
EŞ GÜDÜM KURULU EK 
PROTOKOLÜ 

 

Aşağıda imzaları bulunan Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık dalı ile ilgili dernekler ilk olarak 
2013 yılında imzalanmış olan protokole ilave olarak 1 Kasım 2015 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere; iş birliğini ve temel hedefleri gerçekleştirmeyi en üst düzeyde sağlayabilmek ve 
verimliliği arttırmak amacıyla işbu ek protokolü uygun bulduklarını beyan ederler. 

 
1. Türk Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarının üye olduğu eş güdüme dahil tüm 

dernekler gerçekleştirilen Eş Güdüm Kurulu Toplantılarında yeni belirlenmiş olan 
kongre koşullarına uyum sağlamak; katılımcılar ve sponsorlar için kongrelerin 
verimliliğini arttırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla TOTBİD (Türk Ortopedi ve 
Travmatoloji Birliği Derneği) tarafından düzenlenen Ulusal Türk Ortopedi ve 
Travmatoloji Kongresi dışındaki ulusal kongre ve/veya buluşmalarını sadece iki yılda 
bir yapmayı temel prensip olarak benimserler. 

2. Tüm dernekler, kongre düzenini Ek 1’de belirtilen takvime göre planlamayı; 
düzenleyecekleri ulusal kongrelerinin (İstanbul Buluşması dahil) tarihlerini en geç bir 
yıl öncesinden TOTBİD Kongre Takvimi Sorumlusu ile paylaşmayı kabul ederler. 

3. Eş Güdüme dahil dernekler, 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) TOTBİD tarafından 
düzenlenecek Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongreleri içindeki bilimsel 
programlarını kendilerine verilen salon ve sürelerde, TOTBİD KDK (Kongre Düzenleme 
Kurulu) ile eş güdüm içinde hazırlayacaklardır. 

4. Eş Güdüm kurulunda yer alan (AO Mezunları Derneği dışındaki) tüm derneklerin 
iktisadi işletmeleri; bu derneklerin 2016 yılından itibaren (2016 dahil) TOTBİD 
tarafından çiftli yıllarda düzenlenecek olan Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji 
Kongrelerinin düzenlenmelerine katkıları nedeniyle kongre bitiminden itibaren 6 ay 
içinde TOTBİD tarafından belirtilen miktardaki hizmet faturasını TOTBİD İktisadi 
İşletmesi’ne kesecekler ve bu miktar TOTBİD İktisadi İşletmesi tarafından kendilerine 
fatura kesim tarihinden itibaren 2 ay içinde ödenecektir. TOTBİD fatura miktarlarını 
derneklere yazılı olarak bildirecektir. Belirtilen tutardaki faturayı en geç 1 hafta içinde 
keserek TOTBİD İktisadi İşletmesi’ne ulaştırmayan derneklerin o kongre dönemiyle 
ilgili kar talep etme hakları olmayacaktır. Bu fatura miktarları kongre net gelirine göre 
değişecektir ancak her derneğe aktarılacak olan miktarın kongre net karına oranı sabit 
olacaktır. Her dernek ve şubeye ait oranlar ile bu oranlara göre (800.000 Euro + KDV 
tutarındaki net kar durumu için hazırlanmış) bir gelir dağılımı örneğini gösteren tablo, 
Ek 2’de yer almaktadır. TOTBİD dışındaki tüm dernekler ve iktisadi işletmeleri, 
kongrenin iktisadi yönetiminde ve hesap kapaması aşamasında bütün yetkinin 
TOTBİD’de ve İktisadi İşletmesi’nde olduğunu ve kar paylaşımı nedeniyle bu süreçte 
herhangi bir hak iddia edemeyeceklerini kabul ederler. 
TOTBİD ile kongre organizasyon firması arasında hesap kapama aşamasında bir 
anlaşmazlık olması durumunda yukarıda belirtilmiş olan süreler uzayabilir ve bu 
durumda TOTBİD tüm derneklere yazılı olarak bilgilendirme yapar. İhtilafın 
mahkemeye taşınması durumunda hukuki süreçler sonlanana kadar hiçbir dernek 
maddi ya da manevi hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Kongrenin zararla 
kapanması durumunda TOTBİD ve iktisadi işletmesi tarafından diğer derneklere ya da 
iktisadi işletmelerine herhangi bir ödeme yapılmaz ancak zararı paylaşmaları da 
istenemez. 



5. TOTBİD KDK, Kongre Bilimsel Kurulu’na ve bildiri değerlendirme jürilerine diğer 
derneklerden temsilciler ister ve kongre programı içinde özel dal günü düzenleyerek 
derneklerin bu bölüme katkılarını talep edebilir. Eş Güdüm kurulundaki tüm dernek 
ve şubeler KDK’ya bu konularda yardımcı olmayı kabul ederler. 

6. Eş Güdüm kuruluna yeni katılım için başvurular TOTBİD’e yapılır. TOTBİD Yönetim 
Kurulu’nun uygun bulması durumunda, bu kurulda yer alan tüm dernek ve şubelerin 
birer oy hakkı olacağı bir oylama yapılır. Bu oylamaya üye dernek ve şubelerin en az 
dörtte üçünün katılması ve oy kullanması gereklidir. Yapılan bu oylamada yeni üyeliğe 
kabul için toplantıya katılanların en az üçte iki oranında kabul oyu gereklidir. Oylama 
çağrısı TOTBİD Yönetim Kurulu kararıyla TOTBİD Başkanı tarafından yapılır. 
Mevcut üye derneklerden herhangi birinin eş güdüm protokollerine uymaması 
nedeniyle üyelikten çıkarılması için de yukardaki oylama kuralları geçerlidir. Üyelikten 
çıkarılan bir dernek geriye dönük olarak maddi veya manevi herhangi bir hak ya da 
tazminat talebinde bulunamaz. 

 
 
 
 

TOTBİD Başkanı 
 

TOTDER Başkanı 
 

Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği Başkanı 
 

AO Mezunları Derneği Başkanı 
 

Çocuk Ortopedisi Derneği Başkanı 
 

Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri 
Uygulama ve Geliştirme Derneği Başkanı 

 
Kalça Diz Artroplasti Derneği Başkanı 

 

Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği Başkanı 
 

TUSYAD Başkanı 

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Başkanı 
 

Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Başkanı 
 

Türk Omurga Derneği Başkanı 
 

TOTBİD Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi Başkanı 
 

TOTBİD Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi 
Başkanı 

 

TOTBİD Ortopedik Travma Şubesi Başkanı 
 

TOTBİD Spor Travmatolojisi Şubesi Başkanı 
 

TOAK Başkanı 
 

TOTEK Başkanı 

 


