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Madde 1. Konu:
Bu yönerge, TOTBİD üyelerine omurga cerrahisi konusunda mesleki ve bilimsel destek
sağlamak üzere kurulan TOTBİD Omurga Çalışma Grubu’nun çalışma ilkelerini belirlemek için
hazırlanmıştır.
Madde 2. Amaçlar:
a. Omurga cerrahisi ile ilgilenen ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının TOTBİD bünyesinde
bir araya gelmesini sağlamak
b. Ülkemizde omurga cerrahisi ile ilgili ulusal dernek olan Türk Omurga Derneği (TOD)
çalışmalarına destek vermek
c. Omurga sağlığı ile ilgili çalışmalar yürüten diğer dernek ve kuruluşlarla (Türk Nöroşirürji
Derneği, Türk Nöroloji Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Türkiye
Fizyoterapistler Derneği, Türkiye Omurilik Felçliler Derneği vb.) ortak çalışmalarda
bulunmak ve TOTBİD’i temsil etmek
d. TOTBİD Eşgüdüm Kurulu’nun üyesi olarak bu kurulun çalışmalarına destek vermek,
omurga ile ilgili konularda katkı sağlamak
e. Omurga hastalıkları konusunda çalışan diğer derneklerle TOTBİD arasında yapılmış ya da
yapılacak olan protokollere uygun çalışmalar yürütmek
f. Omurga cerrahisi konusunda kurs, sempozyum ve toplantılar düzenlemek ya da düzenleyen
diğer dernek ve kuruluşlara destek vermek
g. TOTBİD Yönetim Kurulu’ndan gelen omurga cerrahisini ilgilendiren konulardaki görüş
isteklerini yanıtlamak ve bu konuda verilen diğer görevleri yerine getirmek
Madde 3. Üyelik Şartları
Aşağıda belirtilen şartları sağlayan herkes üye olmak üzere başvurabilir ve TOTBİD Omurga
Çalışma Grubu Yürütme Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren üyeliği gerçekleşir.
Üyelik şartları:
a. TOTBİD üyesi olmak
b. Omurga cerrahisi konusunda en az bir basılı yayını ya da kongre özet kitabında yayınlanmış
sözlü veya poster sunumu bulunmak
Madde 4. Yürütme Kurulu
TOTBİD Omurga Çalışma Grubu’nun yürütme kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur.
A. Başkanın seçimi:
TOTBİD Omurga Çalışma Grubu Başkanı, TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından iki yıllık bir
süre için seçilir. TOTBİD Yönetim Kurulu göreve geldikten sonra altı ay içinde yeni Omurga
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Çalışma Grubu başkanını seçer. Bir kişi en fazla bir dönem başkanlık yapabilir. Başkan
seçilebilmek için şu şartlar gereklidir:
TOTBİD Omurga Çalışma Grubu üyesi olmak,
Türk Omurga Derneği üyesi olmak
En az 10 yıldır ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmak
SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde omurga cerrahisi konusunda en az biri klinik ya da
deneysel çalışma olmak üzere üç veya daha fazla yayını bulunmak
e. TOTBİD Etik Kurulu’ndan ceza almamış olmak
a.
b.
c.
d.

B. Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi:
TOTBİD Omurga Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyeleri, TOTBİD Omurga Çalışma Grubu
Başkanı tarafından bir ay içerisinde önerilir ve TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından atanır.
Üyelerin görev süresi iki yıldır. Bir üye üst üste en fazla üç dönem görev yapabilir. Yürütme
Kurulu üyesi olabilmek için şu şartlar gereklidir:
a. TOTBİD Omurga Çalışma Grubu üyesi olmak
b. En az 5 yıldır ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmak
c. Omurga cerrahisi konusunda SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış en az bir
adet çalışması bulunmak
d. TOTBİD Etik Kurulu’ndan son 2 yıl içinde ceza almamış olmak.
Madde 5. Çalışma usulleri
a. Başkan, alınan kararların zamanında tamamlanmasından, çalışmaların takibinden ve
kontrolünden sorumludur.
b. Yürütme kurulu, çalışmalarını TOTBİD Yönetim Kuruluna yılda en az bir kez raporlar.
c. Yürütme Kurulu kararları tavsiye niteliğinde olup, TOTBİD Yönetim Kurulu’nca
onaylanmadan geçerlilik kazanmaz.
d. Kurul, biri Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nde olmak üzere yılda en az iki
kez toplanır. Kongre dışında yapılacak olan toplantıların ulaşım giderleri TOTBİD
tarafından karşılanır.
e. Kurul çalışma ve toplantılarının koordinasyonu ve yazışmaları, TOTBİD Genel Merkez
çalışanları tarafından yürütülür.
f. Yürütme Kurulu, Omurga Çalışma Grubu’nun tüm üyelerini Ulusal Türk Ortopedi ve
Travmatoloji Kongresi esnasında belirlenen bir salonda toplantıya çağırır. Grup üyelerinden
görüş, öneri ve isteklerini alır.
g. Kurul üyeleri gönüllülük esasına göre çalışır, ayrıca bir ücret ödenmez.
Madde 6. Yürürlük Tarihi
İşbu yönerge TOTBİD Yönetim Kurulu’nun 13.07.2014 tarihli toplantısında kabul edilerek
yürürlüğe girmiştir.
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