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1. Amaç:  

TOTBİD adına ve TOTBİD Yönetim Kurulu bilgisinde, SGK ile işbirliği yaparak ulusal implant 

kayıt sistemlerinin oluşturulması, Ortopedi ve travmatoloji alanında kullanılan implantlara bağlı 

komplikasyon ve revizyon ameliyatlarının azaltılması, implant ile ilgili sağlık hizmetlerinin 

kalitesi konusunda çalışmalar yapmak ve ilgili bakanlık ve derneklere danışmanlık hizmeti 

sunmak, Ortopedi ve Travmatoloji alanı ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası derneklerle ve dergi 

yayın kurulları vb. kuruluşlarla iletişimde bulunarak konusunda ortak çalışmalar yapmaktır. 

 

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. Uluslararası mesleki dernek ve kuruluşların çeşitli organlarında çalışma deneyimi olmalı,  

e. Bilimsel açıdan uluslararası ortamda kendini kanıtlamış olmalı,  

f. İyi derecede İngilizce bilmelidir.  

  

4. Kurul Üyeleri Seçme Kriterleri:  

Tercihen; 

a. Her TOTBİD üyesi kurul üyesi seçilebilir. Kurul üyelerinin, Ulusal Kayıt Sistemi kurulmuş 

veya kurulma aşamasında bulunan implantlar ile ilgili faaliyette bulunan eşgüdüm kurulu üyesi 

derneklerden seçilmesine özen gösterilir.  

b. İnsan ilişkileri gelişmiş, takım çalışmasını benimsemiş olmalıdır.  

c. İyi derecede İngilizce bilmelidir. 

d. Kurul toplantılarına aktif katılım sağlamalıdır. 
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5. Çalışma Usul ve Esasları:  

a. Kurul üyelerinden ortopedi ve travmatoloji uzmanı olanların TOTBİD üyesi olması ön 

koşuldur.  

b. Kurulda çalışmak isteyen gönüllü TOTBİD üyeleri, TOTBİD Yönetim Kurulu’na yazılı 

olarak başvuruda bulunurlar. Kurulun ilk Başkanı ve Başkan yardımcısı TOTBİD Yönetim 

Kurulu tarafından atanır. Başvuru için meslektaşlara duyuru internet ağlarından yapılır.  

c. Kurul Başkanı; kurul üyelerinin, toplantı yeter çoğunluğu sağlayacak şekilde Ankara’dan 

olmak üzere seçilmesine özen göstermelidir.  

d. Tüm kurul üyeleri 2 yıl süreyle görev yaparlar. Kurul çalışmalarının sürekliliği gereği bir 

önceki kurul başkan yardımcısı görev süresi bittiğinde, yeni dönemde TOTBİD Yönetim Kurulu 

kararıyla kurul başkanı olarak atanır.   

e. Oy çokluğu sağlanırsa, Kurul Başkanı iki dönem üst üste görev yapabilir. Kurul üyeleri ise 

TOTBİD Yönetim Kurulu uygun gördüğü süre üst üste görev alabilirler.  

f. Başkan yardımcısı, yeni dönem başkanı tarafından kurul üyeleri arasından seçilir ve TOTBİD 

Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.  

g. Kurul üyelerinin sayısı en az 7, en fazla 11 kişiden oluşur.  

h. En az bir TOTBİD Yönetim Kurulu üyesi kurulda yer alır.   

i. Kurul başkanı alınan kararların zamanında tamamlanmasından, çalışmaların takibinden ve 

kontrolünden sorumludur.  

j. Kurul, çalışmalarını TOTBİD Yönetim Kuruluna yılda bir kez raporlar.   

k. Kurul kararları tavsiye niteliğinde olup, TOTBİD Yönetim Kurulu’nca onaylanmadan 

geçerlilik kazanmaz.   

l. TOTBİD Yönetim Kurulu, kurul kararları üzerinde her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.   

m. Toplantı maliyetlerini düşürmek açısından; kurul, TOTBİD Ulusal kongrelerinde ve bunların 

dışında yılda en az bir kez üyelerinin çoğunun katıldığı bir kongrede olmak üzere yılda iki kez 

toplanır. Buna ek olarak gerektiğinde TOTBİD genel merkez binasında toplantı yapmaları 

önerilir.   

n. Kurul çalışma ve toplantılarının koordinasyonu ve yazışmaları, TOTBİD genel merkez 

personeli katkılarıyla yürütülür.  

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

p. Başkan üst üste 2 kere, üyeler üst üste 3 kere kurul toplantısına katılmaz ise, TOTBİD 

yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.  

 

6. Faaliyetler:  

a. SGK ile ilişkiler: Ortopedi ve Travmatoloji alanında implant kullanımı, güvenilirliği ve 

kalitesi konularında kurum ile iş birliği yapmak, implant ulusal kayıt sistemleri kurulmasında ve 

yürütülmesinde TOTBİD ’in paydaş olarak bulunmasını sağlamak, bu alanda ilgili protokolleri 
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yapmak, sürekliliğini sağlamak. Ortak web sayfası, çalışma grupları kurmak, yıllık raporlar ve 

yayın oluşturmak.  

b. Sağlık Bakanlığı ile ilişkiler: Ortopedi ve Travmatoloji alanında implant kullanımı, güvenliği 

ve kalitesi konularında kurum ile iş birliği yapmak, danışmanlık hizmeti vermek.  

c. EFORT ile ilişkiler: NORE ve konusuyla ilgili diğer EFORT bileşenlerinde TOTBİD adına 

üye olmak, aktif temsiliyet sağlamak, ilgili çalışma, toplantı ve faaliyetlere katılmak. 

d. AAOS ile ilişkiler: Konusuyla ilgili AAOS kurullarıyla ilişkide olmak, gerçekleştirilen 

konferans ve panellerin karşılıklılık ilkesine dayandırılarak geliştirilmesini sağlamak ve AAOS 

ile ilgili kendi konusunda TOTBİD yönetim kurulunun vereceği görevleri yerine getirmek.  

e. Türkçe Konuşan Ülkeler ve Asya ülkeleri ile ilişkiler; Çeşitli ulusal derneklerle, karşılıklılık 

ilkesine dayandırılarak çalışmaların geliştirilmesini sağlamak.   

f. Benzer temsiliyet ve iş birliği faaliyetlerini çeşitli uluslararası dernekler nezdinde TOTBİD 

adına ve TOTBİD Yönetim Kurulu kararıyla yürütmektir. 

 

 7. Yükümlülükler: 

a. Hukuki Yükümlülükler; Her türlü hukuki yükümlülüğü TOTBİD Yönetim Kuruluna aittir. 

b. Mali Yükümlülükler; kurul üyelerinin yılda en fazla bir defa, sadece ulaşım giderleri 

TOTBİD tarafından finanse edilir.  

c. Genel merkeze yükümlülükleri; yapılması planlanan her türlü etkinlikle ilgili TOTBİD 

Yönetim Kurulunun onayını almak ve sonucunda TOTBİD Yönetim Kuruluna raporlamakla 

yükümlüdür.   

 

8. Kurul Yönergesinin Yürürlülük Tarihi;  

2018 Ekim 


