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1. AMAÇ
a. Tüm Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarının mesleki, sosyal, ekonomik, özlük ve
demokratik haklarını korumak ve arttırmaktır. Bu kapsamda;
i.
Yukarıdaki amaçlarla TTB, Sağlık Bakanlığı, SGK ve benzeri kamu kuruluşları ve
de diğer sivil toplum örgütleri ile TOTBİD yönetim kurulunun onayı ile görüşmeler
ve işbirliği yaparak projeler hazırlamak
ii.
Meslek uygulaması içinde olan radyasyona tabii olma, bulaşıcı hastalıklara
maruziyet, kesici aletle yaralanma, aşırı çalışmaya bağlı psikolojik ve fizyolojik
bozukluklar gibi risklerle çalışan hekimin sağlığı ve doğacak hakları ile ilgili
konularda meslektaşlarımızı bilgilendirmek ve korunmak,
iii.
Çalışma koşullarının düzenlenmesi yönünde meslek grubumuz içinde çalışmalar
yapmak (anket gibi), önerilerde bulunmak, TOTBİD yönetim kurulu tarafından
uygun görülen çalışmaları uygulamak ve tanıtmak, derneğimizin hekim hakları
konusundaki duyarlılığını arttırmak,
iv.
Kamuoyunda tıbbi evrensel bilimsel gerçekler dışındaki uygulamalarla hekimlik
alanımızı ihlal eden (alternatif tip ve tamamlayıcı tıp vb) ya da haksız rekabete sokan
(medyada dayanaksız sağlık programları, kamuoyunu bos umutlarla yanlış
yönlendiren şahıs ve kuruluşlar vb) konularda çalışmalar yapmak; kamuoyunu ve
ilgili kurumları bilgilendirmek,
v.
Hekimlik onurunu zedeleyen ve mesleğimizi uygulamayı zorlaştıran (hekime şiddet
ve benzeri) konularda gerekli düzenlemelerin ve iyi hekimlik ortamının sağlanması
için çalışmalar yapmaktır.
vi.
Emekli olmuş Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarının haklarını korumak ve onları
sosyal olarak desteklemek konusunda çalışmalar yapmak
b. TOTBID Yönetim Kurulu görevlendirmesi ile hekim hakları ile ilgili konularda TTB, SGK,
Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, diğer uzmanlık Dernekleri ve
siyasetle uğraşmayan tüm sivil toplum kuruluşları ilişkilerinde TOTBİD’i temsil etmek,
görüş ve önerilerde bulunmak ve TOTBID yönetim kuruluna bu konuda raporlama yapmak.
c. TOTBID adına ve TOTBID Yönetim Kurulu bilgisinde meslektaşların sorunları hakkında
anketler düzenlemek, ulusal kongrelerimizde de paneller düzenlemek ve TOTBID ve
şubelerinin düzenleyeceği bölgesel toplantılarda hekim hakları ile ilgili meslektaşlarımızı
bilgilendirmek.
d. Gerektiğinde; TOTBID onayı ile, bahsi geçen konularda kamuoyu ve basına açıklamalar
yapmaktır.
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2. YÖNTEM VE SORUMLULUKLAR
a. Kurul; devlet üniversitelerinden iki, vakıf üniversitelerinden bir, affilliye üniversite
hastanelerinden bir, eğitim ve araştırma hastanelerinden iki, 2. basamak devlet hastaneleri
temsilen iki, özel hekimlerden bir, asistan hekimlerden bir ve emekli hekimlerden bir olmak
üzere toplam 11 kişiden oluşur.
b. Kurul Başkanı TOTBID yönetim kurulu tarafından atanır. Kurul üyeliği için istekli adaylar
arasından gerekli kriterleri sağlayanlar TOTBID yönetim kurulu tarafından belirlenerek
seçilirler.
c. Kararların alınması ve takip edilmesinden Kurul Başkanı, uygulanması ve yürütülmesinden
kurul üyeleri sorumludur.
d. Kurul üyeleri, kararların uygulama ve yürütülmesi görevlerinin dışında, yılda iki kez toplanır
ve tüm çalışmalarının sonucunu TOTBİD’e raporlar.
3. KURULA SECME KRITERLERI
a. TOTBID üyesi ve aday üyesi olmalı
b. Hekim hakları konusunda duyarlı olmalı
c. Derneği temsil edebilecek sunum becerisine sahip olmalı
d. İletişim kurma yeteneğine sahip olmalı
e. İnsan ilişkileri gelişmiş, takım çalışmasını benimsemiş olmalı
f. TOTBID Etik Kurulu cezası almamış olmalı
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