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Bu yönerge, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim 

Konseyi çalışma esaslarının ilgili hükümlerine dayanarak ve bu mevzuatla uyumlu olarak hazırlanmıştır. 

 

           Tanım ve Kısaltmalar: 

 

TOTBİD: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği 

TOTBİD YK: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Yönetim Kurulu 

TOTEK: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi 

TOTEK YK: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi Yönetim Kurulu 

Kitap: İnceleme ve değerlendirme amacı ile sahiplerinin başvurduğu kitapları ifade eder. 

 

            Amaç: 

 

           TOTEK bünyesindeki, Kitap İnceleme ve Değerlendirme çalışma esaslarını tanımlamaktır. Bu iç    

yönerge ile Ortopedi ve Travmatoloji alanında TOTBİD desteği ile çıkarılması istenen kitaplarda, gereken 

standart koşulların sağlanması amaçlanmaktadır.  

 

           Hedefler: 

1. Ortopedi ve Travmatoloji alanında TOTBİD’ in kurumsal kimliğine yakışır, yüksek niteliklerde ve 

uluslararası akademik standartlara uygun kitapların yazılmasını sağlamak ve yönlendirici rol 

oynamak. 

2. Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji alanında yazılması planlanan kitapların TOTBİD-TOTEK 

desteği ile yayınlanmasını sağlamak. 

 

            İşleyiş ve diğer hususlar: 

 

1. Ortopedi ve Travmatoloji alanında güncel, bilimsel ve eğitime katkı sunacak nitelikte olmalıdır. 

2. TOTEK YK tarafından kitap inceleme ve değerlendirme işlemleri tarafsızlık, objektiflik ve 

şeffaflık esas alınarak yapılır. 

3. Başvurusu yapılan kitapların rapor tespitleri 30 gün içerisinde TOTBİD YK’ a sunulur. 

4. Sonuç raporu TOTBİD YK kararı olarak kitap sahiplerine yazı ile iletilir. 

5. Kitap inceleme ve değerlendirme süreci içerisinde, TOTEK kitap sahiplerinden ek bilgi isteyebilir. 

6. Kitap inceleme ve değerlendirme süreci içerisinde, TOTEK YK tarafından kitapta değişiklik ve 

düzenlemeler istenebilir. 

7. İnceleme ve değerlendirme yapılan kitaplardan istenen değişiklik ve düzenlemelerin yapılıp 

yapılmadığı TOTEK YK tarafından incelenir. 

8. Özel bir konudaki kitaplar söz konusu olduğunda ve konu ile ilgili alt branş derneği de varsa, 

gerektiğinde TOTEK bu derneğin görüşünü alabilir. 
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9. Kitap, ulusal alanda konu ile ilgili çalışması veya deneyimi olan yazarları da içermelidir. 

10. Kitabın yazarları içerisinde en az % 30’u belirli bir üniversite veya çalışma bölgesi dışından 

olmalıdır. 

11. Kitap editörlerinden en az biri TOTEK Yeterlik sertifikasına sahip olmalıdır. 

12. Değerlendirme sonucu onay alamayan kitaplar için, başvuru sahipleri gerekli düzeltmeleri yaparak 

yeniden başvurabilirler. 

13. Yayınlanacak olan kitaplardaki dile getirilen görüşler, kitapların bilimsel niteliği, dili ve benzeri 

konulardaki sorumluluk yazarlara aittir. 

14. Bu yönerge kurallarına uygun olarak yayımlanmayan ve yazarı tarafından TOTBİD-TOTEK 

dışında basılmış olan kitapların üzerinde ‘TOTBİD’ ve/veya ‘TOTEK’ ismi ve/veya logosu 

kullanılamaz. 

15. Kitap yazarlarının en az %30’u TOTEK Yeterlik sertifikasına sahip olmalıdır. 

16. Kitap yazarları seçilirken tüm üniversitesi ve eğitim araştırma hastanelerindeki ortopedi 

kliniklerini kapsamaya çalışmalıdır. Her klinikten sadece bir isim yazar olabilir. Aynı kitap içinde 

iki bölümde yazarlık yapılıyorsa ikinci isim olarak yazar olabilir. 

17. Kabul edilen kitap en geç bir yıl içerisinde TOTBİD – TOTEK yönetim kuruluna basılmak üzere 

teslim edilmelidir. Bu sürede hazırlanmayan kitaplara yayın desteği verilmeyecektir. 

18. Kitabın satışı ve dağıtımı tamamen TOTBİD’ e ait olup, farklı kurum, kuruluş ve/veya kişiler 

tarafından TOTBİD’ in yazılı izni ve onayı olmaksızın yapılamaz. 

19. Kitabın elektronik ortamda ve/veya basılı olarak yayınlanması TOTBİD yönetim kurulunun 

kararına bağlıdır. Editör bu konuda başvuru aşamasında bilgilendirilir. 

20. TOTBİD Etik Kurul’u tarafından ceza verilmiş kişiler ceza tarihinden itibaren iki yıl süre ile yazar 

olarak kitap da yer alamazlar. 

21. Başvuru esnasındaki belgelere editör ve tüm yazarların imzalı onay formu eklenmelidir. 

22. Bu yönerge, TOTBİD YK’ nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

 


