
TEMEL BİLİMLER VE ARAŞTIRMA OKULU (TBAO) YÖNERGESİ 

 

 

I. GENEL ESASLAR 

 

Konu 

Madde 1. Bu Yönerge, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Tüzüğü’nün 15. Maddesi uyarınca, 

Türkiye’de “Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi ve Hekimliğinin” kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim 

birimlerinin kendi aralarındaki standardizasyonunun sağlanması amacıyla Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği 

Derneği’nin bir alt çalışma grubu olarak oluşturulan “Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)” 

adlı kurulun görev ve yetkisinde olan Temel Bilimler ve Araştırma Okulu (TBAO)'nun amaç, oluşma şekli ve 

çalışma ilkelerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 2. İşbu yönergede geçen; 

a) TOTBİD; Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ni, 

b) TOTEK; Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi’ni, 

c) TBAO; Temel Bilimler ve Araştırma Okulu'nu  

d) Başkan; Temel Bilimler ve Araştırma Okulu Başkanı'nı 

e) Eğitici; Temel Bilimler Araştırma Okulu'nda ders vermek üzere davet edilmiş uzman kişiyi 

f) Uzmanlık Öğrencisi; Üniversitelerin Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dallarında ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve 

Araştırma Hastaneleri'nin Ortopedi ve Travmatoloji Kliniklerinde mesleki eğitimini sürdürmekte olan uzmanlık 

öğrencilerini tanımlar. 

 

 

II. KURULUŞ AMAÇ, ÇALIŞMA BİÇİM VE İLKELERİ 

 

Amaçlar 

Madde 3. TBAO’nun amaçları: 

 

3.1. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitiminin düzeyini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak, 

uzmanlık öğrencilerinin temel bilimler ve araştırma konularında alt yapılarının geliştirmek ve eğitmek; 

 

Çalışma Biçim ve İlkeleri 

Madde 4. TBAO kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için; 

4.1. TBAO yıllık eğitim programının ortasında Şubat veya Mart ayında yılda bir kez yapılır. 

4.2. Tüm ülkede eğitim faaliyetini yaymak amacıyla farklı bölge ve illerde olmak üzere yapılır. 

4.3.  TBAO'nu yapılacağı il için Ortopedi ve Travmatoloji Eğitiminin verildiği Üniversitenin olduğu aday iller 

TOTEK yönetim kuruluna dilekçe ile başvurur. 

4.4.  İki yıl sonraki ilin seçimi, o yılki TBAO sırasında yapılan TOTBİD-TOTEK ortak yönetim Kurulu toplantısı 

sırasında başvuran adaylar arasından yapılır. 



4.5. Aday illerin TBAO'na katılımcıların ağırlanması ve eğitim verilecek tesisler açısından alt yapısının yeterli 

olması, tüm ülkeden gelecek uzmanlık öğrencilerinin ulaşımında zorluk olmaması gereklidir. 

4.6. TBAO'na katılacak uzmanlık öğrencilerinin yol ücretleri ve konaklamaları TOTBİD tarafından karşılanır. 

 

 III. TBAO BAŞKANI ve EĞİTİCİLERİ 

TBAO BAŞKANI 

Madde 5. TBAO Başkanlığı görevi dört yıldır. Başkan, TOTEK Yönetim Kurulu tarafından seçilerek TOTBİD 

Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Yeni başkanın seçimi, halihazır başkanın düzenlediği 3. Temel Bilimler ve 

Araştırma okulu sırasında yapılan TOTBİD-TOTEK ortak yönetim kurulu sırasında yapılır.  Yeni seçilen başkan, 

halihazır başkanın düzenlediği dördüncü TBAO sırasında son okul organizasyonuna eşlik eder. 

 

TBAO Eğiticileri; 

Madde 6. 1. TBAO Eğiticileri TOTEK Belgesi’ne sahip TOTBİD üyesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları 

arasından seçilir. Bu özellikleri içermeyen, konusunda derin bilgiye sahip bilim insanları istisna oluşturabilir.  

6.2. TBAO' nun yapıldığı il ve eğitim kurumlarında temel bilimler konusunda eğitici desteği alınır. 

6.3. TBAO, Ülkenin Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki "eğiticilerinin eğitimi" için de bir ortam oluşturur. Her 

okulda belli oranda genç eğitici, Türkiye'nin Ortopedi ve Travmatoloji Eğitici kadrosuna hazırlanmak üzere 

görevlendirilir. 

6.4. Eğiticilerden sunumları sırasında konuları ile ilgili soru hazırlamaları ve öğrencilere sormaları istenir. 

Eğiticiler tarafından hazırlanan bu sorular daha sonra TOTEK'in soru bankalarına eklenir ve UEGS, yeterlik 

sınavında kullanılır.  

 

 

TBAO Müfredatı 

Madde 7.1. TBAO müfredatı temel bilimler ve araştırma konularını içerir. Amaç uzmanlık öğrencilerinin temel 

bilimler açısından eğitimini sağlamak ve varolan bilgilerini gözden geçirmektir. Bu amaçla yeniliklere göre 

güncellenen yerli ve yabancı kaynaklar başvuru kitabı olarak belirlenir. Başvurulacak kitabın seçimi için TOTEK 

Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Madde 7.2. TBAO'da anlatılanlar video olarak kaydedilir. TOTEK eğitim materyali olarak arşivlenir ve TOTEK 

internet sayfasından yayınlanır. 

 

 

TBAO Öğrencileri; 

Madde 8.  Öğrencilerin seçimi, 

8.1. Türkiye'de Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimi verilen tüm Anabilim Dalı Başkanı ve Eğitim Araştırma 

Hastanesi sorumlularından her beş uzmanlık öğrencisi  başına bir öğrenci talep edilir. Okulun yapıldığı yerin 

altyapısı ve TOTBİD'in belirlediği tahmini bütçeye göre öğrenci sayısı en az 110 en fazla 150 olarak belirlenir. 

8.2. Toplantı tarihinden üç ay önce, Turk_orthopod'dan, TOTEK web sayfasından duyuru yapılır. Ayrıca uzmanlık 

eğitimi verilen tüm Anabilim Dalı Başkanı ve Eğitim Araştırma Hastanesi sorumlularına bilgilendirme yapılarak 

katılacak uzmanlık öğrencilerinin isimleri istenir. Kişisel başvurular kabul edilmez. 

8.3. Katılacak öğrencilerin TOTBİD'e aday üye olması zorunludur. 



8.4. Katılacak öğrencilerin ulaşım ve konaklama, eğitim yerinin organizasyonu TOTBİD sekreteryası tarafından 

yapılır. Şahsi araçları ile gelen öğrencilerin yakıt ücretleri karşılanmaz.  

 

TBAO Sosyal Yönü 

Madde 9.  

TBAO temel bilimler ve araştırma eğitiminin yanı sıra sosyal yönü de vardır. Okulun yapıldığı il ile ilgili sosyal, 

tarihi, kültürel içerikli gezi düzenlenir. Yine bu amaçla müfredatta bir konferans bulunur. 

 

IV. SERTİFİKASYONLAR 

Madde 10. Eğitim alan uzmanlık öğrencilerinin derslere katılımı zorunludur. Uzmanlık öğrencisi katılacağına ve 

derse devam edeceğine dair taahhütname imzalar. Derslere katılımda eksikliği olan ve programa uymayan 

öğrencilere sertifika verilmez. Bu durum uzmanlık öğrencisinin Anabilim Dalı Başkanı veya Klinik Eğitim 

Sorumlusuna TOTBİD yoluyla bildirilir.   

 

  

Yürürlük Tarihi 

Madde 19. İşbu yönerge 04.03.2017 tarihli TOTBİD – TOTEK – TOAK – AGUH Ortak Yönetim Kurulu 

toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 
 


