TOTBİD EŞGÜDÜM KURULU
YÖNERGESİ

Doküman No
Tarih
Rev.
Rev. Tarihi

: YNG.DER.19
: 29.09.2013
:
:

1. Amaç:
TOTBİD Eşgüdüm Kurulu’nun amacı; TOTBİD ve TOTBİD bünyesindeki şube, konsey ve kurulların ile
ortopedi ve travmatoloji alanındaki diğer derneklerin eşgüdümünün sağlanmasıdır. Eşgüdüm sağlanması
amaçlanan başlıca konular şunlardır:
a) Sağlık Bakanlığı, SGK ve diğer resmi kurumlar ile ilişkiler
b) Ülkemizdeki diğer uzmanlık dernekleriyle ve TTB başta olmak üzere sağlık alanındaki diğer birlik,
dernek, federasyon ve sendikalarla
c) Yurtdışı dernek ve federasyonlar ile ilişkiler
d) Ortopedi ve travmatoloji branşı dışındaki diğer uzmanlık dernekleri ile ilişkiler
e)
f)
g)
h)

Dernek ve şubelerin eğitim ve araştırma programları
Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongrelerine sağlanacak bilimsel katkı
Ortopedi ve travmatoloji alanındaki diğer kongre, kurs ve toplantıların düzeni
Dernek, şube, konsey ve kurulların yukarıdaki maddeler dışındaki konulardaki karşılıklı ilişkileri

2. TOTBİD Eşgüdüm Kurulu’nda temsilcileri yer alan dernek, şube, konsey ve kurullar:
a) Dernekler:
TOTBİD, TOTDER, Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği, AO Mezunları Derneği, Ekstremite
Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama ve Geliştirme Derneği, Kalça Diz Artroplasti
Derneği, Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği, Pediatrik Ortopedi Derneği, Türk El ve Üst
Ekstremite Cerrahisi Derneği, Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği, Türk Omurga Derneği,
Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
b) Şubeler:
TOTBİD Altındağ (Ortopedik Travma) Şubesi, TOTBİD Ankara (Spor Travmatolojisi) Şubesi,
TOTBİD İstanbul (Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri) Şubesi, TOTBİD Keçiören (Çocuk
Ortopedisi) Şubesi, TOTBİD Üsküdar (Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi) Şubesi
c) Konsey ve kurullar:
TOTEK, TOAK, TOTBİD-AGUH Konseyi, TOTBİD Omurga Çalışma Grubu, TOTBİD İmplant
ve SUT Kurulu, TOTBİD Ortopedi ve Travmatoloji İşlem Kodları ve Katsayı Belirleme Kurulu
3. Kurul Üyeleri:
a) Amaç maddesinde belirtilen dernek, şube, konsey veya kurulların yönetim ya da yürütme kurullarından
seçilen birer temsilci TOTBİD Eşgüdüm Kurulu’nda görevlendirilir. Bu kurulda TOTBİD Temsilcisi
olarak TOTBİD Başkanı yer alır.
b) Her yönetim ya da yürütme kurulu TOTBİD Eşgüdüm Kurulu’nda yer alacak temsilcisini kendisi
belirler ve TOTBİD’e bildirir.
c) Kurul üyeliğine atanacak bu temsilcilerin TOTBİD üyesi ya da aday üyesi olması gereklidir. TOTBİD
Hazırlayan
İdari Direktör

Onaylayan
Genel Sekreter

TOTBİD EŞGÜDÜM KURULU
YÖNERGESİ

Doküman No
Tarih
Rev.
Rev. Tarihi

: YNG.DER.19
: 29.09.2013
:
:

Eşgüdüm Kurulundaki temsilcisi yönetim kurulu başkanı olmayan dernek ve şubelerin yönetim kurulu
başkanlarının da kurul toplantılarına katılma hakları vardır.
d) Yönetim ya da yürütme kurulu üyeliği sona eren temsilcilerin TOTBİD Eşgüdüm Kurulu üyelikleri de
kendiliğinden sonlanır ve yerlerine 3a, 3b ve 3c maddelerinde belirtilen esaslara göre yeni temsilci
atanır.
e) Kapanan dernek ve şubelerin temsilcilerinin TOTBİD Eşgüdüm Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.
f) Yeni kurulan dernek, şube, konsey ya da kurulların TOTBİD Eşgüdüm Kurulu’nda temsil edilmek için
TOTBİD’e başvurmaları gereklidir. TOTBİD Yönetim Kurulu’nun onaylaması halinde bu temsil
gerçekleşir.
4. Kurul Başkanı:
TOTBİD Yönetim Kurulu’nun başkanı, TOTBİD Eşgüdüm Kurulu’nun da başkanıdır.
5. Çalışma Usul ve Esasları:
a) Kurul Başkanı alınan kararların takibinden ve kontrolünden sorumludur.
b) TOTBİD Eşgüdüm Kurulu, başkanın çağrısı ile gerekli durumlarda (yılda en az iki kez) toplanır. Kurul
başkanının gerekli gördüğü durumlarda toplantıya gündemdeki konularla ilgili olarak kurul üyeleri
dışında kişiler de davet edilebilir.
c) Kurul Başkanı, kurul çalışmalarını TOTBİD Yönetim Kuruluna ve TOTBİD Eşgüdüm Kurulu’nda yer
alan tüm kurumların yönetim kurullarına yılda iki kez raporlar. Kurul kararları alınırken tüm
temsilcilerin görüşleri alınır, ancak sadece derneklerin ve TOTBİD şubelerinin temsilcilerinin oy
hakları vardır. Kurul kararları tavsiye niteliğinde olup, ilgili dernek, şube ve kurulların yönetim
kurullarında ve TOTBİD yönetim kurulunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
d) Kurul çalışma ve toplantılarının koordinasyonu ve yazışmaları, TOTBİD Genel Merkez personeli
katkılarıyla yürütülür.
e) Mazeretsiz olarak üst üste 2 kere kurul toplantısına katılmayanlar üyelikten çıkmış sayılır. İlgili dernek
veya şubeden yeni bir temsilci görevlendirmesi istenir.
f) Toplantıya katılan üyelerin ve toplantıların masrafları TOTBİD tarafından karşılanır.
g) Kurul üyeleri gönüllülük esasına göre çalışır, ayrıca bir ücret ödenmez.
h) TOTBİD Eşgüdüm Kurulu, TOTBİD tarafından her yıl ya da iki yılda bir düzenlenecek olan Ortopedi
ve Travmatoloji Dernekleri Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı’nın gündemini hazırlamak ve TOTBİD
Yönetim Kurulu’na sunmakla yükümlüdür. Bu toplantıya TOTBİD Eşgüdüm Kurulu’nda yer alan diğer
yapıların yönetim ya da yürütme kurullarının tüm üyeleri ve TOTBİD önceki başkanları da davet
edilirler.
6. Yürürlük Tarihi
İşbu yönerge TOTBİD Yönetim Kurulu’nun 29.09.2013 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
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