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AMAÇ:
Adli vakaların çok sık görüldüğü Ortopedi ve Travmatoloji bilim dalı tıbbın diğer dalları
arasında uygulamada mensupları en sık şikâyet ve davalarla karşılaşan branşlardan birisidir.
Camiamız mensupları bu tür şikâyet ve davalarla karşılaştığında çoğu kez çekingenlik ve bilgi
eksikliğinden kaynaklanan olumsuz sonuçlarla karşılaşmaktadırlar. Gerek bu konuda yalnız
kalmamaları, gerekse bilimsel ve hukuki destekleri arkalarında hissedebilmeleri hayati önem
taşımaktadır. Bu amaçla dernek üyelerimize hukuki destek vermek, bu kurulun temel amacıdır.

2. SORUMLULAR:

Kararların alınması ve takip edilmesinden Kurul Başkanı, uygulanmasından ve yürütülmesinden
Kurul üyeleri sorumludur.
3. Kurul Başkanı Seçme Kriterleri;

Tercihen;
a. Derneği temsil edebilecek sunum becerisine sahip olmalı,
b. İletişim kurma yeteneğine sahip olmalı,
c. İnsan ilişkileri gelişmiş, takım çalışmasını benimsemiş olmalı,
d. TOTBİD’ de veya çalıştığı kurumlarda konuyla ilgili idari görevlerde bulunmuş olmalı,
e. TOTBİD Etik Kurulu’ ndan son 2 yıl içinde ceza almamış olmalıdır.
4. Kurul Üyeleri Seçme Kriterleri:

Tercihen;
a. Her TOTBİD üyesi kurul üyesi seçilebilir.
b. İnsan ilişkileri gelişmiş, takım çalışmasını benimsemiş olmalıdır.
5. Çalışma Usul ve Esasları:
a. Kurul üyelerinden ortopedist olanların TOTBİD üyesi olması ön koşuldur.
b. Başvuru, meslektaşlara internet ağlarından duyurulur.
c. Kurulda çalışmak isteyen gönüllü TOTBİD üyeleri, TOTBİD Yönetim Kurulu’na yazılı

olarak başvuruda bulunurlar. Kurul üyelerini seçme kriterleri çerçevesinde TOTBİD
Yönetim Kurulu tarafından atanır.
d. Başkan yardımcısı, yeni dönem başkanı tarafından kurul üyeleri arasından seçilir ve

TOTBİD Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur
Onaylayan
TOTBİD Yönetim Kurulu
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e. Kurul Başkanı alınan kararların zamanında tamamlanmasından, çalışmaların takibinden ve

kontrolünden sorumludur.
f.

Kurul, çalışmalarını TOTBİD Yönetim Kuruluna yılda en az bir kez raporlar.

g. Kurul meslektaşların adli ve idari sorunlarını derneğe intikal ettirmeleri halinde gerekli

incelemeler sonucu karar alır ve sonuç kurul üyesi bilimsel danışman, adli tıp danışmanı,
avukat ve kurul başkanının imzasından sonra bilimsel görüş ve bilirkişi raporu olarak
müracaatçıya verilir.
h. Kurul çalışma ve toplantılarının koordinasyonu ve yazışmaları, TOTBİD genel merkez

personeli katkılarıyla yürütülür.
i.

Kurul üyeleri gönüllülük esasına göre çalışır, ayrıca bir ücret ödenmez.

6. Faaliyetler:
a) “Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanının Sağlık Hukuku El Kitabı” adlı kitabının gerektiğinde

güncellenmesi
b) Ortopedi ve Travmatoloji uzmanının mesleki etik kuralları el kitabı çıkarılması;
Kurul dernek üyelerinin yararlanacağı hekim çalışma standartlarını içeren Mesleki Etik
Kuralları el kitabınının çıkarılması için gerekli hazırlıkların yapılması ve kitabın oluşturulması
aşamasında
danışmanlar
ve
avukattan
yararlanılması
uygundur.
c) Sağlık Hukuku Eğitimleri; Kurul Dernek Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde
“Uygulamalı Sağlık Eğitimi” konulu toplantılar yapacaktır. Toplantıya eğitimci olarak birim
üyesi danışman, avukat ve ortopedist danışmanlar katılacaktır. Ulusal kongrelerde ve bölgesel
toplantılarda Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanının yasal sorumluluğu konusunda panel,
konferans ve benzeri toplantılar da düzenlenecektir. Bu konuda yer ve tarih tespiti Kurul Başkanı
ve TOTBİD Yönetim Kuruluyla birlikte yapılacaktır.
7. Yükümlülükler:
a) Hukuki Yükümlülükler; Her türlü hukuki yükümlülüğü TOTBİD Yönetim Kuruluna aittir.
b) Mali Yükümlülükler; Gerekli durumlarda ulaşım giderleri TOTBİD tarafından finanse

edilir.
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c) Genel Merkeze Yükümlülükleri; Yapılması planlanan her türlü etkinlikle ilgili TOTBİD

Yönetim Kurulunun onayını almak ve sonucunda TOTBİD Yönetim Kuruluna raporlamakla
yükümlüdür.

Onaylayan
TOTBİD Yönetim Kurulu

