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YAZARLARA BİLGİ
1. TOTBİD Dergisi, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’nin yayın organıdır.
2. Dergi, Ortopedi ve Travmatoloji alanında derlemeleri Türkçe yayımlar.
3. Dergi 2 ayda bir yayımlanır ve 6 sayıda bir cilt
tamamlanır.
4. Yazılarda bildirilen görüşler ve sonuçlar yazarlara aittir. Dergide yayımlanan yazıların her
türlü sorumluluğu (etik, bilimsel, yasal, vb.)
yazarlara aittir. Dergide yayımlanan makaleler TOTBİD’in resmi görüşünü temsil etmez.
Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların telif
hakları TOTBİD Dergisi’ne aittir.
5. Derlemelerin TOTBİD’in Çekirdek Eğitim
Programı ve Eğitim Konseyinin (TOTEK) belirlediği “100 Temel Seminer Konusu” ile ilintili
olması tercih nedenidir.

içeriğini kapsamalıdır. İngilizce özet başlık
içermelidir. Özetlere anahtar sözcükler eklenmelidir.
Metin: Yazılırken literatür gözden geçirilmeli
ve konuyla ilgili önemli makalelerin kapsandığından emin olunmalıdır. Yazarların kişisel
deneyimlerini orijinal çizim ve resimlerle aktarmaları önemli ve yol göstericidir.
Kaynaklar: Metin içinde geçiş sırasına göre
numaralandırılmalıdır. Yayımlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler kaynak olarak
gösterilemez. Gerekli olmadıkça 30’dan fazla kaynak gösterilmemelidir. Kaynak kontrolü
önem taşımaktadır ve yazarlardan herhangi bir kaynağın tamamının temini istenebilir.
Kaynaklar şu şekilde düzenlenmelidir:

6. Yazının hazırlanması: Bu derginin yazım kuralları, Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals - International Committee of
Medical Journal Editors (http://www.icmje.
org) ile uyumludur.

Süreli yayından makale: Tüm yazarların soyadı, isim baş harfleri, makalenin adı, derginin Indeks Medicus’a göre kısaltılmış adı veya
tam başlığı, yıl, cilt sayısı ve ilk ve son sayfa
numaraları (Örnek: Ramirez N, Johnston CE,
Browne RH. The prevalence of back pain in
children who have idiopathic scoliosis. J Bone
Joint Surg Am 1997;79(3):364–8.).

Yazı standart Word dosyasında, çift satır aralıklı olarak, kenarlarda en az 2,5 cm boşluk
kalacak şekilde yazılmalıdır. Başlık sayfasından itibaren sayfalar numaralandırılmalıdır.
Yazının her bölümü yeni bir sayfadan başlamalı ve şu sırayla olmalıdır: başlık sayfası,
özet, metin, teşekkür, kaynaklar, tablo ve başlıkları, şekil altyazıları.

Kitaptan bir bölüm: Tüm yazarların soyadı,
isim baş harfleri, bölümün adı, editörlerin adı,
kitabın adı, basım yeri, basımevi, yıl, bölüme
ait ilk ve son sayfa numaraları (Örnek: Milford
L. Dislocations and ligamentous injuries. In:
Crenshaw AH, editor. Campbell’s operative
orthopaedics. St. Louis: CV Mosby; 1987. p.
241-57.).

Başlık sayfaları: İki başlık sayfası hazırlanması gerekmektedir. İlki, a) metnin özlü ve
açıklayıcı bir başlığını, b) 35 harfi geçmeyen
kısa başlığını, c) tüm yazarların tam isimleri,
akademik ve kurumsal ünvanlarını, d) çalışmanın yapıldığı kliniğin veya kurumun adını,
e) sorumlu yazarın adresi, telefonu, faks numarası ve e-posta adresini içermelidir. Danışmanlara iletilecek olan diğer başlık sayfası
sadece metnin özlü ve açıklayıcı başlığını
bulundurmalı, yazarlar ve kurumları hakkında
bilgi içermemelidir.

Kitap: Tüm yazarların soyadı, isim baş harfleri, kitabın adı, baskısı, basım yeri, basımevi,
yıl (Örnek: Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment. 2nd ed. London: S.
Paul; 1986.).

Özet: İkinci sayfa Türkçe ve İngilizce olarak
200 kelimeyi aşmamalıdır ve alt başlıksız (bütün) olmalıdır. Özet, çalışmanın amacını ve

7. Tablolar: Yazıda geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, her tablonun aynı sayfa üstünde bir başlığı olmalı; tablo içeriğinde derginin
sayfa boyutu göz önüne alınmalıdır.
Resim ve şekiller: Orijinal olmalı, özenle çizilmeli veya yüksek çözünürlükte fotoğraflanmalıdır.
8. Yazılar elektronik posta ile totbid@totbid.org.tr
adresine iletilmelidir.
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DERNEK BAŞKANINDAN...
Değerli Meslektaşlarım,
Derneklerimizin görevlerinin başında eğitim geliyor. Genelde, yönetim birimlerinde yer alan kişiler olarak, bu
misyonumuzu yeterince yerine getirebiliyor muyuz, daha fazla neler yapabiliriz diye kendimizi sorgularız.
Bu, eğiticilik tarafından bakış açısı. Oysa eğitim, tek taraflı bir etkinlik değil, eğitici ve eğitilen (katılımcı) arasında
etkileşim sonucunda ortaya çıkan bir eylem. Katılımcıların da bu eylemin başarısında rolleri var ve kendilerini
sorgulamalılar.
Hemen şunu belirteyim, eğiticilik ve katılımcılığı (eğitim alan) mutlak iki ayrı kavram ve sınıf olarak
düşünmüyorum; değişken ve dinamik kavramlar. Yani bir toplantıda eğitici konumundaki birisi, başka bir
toplantıda katılımcı olarak yer alıyor olabilir. Bu konumlar unvan ve kıdemden de bağımsızdır. Yaşam boyu eğitim
ve öğrenme herkes için geçerli olan bir gerekliliktir.
Geçen hafta TOTBİD’in deprem ile ilgili bir sanal toplantısı oldu. Afet tıbbı ortopedi ve travmatoloji alanında
eğitimin biraz geri planda kalmış olan bir konusu. Sadece depremi değil, geniş kitleleri ilgilendiren başka olayları
da içeriyor. Alanımızdan meslektaşlarımız yanında, uluslararası çalışmaları ile çok değerli bir nefrolog bilim insanı
ve ayrıca hepimizin yakından tanıdığı sahada çok etkili bir afet uzmanı ile sanıyorum konu bir toplantıda ilk kez
camiamızda bu boyutta ele alındı. Deprem yaralanmalarına yaklaşımda çok sayıda kritik ipuçları dile getirildi.
Böylesi yararlı ve doyurucu bir toplantıda kaç katılımcı vardı dersiniz? 200. Sayısı dört bini geçen bir meslek grubu
için üzücü. Ülkemizdeki deprem gerçeği pek çok otorite tarafından sürekli vurgulanırken böyle düşük bir rakam
kayda değer.
TOTBİD olarak mesleki becerilerin aktarımı yanında bir birey olarak içinde bulunduğumuz koşulları irdeleyen ve
çözüm yolları öneren toplantılara da önem vermekteyiz. Bu bağlamda yakın zamanda Türkiye Psikiyatri Derneğinin
katkılarıyla bir toplantı düzenledik; katılım 60 civarında oldu ve yarısı psikiyatri alanından meslektaşlarımızdı.
Bu tablodan sevindirici bir nokta da çıkarabiliriz aslında: Sağlık çalışanları tükeniyoruz diye çığlık atarken, bizim
üyelerimiz tükenmemiş. Hatta sürecin daha uzayacağı göz önüne alındığında da tükenmeyi düşünmüyorlar. Bu
sevindirici.
Yine yakın zamanda sık sık dikkatinize sunduğum ve sizlerin de çok tepki gösterdiğiniz konuyu, tanıtım kuralları
aykırılıkları konusunu ele alan toplantımızı gerçekleştirdik. Sağlık Hukuku Kurulumuz tarafından düzenlenen bu
toplantımıza da katılım ancak 70 civarında oldu.
Ben mi kötümserim bilmiyorum ama bir motivasyon sorunu yaşıyoruz diye düşünüyorum. Ne yapalım koşullar
böyle zorluyor demek fazla kolaycılık olur. Mesleğimize ve birbirimize olan ilgimizi nasıl arttırabiliriz diye
düşünmemizde yarar var.
TOTBİD Dergisi 2021 / 1. sayısının konusu “Patent ve Faydalı Model, Yerli Tasarımlar”. Editörümüz Dr. İrfan
Esenkaya’nın düşündüğü harika bir konu daha. Daha önce bu denli incelenmemiş bir konu. Kendisine ve konuk
editörler Dr. Fuat Akpınar ve Dr. Oğuz Poyanlı’ya çok teşekkür ederiz. Doğrudan mesleki becerimize değinmeyen
bir konu. Umarım ilgi eksikliğine kurban olmaz. Konu çok önemli ve takdiri hak ediyor.
İyi okumalar dilerim.
Saygılarımla,
Dr. Halit Pınar
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EDİTÖRDEN...
Sayın Meslektaşlarım,
TOTBİD Dergisi’nin Değerli Okurları,
“Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar
buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
*
Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname ve İhtira Beratı Kanunu’ndan Sınai Mülkiyet
Kanunu’na: 1871 tarihli “Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname” ve 1879 tarihli «İhtira
Beratı Kanunu” marka ve patent konularında ülkemizdeki yasal korumanın temelini teşkil etmektedir. Zaman
içinde oluşan yasal boşluğu gidermek, daha etkin işleyen bir sınai mülkiyet sistemine geçmek, özellikle patent,
faydalı model ve tasarımlarda niteliği artırmak amacıyla hazırlanan ve 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren
“6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu” ile marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretler için ayrı ayrı düzenlenen Kanun
Hükmünde Kararnameler tek çatı altında toplanmıştır.
(https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/History)
*
Patent ve Faydalı Model (Buluş belgesi): Sınırlı bir süre ve yer için patent ve/veya faydalı model sahibine,
üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini
engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır. Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve aşağıdaki
tabloda belirtilen süreler boyunca koruma devam eder. Patentlenebilirlik kriterleri; yenilik, buluş basamağı ve
sanayiye uygulanabilirliktir.
(https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/5CB2BEFF-2FF3-400D-B404-E1416273172A.pdf)
*
Teknolojik yeniliklerin, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) (https://www.tubitak.gov.tr/) çalışmaları ve akademinin
itici gücüyle sanayiye aktarılması bilimsel bir gerekliliktir. Bilim alanımız olan ortopedi ve travmatoloji
pratiğinde teknolojinin güncel yeniliklerini uygulama açısından bizler oldukça şanslıyız. Yenilikleri uygulamanın
yanı sıra, karşılaştığımız teknik sorunlara teknik bir çözüm getirebilecek akademik çalışma ve araştırmalarımız
ile patent ve faydalı model havuzuna katkıda bulunabiliriz.
*
Yerli veya yabancı (ulusal – uluslararası) faydalı model ve patent belgelerine genelde ulaşabilmek mümkündür.
Yol gösterici olması bakımından;
Türk Patent ve Marka Kurumu: Aşağıdaki basamaklar izlenerek Türk Patent ve Marka Kurumu’nun bağlantı
sayfasındaki mevcut patent ve faydalı modellere serbest olarak ulaşmak mümkündür:
-

https://portal.turkpatent.gov.tr/anonim/arastirma/patent/detayli
Detaylı arama sayfası: Buluş başlığı, başvuru sahibi, başvuru numarası, buluş sahibi isimleri ya da
diğer özellikleri girerek ilgili patent ya da faydalı model bilgisine ulaşmak mümkün.
“Arama sonucu tablosu” sayfasında da “detay” ya da “resim” kutuları açıldığında patent dosta bilgilerine
ulaşılmaktadır.
Bu sayfada da “dokümanlar” veya diğer kutular açıldığında patent ya da faydalı model içeriğine
ulaşmak mümkündür.

Avrupa Patent Ofisi (Espacenet): “https://worldwide.espacenet.com/” adresinden ulaşılabilen Avrupa Patent Ofisi
sayfasından 120 milyonun üzerindeki patent dokümanına ulaşmanın mümkün olduğu belirtilmiştir.
Dünya Patent Bilgileri (Google Patents): “https://patents.google.com/” adresinden de Dünya patent bilgilerine
ulaşmak mümkündür.
*
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Buluşun kayda geçirilerek resmiyet kazandığı patent ya da faydalı model belgeleri; özet, istemler, tarifname,
teknik alan, buluşun amacı, şekiller ve açıklamaları, verilen referans numaralarının açıklamaları ve buluşun
detaylı açıklaması gibi bölümlerden oluşmaktadır. Bireysel başvuruda bulunabileceği gibi patent bürolarından
profesyonel destek alınabilir.
Buluşu gerçekleştirirken, gerek buluşun prototipini (öncü modellerini) yaptırırken gerekse son üretim
aşamasında sanayi ile ortak çalışmamız gerekebilmektedir. Aslında yapılan, karşılaşılan problemi güncel
teknolojinin imkânlarından yararlanarak çözmeye yönelik bir araştırma olduğu için, sanayi ile ortak çalışmak
önemlidir.
Patent ya da faydalı model belgelerinde;
Patent /Faydalı model belgesi sahibi (Başvuru sahibi)
Buluşu yapan (Buluş sahibi)
bölümleri vardır. Genelde, destekleyici firma ya da sanayi bölümü “Patent /Faydalı model belgesi sahibi (Başvuru
sahibi)” kısmında tek başlarına kendileri yer almak isteyebilirler. Buluş sahibinin de (bizlerin) mutlaka bu
bölümde yer alması ileride doğabilecek anlaşmazlıkların önüne geçebilmek açısından önemlidir.
*
Bu sayıda “Patent ve Faydalı Model, Yerli Tasarımlar” konusunu ele alarak ilk beş makalede genel bilgiler vermeyi,
diğer 23 makalede ise ortak haberleşme ağımız olan “turk-ortopedi@googlegroups.com” aracılığı ile yaptığımız
çağrılar sonrası sizlerden bize ulaşan yerli tasarım patent ve faydalı modelleri ele aldık. Patent veya faydalı
model belgelerindeki yazım dilini değiştirmemeye özen gösterdik. Elinizdeki sayıyı okurken, sizleri de patent
ve faydalı model dünyasına dâhil edebilmek anlamında, günlük yaşantımızda alışık olmadığımız “tahrik vidası,
yatak elemanı, yataklanmış, plaka, destek çenesi ve mengene vasıtası” benzeri teknik terimler ile buluşlara ait teknik
çizimleri üzerlerindeki referans numaralarıyla aslına bağlı kalınarak kullanıldı.
*
Bu sayının planlanması ve oluşturulmasındaki katkılarından dolayı, davetli sayı editörlerimiz Prof. Dr. Fuat
Akpınar ve Prof. Dr. Oğuz Poyanlı’ya, bilgi, birikim ve deneyimlerini bizlerle paylaşan yazarlara çalışma ekibim
adına teşekkür eder, keyifli okumalar dilerim.
*
Bu sayıda sizlerle paylaştığımız 23 buluş dışında, ortopedi ve travmatoloji alanında ülkemizde çok daha fazla
sayıda buluş olduğunu biliyoruz. İçimizde zaten mevcut olan yenilikçi buluş ve yaratıcılık potansiyelini harekete
geçirebilir isek, bu sayı amacına ulaşacağı gibi gelecek yıllarda daha fazla yerli tasarımla yeni sayılar yapabilme
şansımız olacaktır.
*
Koronavirüs pandemisinin alevlendiği bu dönemde aramızdan ayrılan meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet,
yakınlarına sabır ve başsağlığı, bu hastalığa yakalananlara acil şifalar dilerim.
*
2021’in sizlere ve yakınlarınıza hastalıklardan uzak, sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu günler getirmesini
dilerim.
En içten saygılarımla.
Prof. Dr. İrfan Esenkaya
TOTBİD Dergisi Editörü
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DAVETLİ SAYI EDİTÖRÜNDEN...
Değerli Meslektaşlarımız,
Asistanlığa başladığımız ilk hafta servis şefimiz bizimle sohbet ederken, “Bakın çocuklar her ortopedi
ve travmatoloji uzmanının kendine göre kimsenin bilmediği bir icadı, bir fikri vardır. Ancak çok azı bu
fikrin peşine koşup bunu gerçekleştirmek için uğraşır. Nadiren birkaçı bunu endüstriyel bir değer haline
sokup, patentini alabilir” demişti. O zamana kadar patentin kelime anlamını biliyor, ancak Ortopedi ve
Travmatolojide ne işe yaradığını, nasıl alındığını, alınsa da ne faydası olduğunu açıkçası hiç bilmiyorduk.
1990-2000 yılları arası, özellikle ortopedi ve travmatoloji alanında Türkiye’de çok hızlı gelişmelerin
olduğu, endüstrinin de dışa açılması ile dünyada olan birçok gelişmelerin aynı anda ülkemizde takip
edilebildiği bir dönem olmuştur. Biz de asistanlığımız boyunca ve uzmanlığımızın ilk yıllarında ortopedi
ve travmatoloji alanında ne kadar çok yeni implantın ortaya çıktığını, çoğu yurt dışı kaynaklı olan bu
implant ve aletlerin de ülkemizde de yapılmaya çalışıldığına tanıklık etme fırsatı bulduk. İmplantları
kullandıkça, cihazları gördükçe hocamızın dediği gibi bizim de kendimize göre fikirlerimiz oluşmaya
başladı. Bu fikirleri hayata geçirip patentini alıp endüstriyel bir katma değer yaratma hevesimiz, ilk önce
o zamanda devlet memuru olarak patent alsak ta bundan finansal anlamda fayda sağlayamayacağımız
gerçeğiyle sarsıldı. Birkaç meslektaşımızın beraber çalışarak bir noktaya getirdikleri bir tasarımın daha
sonra tek bir kişinin üzerinde sonuçlandığını duyunca patent alma sürecinin hukuki ve etik parçalarının da
olduğunu, bu uzun ve meşakkatli sürecin çok ciddi anlaşma ve kayıtlarla yapılması gerektiğini keşfettik.
Patentini ya da faydalı modelini aldığınız katma değer getirisi olan implantların üretimi sırasında da
resmi bir anlaşma olmadığı için üretici firma tarafından mağdur konuma düşürülen ve aralarında hukuki
sürecin sürmekte olduğu meslektaşlarımızın da olduğunu biliyoruz.
Ortopedi ve travmatoloji implant ve cihaz deryasında ülkemizden de son yıllarda giderek artan oranda
patent ve faydalı modellerin alınabildiğini bunların yurt içi ve yurt dışında katma değer üretebildiğini
görmek hepimiz açısından gurur verici bir durumdur. Bu yüzden davetli editör olarak görev verildiğinde
her yaştan meslektaşımızın yukarıda bahsettiğimiz olumsuzlukları yaşamaması ve bu konularda bilgi
sahibi olabilmesi için, özellikle patent alma sürecinin yanında etik ve hukuki konuların da üzerinde
durmaya çalıştık. Devlet memurlarının artık daha rahat bu sürecin içinde yer alabildiği, üniversitelerin
artık üretici firma ve buluş sahipleri ile beraber olabildiği gerçeğini vurgulamaya çalıştık. Ülkemize katkı
sağlayan buluş sahibi birçok meslektaşımızdan ancak bir kısmının buluşlarını paylaşabilme mutluluğunu
yaşadık.
Önümüzdeki süreçte ülkemizde çok daha fazla sayıda patent ve faydalı modellerin alınması umuduyla
bu sayının çıkmasına destek olan yönetim kurulu başkanımız Sn. Prof. Dr. Halit Pınar şahsında tüm
TOTBİD yönetim kuruluna, TOTBİD Dergisi editörü ve bu sayının fikir babası Prof. Dr. İrfan Esenkaya’ya,
bu sayıya tüm anlamını yükleyen değerli yazar, hukukçu ve buluş sahiplerine ayrı ayrı teşekkür eder,
saygılarımızı sunarız.
Prof. Dr. Fuat Akpınar							
Davetli Editör								

Prof. Dr. Oğuz Şükrü Poyanlı
Davetli Editör

