaferezis Derneği

6

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği

7

Pratisyen Hekimlik Derneği

8

Rejyonel Anestezi Derneği

9

Tıbbi Ultrasonografi Derneği

10

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği

11

Türk Androloji Derneği

12

Türk Geriatri Derneği

13

Türk Manyetik Rezonans Derneği

14

Türk Nöroradyoloji Derneği

15

Türk Perinatoloji Derneği

16

Türk Rinoloji Derneği

17

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

18

Endokrin Cerrahisi Derneği

19

Gelişimsel Pediatri Derneği

20

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

21

Çocuk Romatoloji Derneği

22

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

23

Akademik Geriatri Derneği

24

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

25

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

26

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu

27

Pediatrik Üroloji Derneği

28

Uluslararası Yeni Ürologlar Derneği

29

Ürolojik Cerrahi Derneği

30

Endokrinolojide Diyalog Derneği

31

Palyatif Bakım Derneği

Aynı uzmanlık alanında çalışan
üye derneklerin TTB-UDEK’e
yansıttıkları sorunlara ilişkin de
çalışmalar sürdürülmüştür. Bu
bağlamda, Türk Yoğun Bakım
Derneği’nin Kasım 2013 tarihinde
yazılı başvurusu üzerine TTBUDEK çalışma esasları gereği
Harmonizasyon Çalışmaları
kapsamında Türk Dahili ve Cerrahi

Bilimler Yoğun Bakım Derneği ile
Türk Yoğun Bakım Derneği’ne
yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
Aynı başlıkta Türk Klinik
Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Derneği ve Türkiye
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği ile
ilgili çalışmalar da sürdürülmüştür.
19
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IV.2. Türk Tabipleri Birliği
Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm
Kurulu Üyesi Derneklere
Yapılan Ziyaretler

IV.3. Toplum Sağlığını/
Hekimlik Mesleğini
İlgilendiren Konularda
Çalışmalar/Raporlar

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme
Kurulu, TTB-UDEK üyesi olan
derneklerle işbirliğini geliştirmek,
alana özgü sorunları daha ayrıntılı
olarak çalışabilmek için derneklerin
yönetim kurullarını ziyaret
etmektedirler. Bu çalışma başlığında
şimdiye kadar davet iletilen ve
aşağıda ismi yazılı olan derneklere
ziyaretler gerçekleştirilmiştir:

IV.3.1. Türk Tabipleri
Birliği Uzmanlık Dernekleri
Eşgüdüm Kurulu tarafından
Türkiye gündeminde olan
kimi konularda uzmanlık
derneklerinin ve tabip
odalarının işbirliğinde
aşağıdaki raporlar çıkarılmıştır:

1.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları
Derneği

2.

Pediatrik Nöroloji Derneği

3.

Patoloji Dernekleri Federasyonu

4.

Türk Cerrahi Derneği

5.

Türk Farmakoloji Derneği

6.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık
Derneği

7.

Türk Kulak Burun-Boğaz ve BaşBoyun Cerrahisi Derneği

8.

Türk Nöroloji Derneği

9.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Birliği Derneği

10. Türk Radyasyon Onkolojisi
Derneği
11. Türk Radyoloji Derneği
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1. Kompozit Doku Nakilleri Raporu,
Nisan 2012
http://www.ttb.org.tr/kutuphane/
kompozitrpr.pdf

2. Çocukların Gelişme Süreçleri ve
Okula Başlama, Eylül 2012
http://www.ttb.org.tr/kutuphane/
okulabaslama.pdf

3. Bitkisel Ürünler ve Sağlık: Bilimsel
ve Etik Açısından Çerçeve, Ekim
2012
http://www.ttb.org.tr/kutuphane/bitkisel.pdf

IV.4.2.XIX. Tıpta Uzmanlık
Eğitimi Kurultayı
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu
tarafından XIX. Tıpta Uzmanlık
Eğitimi Kurultayı İstanbul Tabip
Odası işbirliği ve ev sahipliğinde 7
Aralık 2013 tarihinde İstanbul’da
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 134
temsilci katılmıştır.

III.3.2. Dünya Tabipleri Birliği’nin
16-17 Nisan 2012 tarihli Türkiye
ziyareti için TTB-UDEK üyesi
derneklerin katılımı sağlanmıştır.

IV.4. Kurultaylar
IV.4.1.XVIII. Tıpta Uzmanlık
Eğitimi Kurultayı
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu
tarafından XVIII. Tıpta Uzmanlık
Eğitimi Kurultayı İzmir Tabip
Odası işbirliği ve ev sahipliğinde
22-23 Aralık 2012 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir.
http://www.ttb.org.tr/images/stories/
file/2013/XIX_tuek.pdf
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IV.4.3. Dr. Füsun Sayek VI.
Eğitim Hastaneleri Kurultayı
Dr. Füsun Sayek VI. Eğitim
Hastaneleri Kurultayı 16 Mart
2012 Cumartesi günü İstanbul’da,
İstanbul Tabip Odası işbirliği ve ev
sahipliğinde yapılmıştır.
İlgili bilgilere http://www.ttb.org.tr/
udek/index.php?option=com_content
&view=article&id=366:fsehk&catid=
1:en-son&Itemid=2 adresinden de

ulaşılabilmektedir.

IV.5.2. Hekime Yönelik
Şiddetin Önlenmesi Konulu
Çalıştay (27.5.2012)
Çalıştay, TTB Merkez Konsey
çağrısı ile gerçekleşmiştir. Türk
Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri
Eşgüdüm Kurulu üyesi dernekler
toplantıya geniş katılım sağlamışlar
ve TTB açısından yol haritasının
oluşturulmasına katkı sunmuşlardır.
IV.5.3. Meslektaşımız Dr. Ersin
Arslan’ın ölüm yıldönümü nedeniyle
TTB tarafından düzenlenen anma
etkinliklerine katkı (Nisan 2013)

IV.5.4. Türk Tabipleri Birliği
Şiddete Sıfır Tolerans Grubu
Çalışmalarına Katkı
IV.5. Hekime Yönelik Şiddetin
Önlenmesi Konulu Çalışmalar
IV.5.1. Meslektaşımız Dr. Ersin
Arslan’ın ölümü üzerine TTB-UDEK
üyesi derneklerin ortak tepkisi
(21.4.2012)

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu temsilci
üyesi TTB’nin Şiddete Sıfır Tolerans
Grubu toplantılarına katılmaktadır.
TTB çatısında süren çalışmaları
derneklere aktarım konusunda
katkılar sunulmaktadır. Katkı
sunulan çalışma başlıkları aşağıdadır:
a. Kamu spotu hazırlıkları
b. 17 Nisan tarihinin Uluslararası
Sağlık Çalışanlarına Yönelik
Şiddetin Önlenmesi günü olarak
kabul edilmesi yönünde yapılan
kamuoyu oluşturma çalışmaları
c. Geleceğe dair yol haritasının
belirlenmesi çalışmaları
d. Yürütme kurulu toplantılarına
düzenli katılım
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IV.6. Çalışma Grubu
Çalışmaları
Çalışma grupları bu dönemde de
çalışmalarını sürdürmüşlerdir.
Öne çıkan ve TTB-UDEK üyesi
derneklerin katkısıyla düzenlenmiş
toplantılar aşağıda yer almaktadır:

2. Mecburi Hizmet Zirvesi (28-29
Ocak 2012) Bu etkinlik Hatay’da
Hatay Tabip Odası’nın işbirliği ve
ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

1. Mesleki Geleceğini Planlama
ve Akademik Destek, Liderlik
Programları Düzey 1 ve Düzey 2
a. Mesleki Geleceğini Planlama
ve Akademik Destek Temel
Programı: Düzey 1 (3-4 Aralık
2011, Ankara)

Toplantı sonrasında genç
meslektaşlara yönelik TTB Hukuk
Bürosu üyesi Av. Mustafa Güler
tarafından MECBURİ HİZMET:
SORULAR ve YANITLARI
dokümanı hazırlanmıştır. Dokümana
b. Mesleki Geleceği Planlama
ve Akademik Destek, Liderlik
Programları- Düzey 2: Klinik
Araştırma Planlama, Yürütme Ve
Raporlama-Bilimsel Yayın Kursu
(13-14 Ekim 2012, Ankara)

http://www.ttb.org.tr/udek/index.
php?option=com_content&view=a
rticle&id=365:mhizmet&catid=1:e
n-son&Itemid=2 bağlantısından

ulaşılabilmektedir.

3. Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu
ve Türk Toraks Derneği
işbirliğinde hazırlıklarını
yürüttüğümüz Eğitici Gelişim
Etkinliği 8 Haziran 2013
Cumartesi günü Ankara’da
gerçekleştirilmiştir. Eğitici
Gelişim Etkinliği, katılımcılar
açısından eğitim, tıp eğitimi, tıp ve
uzmanlık eğitimi sürecinde eğitici
olmak, toplumsal dinamikler
ve sağlık/hastalık/eğitim gibi
kavramların tartışılmasına olanak
sağlamıştır.
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Çalıştayı-II sonrasında
ANAHTAR YETKİNLİKLER
tanımlandı.
http://www.ttb.org.tr/udek/index.
php?option=com_content&view=
article&id=378:udek&catid=1:enson&Itemid=2

http://www.ttb.org.tr/udek/index.
php?option=com_content&view=article&i
d=417:etkinlik&catid=1:en-son&Itemid=2

4. İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu
tarafından Eşdeğer İlaçlar
ve Sağlık konulu bir çalışma
başlatılmıştır. Grup bu başlıktaki
ilk toplantısını 31.10.2013
tarihinde yapmıştır. XIX. Tıpta
Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nda
yapılan Çalışma Grupları Genel
Kurulu’nda konuya ilişkin
derneklerin temsilcilerinin
katılımı ile ikinci bir toplantı
düzenlenmiştir.

IV.7. UYEK ile İletişim İçinde
Olunan Çalışmalar
IV.7.1. Çalıştaylar
√√ Birinci Uzmanlık Eğitimi Özgün
Standartlar ve Yetkinlikler
Çalıştayı (7 Nisan 2012)
√√ İkinci Uzmanlık Eğitimi Özgün
Standartlar ve Yetkinlikler
Çalıştayı (9 Haziran 2012,
Ankara)
a. Uzmanlık Eğitimi Özgün
Standartlar ve Yetkinlikler
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√√ 9 Kasım 2013 tarihinde İstanbul
Tabip Odası ev sahipliğinde
TTB-UDEK üyesi derneklerin
Yeterlik Kurulu ilişkileri ve
Kurum Ziyaretleri ile ilgili
deneyim paylaşımı toplantısı
yapılmıştır. Bu toplantıya
derneklerin yeterlik kurulları
temsilcileri katılmıştır.
Toplantının ikinci yarısında
ise UEMS CESMA (Council
of European Specialist Medical
Association)Başkanı Dr. Zeev
Goldig UEMS’de Uzmanlık
Eğitiminde değerlendirmeye
ilişkin sunusunu gerçekleştirmiştir.
√√ XVIII. ve XIX. Tıpta Uzmanlık
Eğitimi Kurultay’larında
STE/SMG Çalışma Grupları
etkinliklerinin kurgulanmasında
TTB-UDEK-UYEK desteği
sağlanmıştır.
√√ 2-3 Mayıs 2013 tarihlerinde
Tıp Eğitimini Geliştirme
Derneği tarafından Kocaeli’nde
düzenlenen Mezuniyet Sonrası
Tıp Eğitimi Sempozyumu’nda
bir panel düzenlenmiştir. Panele
TTB-UDEK ve TTB-UDEKUYEK yürütme kurulu üyeleri
katılmışlardır.
√√ 18 Mayıs 2013 tarihinde TTBUDEK-UYEK “Yeterlik Kurulları
İçin Yol Haritası” toplantısı
TTB Merkez Konsey binasında
yapılmıştır. Toplantı programı
ve raporuna http://www.ttb.org.tr/
udek/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=411:uyek&catid
=94:uyek&Itemid=203 adresinden

ulaşılabilmektedir.

√√ Haziran 2013 tarihinde TTB
Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni’nin
ilk sayısı basılmıştır. Bülten
hazırlığı TTB-UDEK-UYEK
Yürütme Kurulu üyelerinin desteği
ile tamamlanmıştır.
√√ Bültene http://www.ttb.org.tr/udek/
images/stories/genel/uyek_bulten.pdf

adresinden de ulaşılabilmektedir.

IV.7.2. Ziyaret Programları
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’na
derneklerden ziyaret programlarına
katılmak üzere TTB-UDEK temsilcisi
istenmektedir. UDEK-UYEK
işbirliğinde derneklere yanıtlar
verilmektedir. Türk Tabipleri Birliği
Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm
Kurulu temsilcileri rutin ziyaret
programlarına 2011-2013 döneminde
de katılmışlardır.

IV.8. ATUB Çalışmaları
Türk Tabipleri Birliği’nin 1993
yılında, (UEMS) ATUB Avrupa
Tıp Uzmanları Birliği’ne yardımcı
üye olarak kabul edilmesiyle
başlayan ilişkileri son yıllarda artan
bir düzeyde sürmektedir. ATUB

temsilcileri Dr. İskender Sayek
ve Dr. Umut Akyol TTB-ATUB
rutin ilişkilerini yönetim düzeyinde
sağlamakta ve üyeleri oldukları
çalışma gurupları toplantılarına
da katılmaya çalışarak bu ilişkiyi
farklı düzeylerde geliştirmektedirler.
Bu ilişkilerin gelişmesi, ATUB
toplantılarının bir kısmının da
ülkemizde yapılarak karşılıklı
tanışma ve çalışma olanaklarını
çok üst düzeylere taşıyabilmiştir.
Bu somut gelişmelerin en son
halkası da ATUB içerisindeki
önemli çalışma guruplarından birisi
olan ve çalışmaları ile son yıllarda
tüm Avrupa’da yeterlik sınavları
konusunda önemli aşamalar
gerçekleştiren CESMA Avrupa Tıp
Uzmanlığı Değerlendirme Birliği
ile eşgüdüm içinde yürütülen
çalışmalardır. CESMA 2013 yılı
toplantısı İstanbul’da TTB, İstanbul
Tabip Odası ve üye derneklerimizin
de katkı ve katılımları ile başarı ile
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya dair
bilgileri derneklere iletilmiştir.
Yönetim seviyesinde olduğu kadar
tüm disiplinlerde de üye derneklerin
ATUB uzmanlık alanları ile ortak
çalışmalar devam etmektedir.
Avrupa’lı meslektaşlar ile ortak
amaca yönelik profesyonel, sosyal ve
politik ilişkilerin geliştirilmesi için
tüm üye derneklerin çalışmalarını
geliştirmesi için çabalarımız
sürmektedir. 9 Kasım 2013 tarihli
UEMS-CESMA toplantısı da bu
başlıktaki çalışmalar arasındadır.

IV.9. Web Sayfası ile İlgili
Çalışmalar
Web sayfası yenileme çalışması
gereksinimlere göre sürdürülmektedir.
UDEK kaynaklı haberlerin yanı
sıra, derneklerin etkinliklerine yer
verilen “DUYURULAR” penceresi
aktif hale getirilmiştir. Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği’ne göre ana dallar ve yan
dalların web sayfasına eklenmesi de
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bu dönemde gerçekleştirilmiştir.
http://www.ttb.org.tr/udek/index.
php?option=com_content&view=article&i
d=424&Itemid=208
http://www.ttb.org.tr/udek/index.
php?option=com_content&view=article&i
d=425&Itemid=209

IV.10. Derneklerin TTB-UDEK
Web Sayfasındaki Bilgilerini
Güncelleme Çalışmaları
Bu konuda her derneğe bir şifre
verilerek derneğin uygun gördüğü
bir temsilciye bu bilgi iletilmiştir.
Şifrelerini kullanarak dernekler kendi
bilgilerinin yer aldığı bölümlerde
güncellemeleri yapmaktadırlar.

IV.11. Bülten Çalışmaları
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 2012
yılı Bülteni 22-23 Aralık 2012
tarihinde yapılan olan XVIII. Tıpta
Uzmanlık Eğitimi Kurultayı için
hazırlanmıştır.

Bugüne kadar basımı gerçekleşmiş
olan bültenlerin tamamına TTBUDEK web sayfasından ulaşılabilir.
http://www.ttb.org.tr/udek/index.
php?option=com_content&view=article&i
d=309:bulten&catid=56:bn&Itemid=110

IV.12. Temel Tıp alanında
süregelen eğitim, araştırma
ve özlük hakları ileilgili
sorunları tartışmak üzere 20
Şubat 2012 tarihinde toplantı
düzenlenmiştir.
IV.13. Türk Tabipleri BirliğiTıpta Uzmanlık Kurulu
temsilcisi ile işbirliği içinde
çalışmalar
Gerek duyulan konularda uzmanlık
derneklerinin görüşleri rapor(lar)
şeklinde hazırlanmıştır:
1. TUS-YDUS-Süreci
Değerlendirmeleri (15.7.2013)
2. Tıpta ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Yönetmeliği’ne ilişkin
derneklerin görüşleri alınarak
ortak görüş oluşturulmuştur
(15.7.2013)

IV.14. Düzenli katılım
sağlanan toplantılar
1. TTB tarafından yapılan düzenli
kol ve kurullar toplantıları
2. Toplum sağlığını ilgilendiren
farklı konularda TTB tarafından
düzenlenen ve TTB-UDEK üyesi
dernekleri ilgilendiren konulardaki
toplantılara katılım
3. TTB Genel Kurul toplantıları

Bülten’in 2013 yılına ait 8. sayısı ise
21 Aralık 2013 tarihli Genel Kurul
için hazırlanmıştır.
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IV.15. Geçmişten günümüze
TTB-UDEK Yürütme Kurulu
üyeliği yapmış olan üyelerin
davetiyle TTB-UDEK
çalışmalarını değerlendirme
toplantısı düzenlemiştir
(21.9.2013; saat 10.00-12.00).
IV.16. Türk Tabipleri Birliği
Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm
Kurulu’nun çalışmalarını
değerlendirmek ve ileriye
dönüş çalışmaları geliştirmek
amacıyla TTB-UDEK üyesi
derneklerin temsilcileri ile
toplantı düzenlenmiştir
(21.9.2013; saat 14.00-15.30).
IV.17. Türk Tabipleri Birliği
tarafından talep edilen
konularda basın açıklaması,
derneklere bilgi aktarımı
sağlanmıştır. Buna ek olarak
derneklerden gelen benzer
talepler de karşılanmaya
çalışılmıştır.
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EK’LER

Ek 1. Çalışma Yönetmelik/
Yönergeleri

Tanımlar

Ek 1.1.

“TTB”: Türk Tabipleri Birliği’ni,

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİUZMANLIK DERNEKLERİ
EŞGÜDÜM KURULUNUN
KURULUŞU ve ÇALIŞMA
USÜLLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİK1-2012
Amaç1
Madde 1- Bu Yönetmeliğin
amacı, Türk Tabipleri Birliği ve
tıpta uzmanlık derneklerinin
Türk Tabipleri Birliği kurumsal
çatısı altında oluşturdukları Türk
Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri
Eşgüdüm Kurulu’nun (TTB-UDEK)
kuruluş, amaç, görev ve işleyişini
düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, TTBUDEK’in örgütlenmesinde yer alan
meslek kuruluşlarını ve temsilcilerini
kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 6023
sayılı Türk Tabipleri Birliği
Kanunu’nun 59. maddesinin (e)
bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

1
Bu yönetmelik 30 Haziran 2012 tarihinde
yapılan TTB 62. Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. http://www.ttb.org.tr/
mevzuat/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=928:62kongre&catid=25:ttb-bkongre-kararlar&Itemid=44.
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Madde 4- Bu Yönetmelik’te geçen;

Uzmanlık Dernekleri”: Tıpta
uzmanlık mevzuatında yer alan
tıpta uzmanlık ana dalları ve yan
dallarında kurulan, eğitim, araştırma,
hasta bakımı ve halk sağlığı
alanındaki çalışmaları ve uzmanlık
alanı ile ilgili hastalıklarda en yüksek
düzeyde sağlık hizmeti (koruma,
tanı, tedavi) sağlanmasını hedefleyen,
dernekler yasasına göre kurulmuş
dernekleri,
“YÖK”: Yükseköğretim Kurulu’nu,
“ATUB”: Avrupa Tıp Uzmanları
Birliği’ni,
“Ana dal”: Tıp mesleğinin tıpta
uzmanlık mevzuatı tarafından
tanımlanmış ana uzmanlık alanlarını,
“Yan dal”: Bir ana dalda uzman
olunduktan sonra daha ileri
uzmanlaşma yapılan tıpta uzmanlık
mevzuatı tarafından tanımlanmış ana
dala ait bölümleri,
ifade eder.
Madde 5- TTB-UDEK, TTB
temsilcileri ve Tıpta Uzmanlık
Tüzüğü’nde yer alan tıpta uzmanlık
ana dalları ve yan dallarındaki dernek
temsilcilerinden oluşur. TTB-UDEK,
TTB’nin bir çalışma organıdır. TTB
Eğitim Kolu ve diğer ilgili birimlerle
eşgüdüm içinde çalışır. TTB-UDEK
Genel Kurulu, TTB-UDEK’in en
yüksek karar organıdır.

Yapılanma
Madde 6- TTB-UDEK 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 Eğitimi verilen diğer
illerden, Uzmanlık Eğitimi Çalışma
Gruplarını kurduğunu ve son iki
yıl içinde aktif bir çalışma içinde
olduğunu belgeleyen tabip odaları
gözlemci statüsüyle Genel Kurul’a
katılırlar. Uzmanlık dallarının
temsiliyeti her dalda dernek yönetim
kurulları tarafından seçilen ve
resmen bildirilen 2 asıl, 2 yedek
üye tarafından gerçekleştirilir. Aynı
uzmanlık dalında TTB-UDEK’e asıl
üye olan birden fazla dernek varsa;
bu derneklerin uzlaşması ile 2 asil, 2
yedek temsilci belirlenir.
Dernekler kendi aralarında
uzlaşamazlar ise, TTB-UDEK
Yürütme Kurulu hakem olarak
derneklerin aidat yatıran temsil
ettiği alanın uzmanı olan üye sayısı,
kuruluş tarihi, düzenlenen bilimsel
ve eğitsel etkinlikleri, yayınları gibi
verilere dayanarak o dalla ilgili
temsilcileri seçer. İtiraza açık olan bu
karar, takip eden ilk Genel Kurul’da
gündeme alınarak onaya sunulur.
TTB UDEK’e yeni bir dernek
asıl üye olarak kabul edilirse bu
dernek mevcut üyelerin görev
sürelerinin bitiminden sonra temsilci
belirlenmesi sürecine bu maddede
belirlenen yöntemle katılır.
Madde 7- Tıpta uzmanlık
mevzuatında yer alan ana ve yan
dallarda uzmanlık alanını temsil eden
asıl üye konumundaki dernekler
dışında kalan ya da belirli bir
uzmanlık dalının özel bir alanında
etkinlik gösteren dernekler, Gözlemci
Üye dernek statüsüyle kabul
edilebilirler.

TTB-UDEK Yürütme Kurulu,
üyelik başvurusunda bulunan ve
bu maddede belirtilen “gözlemci
üyelik” koşullarını taşıyan
derneklerin gözlemci üye olarak
kabul edilmesi konusunu, ilk Genel
Kurul toplantısının gündemine
alarak karara bağlanmasını sağlar.
TTB-UDEK’e gözlemci üyelik için
başvuran derneklerin, her uzmanlık
alanının tek Yeterlik Kurulu’nun
olması ilkesine bağlı kalmayı taahhüt
etmesi zorunludur. Gözlemci üye
olan derneklerden tek Yeterlik
Kuruluna bağlı olma koşuluna sahip
olmayan ya da bu koşulu sonradan
yitirenlerin üyeliklerine TTB-UDEK
Yürütme Kurulu’nun önerisi üzerine
Genel Kurul kararı ile son verilir.
Gözlemci üyelerin temsilcileri,
Genel Kurul’da aday olamazlar ve
oy kullanamazlar. Ancak, “gözlemci
üye” statüsüyle TTB-UDEK
toplantılarına katılabilir ve iletişim
ağı kapsamına alınırlar. Gözlemci üye
dernekler % 50 oranında yıllık katkı
payı öderler.
Madde 8- TTB-UDEK’de temsil
edilmek isteyen derneklerin, o
uzmanlık dalının tüm alanlarında
eğitim ve uygulama konusunda
etkinlik gösteriyor olması gereklidir.
TTB-UDEK’e üyelik için başvuran
dernekler, derneğin tüzüğü, kuruluş
tarihi, üye sayısı, üyelerinin uzmanlık
durumu, başlıca etkinliklerini
içeren bir dosya ile TTB Merkez
Konseyi Başkanlığına yazılı olarak
başvururlar. TTB-UDEK Yürütme
Kurulu, bu Yönetmelikte belirtilen
ve yönetmelik doğrultusunda TTBUDEK Genel Kurulu tarafından
kabul edilen üyelik ölçütlerini
taşıyan Derneklerin, üyelik
başvurusunu ilk Genel Kurul
toplantısı gündemine koyarak karara
bağlanmasını sağlar.
TTB-UDEK’te asıl üye olarak
temsilcisi bulunan uzmanlık
dallarında ikinci bir üyelik
başvurusunun olması halinde üye
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adayı Dernek ile asıl üye olan
Derneğin tek yeterlik kurulu
oluşturma ilkesinde uzlaşmaları
zorunludur. Uzlaşma olmaması
halinde her iki Derneğin o
alanda uzman olan üye sayısı,
son iki yıl içindeki etkinliklerinin
niteliği ve çeşitliliği, eğitim
etkinliklerinin sürekli tıp eğitimi
standartlarına uygunluğu, sürekli
eğitim ve sürekli mesleki gelişim
etkinliklerine katılımcı sayısı
ve eğitim etkinliklerinin kredi
puanı başta olmak üzere bu
Yönetmelikte belirtilen ölçütler
ile TTB-UDEK üyelik ölçütleri
yönünden karşılaştırılır. Karşılaştırma
sonucunda söz konusu ölçütleri aday
Dernek, üye Dernek ile   eşit olarak
ya da daha fazla karşılıyor ise üyelik
başvurusunu TTB-UDEK Yürütme
Kurulu karşılaştırma raporu ile
birlikte Genel Kurul gündemine alır
ve karara bağlanmasını sağlar.
Genel Kurulun aday Derneğin üyelik
başvurusunu kabul etmesi halinde
de ilgili alanda tek yeterlik kurulu
olması zorunludur. Bunun için her
iki Derneğin uzlaşmaları esastır.
Uzlaşma olmaması halinde uzlaşma
önerilerini kabul eden Derneğin
yeterlik kurulunun TTB-UDEK
tarafından kabul edileceği üyeliğe
kabul kararında belirtilir.
Üyeliğe kabul kararından itibaren bir
ay içinde TTB-UYEK aynı alandaki
üye Derneklere tek yeterlilik kurulu
konusunda uzlaşmaları için çağrıda
bulunur. TTB-UYEK tarafından her
iki Derneğe Yeterlilik Kurulunun
birlikte oluşturulması, dönüşümlü
başkanlık ve/veya sürekli eğitim
ve sürekli mesleki gelişime ilişkin
etkinlikler başta olmak üzere üyelik
ölçütleri yönünden daha kapsamlı
ve nitelikli çalışmaları olduğu tespit
edilen Derneğin ağırlıklı temsiliyeti
gibi ölçütler üzerinden taraflar
uzlaşmaya davet edilir. Takip eden
bir ay içinde uzlaşma sağlanamaz ise
TTB-UYEK tarafından TTB-UDEK
Genel Kurul kararı doğrultusunda
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uzlaşmayı kabul eden tarafın yeterlik
kurulu tanınır.
TTB-UDEK’te birden fazla derneğin
temsil edildiği bir uzmanlık
alanında, o uzmanlık alanındaki üye
derneklerden birinin başvurusuyla,
aynı alandaki dernekler arasında
ortaya çıkan temsil sorunu ve diğer
anlaşmazlıklara çözüm bulmak üzere,
TTB-UDEK Yürütme Kurulu’ndan
3 üyenin, ATUB TTB temsilcisi
olan 1 üyenin ve ilgili uzmanlık
alanından TTB-UDEK üyesi
derneklerin temsilcilerin katılımıyla
“Harmonizasyon Kurulu” kurulur.
TTB-UDEK’te farklı uzmanlık
alanlarını temsil eden uzmanlık
dernekleri arasında ortaya çıkan
ve TTB-UDEK Yürütme Kuruluna
resmi yazıyla iletilen anlaşmazlıklara
çözüm bulmak üzere, her anlaşmazlık
konusu için, taraf olan uzmanlık
derneklerinden temsilcilerin ve TTBUDEK Yürütme Kurulu üyelerinin
katılımıyla “Uzmanlık Alanları Uzlaşı
Kurulu” oluşturulur.
Madde 9- TTB-UDEK, aşağıdaki
amaçlarla çalışır:
a. Topluma sunulan uzman hekimlik
hizmetinin olanaklı olan en yüksek
düzeye çıkarılması ve sürdürülmesi
için çalışmak,
b. Ülkemizdeki uzman hekimlerin
mesleki durumunu ve ünvanını ulusal
ve uluslararası alanda savunmak,
c. Uzmanlık derneklerinin eğitim,
araştırma, hasta bakımı ve toplum
sağlığı alanındaki etkinliklerinin
izlenmesi, iyileştirilmesi,
yönlendirilmesi ve bu etkinliklerin
eşgüdümünü yapmak,
d. Uzmanlık dernekleri aracılığı ile
tıpta uzmanlık eğitiminin çağdaş bir
düzeye eriştirilmesi için standartların
oluşturulması, denetlenmesi,
değerlendirilmesi ve korunması
ile ilgili ulusal hedef ve koşulların
saptanarak özgün Türkiye modelini
işlerliğe kavuşturmak,

e. Türk Tabipleri Birliği’nin Avrupa
Tıp Uzmanları Birliği (ATUB)
üyeliğinden doğan görev ve
sorumlulukların yerine getirilmesini
sağlamak,
f. Diğer ülkelerdeki mesleki
kuruluşlarla tıpta uzmanlık eğitimi
ve uzman hekimlik alanında işbirliği
yapmak ve ilişkiler kurmak,
g. Yeterlik Kurullarının çalışmalarının
eşgüdümünü sağlamak.
h. TTB-UDEK,
yukarıdaki amaçlarını
gerçekleştirmek için;
Toplum Sağlığını Geliştirme, Sağlık
Hizmetlerinin İyileştirilmesi, Bilimsel
Araştırma, Etik, Sürekli Tıp Eğitimi/
Sürekli Mesleki Gelişim, İnsangücü
Planlaması, İlaç ve Teknoloji,
e-Sağlık, medya ile iletişim, asistan
ve genç uzman hekimler çalışma
grubu ve gereksinim duyulan benzeri
alanlarda çalışma grupları kurar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim ve İşleyiş
Madde 10- TTB-UDEK Genel Kurul
temsilcileri, sonu tek rakamla biten
yılların Ağustos ayında TTB-UDEK
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.
Madde 11- TTB-UDEK temsilcileri;
görevlerinin sona ermesi, istifa, ölüm
vb. gibi nedenler dışında;
a. TTB temsilcileri için Merkez
Konseyi’nin, Tabip Odaları
temsilcileri için ilgili Tabip Odası
Yönetim Kurulu’nun kararıyla,
b. Dernek temsilcileri için dernek
Yönetim Kurulu veya genel
kurullarının alacağı kararla,
görevlerinden alınabilir.

Bir yılda yapılan toplantıların
tamamına katılmayanların üyelik
durumları tartışılmak üzere
derneklere bildirilir.
Madde 12- TTB-UDEK Genel
Kurulu, TTB Merkez Konseyi(MK)
ve TTB-UDEK Başkanlarının ortak
çağrısı üzerine yılda en az 1 kez
toplanır. Kurul, TTB MK ve TTBUDEK Başkanlarının çağrısı ile
olağanüstü toplanabilir.
Toplantı tarihi ve gündemi sekreter
tarafından tüm üyelere en az iki hafta
öncesinden bildirilir.
Asıl üyeler, toplantıya
katılamayacakları durumlarda, TTBUDEK sekreterine yazılı olarak
başvurarak yerlerine yedek üyelerin
katılmasını ve oy kullanmasını
sağlayabilirler.
Asıl üyeler dışında tartışılan konular
ile ilgili gözlemciler ve uzmanlar
toplantıya çağrılabilir, ancak oy
kullanamazlar.
TTB-UDEK 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
sonbahar Genel Kurulu’nda, Genel
Kurul asıl üyeleri arasından 9
kişilik Yürütme Kurulu, ATUB 1
asıl ve 1 yedek temsilcisi ile Tıpta
Uzmanlık Tüzüğü’nün gerektirdiği
temsilciler gizli oylama ile seçilir.
Yürütme Kurulu Genel 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-UDEK Yürütme Kurulu ilk
toplantısında Başkan, Başkan
Yardımcısı ve Muhasip Üye’yi kendi
arasından gizli oyla seçer. Seçilenlerin
görev süresi 2 yıldır. “Mazeret
bildirmeden ardı ardına iki kez
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toplantıya katılmayan üyenin üyeliği
düşer ve yerine seçimde belirlenen
sıraya göre yedek üye göreve çağrılır.”
Yürütme Kurulu üyeliği üst üste
üç dönemden, Yürütme Kurulu
Başkanlığı üst üste iki dönemden
fazla yapılamaz.
Uzmanlık Derneklerinin ödeyecekleri
yıllık katkı payı dernekler tarafından
TTB’ye bildirilen uzman üye sayısına
göre her yılın ilk Genel Kurulu’nda
belirlenir. Katkı ödeyemeyen
dernekler iki kez uyarılmalarına
rağmen borçlarını ödemedikleri
takdirde üyelikleri iki yıl süreyle
askıya alınır. Bu süre içinde durum
düzelmediği takdirde üyelikleri
düşürülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev Tanımları
Madde 13- 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
çalışma raporu vermek,
c. Uzmanlık eğitimi ve diğer
etkinlikleri değerlendirmek, Genel
Kurul üyelerini ve dernekleri
bilgilendirmek.
d. TTB-UDEK Genel Kurul
kararlarını uygulamak ve bu amaçla
üyeler arasında eşgüdüm sağlamak.
Madde 14- Başkanının Görevleri;
a. TTB-UDEK toplantıları ile ilgili
gündemi sekreterya ile birlikte
oluşturmak.
b. TTB-UDEK toplantılarına
başkanlık etmek,
c. TTB-UDEK’i ulusal ve uluslararası
düzeyde temsil etmek,
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d. TTB-UDEK’in işleyişi ve
yazışmalar ile ilgili genel sekreterden
bilgi almaktır.
Madde 15- Başkan Yardımcısının
görevi; Başkanın bulunmadığı
durumlarda başkanın görevlerini
yüklenmektir.
Madde 16- Genel Sekreterin
Görevleri:
a. Üyelerden ve başkandan gelen
gündem önerilerini TTB MK ve
TTB-UDEK 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-UDEK’in günlük işlerini
yürütecek sekretaryayı yönetmek,
e. Uzmanlık dallarındaki derneklerin
temsilcileri aracılığı ile ATUB ile
ilişkilerini sağlamak, geliştirmelerini
teşvik etmek, denetlemek ve ilgili
ATUB yazılı materyalinin dağıtımını
sağlamak,
f. Bir sonraki toplantıda onaylanmak
üzere toplantı tutanak özetlerinin,
sonuç bildirgelerinin yazılmasını
sağlamaktır.
Madde 17- Muhasip üyenin
görevleri;
a. Yıllık bütçeyi hazırlayarak,
alanlarındaki derneklerden
toplanacak katkı payını saptamak ve
toplanmasını sağlamak,
b. Toplanan para ile giderlerin
karşılanmasını ve ATUB aidatlarının
yatırılmasını sağlamak,
c. Yıllık gelir-gider tablosu ve
bilançoyu hazırlayarak Genel Kurul’a
rapor sunmaktır.

Madde 18- Uzmanlık Dernek
temsilcilerinin görevleri;
a. TTB-UDEK toplantılarına
katılarak, dallarında TTB-UDEK ile
ilişkide olan tüm dernekleri temsil
etmek,
b. TTB-UDEK toplantıları ile ilgili
bilgileri ve toplantı sonuçlarını
dallarındaki TTB-UDEK ile ilişki
kuran tüm uzmanlık dernekleri
yöneticilerine bildirmek,
c. Alanları ile ilgili TTB-UDEK ve
ATUB belgelerinin bir kopyalarını
dallarında TTB-UDEK ile ilişkideki
tüm derneklere göndermek,
d.Temsil ettikleri uzmanlık dalının
yıllık aidat yükümlülüğünün yerine
getirilmesini kendi derneği nezdinde
sağlamak.
Madde 19- ATUB temsilcilerinin
görevleri;
a. TTB-UDEK’i ATUB
toplantılarında temsil etmek,
b. ATUB ile ilgili gelişmeler
konusunda Yürütme Kurulu ve Genel
Kurul’u sürekli bilgilendirmektir.
Madde 20- Harmonizasyon Kurulu
Yönergesi ve Ulusal Yeterlik Kurulu
Yönergesi bu Yönetmelik’in yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 3 ay
içerisinde Merkez Konseyi tarafından
çıkartılır.
Madde 21-Türk Tabipleri Birliği’nin
50. Büyük Kongresinde kabul
edilerek yürürlüğe girmiş bulunan
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun
Kuruluşu ve Çalışma Usulleri
Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1: Bu Yönetmeliğin
9. maddesinde sözü edilen 5
yıllık uzman olma koşulu, Tıpta
Uzmanlık Tüzüğü’nde yer alalı 5 yıl
olmamış yeni dallarla ilgili dernek
temsilcilerinde aranmaz.

Yürürlük
Madde 22- Bu Yönetmelik,
Türk Tabipleri Birliği resmi yayın
organlarından birinde yayımlandığı
tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 23- Bu Yönetmeliği Türk
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
yürütür.

Ek 1.2.
TTB-UDEK/ ULUSAL
YETERLİK KURULU
YÖNERGESİ-2010
A. Tanımlama
Madde 1- Bu yönerge, Türk
Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri
Eşgüdüm Kuruluna (TTB-UDEK)
bağlı olarak oluşturulan Ulusal
Yeterlik Kurulunun (UYEK)
kuruluş, amaç, görev ve işleyişini
düzenlemektedir. Bu yönerge, TTB,
UDEK ve UYEK örgütlenmesinde yer
alan kişi ve kuruluşları kapsar.
Bu yönetmelikte geçen:
TTB: Türk Tabipleri Birliği’ni
ATUB: Avrupa Tıp Uzmanları
Birliği’ni
Tıp Uzmanlık Dernekleri: Tıpta
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) sağlanmasını
hedefleyen kuruluşlardır.
TTB-UDEK: Türk Tabipleri Birliği
bünyesinde yer alan Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTBUDEK), uzmanlık derneklerinin
eğitim, araştırma, hasta bakımı ve
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halk sağlığı alanındaki etkinliklerinin
izlenmesi, iyileştirilmesi,
yönlendirilmesi ve bu etkinliklerin
eşgüdümünden sorumludur.
Ek olarak ATUB ile uzmanlık
derneklerinin ilişkilerini düzenler.
Yeterlik Kurulları: Tıpta Uzmanlık
Tüzüğünde yer alan tıpta uzmanlık
ana dalları ve yan dallarında kurulan
ve bu ana/yan dallardaki uzmanlık
eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi
ve standardize edilmesini sağlayarak,
topluma sunulan sağlık hizmetinin
niteliğini iyileştirmeyi amaçlayan
kuruluşlardır. Bu kuruluşların temel
işlevleri;
a. İlgili alanda tıpta uzmanlık
eğitiminin standartlarının
yükselmesini sağlayarak ve uzmanlık
eğitimi veren kuruluşların eğitici,
eğitim programı ve teknik ve eğitsel
alt yapısının yeterliğini belirleyerek
uzmanlık eğitiminin kalitesinin
iyileşmesine yardımcı olur,
b. Gönüllü olarak belgelendirilmek
isteyen uzman hekimlerin,
belirlenen asgari eğitim
standartlarında uzmanlık eğitimini
tamamlayıp tamamlamadığını
değerlendirir. Bu özelliklere
uyanları yeterlik sınavlarına alır
ve başarılı olanlara yeterlik belgesi
verir. Yeterlik belgesini verdiği
hekimlerin yeterliklerini belirli
aralarla değerlendirir (yeniden
belgelendirme).
Madde 2- UYEK, TTB-UDEK’e
bağlı olarak çalışan, Tıpta Uzmanlık
Tüzüğünde yer alan tıpta uzmanlık
ana dalları ve yan dallarında
kurulan Yeterlik Kurullarının üst
kuruluşudur.

B. Amaçlar
Madde 3- Yeterlik Kurullarının
etkinliklerini izlemeyi, eşgüdümünü
sağlamayı ve yönlendirmeyi,
Madde 4- Yeterlik Kurullarının
mesleki ve eğitsel standartları
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geliştirme ve uygulama çalışmaları ile
uzman hekimleri değerlendirme ve
belgelendirme çalışmalarına yardım
ederek, sağlık hizmetinin niteliğini
iyileştirmeyi ve sürdürmeyi,
Madde 5- Yeterlik 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, yeterlik kurullarına ve
hekimlere bilgi sağlamayı amaçlar.

C. Görevleri
Madde 7- Yeterlik Kurullarının
temsil ettiği tıpta uzmanlık ana
ve yan dallarında, uzmanlık
eğitiminin standartları ve en az
gereksinimlerinin belirlenmesi ve
yerleştirilmesi çalışmalarına katılmak
ve bu kurulların etkinliklerinin
eşgüdümünü sağlamak, izlemek ve
yönlendirmek.
Madde 8- Yeterlik Kurullarının
belgelendirme sınavlarının
yönteminde asgari standartları
oluşturmaları ve sürdürmelerini
sağlamak ve izlemek.
Madde 9- Bir uzmanlık ana ve/
veya yan dalında oluşturulan yeni
Yeterlik Kurulunun üyelik talebini,
oluşturulacak asgari standartlar
çerçevesinde değerlendirmek ve kabul
etmek.
Madde 10- Yeterlik Kurullarınca
belgelendirilmiş uzman hekimler için
merkezi bir kayıt sistemi oluşturmak
ve kamuoyunun bu konudaki bilgi
talebini karşılamak.
Madde 11- Tıpta uzmanlık
eğitimi ve hekim yeterliğinin

değerlendirilmesi ile ilgili konuları
yakından izlemek, bu konularla ilgili
kuruluşlarla işbirliği yapmak, Yeterlik
Kurullarına uzmanlık eğitimi ve
hekim yeterliğinin değerlendirilmesi
konularında bilgi sağlamak,
gelişmeleri aktarmak ve Yeterlik
Kurullarına danışmanlık hizmeti
vermek.
Madde 12- Yeterlik Kurullarının
kurum ziyaretleri ile ilgili
etkinliklerinde yol göstermek,
izlemek ve bilgi ve belge sağlamak.
Madde 13- Yeterlik Kurullarınca
belgelendirilmiş uzman hekimlerin
yeniden belgelendirme çalışmalarında
yol göstermek, bilgi, belge sağlamak
ve izlemek.
Madde 14- Yeterlik Kurullarının
kendi içlerinde veya kendi aralarında
çıkabilecek sorunlarda son karar
organı görevini üstlenmek.
Madde 15- Amaçlarına ulaşmak
için gerekli gördüğü komisyonları
kurmak.

D. Yapılanma ve Görevler
Madde 16 – UYEK Genel Kurulu;
Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer
alan tıpta uzmanlık ana ve yan
dallarında kurulan ve UYEK
tarafından belirlenen ilke ve
asgari standartlara uygunluğu
onaylanan Yeterlik Kurullarının
başkanları ve Yeterlik Yürütme
Kurulu tarafından görevlendirilmiş
temsilcilerinden, TTB-UDEK
Yürütme Kurulunca belirlenen
üç TTB-UDEK Yürütme Kurulu
üyesinden ve ATUB temsilcisinden
oluşur. UYEK Yürütme Kurulu
tarafından oluşturulan ve o tarihte
aktif konumda olan komisyonların
başkanları UYEK Genel Kuruluna
bilgi sunma amaçlı davet edilir.
UYEK 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 çift rakamla biten yıllardaki
ilkbahar Genel Kurulu’nda, Genel
Kurul üyeleri arasından 5 kişilik
Yürütme Kurulu gizli oylama ile
seçilir. UYEK Yürütme Kurulu
Sekreteri ve yedek üyesi TTB-UDEK
temsilcileri arasından seçilir. Diğer
adayların oylamada aldıkları oy
sırasına göre ilk 4 aday asil, sonraki
4 aday yedek üye olarak TTB-UDEK
Yürütme Kurulu Başkanlığına
bildirilir.
Madde 17- UYEK Yürütme
Kurulu; UYEK’in ve oluşturduğu
komisyonların çalışmalarını
düzenlemek ve yazışmalarını
sağlamak amacıyla bir Başkan, bir II.
Başkan, bir Sekreter ve iki üye olmak
üzere toplam 5 (beş) kişiden oluşur.
UYEK Yürütme Kurulu, UYEK genel
kurul üyeleri tarafından iki yılda bir
seçimle belirlenir. UYEK Yürütme
Kuruluna seçilenlerin görev süresi
2 yıldır. UYEK Yürütme Kurulu
üyeliği üst üste 3 (üç) dönemden,
Yürütme Kurulu Başkanlığı üst üste
2 (iki) dönemden fazla yapılamaz.
UYEK Yürütme Kurulu Başkanı
ve II. Başkanı UYEK Yürütme
Kurulu üyelerinin ilk yürütme
kurulu toplantısında gizli oylama
usulü ile belirlenir. Yürütme kurulu
üyelerinden herhangi birinin görev
süresi içerisinde üyeliğinin düşmesi
halinde yerine seçimle belirlenen
sıraya göre yedek üye sıralamaya göre
çağırılır.
UYEK Yürütme Kurulunun görevleri
şunlardır:
a. Uzmanlık eğitimi ve belgelendirme
konularında, Yeterlik Kurulları ile
ilişkilerini yürütmek.
b. TTB-UDEK Yürütme Kuruluna
her yıl faaliyet raporu vermek.
c. Uzmanlık eğitimi ve belgelendirme
konularındaki gelişmeleri izlemek ve
Yeterlik Kurullarını bilgilendirmek.
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d. Yeterlik Kurulları arasında
eşgüdümü sağlamak.
e. UYEK kararlarını uygulamak.

E. Yönetim ve İşleyiş
Madde 18- UYEK Genel Kurul
üyeleri, Yeterlik Kurullarının
Yürütme Kurulları tarafından
belirlenir ve görevden alınırlar.
Madde 19 - UYEK Genel Kurulu,
TTB-UDEK ve UYEK Başkanının
ortak çağrısı ile yılda en az bir
kez toplanır. Toplantı tarihi ve
gündemi UYEK sekreteri tarafından
tüm üyelere en az iki hafta önce
bildirilir. UYEK Genel Kurulu
üyeleri, toplantıya katılamayacakları
durumda, kendilerini atayan
kurumlara başvurarak yerlerine yedek
üyelerin katılımını ve oy kullanmasını
sağlarlar. Görüşülen konularla ilgili
kişiler veya kurum temsilcileri UYEK
Genel Kuruluna davet edilebilirler.

F. Yürürlük
Madde 20 - Bu yönerge UDEK
Yürütme Kurulunda onaylandıktan
sonra yürürlüğe girer.

G. Yürütme
Madde 21 - Bu yönergeyi UDEK
Yürütme Kurulu yürütür.

H. Geçici Madde
Madde 22 - Bu yönerge çıktığında
tıpta uzmanlık ana ve yan
dallarında kurulmuş olan Yeterlik
Kurulları UYEK üyesi olarak kabul
edilirler. UYEK’te temsil edilen
Yeterlik Kurulları, belirlenen asgari
standartlara uygunluk yönünden
değerlendirilir ve kendilerinden
eksikliklerini iki yıl içinde gidermeleri
istenir. Bu standartlara uymayan
Yeterlik Kurullarının üyelikleri tekrar
gözden geçirilir.
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Ek 1.3.
TTB-UDEK ÇALIŞMA
GRUPLARI
YÖNERGESİ-2011
TTB-UDEK 25.11.2011
TARİHLİ IX. GENEL
KURUL TOPLANTISINDA
GÜNCELLENMİŞTİR.
TANIMLAMA
Madde 1- Bu yönergenin amacı,
Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kuruluna (TTBUDEK) bağlı olarak oluşturulan
çalışma gruplarının kuruluş, amaç,
görev ve işleyişini düzenlemektedir.
Bu yönerge TTB-UDEK Çalışma
Gruplarının örgütlenmesinde yer alan
yapıları kapsar.
Bu yönergede geçen:
TTB: Türk Tabipleri Birliği’ni temsil
eder.
Uzmanlık Dernekleri: Tıpta
Uzmanlık Tüzüğünde yer alan
tıpta uzmanlık ana dalları ve
yan dallarında kurulan, eğitim,
araştırma, hasta bakımı ve halk
sağlığı alanındaki çalışmaları ve
uzmanlık dalları ile ilgili hastalıklarda
en yüksek düzeyde sağlık hizmeti
(koruma, tanı, tedavi) sağlanmasını
hedefleyen kuruluşlardır.
TTB-UDEK: Türk Tabipleri Birliği
bünyesinde yer alan Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTBUDEK), uzmanlık derneklerinin
eğitim, araştırma, hasta bakımı ve
halk sağlığı alanındaki etkinliklerinin
izlenmesi, iyileştirilmesi,
yönlendirilmesi ve bu etkinliklerin
eşgüdümünden sorumludur. Ek
olarak Avrupa Tıp Uzmanları Birliği
ile uzmanlık derneklerinin ilişkilerini
düzenler.

Çalışma Grupları: Çalışma
grupları, TTB-UDEK Yürütme
Kurulu kararıyla sağlıkta insangücü
planlaması, toplum sağlığını
geliştirme, etik, sürekli tıp eğitimisürekli mesleki gelişim, bilimsel
araştırma, sağlık hizmetlerinin
iyileştirilmesi, ilaç ve teknoloji,
e-sağlık, vb. alanlarda oluşturulan,
uzmanlık derneklerinin çalışma
yapılan alanla ilgili temsilcilerinin
katıldığı yapıları temsil eder.

nesnel ölçütlerle belirli aralarla
izler, eksikleri ve sorunları belirler,
eksikliklerin giderilmesi için teşvik
eder, sorunların giderilmesinde ulusal
ve uluslararası deneyimleri dikkate
alır.

AMAÇLAR

Madde 8- Çalışma grupları kendi
çalışma alanları ile ilgili güncel ve
sağlık ortamı ile ilgili gelişmeleri
yakından izler, yorumlar ve
paylaşıma açar.

Madde 2- Çalışma grupları kendi
çalışma alanlarında uzmanlık
derneklerinin mevcut durumunu
(etkinlikleri, tüzükleri, bu konudaki
bilgi ve tutumları vb.) gözden
geçirerek değerlendirir ve bu
konudaki sorun ve engelleri tanımlar.
Madde 3- Çalışma grupları kendi
çalışma alanları ile ilgili olarak TTBUDEK’in ve uzmanlık derneklerinin
sahip olmaları gereken politikaları
belirler ve bu politikalar çerçevesinde
gereksinimleri ve kaynakları tanımlar.
Madde 4- Çalışma grupları kendi
çalışma alanlarında kısa, orta ve
uzun vadeli bir eylem planı hazırlar,
bu eylem planının yürütülmesi için
gerekli insangücü, finans ve diğer
gereksinimleri belirler, çalışma
ilkelerini oluşturur.
Madde 5- TTB-UDEK Genel
Kurulu’nda bu politika ve eylem
planları onaylandıktan sonra, bu
politikaların benimsenmesi ve
yaşama geçirilmesi için rehberler
hazırlar, tanıtım etkinliklerinde
bulunur, dernek yürütme organları
ile toplantılar düzenler, derneklerde
bu konudan sorumlu birimlerin
oluşturulmasını ve tüzüklerinde
gerekli değişiklikler yapılmasını teşvik
eder, derneklerin ulusal kongrelerde
tanıtım etkinliklerinde bulunur.
Madde 6- Çalışma grupları kendi
çalışma alanları ile ilgili politikaların
hayata geçirilip geçirilmediğini

Madde 7- Çalışma grupları kendi
çalışma alanları ile ilgili ulusal ve
uluslararası bilimsel gelişmeleri
yakından izler, yorumlar ve
paylaşıma açar.

Madde 9- Çalışma grupları kendi
çalışma alanları ile ilgili bilimsel
ve sağlık ortamı ile ilgili gelişmeler
ışığında politikalarını gözden geçirir
ve yeniler.
Madde 10- TTB-UDEK Genel
Kurulu ve Yönetim Kurulunca verilen
görevleri yerine getirir.

YAPILANMA, GÖREV VE
İŞLEYİŞ
Madde 11- Çalışma grupları, TTBUDEK’e üye uzmanlık dernekleri
tarafından söz konusu çalışma
grubuna ait alanla ilgili bir asıl, bir
yedek olarak bildirilen uzmanlık
derneği temsilcilerinden oluşur.
Uzmanlık derneği temsilcileri; dernek
yönetim kurulu ya da derneğin o
alandaki çalışma grubu üyesi olan
ya da söz konusu çalışma alanında
deneyim ve birikime sahip, o alanda
çalışmaları olan dernek üyeleri
arasından seçilir.
Madde 12- Çalışma gruplarında
görev yapacak olan uzmanlık
dernekleri temsilcileri, uzmanlık
derneklerinin yönetim kurulları
tarafından TTB-UDEK Seçimli
Genel Kurulu’nun sonrasında, 2
yıl için seçilirler. Uzmanlık derneği
temsilcileri aynı göreve tekrar
seçilebilirler.
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Madde 13- Çalışma grupları,
uzmanlık derneklerinin eğitim,
araştırma, toplum sağlığı ve etik
alanlarında çalışmalar yapmasını ve o
uzmanlık dalına ilişkin hastalıklarda
koruma, tanı koyma ve tedavi etmeye
yönelik sağlık hizmetlerinin mümkün
olan en yüksek düzeye çıkartılmasını
ve çalışma gruplarının faaliyet
alanlarında yapılan çalışmalarda
uzmanlık dernekleri arasında
eşgüdümün oluşturulmasını sağlarlar.
Madde 14- Çalışma grupları,
aldıkları kararların uzmanlık
derneği çalışma grubu temsilcileri
aracılığıyla uzmanlık derneklerine
iletilerek gündeme alınmasını sağlar;
uzmanlık derneğinde benzer çalışma
gruplarının kurulması ve TTB-UDEK
Çalışma Gruplarının faaliyetlerine
koşut çalışmaların yapılması için çaba
gösterirler.
Madde 15- Çalışma grupları,
uzmanlık derneklerinin çalışma
gruplarının faaliyet alanlarıyla ilgili
görüş ve önerilerini ve o alandaki
uygulamalarıyla ilgili bilgileri
gündemine alarak değerlendirirler.
Madde 16- TTB-UDEK bünyesinde
insan gücü planlaması, toplum
sağlığını geliştirme, etik, sürekli
tıp eğitimi-sürekli mesleki
gelişim, bilimsel araştırma ve
sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi
alanlarında çalışma grupları
oluşturulur. Çalışma gruplarının
sayısında TTB-UDEK Yürütme
Kurulu’nun kararıyla değişiklik
yapılabilir.
a) Etik Çalışma Grubu; uzmanlık
derneklerinin etik eğitimi, sürekli
tıp eğitimi etkinliklerinde etik, hasta
bakımının etik yönleri, bilimsel
araştırmalar ve etik, hekim-endüstri
ilişkilerinde etik konularının genel
toplumda ve kendi uzmanlık alanı
başta olmak üzere sağlık ortamında
geçerliliği ve sürekliliği sağlamaya
yönelik çalışmalar yapar ve bu
çalışmalarda uzmanlık dernekleri
arasında eşgüdümü sağlar.
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b) Sürekli Tıp Eğitimi (STE)/
Sürekli Mesleki Gelişim (SMG)
Çalışma Grubu; uzmanlık
derneklerinin tüm üyelerine ulaşan
düzenli ve nitelikli STE/SMG
etkinlikleri yürütmesine ve uzmanlık
dernekleri için STE/SMG ile ilgili
ulusal politikanın belirlenmesine
yönelik çalışmalar yapar ve uzmanlık
derneklerince yürütülen STE/SMG
etkinliklerini izlemeyi, iyileştirmeyi,
yönlendirmeyi ve bu etkinliklerin
eşgüdümünü sağlar.
c) Sağlıkta İnsangücü Çalışma
Grubu; uzmanlık derneklerinin
sağlıkta insan gücünün en önemli
bileşeni olan hekimlerin branşlara
göre dağılımlarını saptama ve bu
verilerden yararlanılarak gelecek ile
ilgili öngörüler hazırlama çalışmaları
yapar ve bu çalışmalarda uzmanlık
dernekleri arasında eşgüdümü sağlar.
d) Bilimsel Araştırmalar Çalışma
Grubu; uzmanlık derneklerinin
alanları ile ilgili bilimsel
araştırmaların yeterli nitelikte ve
düzeyde yapılabilirliğine, bilimsel
araştırmalar konusunda stratejik
planlama geliştirmesine, bilimsel
araştırma politikalarının oluşumu ve
olumlu yönlendirilmesine katkıda
bulunma ve uzmanlık dernekleri
arasında işbirliğini sağlayarak bu
alanda etkinliği artırmaya yönelik
çalışmalar yapar.
e) Sağlık Hizmetlerinin
İyileştirilmesi Çalışma Grubu;
uzmanlık derneklerinin alanları
ile ilgili hastalıklar için en yüksek
düzeyde klinik bakım (tanı, tedavi,
koruma) hizmetlerinin verilmesini
sağlamak üzere; araştırma ve
çalışmalar yapmasına, standartlar
oluşturulmasına katkıda bulunur; her
düzeyde verilen sağlık hizmetlerinin
alt yapısı, niteliği, maliyeti ve sağlık
politikaları konusunda araştırma,
izlem ve değerlendirme yapılmasını
destekler ve bu çalışmalarda
uzmanlık dernekleri arasında
eşgüdümü sağlar.

f) Toplum Sağlığını Geliştirme
Çalışma Grubu; uzmanlık
derneklerinin toplum sağlığını
koruma ve geliştirme konularında
yaptıkları çalışmaları destekler ve
yönlendirir, bu çalışmalarda uzmanlık
dernekleri arasında eşgüdümü sağlar.
g) İlaç ve Teknoloji Çalışma
Grubu; uzmanlık derneklerinin,
sağlık hizmetinin ayrılmaz bileşenleri
olarak ilaç ve sağlık teknolojisinin
kullanımında; güncel, geçerli ve
bilimsel temelde bir hekimlik
uygulaması için güvenilir bilgi
kaynağı oluşturma, toplum sağlığını
koruma ve geliştirmeye yönelik
yaklaşım geliştirme, görüş oluşturma
ve rehber niteliğinde döküman
hazırlamasını destekler ve bu
çalışmalarda uzmanlık dernekleri
arasında eşgüdümü sağlar.
h) E-sağlık Çalışma Grubu;
uzmanlık derneklerinin elektronik
ortamda gelişen ve süren
uygulamalarında yaşanılan sorunların
saptanması, çözümler üretilmesi;
bu uygulama alanlarında yaklaşım
geliştirmesi, görüş oluşturması
ve rehber niteliğinde döküman
hazırlamasını destekler, bu
çalışmalarda uzmanlık dernekleri
arasında eşgüdümü sağlar.
ı) Medya ile İletişim Çalışma
Grubu; uzmanlık derneklerinin
medya ile iletişimleri konusunda
ortak yaklaşımlar geliştirmek,
uzmanlık dernekleri ve TTB
arasındaki medya ile iletişim
gereksinimini saptayarak gündem
oluşturabilmek, gerektiğinde
gündeme müdahale edebilmek
ve böylelikle toplum sağlığına
katkıda bulunabilmek amacıyla bu
çalışmalarda uzmanlık dernekleri
arasında eşgüdümü sağlar.
i) Asistan ve Genç Uzman
Hekim Çalışma Grubu;
uzmanlık eğitiminde olan sorunları
belirlemek, bunlara çözüm üretmek,
mesleki ve özlük hakları ile ilgili

sorunları belirlemek ve çözüm
üretmek, uzmanlık eğitiminin
standardizasyonu ile ilgili çalışmaları
desteklemek, ulusal asistan ve genç
uzman veri tabanı oluşturmak,
asistan ve genç uzman hekimlere
yönelik proje üretmek, UDEK ile
ilişkili dernekler bünyesinde asistan
ve genç uzman çalışma gruplarının
oluşturulmasını sağlamak amacıyla
bu çalışmalarda uzmanlık dernekleri
arasında eşgüdümü sağlar.
Madde 17 - TTB-UDEK Çalışma
Grupları Genel Kurulu;
a) TTB-UDEK bünyesinde faaliyet
gösteren tüm çalışma gruplarının
üyeleri ve TTB-UDEK Yürütme
Kurulu üyelerinin bir araya
gelmesiyle oluşur.
b) TTB-UDEK Başkanının çağrısı
üzerine yılda en az 1 kez toplanır.
c) Toplantı tarihi ve gündemi TTBUDEK Genel Sekreteri tarafından
tüm üyelere en az bir ay öncesinden
bildirilir.
Madde 18- TTB-UDEK Çalışma
Grupları Genel Kurulu’nun görevleri
şunlardır:
a) Çalışma Grupları Koordinatörler
Kurulunun amaçlarını
gerçekleştirmek için temel ilkeleri ve
gerekli işleyiş kurallarını belirlemek,
b) Çalışma Grupları Koordinatörler
Kurulunun çalışmalarını
değerlendirmek, önerilerde bulunmak
ve gerekli kararları almak.
Madde 19 - TTB-UDEK Çalışma
Grupları Koordinatörler Kurulu;
a) TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun
çalışma gruplarına atadığı
koordinatörlerden, TTB-UDEK
Yürütme Kurulu’nun başkanı, TTBUDEK Genel Sekreteri ve TTBUDEK Yürütme Kurulu’nun çalışma
gruplarının çalışmalarından sorumlu
üyesinden oluşur.
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b) TTB-UDEK Başkanı, Çalışma
Grupları Koordinatörler Kurulu’na
başkanlık eder.
c) TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun
çalışma gruplarının çalışmalarından
sorumlu üyesi, Çalışma Grupları
Koordinatörler Kurulu’nda
sekreterlik görevini üstlenir.
d) Yılda en az 2 kez toplanır.
e) Toplantı tarih ve gündemi,
TTB-UDEK Yürütme Kurulunun
çalışma gruplarından sorumlu üyesi
tarafından tüm üyelere toplantıdan
en az 15 gün öncesinden bildirilir.
f) Görüşülen konularla ilgili kişiler
veya kurum temsilcileri toplantılara
davet edilebilirler.
g) TTB-UDEK Çalışma Grupları
Koordinatörler Kurulu’nun görev
süresi, TTB-UDEK Yürütme
Kurulu’nun görev süresi ile eşzamanlı
olarak iki yıldır.
Madde 20- TTB-UDEK Çalışma
Grupları Koordinatörler Kurulu’nun
görevleri şunlardır:
a) Çalışma grupları arasındaki
ilişkileri düzenlemek ve eşgüdümü
sağlamak,
b) Çalışma grupları ile uzmanlık
dernekleri arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapmak,
c) Uzmanlık derneklerin çatısı
altında çalışma gruplarının kurulması
için çalışmalar yapmak; bu konularda
uzmanlık dernekleri arasında iletişimi
sağlamak,
d) Çalışma gruplarının faaliyetleri
konusunda raporlar hazırlamak ve
Çalışma Grupları Genel Kurulu’nda
sunmak,
e) TTB -UDEK Yürütme Kuruluna
her yıl çalışma raporu vermek,
f) TTB-UDEK Çalışma Grupları
Genel Kurulu’nun kararlarının
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çalışma gruplarında uygulanmasını
sağlamak.
Madde 21 - TTB-UDEK Çalışma
Grubu Koordinatörleri;
a) TTB-UDEK Yürütme Kurulu
çalışma gruplarına o alanla ilgili
çalışmalarını dikkate alarak gerekli
gördüğü sayıda koordinatör atar.
b) Çalışma grubunun amaçlarına
ulaşmak için yaptıkları etkinliklerde,
çalışma grubu üyeleri arasında
iletişimi sağlarlar.
c) TTB-UDEK Çalışma Grupları
Koordinatörler Kurulu’nda çalışma
gruplarını temsil ederler.
d) Çalışma Grubu Koordinatörlerinin
görev süresi TTB-UDEK Yürütme
Kurulu üyelerinin görev süresi
ile eşzamanlı olarak iki yıldır.
İki yılın sonunda TTB-UDEK
Yürütme Kurulu, Çalışma Grubu
Koordinatörlerinin yeni dönem için
atamasını yapar. Çalışma Grubu
Koordinatörleri aynı göreve tekrar
getirilebilirler.
e) Çalışma Grupları Koordinatörler
Kurulu toplantılarına iki kez üst üste
mazeret bildirmeden katılmayan
çalışma grubu koordinatörünün
yerine, TTB-UDEK Yürütme Kurulu
tarafından çalışma döneminin
sonuna kadar yeni bir koordinatör
görevlendirilir.

YÜRÜRLÜK
Madde 22 - Bu yönerge TTB-UDEK
Yürütme Kurulu’nda onaylandıktan
sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 23 - Bu yönergeyi TTBUDEK Yürütme Kurulu yürütür.

Ek 2. Genel Kurul Raporları
Ek 2.1.
TTB-UDEK OLAĞAN
(SEÇİMLİ) GENEL KURULU
27 KASIM 2011
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ SIHHİYE
YERLEŞKESİ-ANKARA

TTB UDEK Genel Kurulu aşağıda
belirtilen gündem önerileriyle
27.11.2011 tarihinde, saat 14:00’de
Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye
Yerleşkesi Kültür Merkez Kırmızı
Salonu’nda 45 genel kurul üyesinin
katılımıyla toplandı.

Gündem
1. Açılış
2. Divan Başkanlığının seçimi
3. TTB Merkez Konseyi Başkanının
konuşması
4. TTB-UDEK Yürütme Kurulu
Başkanının konuşması
5. TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun
2010-2011 Dönemi Çalışma
Raporu’nun sunumu
6. TTB-UDEK 2010-2011 Mali
Raporun sunumu
7. TTB-UDEK Çalışma ve Mali
raporlarının tartışılması ve
oylanması
8. TTB-UDEK asil ve gözlemci
üyelik başvurularının Genel Kurul
tarafından değerlendirilmesi
9. TTB-UDEK Yürütme Kurulu
seçiminin kapalı oy açık sayımla
yapılması
10, Dilek ve öneriler

1. TTB-UDEK Başkanı Dr. İskender
Sayek tarafından yapılan açılış
sonrasında Divan Kurulu seçimi
yapıldı. Divan Başkanlığına Dr.
Raşit TÜKEL, Divan Başkan
Yardımcılığına Dr.Ali ÖZYURT,
Divan Yazmanlığına Dr.Mine ÖNAL
oy birliğiyle seçildiler.
2. TTB Merkez Konseyi Başkanı
Dr. Eriş BİLALOĞLU, Türkiye
sağlık ortamının geldiği durum göz
önüne alındığında gerek TTB gerek
uzmanlık derneklerinin üzerine
büyük sorumluluk düştüğünü
belirterek önümüzdeki dönemde
hekimlik mesleğinin onuru için
mücadele etmenin önemine değindi.
Dr. BİLALOĞLU, uzmanlık
derneklerinin ve UDEK’in TTB’ye
güç kattığını belirtti.
3. TTB-UDEK Yürütme Kurulu
Başkanı Dr. İskender SAYEK,
konuşmasında 17. yılına giren
UDEK’in önemli işlere imza attığını,
uzmanlık alanında yapılmış olumlu
gelişmelerin tümüne öncülük ettiğini
belirtti. Dr. SAYEK, yapılacak çok iş
olduğuna ve önümüzdeki dönemde
daha güçlü ve ortaklaşa çalışmanın
önemine vurgu yaparak sözlerini
bitirdi.
4. Dr. Önder OKAY ve Dr. Mustafa
ÜNLÜ’ye TTB-UDEK Yürütme
Kurulundaki çalışmalarından dolayı
teşekkür belgeleri verildi.
5. TTB-UDEK Çalışma Raporu Dr.
Dilek ASLAN tarafından sunuldu.
TTB-UDEK Mali Raporu Dr. Önder
OKAY tarafından sunuldu. TTBUDEK Çalışma ve Mali Raporları
ile ilgili eleştiri ve önerilere geçildi.
Gelen bir soru üzerine ‘Uzmanlık
Derneklerinin aidatlarının
gecikmesi halinde faiz ve yasal
işlem yapılmadığı ve yapılmayacağı’
belirtildi.
6. TTB-UDEK Çalışma Raporu
oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
TTB-UDEK Mali Raporu oylandı ve
oybirliği ile kabul edildi.
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7. Dr. Ersin YARIŞ, TTB-UDEK
Yürütme Kurulu’nun, TTB-UDEK’e
üyelik başvurusunda bulunan
6 uzmanlık derneği hakkındaki
değerlendirmelerini görüşmek ve
oylanmak üzere Genel Kurul’a sundu.
İlk olarak, Türk Algoloji Derneği’nin
asıl üyeliğe alınmak üzere yaptığı
başvuru görüşüldü.
Oylama sonucunda Türk Algoloji
Derneği oybirliği ile asıl üyeliğe kabul
edildi.
İkinci olarak, Türk Dahili ve Cerrahi
Bilimler Yoğun Bakım Derneği’nin
asıl üyeliğe alınmak üzere yaptığı
başvuru görüşüldü. Oylama
sonucunda oy çokluğu (26 kabul
oyu, 18 red oyu) ile Türk Dahili
ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım
Derneği asıl üyeliğe kabul edildi.
Üçüncü olarak, Ürolojik Cerrahi
Derneği’nin gözlemci üyeliğe alınmak
üzere yaptığı başvuru görüşüldü.
Oylama sonucunda Ürolojik Cerrahi
Derneği oybirliği ile gözlemci üyeliğe
kabul edildi.
Dördüncü olarak, Pediatrik Üroloji
Derneği’nin gözlemci üyeliğe
alınmak üzere yaptığı başvuru
görüşüldü. Türk Tabipleri Birliği
Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm
Kurulu’nun Kuruluşu ve Çalışma
Usulleri Hakkında Yönetmelik’in
7. Maddesinde yer alan “TTBUDEK’e gözlemci üyelik için
başvuran derneklerin, her uzmanlık
alanının tek Yeterlik Kurulu’nun
olması ilkesine bağlı kalmayı taahhüt
etmesi zorunludur. Gözlemci üye
olan derneklerden tek Yeterlik
Kuruluna bağlı olma koşuluna
sahip olmayan ya da bu koşulu
sonradan yitirenlerin üyeliklerine
TTB- UDEK Yürütme Kurulu’nun
önerisi üzerine Genel Kurul kararı ile
son verilir.” hükmü doğrultusunda,
Pediatrik Üroloji Derneği’nin TTBUDEK’in uzmanlık alanında tek
Yeterlik Kurulu olması ilkesine
bağlı kalması, alanında TTB-UDEK
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üyesi uzmanlık derneğinin çatısı
altında bir Yeterlik Kurulu varsa,
kendi Yeterlik Kurulu faaliyetlerine
son vererek mevcut Yeterlik Kurulu
içinde çalışma yapması gerektiği
belirtildi. Oylama öncesinde söz alan
Pediatrik Üroloji Derneği temsilcisi,
Pediyatrik Üroloji uzmanlık alanında
tek Yeterlik Kurulu olması ilkesine
bağlı kalacaklarını taahhüt eden
bir konuşma yaptı. Bu bilgi ve
değerlendirmeler sonrasında yapılan
oylamada, Pediatrik Üroloji Derneği
oybirliği ile gözlemci üyeliğe kabul
edildi.
Beşinci olarak, Uluslararası Yeni
Ürologlar Derneği’nin gözlemci üye
statüsüne başvurusu görüşüldü.
Oylama sonucunda Uluslararası Yeni
Ürologlar Derneği oy çokluğu (27
kabul oyu, 19 red oyu) ile gözlemci
üyeliğe kabul edildi.
Altıncı olarak, Türkiye Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzmanlık Derneği’nin (Türkiye
EKMUD) asıl üyeliğe alınmak üzere
yaptığı başvuru görüşüldü. Türkiye
EKMUD’un asıl üyelik başvurusu,
TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun
hazırladığı raporda dernek çatısı
altında Yeterlik Kurulu’nun faaliyet
gösterdiğinin belirtilmesi ve bu
durumun Türk Tabipleri Birliği
Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm
Kurulu’nun Kuruluşu ve Çalışma
Usulleri Hakkında Yönetmelik’in 7.
Maddesinde yer alan “TTB-UDEK’e
üyelik için başvuran derneklerin,
her uzmanlık alanının tek Yeterlik
Kurulu’nun olması ilkesine bağlı
kalmayı taahhüt etmesi zorunludur”
hükmü uyarınca üyeliğe kabul edilme
koşulunu karşılamaması nedeniyle,
oylama yapılmadan reddedildi.
8. Uzmanlık derneklerinin üyelik
aidatlarının, uzmanlık derneğinin
temsil ettiği uzmanlık alanında
asistan ya da uzman hekim ünvanına
sahip, uzmanlık derneğine kayıtlı
her bir üye için 3 TL üzerinden
belirlenmesine oybirliği ile karar
verildi.

9. Dr. Ramazan İNCİ’nin Divan
Başkanlığına sunduğu, TTB-UDEK
yönetsel yapısının yerine ‘Özerk
Uzmanlık Dernekleri Birliği’
oluşturulması önergesinin oylanması
sonucunda, önerge oy çokluğu (1
kabul oyu, 43 red oyu) ile reddedildi.
10. Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları uzmanlık
alanında faaliyet gösteren TTBUDEK asıl üyesi Klinik Mikrobiyoloji
ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
(KLİMİK) ile TTB-UDEK gözlemci
üyesi Türkiye EKMUD arasında

Yeterlik Kurulu üzerinden yaşanan
anlaşmazlıkların çözümünü sağlamak
üzere her iki derneğin temsilcilerinin
de içinde yer aldığı Harmonizasyon
Kurulu’nun oluşturulmasına oybirliği
ile karar verildi.
11. 2011-2013 dönemi TTB-UDEK
Yürütme Kurulu seçimi yapıldı.
Adayların belirlenmesinin ardından
kapalı oylama ve açık sayım ile
yapılan seçim sonuçlarına göre,
Yürütme Kurulu Asıl ve Yedek
Üyeleri şu şekilde belirlendi:

Yürütme Kurulu Asıl Üyeleri
1. Dr. İskender SAYEK

40 oy

2. Dr. Figen ÖZGÜR

35 oy

3. Dr. Ersin YARIŞ

35 oy

4. Dr. Umut AKYOL

32 oy

5. Dr. Mehmet DEMİRHAN

31 oy

6. Dr. Hakan SEÇKİN

30 oy

7. Dr. Muzaffer BAŞAK

27 oy

8. Dr. Tuncalp DEMİR

27 oy

Genel Sekreterliğe Dr.Dilek ASLAN 34 oyla seçildi.

Yürütme Kurulu Yedek Üyeleri
1. Dr. Ramazan İNCİ

14 oy

2. Dr. Pemra ÜNAL

9 oy

3. Dr. Hamdi ÇELİK

7 oy

4. Dr. Gürbüz POLAT

4 oy

5. Dr. Mine ÖNAL

1 oy

6. Dr. Alp USUBÜTÜN

1 oy

7. Dr. Ali ÖZYURT

1 oy

8. Dr. Süleyman ÖZYALÇIN

1 oy

9. Dr. Selçuk DAĞDELEN

1 oy

TTB Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) Asıl Temsilcisi olarak Dr. Umut
AKYOL, Yedek Temsilcisi olarak Dr. İskender SAYEK seçildiler.
12. Dilek ve temennilerin iletilmesinin sonrasında Genel Kurul sona erdi.
Dr. Raşit TÜKEL
Divan Başkanı

Dr. Ali ÖZYURT
Divan Başkan Yardımcısı

Dr. Mine ÖNAL
Divan Yazmanı
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Ek 2.2.
TTB-UDEK OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TUTANAĞI
Tarih: 16 Haziran 2012
Saat: 10:00-13:00
Yer: Türk Tabipleri Birliği
Merkez Yerleşkesi- Ankara
Toplantı TTB-UDEK Yürütme
Kurulu Başkanı Dr.İskender Sayek’in
konuşması ve açılış ile başladı.
Takiben Divan Başkanlığı seçimi
yapılarak oy birliği ile Dr. Raşit
Tükel Divan Başkanı, Dr. Savaş
Koçak Divan Başkan Yardımcısı ve
Dr. Emre Huri Divan Sekreteri olarak
oy birliği ile seçildi. Toplantının
bundan sonraki kısmı Divan Heyeti
tarafından usule göre idare edildi.
Gündemin 3. maddesinde yer
alan “gündemin onaylanması ve
gündem değişikliği önerilerinin
alınması” kısmına geçildi. Öneri
üzerine 6. Maddenin 5. Maddeden
önce değerlendirilmesi oy birliği
ile kararlaştırıldı. Ayrıca gündemi
6. Maddesi için bir dilekçe divan
başkanlığına sunuldu. Gündem
ile ilgili tüm değişiklikler yeniden
oylandı ve 18 evet oyu ile değişiklik
onaylandı.
Gündemin 4. Maddesinde TTB
Merkez Konseyi adına Dr. Gülriz
Erişgen konuşmasını yaptı ve TTB
açısından uzmanlık derneklerinin
ve bu noktada UDEK’ in önemini
vurguladı.
Gündemin 6. Maddesinde yeni
dernek UDEK üyeliklerinin Genel
Kurul tarafından değerlendirilmesi
kısmına geçildi. UDEK Genel
Sekreteri Dr. Dilek Aslan üyelik
başvurusu yapan tüm dernekleri
tanıttı. Sırasıyla “Endokrinolojide
Diyalog Derneği”, “Türk
Yoğun Bakım Derneği”, “Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği”
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ve “Palyatif Bakım Derneği”
dernekleri ile ilgili bilgilendirme
sunusu yapıldı. Olumlu veya olumsuz
görüş bildirmek isteyenlere söz
verildi. Endokrinolojide Diyalog
Derneği oy birliği ile Gözlemci
Üyeliğe kabul edildi. Bu derneğin
uzmanlık derneği olmaması ancak
TTB-UDEK Tüzüğü 6. Maddeye
göre Gözlemci Üye statüsüne uygun
olduğu Divan Başkanlığı tarafından
Genel Kurula sunuldu. Türk
Yoğun Bakım Derneği oy birliği ile
Gözlemci Üyelikten Asıl Üyeliğe
kabul edildi. Bu derneğin 877
üyesinin olduğu ve UDEK Yürütme
Kurulu tarafından 500’ün üzerinde
üyesi olan derneklere şube açılması
konusunda önerilerde bulunulduğu
hatırlatıldı. Klinik Mikrobiyoloji
Uzmanlık Derneği temsilcileri Türk
Mikrobiyoloji Cemiyeti ile uyumlu
biçimde çalıştıklarını, derneklerinde
sadece Mikrobiyoloji Uzmanlarının
üye olarak kabul edildiğini ve Türk
Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin Yeterlik
Kurulları dahil uzmanlık eğitimi
ve diğer faaliyetler ile ilgili tüm
çalışmaları Klinik Mikrobiyoloji
Uzmanlık Derneği’ne devrettiklerini
belirttiler. Ancak Divan Başkanı
Dr. Raşit Tükel, daha önce bir
UDEK Genel Kurulu’nda alınan
bir karar ile Asıl Üyelik için en az
5 yıllık sürenin geçmesi gerektiğini
ve TTB-UDEK’e üyelik ölçütlerinin
değiştirilmesine yönelik bir gündem
maddesi bulunmadığını vurgulayarak
derneğin Asıl Üyeliği’nin sonraki
Genel Kurullarda değerlendirilmesi
gerektiğini belirtti ve Genel Kurul’a
belirttiği gerekçelerle oylama için
sunmadı. Palyatif Bakım Derneği
oy birliği ile Gözlemci Üyeliğe
kabul edildi. Ancak tüzüklerinde
Yönetim Kurulu Başkanlık görevinin
süresi hakkındaki eksiklik belirtildi
ve dernek temsilcisi tarafından
bu durumun ilk Genel Kurul’da
düzeltileceği ifade edildi.
Gündemin 5. Maddesinde, Türk
Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri
Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu

ve Çalışma Usulleri Hakkında
Yönetmelik değişikliği önerisi Genel
Kurul tarafından değerlendirildi.
UDEK Genel Sekreteri, UDEK
Yürütme Kurulu adına yönetmelik
değişikliği yapılan maddeleri ve
gerekçelerini sırasıyla okudu.
Divan Başkanı tarafından her
maddenin Genel Kurul tarafından
değerlendirilmesi, tek tek oylanması
ve sonunda yönetmeliğin bütününün
oylanması kararlaştırıldı.
Madde.1, “Bu Yönetmeliğin
amacı, Türk Tabipleri Birliği ve
tıpta uzmanlık derneklerinin
Türk Tabipleri Birliği kurumsal
çatısı altında oluşturdukları
Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun
(TTB-UDEK)’ kuruluş, amaç,
görev ve işleyişini düzenlemektir”
şeklinde yapılan bir imla düzeltmesi
ile oybirliği ile kabul edildi.
Madde.2, “Bu Yönetmelik, TTBUDEK’in örgütlenmesinde yer alan
meslek kuruluşlarını ve temsilcilerini
kapsar.” yapılan bir imla düzeltmesi
ile oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca
Genel Kurul’dan gelen bir öneri
doğrultusunda “…kişi ve meslek
kuruluşları..” “…meslek kuruluşları
ve temsilcilerini” şeklinde oybirliği ile
düzeltilerek kabul edildi.
Madde.4,”tıpta uzmanlık tüzüğü”
“tıpta uzmanlık mevzuatı” olarak
oy birliği ile değiştirildi ve bu
değişikliğin yönetmelik içerisinde
“tüzük” olarak ifade edilen her yerde
yapılması oybirliği ile kabul edildi.
Divan Başkanı bu yönetmelik
değişikliğinin öneri taslağının
UDEK Yürütme Kurulu tarafından
derneklere önceden gönderildiğini ve
bu sürede derneklerin kendi katkı ve
yorumlarının beklendiğini ifade etti.
Madde.5, okundu. Bu maddede
Genel Kurula sunulan değişiklik
üzerinde Genel Kurul’un önerileri
doğrultusunda yeniden değişiklikler
yapıldı. Bu değişikler ile “Aynı

uzmanlık dalında TTB-UDEK’e
asıl üye olan birden fazla dernek
varsa; bu derneklerin uzlaşması ile
2 asil, 2 yedek temsilci belirlenir.
Dernekler kendi aralarında
uzlaşamazlar ise, TTB-UDEK
Yürütme Kurulu hakem olarak
derneklerin aidat yatıran temsil
ettiği alanın uzmanı olan üye
sayısı, kuruluş tarihi, düzenlenen
bilimsel ve eğitsel etkinlikleri,
yayınları gibi verilere dayanarak
o dalla ilgili temsilcileri seçer.
İtiraza açık olan bu karar, takip
eden ilk Genel Kurul’da gündeme
alınarak onaya sunulur. TTB
UDEK’e yeni bir dernek asıl üye
olarak kabul edilirse bu dernek
mevcut üyelerin görev sürelerinin
bitiminden sonra temsilci
belirlenmesi sürecine bu maddede
belirlenen yöntemle katılır.” madde
oybirliği ile kabul edildi.
Divan Başkanlığı’na verilen
dilekçeye istinaden 8.maddede geniş
tutulan yeterlik kurul ölçütlerinin
6. Maddeye eklenmesi gündeme
alındı. 6. Madde bu öneri ile beraber
genişletilmiş biçimi ile 10 evet oyuna
karşın 8 hayır oyla oyçokluğu ile
değişiklik önerisi kabul edildi.
Madde.7, okundu. Genel Kurul
önerisi ile son şekline getirildi. “Tıpta
uzmanlık mevzuatında yer alan ana
ve yan dallarda uzmanlık alanını
temsil eden asıl üye konumundaki
dernekler dışında kalan ya da belirli
bir uzmanlık dalının özel bir alanında
etkinlik gösteren dernekler, Gözlemci
Üye dernek statüsüyle kabul
edilebilirler. TTB-UDEK Yürütme
Kurulu, üyelik başvurusunda
bulunan ve bu maddede belirtilen
“gözlemci üyelik” koşullarını taşıyan
derneklerin gözlemci üye olarak
kabul edilmesi konusunu, ilk Genel
Kurul toplantısının gündemine
alarak karara bağlanmasını sağlar.
TTB-UDEK’e gözlemci üyelik için
başvuran derneklerin, her uzmanlık
alanının tek Yeterlik Kurulu’nun
olması ilkesine bağlı kalmayı taahhüt
45
TTB-UDEK BÜLTEN

etmesi zorunludur. Gözlemci üye
olan derneklerden tek Yeterlik
Kuruluna bağlı olma koşuluna sahip
olmayan ya da bu koşulu sonradan
yitirenlerin üyeliklerine TTB- UDEK
Yürütme Kurulu’nun önerisi üzerine
Genel Kurul kararı ile son verilir.
Gözlemci üyelerin temsilcileri, Genel
Kurul’da aday olamazlar ve oy
kullanamazlar. Ancak, “gözlemci üye”
statüsüyle TTB-UDEK toplantılarına
katılabilir ve iletişim ağı kapsamına
alınırlar. Gözlemci üye dernekler %
50 oranında yıllık katkı payı öderler.”
maddesindeki değişiklik oybirliği ile
kabul edildi.
Madde.8, okundu. UDEK Yürütme
Kurulu adına Dr. Mehmet Demirhan
bu madde üzerindeki değişiklik
gerekçesini anlattı. UDEK olarak
ilkesel anlamda sürecin dernekler
adına objektif yürütülmesinin önemi
vurgulandı. Bu maddede yapılacak
değişiklik ile mevcut iyi işlemeyen
yeterlik kurullarının düzeltilebileceği
ve yeterlik kurullarının derneklere
değil uzmanlık alanına özgün olması
gerektiği vurgulandı.
UDEK Başkanı Dr. İskender
Sayek, bu maddedeki değişikliğin
UDEK adına çalışmalara katılıp
sürece dahil olmak isteyen tüm
dernekleri kapsayacağı, bunun o
branşa özgü zenginlik ifade ettiği ve
bu yönetmelik değişikliği ile süreci
dernekler adına kolaylaştırmak amacı
olduğu vurgulandı. Divan Başkanı
bu madde ile ilgili iki farklı görüşün
Genel Kurul’da hakim olduğunu
belirtti. Bu maddede değişiklik ön
görülen kısım; “TTB-UDEK’te asıl
üye olarak temsilcisi bulunan
uzmanlık dallarında ikinci bir
üyelik başvurusunun olması
halinde üye adayı Dernek ile asıl
üye olan Derneğin tek yeterlik
kurulu oluşturma ilkesinde
uzlaşmaları zorunludur. Uzlaşma
olmaması halinde her iki Derneğin
o alanda uzman olan üye sayısı,
son iki yıl içindeki etkinliklerinin
niteliği ve çeşitliliği, eğitim
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etkinliklerinin sürekli tıp eğitimi
standartlarına uygunluğu,
sürekli eğitim ve sürekli mesleki
gelişim etkinliklerine katılımcı
sayısı ve eğitim etkinliklerinin
kredi puanı başta olmak üzere
bu Yönetmelikte belirtilen
ölçütler ile TTB-UDEK üyelik
ölçütleri yönünden karşılaştırılır.
Karşılaştırma sonucunda söz
konusu ölçütleri aday Dernek,
üye Dernek ile eşit olarak ya da
daha fazla karşılıyor ise üyelik
başvurusunu TTB-UDEK Yürütme
Kurulu karşılaştırma raporu ile
birlikte Genel Kurul gündemine
alır ve karara bağlanmasını sağlar.
Genel Kurulun aday Derneğin
üyelik başvurusunu kabul etmesi
halinde de ilgili alanda tek yeterlik
kurulu olması zorunludur. Bunun
için her iki Derneğin uzlaşmaları
esastır. Uzlaşma olmaması halinde
uzlaşma önerilerini kabul eden
Derneğin yeterlik kurulunun TTBUDEK tarafından kabul edileceği
üyeliğe kabul kararında belirtilir.
Üyeliğe kabul kararından itibaren
bir ay içinde TTB-UYEK aynı
alandaki üye Derneklere tek
yeterlilik kurulu konusunda
uzlaşmaları için çağrıda bulunur.
TTB-UYEK tarafından her iki
Derneğe Yeterlilik Kurulunun
birlikte oluşturulması, dönüşümlü
başkanlık ve/veya sürekli eğitim
ve sürekli mesleki gelişime ilişkin
etkinlikler başta olmak üzere
üyelik ölçütleri yönünden daha
kapsamlı ve nitelikli çalışmaları
olduğu tespit edilen Derneğin
ağırlıklı temsiliyeti gibi ölçütler
üzerinden taraflar uzlaşmaya
davet edilir. Takip eden bir ay
içinde uzlaşma sağlanamaz ise
TTB-UYEK tarafından TTB-UDEK
Genel Kurul kararı doğrultusunda
uzlaşmayı kabul eden tarafın
yeterlik kurulu tanınır.
TTB-UDEK’te birden fazla
derneğin temsil edildiği bir
uzmanlık alanında, o uzmanlık

alanındaki üye derneklerden
birinin başvurusuyla, aynı
alandaki dernekler arasında ortaya
çıkan temsil sorunu ve diğer
anlaşmazlıklara çözüm bulmak
üzere, TTB-UDEK Yürütme
Kurulu’ndan 3 üyenin, ATUB TTB
temsilcisi olan 1 üyenin ve ilgili
uzmanlık alanından TTB-UDEK
üyesi derneklerin temsilcilerin
katılımıyla “Harmonizasyon
Kurulu” kurulur.
TTB-UDEK’te farklı uzmanlık
alanlarını temsil eden uzmanlık
dernekleri arasında ortaya
çıkan ve TTB-UDEK Yürütme
Kuruluna resmi yazıyla iletilen
anlaşmazlıklara çözüm bulmak
üzere, her anlaşmazlık konusu
için, taraf olan uzmanlık
derneklerinden temsilcilerin ve
TTB-UDEK Yürütme Kurulu
üyelerinin katılımıyla “Uzmanlık
Alanları Uzlaşı Kurulu”
oluşturulur.” şekliyle 11 oy “evet” 6
oy “hayır” oyçokluğu ile kabul edildi.
Yönetmeliğin diğer maddelerinde
madde numaraları haricinde bir
değişlik olmadığı Divan Başkanı
tarafından vurgulandı ve bu
maddelerde madde numaralarındaki
değişiklik ile oy birliği ile kabul
edildi. Ayrıca Madde 9h’de yer
alan çalışma gruplarına “Medya ve
İletişim” “Asistan ve Genç Uzman
Hekimler” Çalışma Grupları’da
eklenmesi oybirliği ile kabul edildi.
Yönetmelik bütünü Genel Kurul
tarafından oylandı ve OYBİRLİĞİ ile
tüm yapılan değişiklikler kabul edildi.
Gündemin sonunda Dilek ve
Temennilerde, son dönemde
yapılan TÜBA atamaları ile ilgili
TTB-UDEK’in herhangi bir görüşü
olacak mı sorusu yöneltildi ve bu
konuda Genel Kurul’un UDEK
Yürütme Kurulu’na yetki vermesi
kararlaştırıldı.
Genel Kurul toplantısı Divan Başkanı
tarafından sonlandırıldı.

Katılımcı Kurum ve Temsilciler
(İmza Çizelgesinde Yer Alan
Sıraya Göre)
ASİL
1.

Türk Cerrahi Derneği (Dr. Savaş
Koçak)

2.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
(Dr. Önder Ergönül, Dr. Haluk
Eraksoy)

3.

Patoloji Dernekleri Federasyonu
(Dr. Hüseyin Üstün, Dr. Olcay
Kandemir)

4.

Romatoloji Araştırma Eğitim
Derneği (Dr. Ayla Dinç)

5.

Türk Anestezi ve Reanimasyon
Derneği (Dr. Dilek Özcengiz, Dr.
Feyhan Ökten)

6.

Türk Biyokimya Derneği ( Dr.
Muhittin A. Serdar)

7.

Türk Farmakoloji Derneği (Dr.
Ersin Yarış)

8.

Türk Fizyolojik Birimler Derneği
(Dr. Nevzat Kahveci)

9.

Türk Gastroenteroloji Derneği
(Dr. İbrahim Halil Bahçecioğlu)

10. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
(Dr. Ertan Aydın)
11. Türk Histoloji ve Embriyoloji
Derneği (Dr. Şahin Sırmalı)
12. Türk Kardiyoloji Derneği (Dr.
Enver Atalar)
13. Türk Klinik Biyokimya Derneği
(Dr. Oya Bayındır)
14. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
(Dr. Gül Bahar Erdem, Dr. Nilay
Çöplü)
15. Türk Nöroloji Derneği (Dr. Ayşe
Bora Tokçaer, Dr. Özden Şener)
16. Türk Nöroşirurji Derneği (Dr.
Hakan Seçkin)
17. Türk Oftalmoloji Derneği (Dr.
Sunay Duman)
18. Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Birliği Derneği (TOTBİD) (Dr.
Mehmet Demirhan)
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19. Türk Toraks Derneği (Dr.
Hikmet Fırat)
20. Türkiye Nükleer Tıp Derneği
(Dr. Fuat Dede)
21. Türkiye Psikiyatri Derneği (Dr.
Raşit Tükel)
22. Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler
Yoğun Bakım Derneği (Dr.
Arzu Topeli İskit, Dr. Melda
Türkoğlu)

Ek 2.3.
TTB-UDEK OLAĞAN GENEL
KURULU
8 Aralık 2012
Saat: 14.00: 17.00
TTB Merkez Konsey
Yerleşkesi

GÖZLEMCİ
1.

Rejyonel Anestezi Derneği (Dr.
Ayşegül Bilen)

GÜNDEM
1. Açılış Konuşmaları

2.

Türk Geriatri Derneği (Dr. Dilek
Aslan)

2. Divan Başkan ve Üyelerinin
seçimi

3.

Türk Yoğun Bakım Derneği (Dr.
Ferda Kahveci, Dr. Aras Pirat)

3. Faaliyet raporunun okunması

4.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık
Derneği (Dr. Ceren Karahan, Dr.
Aynur Eren Topkaya)

5. Raporların Genel Kurul tarafından
tartışılması

5.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
(Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş, Dr.
Halil Kurt)

6.
7.

Pediatrik Üroloji Derneği (Dr.
Baran Tokar, Dr. Fatih Akbıyık)
Uluslararası Genç Ürologlar
Derneği (Dr. Emre Huri, Dr. Aslı
Öcal)

YÖNETMELİK GEREĞİ
DİĞER KURUM
TEMSİLCİLERİ
1.

İzmir Tabip Odası (Dr. Aydemir
Oktay, Dr. Can Ceylan)

2.

TTB-UDEK (Dr. Dilek Aslan,
Dr. İskender Sayek, Dr. Ersin
Yarış, Dr. Hakan Seçkin, Dr.
Mehmet Demirhan)

3.
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Ankara Tabip Odası (Dr. Özden
Şener)

4. Mali raporun okunması

6. Diğer
7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış
Madde 1: Genel Kurul 20 (yirmi)
Uzmanlık Derneği temsilcisi delege
ile açıldı.
(Açılış konuşmaları): UDEK Başkanı
Prof. Dr. İskender Seyek ve TTB
Merkez Konsey ikinci Başkanı Dr.
Gülriz Erişgen açılış konuşmaları
yaptılar.
Madde 2 (Divan Başkan ve
Üyelerinin seçimi): Prof.Dr.
Mustafa Sercan Divan Başkanlığına,
Öğr.Gör.Uzm.Dr.Bülent Erbil divan
sekreterliğine oy birliği ile seçildi.
Madde 3 (Faaliyet raporunun
okunması): Faaliyet raporu UDEK
YK Genel Sekreteri Prof. Dr.Dilek
Aslan tarafından okundu.

Madde 4 (Mali raporun
okunması): Mal Rapor UDEK YK
Muhasip üyesi Doç. Dr. Hakan
Seçkin tarafından okundu.
Madde 5 (Raporların Genel Kurul
tarafından tartışılması):
Prof Dr. İskender Sayek tarafından
UDEK’e üye derneklerden aidatlarını
ödemeyenlerin ödemeleri için
yönetim kurullarına mesaj iletilmesini
önerdi.
Prof. Dr. Feyza Erkan derneklerle
yeterli muayene süresi hakkında
yapılan görüşmeler doğrultusunda
kamuoyu nezdinde faaliyet
gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Madde 6 (Diğer):
Prof. Dr. Feyza Erkan muayene
sürelerinin asgari 20 dakika olması
konusunda uzmanlık derneklerine
bir tavsiye kararı alınmasını önerdi.
Öneri oy birliği ile kabul edildi.
Buna göre UDEK yürütme kurulu
bu içerikteki genel kurul kararını
uzmanlık derneklerine bildirecektir.

yapmak üzere HASUDER yönetim
kurulunun yapması oy birliği ile
kabul edildi.
Madde 7 (Dilek ve temenniler):
Yönetime başarılar dilendi.
Madde 8 (Kapanış): Oturum
kapatıldı.

Ek 2.4.
TTB-UYEK GENEL KURULU
8 Aralık 2012
Saat: 10.00: 12.30
TTB Merkez Konsey
Yerleşkesi
GÜNDEM
1. Açılış Konuşmaları
2. Divan başkan ve üyelerin seçimi
3. Faaliyet raporunun okunması
4. Faaliyet raporunun Genel Kurul
tarafından tartışılması

Doç. Dr. Tayyar Şaşmaz HASUDER
olarak TTB-UDEK web sitesi altında
yer alacak halka yönelik doğru
sağlık bilgilerini içerir bir web sitesi
hazırlığı için verilecek görev için aday
olduklarını bildirdi.

5. Yeterlik Kurulları sorunlarının
tartışılması

Yrd. Doç Dr. Melda Türkoğlu halkın
bilgi kirliliğinin güçlük yarattığını
ancak HASUDER’in kuracağı web
sitesine ulaşımın garanti olmadığını
ifade etti.

8. Dilek ve temenniler

Prof. Dr. Dilek Aslan istenilenin
bir koordinasyon işlemi olduğunu
tanımladı.
Prof. Dr. Neslihan Alkış halka
yönelik web sitesinin dernekler
tarafından desteklenmesi gerektiğini
bildirdi.
Halka yönelik doğru bilgileri
içeren bir web sitesi proje, maliyet
ve uygulamaları ile ilgili hazırlığı

6. UYEK yürütme kurulu seçiminin
yapılması
7. Diğer

9. Kapanış
Madde 1:UYEK Yürütme Kurulu
Başkanı Prof. Dr Sadık Kılıçturgay,
UDEK Başkanı Prof. Dr. İskender
Seyek ve TTB Merkez Konsey ikinci
başkanı Dr. Gülriz Erişgen TTBUDEK- UYEK’in önemi hakkında
birer konuşma yaptılar.
Madde 2: Doç Dr. C. Tayyar Şaşmaz
Divan Başkanlığına, Öğr.Gör.Uzm.
Dr.Bülent Erbil divan sekreterliğine
oy birliği ile seçildi.
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Madde 3: UYEK Yürütme
Kurulu Başkanı prof Dr. Sadık
Kılıçturgay tarafından faaliyet
raporu hakkında bir sunum yapıldı.
Kılıçturgay sunumunda 12 adet
UYEK yürütme kurulu toplantısını
yaptıklarını, sağlık hizmet ve
örgütlenmesindeki farklılıkların
önemli bir sorun olduğunu
yeterliliğe dayalı öğrenmenin her
uzmanlık alanı için tanımlanması
gerektiğini, ideal öğrenme ortamı
ile uygulama arasında önemli bir
farklılık olduğunu, uzmanlık eğitimi
veren kurullar arsında bir standart
olmadığını, 57 uzmanlık dalı/67
Uzmanlık Derneğinden 44’dünün
yeterlilik kurulunun olduğu ve sadece
34’dünün asistan karnesi olduğu,
yeterlilik kurulu olan derneklerin
1/3’nün yeterlilik kuruluna uygun
çalışmalar yaptığını belirtti. Ayrıca
Kılıçturgay Board Sınavlarının
yapılmasının yaygınlaştırılması,
zorunlu hale getirilmesinin sınavların
yaygınlaşmasını arttıracağını
uzmanlık sınavlarının yılda 2
kez yapılarak bu sınavlara tüm
asistanların katılmasının onlar
için ayrıca bir gelişim göstergesi
olacağını, eğitim merkezlerinin
ziyaretlerinin yapılarak yeterliğinin
değerlendirilmesi gerektiği, bununda
dışarıdan bir kurul tarafından
yapılması gerektiğini ifade etti.

Doç. Dr. Kudret Adiloğlu (KLİMUD
Derneği): Sağlık bakanlığının
yeterlilik kurullarını önemsemesi
işlerin kolaylaştırması yönünde
olumlu bir ortam oluştururken bu
kurumlarının kendinin belirleyip
yönlendirmesi olumsuz bir durum
oluşturmaktadır diye ifade etti

Madde 4: Faaliyet raporu üzerinde
üyeler görüş bildirdiler

Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay (UYEK
Başkanı): Ulusal ve Uluslararası
akreditasyonla ilişkilendirmeye
çalışmalıyız, ama öncelikle ulusal
düzeydeki çalışmalara öncelik
vermeliyiz.

Prof. Dr. Dilek Aslan: UYEK
Yürütme Kuruluna Çalışmaları
nedeniyle teşekkür etti. Yeterlik
Çalışmaları süresince basılı
dokümanların dernek ve dernek
üyelerine ulaştırması gerekir.
Prof. Dr. Mustafa Sercan (Türk
Psikiyatri Derneği): Hükümetler
uzmanlık derneklerinin yaptıkları
çalışmalar için kolalaştırıcı bir
üslubu içinde olması gerektiğini
bildirdi. Derneklerin çalışmalarını
birbirine duyuracak iletişim yapısının
oluşturulmasını istedi.
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Prof. Dr. Figen Özgü (UDEK
yönetim kurulu adına): performansa
dayalı çalışma şekli yeterlilik
kurulundaki motivasyonumuzu
kırdı. Buna rağmen kurum ziyaretleri
yaparak çalışmalarımızı yapmaktayız.
Prof. Dr. Volkan Öztuna (Türk
Ortopedi Derneği): Board sınavları ne
kadar yaygınlaşırsa o kadar meşruluk
kazanacağımızı, bununda elimizi
güçlendireceğini ifade etti.
Prof. Dr. İskender Sayek (UDEK
Yönetim Kurulu adına): Yetki veren
kurumun akreditasyon yapmasının
uygun olmadığını, bu nedenle
UDEK-UYEK’in yön verici, yol
gösterici olması gerektiğini ifade etti.
Prof. Dr. Muzaffer Başak (Türk
Radyoloji Derneği): Sağlık
bakanlılığın yeterlilik ile ilgili
süreci uzattığını, bu nedenle
meşruluğumuzu sağlamak içim
UYEK’in yaptığı faaliyetleri ve
akretidasyon sayısını arttırmalıyız.

Prof. Dr. Neslihan Alkış (Türk
Anestezi Derneği ve Reanimasyon
Derneği): Avrupa yeterlilik
sınavlarıyla ulusal yeterlilik
sınavlarını ilişkilendirdiklerini ifade
etti.
Prof. Dr. Seher Demirer (Türk
Cerrahi Derneği): Öncelikle ulusal
eğitim kurumları arasında paralellik
sağlamalıyız diye belirtti.

Madde 5: Madde 4’te bu madde ile
ilgili görüşler ifade edildiği için ek söz
alan olmadı.
Madde 6: UYEK Yürütme Kurulu
seçimi sonucunda asil ve yedek üyeler
aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Seçime 18 kişi katılmış olup, seçim
sonrasında 18 geçerli oy tespit edildi.
Asil Üyeler

Alınan
oy

Volkan Öztuna
Türk Ortopedi Derneği

16

Seher Demirer
Türk Cerrahi Derneği
Ersoy Konaş
Türk Plastik Cerrahi Derneği
Onur Ural
Türk KLİMİK Derneği

15
14

1. Etik Çalışma Grubu: Tam Gün
Politikalarının Yarattığı Etik
Sorunlar
2. İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu:
Reçetelerde İlaç Kısıtlamaları /
Sorunlar ve Çözümler

12

3. Sürekli Tıp Eğitimi/Sürkeli
Mesleki Gelişim Çalışma Grubu:
Resertifikasyon-Kredilendirme

6

4. Toplum Sağlığını Geliştirme
Çalışma Grubu: Kanun
Hükmünde Kararname ve Toplum
Sağlığına Etkileri

Yedek Üyeler
Kaya Yorgancı
Türk Dahili Cerrahi Yoğun
Bakım Derneği
Gürbüz Polat
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Ali Kudret Adiloğlu
KLİMUD Derneği
Kurtuluş Köklü
Romatizma Araştırma Savaş
Derneği

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kültür
Merkezi Salonlarında gerçekleştirildi.
UDEK Genel Sekreteri Prof. Dr.
Dilek Aslan’ın kolaylaştırıcılığı ve
UDEK Başkanı Prof. Dr. İskender
Sayek’in açış konuşmasıyla
başlayan program, Çalışma Grupları
toplantısıyla sürdü. Sekiz Çalışma
Grubu’nda toplantılar gerçekleştirildi.
Çalışma Grupları ve çalışma konuları
aşağıdaki şekilde belirlendi:

5
2
2

Madde7 (Diğer): söz olan olmadı.
Madde 8 (dilek ve temenniler):
Yeni Yönetime Başarılar dilendi
Madde 9 ( kapanış): oturum
kapatıldı.

Ek 2.5.
TTB-UDEK-ÇALIŞMA
GRUPLARI
IX. GENEL KURUL
TOPLANTI RAPORU
25 Kasım 2011, Ankara

5. E-Sağlık Çalışma Grubu: Sağlıkta
Mobilite ve Mobil Teknolojiler
6. Asistan ve Genç Uzman Hekimler
Çalışma Grubu: Genel Kurul
Çalışmaları
7. Medya İle İletişim Çalışma Grubu:
Medya ile “Doğru ve Etkili”
İletişim; Uzmanlık Derneklerinin
Rolu ve Sorumluluğu
8. Görev Grubu: Acillerde Yaşanan
Şiddet ve Uzmanlık Derneklerine
Düşenler
Çalışma gruplarının yaklaşık iki
saat süren toplantısı ve öğle arasının
ardından, toplantıların rapor
hazırlığına geçildi. Çalışma grupları
raporlar Genel Kurul’a sunuldu, dilek
ve temennilerin ardından program
tamamlandı.

TTB UDEK Çalışma Grupları
IX. Genel Kurulu 25 Kasım 2011
Cuma günü, Ankara’da Hacettepe
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Ek 3. XVIII. ve XIX. Tıpta
Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
Sonuç Bildirgeleri (2012 ve
2013)
Ek 3.1. XVIII. Tıpta Uzmanlık
Eğitimi Kurultayı Sonuç
Bildirgesi (2012)2
XVIII. TIPTA UZMANLIK
EĞİTİMİ KURULTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ
22-23 ARALIK 2012, İZMİR
DOKUZ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ
KURUCU ÖĞRETİM
ÜYELERİ KONFERANS
SALONU
TTB-UDEK tarafından İzmir Tabip
Odası işbirliği ve ev sahipliğinde 2223 Aralık 2012 tarihlerinde İzmir’de
düzenlenmiş olan XVIII. Tıpta
Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’na 206
kişi katılmıştır. Kurultayda öne çıkan
konular ve alınan kararlar aşağıda
başlıklar halinde sunulmuştur:

TÜRKİYE SAĞLIK
ORTAMINA İLİŞKİN
1. Sağlık ortamı kapitalizmin
“bırakınız yapsınlar, bırakınız
geçsinler” ilkesine teslim edilmiştir.
Sağlık alınır satılır meta olmadığı
gibi piyasanın acımasız kurallarına
teslim edilemeyecek kadar
yaşamsal ve vazgeçilmez bir
insan hakkıdır. Kurultay gücünü
evrensel insan hakları ilkelerinden
alan bu hakkı savunmaktan
vazgeçmeyecektir.
2. Sağlık ortamında şiddet ne
yazık ki günlük yaşamımızın
ayrılmaz bir parçası olmuştur.
Şiddete sıfır tolerans anlayışının
sözde kalmaması için sağlıkta
2
X. Çalışma Grupları Genel Kurulu
Çalışmalarının Sonuçları ile Sentezlenmiştir.
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şiddete karşı caydırıcı yasal
düzenlemeler bir an önce
yapılmalıdır. Kurultay, yeni “Dr.
Ersin Arslan”lar yaşanmaması için
TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma
Komisyonunun bir an önce
raporunu yayınlamasını ve güvenli
bir çalışma ortamı yaratılmasını
talep eder.
3. Sağlık çalışanlarının sağlığı uzun
yıllardır göz ardı edilmektedir.
Çalıştığımız kurumlarda “Çalışan
Sağlığı ve Çalışan Güvenliği”
kavramı yerleşmemiştir.
Hastasından bulaşan KKKA
sonrası yaşamını kaybeden As.
Dr. Mustafa Bilgiç olayı bize
acı bir şekilde İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği Kurulları benzeri
yapıların hastanelerimizde
kurulmasının ne kadar elzem
olduğunu göstermiştir. Kurultay
sürecinde sağlık çalışanlarının
sağlığının ötelenemez bir gerçeklik
olduğunun bilinciyle gerekli
düzenlemelerin yapılmasının şart
olduğu vurgulanmıştır.
4. Sağlık ortamında gücü elinde
bulunduran kesimlerin daha
alt kademedekileri psikolojik
baskı, taciz ve kuşatma
altına alma girişimleri
görülmektedir. “Mobbing” olarak
nitelendirilebilecek bu gibi
uygulamalara son verilmelidir.
Genç yaşında intihar eden As.
Dr. Melike Erdem bizlere gerekli
derslerin çıkarılması için önemli
bir düşünme ortamı sunmuştur.
Kurultay, bu ve benzeri durumlara
karşı önleyici çalışmaların
yapılması için sağlık otoritelerini
göreve çağırmaktadır.
5. Kamu Hastane Birliklerinde
personel hareketleri ve atamalar
genel sekreterin yetkisine
verilmiştir. Genel sekreterin iki
dudağı arasında kalan hekim
atamalarının hakkaniyet, ihtiyaca
binaen ve kıdem gözetilerek
yapılması asıl olmalıdır. Kurultay
personel hareketlerinin sürgüne
dönüşmemesini temenni eder.

6. 663 sayılı KHK kapsamında
Sağlık Meslekleri Kurulu
kurulmuştur. Üyeleri Sağlık
Bakanlığı tarafından atanan
kurul mesleki özerkliğimiz
ve mesleki bağımsızlığımızın
üzerinde Demokles’in Kılıcı gibi
durmaktadır. Dünya Tabipler
Birliği ve AB İlerleme Raporunda
da belirtildiği gibi hekimlik
mesleğinin vazgeçilmez unsuru
olan özerklik kavramının içinin
boşaltılması asla kabul edilemez.
Kurultay Anayasa Mahkemesinde
görüşülmekte olan 663 sayılı
KHK’nin iptal edilmesini gelecek
güvencesi olarak görmektedir.

KHK PERFORMANS VE
UZMANLIK EĞİTİMİNE
İLİŞKİN
1. KHK ile kurulan Kamu Hastane
Birlikleri Genel Sekreterlerinin
atamalarının yapılmasıyla yeni
bir dönem başlamıştır. Sözleşmeli
hastane yöneticilerin yönettiği
kamu hastanelerinde önce klinik
şeflikleri lağvedilmiş ardından
klinik otonomi kaldırılmıştır.
Eğitim sorumlusu ve idari
sorumlusu olarak klinikler eğitim
ve idari olarak ayrılmış ve bu da
ayrışmalara yol açarak kliniklerde
barış içinde çalışma ortamına
darbe vurmuştur. Kurultay
eğitimin yapılamaz hale gelmesine
yol açan bu uygulamayı reddeder.
2. Performans sistemi hizmet başına
ödeme anlayışını getirerek Eğitim
ve Araştırma hastanelerini hizmet
hastanesi haline getirmiştir.
Tarihi yüzyılları geçen bu köklü
kuruluşlar hafızasını kaybetmek
üzeredir. Kurultay, Eğitim ve
Araştırma niteliğini göz ardı
ederek bu kurumların içinin
boşaltılmasına göz yumulmasına
izin vermeyecektir.
3. Sağlık ortamında taşeron
çalışma olarak nitelenen
güvencesiz çalışma sistemi
istisnai olmaktan çıkarak

yaygınlaşmaktadır. Hizmet satın
alma yöntemiyle geliştirilen bu
model şimdiye kadar diğer sağlık
ve yardımcı personel üzerinde
uygulanmaktaydı. Kamu Özel
Ortaklığı yasa tasarısıyla sağlık
hizmeti satın alınmasının
kapıları ardına kadar açılacaktır.
Hekimlik mesleği güvenli çalışma
ortamlarında, işten çıkarılma
kaygısı yaşamadan ve gelecek
güvencesi içerisinde yapılabilir.
Kurultay güvencesiz ve insanca
yaşam koşullarının karşılanmadığı
bu çalışma politikasını kabul
edilemez bulmaktadır.
4. Temel ücretlerin yoksulluk
sınırının altında olduğu bir
ortamda hekimlerin emekli
maaşları asgari ücretin biraz
üzerindedir. Hekimler emeklilik
hayatlarının “kabusa dönüşmesi”
endişesi yaşamaktadır. Atama
profesörler yoluyla ayrıcalıklı bir
kesime mutlu bir emeklilik hayatı
sunulurken geriye kalan mutsuz
çoğunluk için kaygılar sürmeye
devam etmektedir. Kurultay
zor, uzun ve saygın bir meslek
yaşamının sonunda hekimlerin
huzurlu bir emekliliği hak ettiğini
düşünmektedir.
5. On yıllık Sağlıkta Dönüşüm
Programı, ulusal sağlık
otoriteleri tarafından bazı
sayısal veriler üzerinden
başarılı olarak gösterilmeye
çalışılmaktadır. Bu verilere
bakıldığında artan poliklinik
sayıları, katlanan ameliyatlar
ve istenen tetkik sayılarının
yüksekliği gibi sayısal veriler
göze çarpmaktadır. Kurultay
hekimlerin mutsuzluğu pahasına
“hastaların memnun edildiği”
bu programın sürdürülemez
olduğunu düşünmekte ve
uzun dönemde vatandaşların
memnuniyetsizliğinin artacağı
ve nitelikli sağlık hizmetine
erişiminin azalacağı endişesini
taşımaktadır.
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YETERLİK KURULLARINA
İLİŞKİN
1. Yeterlik kurullarının özerk
bir şekilde çalışması, dernek
yönetimiyle yeterlik kurulunun
eşgüdüm içinde çalışmasının
sağlanması önemlidir. Yeterlik
kurulu yürütme kurullarında
akademi dışı (birinci ve ikinci
basamakta çalışan) üye katılımı
ve asistan katılımı mutlaka
sağlanmalıdır.

9. TTB’nin güncellediği STE/SMG
kredilendirme çalışmalarının
ve sisteminin TTB-UDEK
üyesi dernekler tarafından
benimsenmesi ve uygulanması
önerilmektedir.

ASİSTAN ve GENÇ UZMAN
HEKİMLER GÖZÜYLE
EĞİTİM ve MESLEKİ
GELİŞİM: SORUNLAR/
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ3

2. Yeterlik sınavlarından önce
eğitim programı ve kurum
değerlendirilmesi sağlanarak
eğitim standardizasyonun
oluşturulması hedeflenmelidir.

1.

Performansa dayalı çalışma
eğitim hakkını engellemektedir.
“Önce eğitim” yaklaşımı ile
bu engellerin kaldırılması
gerekmektedir.

3. Farklı uzmanlık alanlarının
yeterlik kurulları programları
arasında, özellikle karşılıklı
rotasyonların planlanması
sırasında eşgüdüm/koordinasyon
sağlanması önemlidir.

2.

Uzmanlık öğrencisi tanımı
yapılmalı ve sonra uzmanlık
öğrencilerinin eğitim, özlük
ve sosyal hakları yeniden
düzenlenmelidir.

3.

“Mantar” gibi üreyen
üniversitelerde verilmeye
başlanan uzmanlık eğitimi
denetlenmeli, eğitim verme
yeterliliğinde olmayan birimler
kapatılmalıdır.

4.

Tıpta uzmanlık eğitimi standart
ve eşit uygulanmalıdır.

5.

Hekime yönelik şiddet
ve “mobbing”, hekimleri
intihara sürüklemekte, hekim
cinayetlerine sebep olmaktadır.
Sağlık çalışanlarına yönelik
şiddete “dur” demek için gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır.

6.

Uzun çalışma saatleri devam
etmekte, nöbet sonrası izin hakkı
verilmemekte, emeğin ücret
olarak karşılığı alınamamaktadır.
Bu koşulların düzeltilmesi
için Aralık 2012’de İzmir’de
üç hastanede ve İstanbul ve
Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri
Patoloji ABD’deki asistan

4. Yeterlilik kurulu sınavları
planlanırken asistan gelişim
sınavını da göz önünde
bulundurulmalıdır.
5. Eğitim kurumu ziyaret
programında yavaş ilerleme
kaydedilirken sağlıkta
dönüşüm programı nedeniyle
sürecin olumsuz etkilendiği
görülmüştür. Eğitim kurumlarını
ziyaret programı aksatılmadan
sürdürülmelidir.
6. Özel merkezlerin eğitim
akreditasyonundan geçebilmesi
için gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır.
7. Yan dal yeterlik belgelendirmesi
için öncelikle ana dal yeterlilik
belgelendirmesi gerekli ön koşul
olmalıdır.
8. Yeniden belgelendirmenin bazı
yeterlilik kurullarında başlamış
olması değerlidir. TTB-STE/
SMG kredilerinin esas alındığı
bir yeniden belgelendirme
yapılanması uygundur.
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3
TTB-UDEK-Asistan ve Genç Uzman
Hekimler Çalışma Grubu tarafından
hazırlanmıştır.

hekimler iş bırakmışlardır.
Koşulların iyileştirilmesi
için gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır.
7.

8.

9.

Zorunlu hizmet yerine özendirici
hizmet yaklaşımı sağlanmalıdır.
Zorunlu hizmet bitiminde
atamaların hızla ve istenilen
yerlere yapılması gerekmektedir.

Ek 3.2. XIX. Tıpta Uzmanlık
Eğitimi Kurultayı Sonuç
Bildirgesi (2013)4

XIX. TIPTA UZMANLIK
EĞİTİMİ KURULTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ

Akademisyen olmak isteyen genç
uzmanların önündeki engeller
kaldırılmalıdır.

7 ARALIK 2013, İSTANBUL

Uzmanlık derneklerinde, asistan
hekim ve genç uzmanlara
yönelik kollar, komisyonlar,
çalışma grupları kurulmalı,
mevcut branşın asistan ve genç
uzman veri tabanı oluşturulmalı,
seçimler yapılarak asistan ve genç
uzman temsiliyeti sağlanmalı
ve TTB-UDEK-AGUH Çalışma
Grubuna bir asistan hekim,
bir genç uzman temsilcisi
gönderilmelidir.

XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Kurultayı (TUEK) 7 Aralık 2013
tarihinde İstanbul Tabip Odası
ev sahipliğinde ve işbirliğinde
İstanbul’da gerçekleşmiştir. Kurultay
kapsamında, eş zamanlı olarak altı
Çalışma Grubu etkinliği çerçevesinde
XI. Çalışma Grupları Genel Kurulu
da tamamlanmıştır. Her iki etkinliğe
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTBUDEK) üyesi derneklerin 134
temsilci katılmıştır. XIX. Kurultay’da
ek olarak 51 derneğin temsilcileri
de Düzenleme Kurulu’nda yer
almışlardır. Geçen yıl olduğu gibi bu
yıl da Kurultay Sonuç Bildirgesi’nin
içeriğinde Çalışma Grupları Genel
Kurulu (XI.) toplantı notları da yer
almıştır.

10. Uzmanlık derneklerinin
yönetim kurullarında, eğitim
temelli alt gruplarında, yeterlik
kurullarında asistan ve genç
uzman temsiliyeti sağlanmalı
ve TTB-UDEK-AGUH Çalışma
Grubu’na düzenli geri bildirim
yapılmalıdır.

İSTANBUL TABİP ODASI

Çalışma Grupları Genel
Kurulu çalışması kapsamında
aşağıdaki etkinlikler
tamamlanmıştır:
1. İlaç ve Teknoloji Çalışma
Grubu: Eşdeğer İlaçlar ve Türkiye
2. Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli
Mesleki Gelişim Çalışma
Grubu: Kredilendirme
3. Toplum Sağlığını Geliştirme
Çalışma Grubu: Sağlık
Çalışanlarının Güvenliği/Sağlık
Çalışanlarına Yönelik Şiddetin
Önlenmesi
4
XI. Çalışma Grupları Genel Kurulu
Çalışmalarının Sonuçları ile Sentezlenmiştir.
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4. ATUB TTB Temsilciliği ve
Uzmanlık Dernekleri: ATUB
Çalışmaları
5. İnsangücü Planlama Çalışma
Grubu: Uzmanlık Dernekleri ve
İnsangücü Planlama
6. Asistan ve Genç Uzman
Hekimler Çalışma Grubu: Genel
Kurul Çalışmaları
Her bir çalışma başlığına dair gelecek
dönemde çalışmaların sürdürülmesi
ve TTB-UDEK üyesi derneklerin
katkı ve katılımının sürekli kılınması
amaçlanmıştır.

XIX. TUEK ana oturumları üç
başlıkta sürdürülmüştür:
1. Türkiye Sağlık Ortamı ve TTB
Gündemi
2. Sağlık Politikaları ve Uzmanlık
Eğitimi
3. TTB-UDEK Üyesi Derneklerin
İyi Uygulama Örnekleri ve Güncel
Uygulamaları (Ad alfabetik)
a. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
b. Türk Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Derneği
c. Türk Biyokimya Derneği
d. Türk Cerrahi Derneği
e. Türk Dermatoloji Derneği
f. Türk Gastroenteroloji Derneği
g. Türk Geriatri Derneği
h. Türk Kardiyoloji Derneği
i. Türk Klinik Biyokimya Derneği
j. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
k. Türk Kulak Burun Boğaz ve
Baş Boyun Cerrahisi Derneği
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p. Türkiye Milli Pediatri Derneği
q. Türkiye Psikiyatri Derneği
r. Türkiye Romatizma, Araştırma
ve Savaş Derneği
s. Türkiye Solunum Araştırmaları
Derneği
Toplantı sürecinde aşağıda yer alan
konularda tespitler yapılmış ve
öneriler geliştirilmiştir:
Türkiye’de sağlık ortamına, uzmanlık
eğitimine dair aşağıdaki tespitler öne
çıkmıştır:

SAĞLIK ORTAMINA DAİR;
1. Mevcut uygulamalar sağlıkta
dönüşüm programının bir
parçası olup, süreç ve sonuçları
bireyin ve toplumun sağlığını
kötüleştirmektedir.
2. Sağlıkta dönüşüm programının
“bilimsel” dergiler aracılığı
ile dünya bilim kamuoyuna
aktarılması ile ilgili “yanlı”
tutumlar görülmektedir.
3. Sağlık hizmet kullanımına
dair istatistiklere yansıyan
“artış” ile toplumsal sağlıklı
olma hali arasında çelişki(ler)
bulunmaktadır.
4. Sağlık çalışanları güvencesiz sağlık
ortamında görev yapmaktadırlar.
Bu durum onların şiddet
başta olmak üzere çalışma
koşullarındaki olumsuzluk
yaşamalarına neden olmaktadır.
5. Halen uygulanan zorunlu hizmet
genç meslektaşların mesleki
ve özel yaşamlarını son derece
olumsuz etkilemektedir.

m. Türk Oftalmoloji Derneği

6. Yabancı hekimlerin Türkiye’de
istihdamı ile ilgili belirsiz ve
kaygan bir zemin bulunmaktadır.

n. Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Birliği Derneği

7. Sağlık hizmet sunumunda “ekip”
anlayışından uzaklaşılmıştır.

l. Türk Nöroloji Derneği
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o. Türk Toraks Derneği

UZMANLIK EĞİTİMİ ve
ETKİLEYEN DURUMLARA
DAİR;

ASİSTAN ve GENÇ
UZMAN HEKİMLERİN
SORUNLARINDA DAİR;5

1. Sağlıkta sistematik dönüşümün de
temel aldığı neoliberal politikalar
uzmanlık eğitimini olumsuz
etkilemiştir.

1. Performansa dayalı çalışma,
eğitim hakkı ve yeterliliği
engellemektedir. “Önce eğitim”
yaklaşımı ile bu engellerin
kaldırılması gerekmektedir.
Uzaktan eğitim ve/veya
sertifikasyon ile uzmanlık eğitimi
kabul edilemez.

2. Piyasa kurallarına göre işleyen
kamu ve özel sağlık şirketinde
uzmanlık eğitimi yapılamayacağı
düşünülmektedir.
3. Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu ve Kamu Hastane
Birlikleri yapılanmalarında
görevler performans ölçütlerine
göre yürütülmekte, yöneticiler,
kendilerine bağlı personelin
performanslarını verilen görevlere
ve belirlenen hedeflere göre
değerlendirmektedirler.
4. Uzmanlık eğitimi veren
kurumların (Tıp Fakülteleri ve
Eğitim Araştırma Hastaneleri)
sayısı giderek artmaktadır.
5. Eğitici sayısı yetersizdir,
kimi kurumlarda hiç eğitici
bulunmamaktadır.
6. Eğitimde alt yapı olanakları
kısıtlıdır.
7. Kurumlara eğitim yetkisi verme,
eğitim yetkisini kaldırma gibi
mekanizmalar çalışmamaktadır.
8. Yeterlik Kurulları çalışmaları
sağlık sisteminden kaynaklanan
kimi nedenlere bağlı olarak
aksayabilmektedir.
9. İnsangücü planlaması
konusundaki çalışmaların kanıta
dayalı ve Türk Tabipleri Birliği ve
uzmanlık derneklerinin işbirliği ve
eşgüdümünde yürütülmesi gerekli
olup bu konuda günümüzde sağlık
sisteminden kaynaklı sorunlar
bulunmaktadır.

2. Uzmanlık öğrencisi tanımı
yapılmalı ve sonra uzmanlık
öğrencilerinin eğitim, özlük
ve sosyal hakları yeniden
düzenlenmelidir.
3. “Mantar” gibi üreyen üniversiteler
ve eğitim araştırma hastanelerinde
verilmeye başlanan uzmanlık
eğitimi denetlenmeli, eğitim verme
yeterliliğinde olmayan birimler
kapatılmalıdır.
4. Tıpta uzmanlık eğitimi standart
ve eşit uygulanmalıdır, ileri
uygulamalar teşvik edilmelidir.
5. Yeterli eğitim verme altyapısı
bulunmayan kurumlar eğitim
vermekten men edilmelidir.
6. Mesleki bağımsızlığın korunması
esastır, mesleki standartların
mezuniyet öncesi ve sonrası tıp
eğitiminin düzenli denetlenmesi
Türk Tabipleri Birliği ve ilgili
uzmanlık derneklerinin yetkili
olduğu kurullarca belirlenmelidir.
7. Hekime yönelik şiddet ve
“mobbing”, hekimleri intihara
sürüklemekte, hekim cinayetlerine
sebep olmaktadır. Sağlık
çalışanlarına yönelik şiddete
“dur” demek için caydırıcı yasal
düzenlemeler yapılmalıdır.

5
TTB-UDEK-Asistan ve Genç Uzman
Hekimler Çalışma Grubu tarafından
hzırlanmıştır.
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8. Uygulanan “popülist” sağlık
politikaları hastayı hekime karşı
kışkırtmaktadır, SABİM’de buna
aracılık etmektedir. Hastaneye
gelen SABİM şikâyetleri
yönetimden bağımsız bir şekilde
ön incelemeden geçirilmelidir.
9.

Uzun çalışma saatleri devam
etmekte, nöbet sonrası izin hakkı
verilmemekte, emeğin ücret
olarak karşılığı alınamamaktadır.
Bu koşulların düzeltilmesi
için 2013’de İzmir’de ve
Aydın’da asistan hekimler
iş bırakmışlardır. Koşulların
iyileştirilmesi için gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır.

10. Tanımlandığı biçimde geçen
bir grup hekimin mecburi
hizmet yapmaması kabul
edilemez. Zorunlu hizmet yerine
özendirici hizmet yaklaşımı
sağlanmalıdır. Mevcut durumda
atamaların hızla ve istenilen
yerlere yapılması gerekmektedir.
Mükerrer mecburi hizmet
kaldırılmalıdır.
11. Akademisyen olmak isteyen genç
uzmanların önündeki engeller
kaldırılmalıdır.
12. Uzmanlık derneklerinde, asistan
hekim ve genç uzmanlara
yönelik kollar, komisyonlar,
çalışma grupları kurulmalı,
mevcut branşın asistan ve genç
uzman veri tabanı oluşturulmalı,
seçimler yapılarak asistan ve genç
uzman temsiliyeti sağlanmalı
ve TTB-UDEK-AGUH Çalışma
Grubuna bir asistan hekim,
bir genç uzman temsilcisi
gönderilmelidir, AGUH’un
ve AHEK’in eşgüdümü eşit
temsiliyet esasında sağlanmalıdır.
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13. Uzmanlık derneklerinin
yönetim kurullarında, eğitim
temelli alt gruplarında, yeterlik
kurullarında asistan ve genç
uzman temsiliyeti sağlanmalı
ve TTB-UDEK-AGUH Çalışma
Grubu’na düzenli geri bildirim
yapılmalıdır.
Bu ve benzeri durumların ortadan
kaldırılabilmesi için sağlığın alınırsatılır bir “alan” halinden herkes
için eşit ve en üst düzeyde iyilik
halinin sağlandığı bir ortama
dönüştürülmesi elzemdir. Türk
Tabipleri Birliği, TTB-UDEK üyesi
derneklerin de desteğini alarak
bu konuda yapageldiği çalışmaları
sürdürme kararlılığındadır. TTBUDEK üyesi derneklerin değerli
birikim ve çabalarının ülkemiz sağlık
ortamına yansıyan bir yüzünün
uzmanlık eğitimi, yeterlik kurulları
olduğu söylenebilir. Bununla
birlikte, eşgüdümü, ortaklığı, birlikte
hareket etme gücünü, iyi hekimlik
değerlerini koruyan, topluma ulaşma
yollarını geliştiren farklı düzlem
ve amaçla yapılan çalışmaların da
ülkemiz sağlık ortamını geliştirdiği
ve gelecekte de geliştireceği açıktır.
TTB ve TTB-UDEK bu çalışmaların
da desteklenmesi için elinden gelen
katkıyı sağlamalıdır. TTB-UDEK
Çalışma ve Görev Grupları yapılan
ve gelecekte yapılacak olan çalışmalar
için önemli bir “ortak” düzlemdir.

Ek 4. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği’ne göre Tıpta Uzmanlık Ana ve Yan Dalları ile
Eğitim Süreleri6
Ek 4.1. Ana Dallar

6

Ana Dallar

Eğitim Süreleri

1- Acil Tıp

4 yıl

İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 2 yıl

2- Adli Tıp

4 yıl

Patoloji uzmanları için 2 yıl

3- Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi

5 yıl

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
uzmanları için 2 yıl
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi uzmanları için 2 yıl

4- Aile Hekimliği

3 yıl

5- Anatomi

3 yıl

6- Anesteziyoloji ve Reanimasyon

4 yıl

7- Askeri Sağlık Hizmetleri
(Askeri Sağlık Hizmetleri alanındaki ana
dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri
Tıp Akademisinde yapılır ve Türk Silahlı
Kuvvetlerinde geçerli olur)

3 yıl

8- Beyin ve Sinir Cerrahisi

5 yıl

9- Çocuk Cerrahisi

5 yıl

10- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

4 yıl
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları
için
2 yıl

11- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları

4 yıl

12- Deri ve Zührevi Hastalıkları

4 yıl

13- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji

5 yıl

14- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

4 yıl

15- Fizyoloji

3 yıl

16- Genel Cerrahi

5 yıl

17- Göğüs Cerrahisi

5 yıl

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları
için 2 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl

18- Göğüs Hastalıkları

4 yıl

İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl

19- Göz Hastalıkları

4 yıl

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı tabibler
için 3 yıl

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1219.pdf. Erişim:2.12.2013.
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20- Halk Sağlığı

4 yıl

21- Hava ve Uzay Hekimliği

3 yıl

22- Histoloji ve Embriyoloji

3 yıl

23- İç Hastalıkları

4 yıl

24- Kadın Hastalıkları ve Doğum

4 yıl

25- Kalp ve Damar Cerrahisi

5 yıl

Göğüs Cerrahisi uzmanları için 3 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl

26- Kardiyoloji

4 yıl

İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl

27- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

4 yıl

28- Nöroloji

4 yıl

29- Nükleer Tıp

4 yıl

30- Ortopedi ve Travmatoloji

5 yıl

31- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi

5 yıl

32- Radyasyon Onkolojisi

4 yıl

33- Radyoloji

4 yıl

34- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

4 yıl

35- Spor Hekimliği

4 yıl

Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
uzmanları için 2 yıl
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları
için 2 yıl

36- Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 3 yıl
37- Tıbbi Biyokimya

4 yıl

38- Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

3 yıl

39- Tıbbi Farmakoloji

4 yıl

40- Tıbbi Genetik

4 yıl

41- Tıbbi Mikrobiyoloji

4 yıl

42- Tıbbi Patoloji

4 yıl

43- Üroloji

5 yıl
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji uzmanları için 2 yıl

Ek 4.2. Yan Dallar
Yan Dallar
1- Algoloji

Eğitim
Süreleri
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 2 yıl
Nöroloji
2 yıl
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2 yıl
Bağlı Ana Dallar

2- Askeri Psikiyatri
(Yan dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri
Tıp Akademisinde yapılır ve Türk Silahlı
Kuvvetlerinde geçerli olur)

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

2 yıl

3- Cerrahi Onkoloji

Genel Cerrahi

2 yıl

4- Çevre Sağlığı

Halk Sağlığı

2 yıl

5- Çocuk Acil

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

6- Çocuk Endokrinolojisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

7- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

8- Çocuk Gastroenterolojisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

9- Çocuk Genetik Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

10- Çocuk Göğüs Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

11- Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

12- Çocuk İmmünolojisi ve Alerji
Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

13- Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

2 yıl

14- Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

15- Çocuk Metabolizma Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

16- Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

17- Çocuk Nörolojisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

18- Çocuk Radyolojisi

Radyoloji

2 yıl

19- Çocuk Romatolojisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

20- Çocuk Ürolojisi

Üroloji
Çocuk Cerrahisi

3 yıl
3 yıl

21- Çocuk Yoğun Bakımı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

22- El Cerrahisi

Genel Cerrahi
Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi
Ortopedi ve Travmatoloji

2 yıl
2 yıl

23- Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları

İç Hastalıkları

3 yıl

24- Epidemiyoloji

Halk Sağlığı
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji

2 yıl
2 yıl

2 yıl
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25- Gastroenteroloji

İç Hastalıkları

3 yıl

26 - Gastroenteroloji Cerrahisi

Genel Cerrahi

2 yıl

27- Geriatri

İç Hastalıkları

3 yıl

28- Harp Cerrahisi
(Yan dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri
Tıp Akademisinde yapılır ve Türk Silahlı
Kuvvetlerinde geçerli olur)

Genel Cerrahi

2 yıl

29- Hematoloji

İç Hastalıkları

3 yıl

İç Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Halk sağlığı
İç Hastalıkları

3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl

32- Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

3 yıl

33- Klinik Nörofizyoloji

Nöroloji

2 yıl

34- Nefroloji

İç Hastalıkları

3 yıl

35- Neonatoloji

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

36- Perinatoloji

Kadın Hastalıkları ve Doğum

3 yıl

37- Romatoloji

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
İç Hastalıkları

3 yıl
3 yıl

38- Sitopatoloji

Tıbbi Patoloji

2 yıl

39- Temel İmmünoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji

2 yıl
2 yıl

40- Tıbbi Mikoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji

2 yıl

41- Tıbbi Onkoloji

İç Hastalıkları

3 yıl

42- Tıbbi Parazitoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji

2 yıl

43- Tıbbi Viroloji

Tıbbi Mikrobiyoloji

2 yıl

44- Yoğun Bakım

Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji
Nöroloji

3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3 yıl

30- İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları

31- İş ve Meslek Hastalıkları

45- Gelişimsel Pediatri
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3 yıl

Ek 5. Önerilen Başlıca Web Siteleri
Web sitesi adı/konusu

Web sitesi adresi

Türk Tabipleri Birliği

http://www.ttb.org.tr/

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTBUDEK)

http://www.ttb.org.tr/udek/

TTB-UDEK üyesi derneklerin bilgileri

http://www.ttb.org.tr/udek/
index.php?option=com_
wrapper&view=wrapper&Itemid=176

Türk Tabipleri Birliği tarafından
yayınlanmış dokumanlar
Yayınlar

http://www.ttb.org.tr/index.php/Yayin/
yayinlar-80.html

Dünya Tabipleri Birliği

http://www.wma.net/en/10home/index.
html
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