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1. Amaç:
a) Geriatrik Ortopediyi ilgilendiren konularda güncel gelişmeleri takip etmek ve üyelerine duyurmak.
b) Geriatrik Ortopedi konularında Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarının duyarlılığını arttırmak, bu amaçla
toplantı, kongre, sempozyum düzenlemek ve düzenlenen kongrelere TOTBİD onayı ile bilimsel destekte
bulunmak
c) Ülkemizde Geriatrik Ortopedi konusunda bilimsel araştırma yapmak veya yapılan araştırmalara destek
vermek,
d) Geriatrik Ortopedi konusunda kitap veya hasta bilgilendirme broşürleri hazırlamak
e) Toplumun Geriatrik Ortopedi konusunda bilgilendirilmesini amaçlayan etkinliklerde bulunmak
f) Yurt içinde ve dışında benzer amaçlar için çalışan bilimsel kurul ve derneklerle işbirliği olanaklarını
araştırmak ve TOTBİD adına işbirliğinde bulunmak
2. Sorumlular:
Kararlarların alınması ve takip edilmesinden Kurul Başkanı, uygulanmasından ve yürütülmesinden Kurul
Üyeleri sorumludur.
3. Kurul Başkanı Seçme Kriterleri;
Tercihen;
a) Kurulu 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) Uluslararası mesleki dernek ve kuruluşların çeşitli organlarında çalışma deneyimi olmalı
4. Kurul Üyeleri Seçme Kriterleri:
Tercihen;
a) Her TOTBİD üyesi Kurul üyesi seçilebilir
b) İnsan ilişkileri gelişmiş, takım çalışmasını benimsemiş olmalı
c) Kurul toplantılarına aktif katılım sağlamalı
5. Çalışma Usul ve Esasları:
a) Kurul üyelerinin TOTBİD üyesi olmaları ön koşuldur.
b) Kurulda çalışmak isteyen gönüllü TOTBİD üyeleri, TOTBİD Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvuruda
bulunurlar ve Kurulun ilk Başkanı TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından atanır. Başvuru için meslektaşlara
internet ağlarından duyuru yapılır
c) Tüm Kurul üyeleri 2 yıl süreyle görev yaparlar.
d) Oy çokluğu sağlanırsa, Kurul Başkanı iki dönem, Kurul üyeleri ise üç dönem üst üste görev alabilirler.
e) Kurul üye sayısı en az 5, en fazla 9 kişiden oluşur.
f) Kurul Başkanı alınan kararların zamanında tamamlanmasından, çalışmaların takibinden ve
kontrolünden sorumludur.
g) Kurul, çalışmalarını TOTBİD Yönetim Kuruluna yılda en az bir kez raporlar.
h) Kurul kararları tavsiye niteliğinde olup, TOTBİD Yönetim Kurulu’nca onaylanmadan geçerlilik
kazanmaz.
i) TOTBİD Yönetim Kurulu, Kurul kararları üzerinde her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.
j) Kurul, biri TOTBİD Ulusal Kongresi’nde olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.
k) Kurul çalışma ve toplantılarının koordinasyonu ve yazışmaları, TOTBİD Genel Merkez personeli
katkılarıyla yürütülür.
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Kurul üyeleri gönüllülük esasına göre çalışır, ayrıca bir ücret ödenmez.

6. Yükümlülükler:
a) Hukuki Yükümlülükler; Her türlü hukuki yükümlülüğü TOTBİD Yönetim Kuruluna aittir.
b) Mali Yükümlülükler; Kurul üyelerinin ulusal kongrede yapılacak olan toplantı hariç yılda en fazla iki
defa, kurul toplantılarına katılabilmeleri için sadece ulaşım giderleri TOTBİD tarafından finanse edilir.
c) Genel Merkeze Karşı Yükümlülükler; Yapılması planlanan her türlü etkinlikle ilgili TOTBİD Yönetim
Kurulunun onayını almak ve sonucunda TOTBİD Yönetim Kuruluna rapor vermekle yükümlüdür.
7. Kurul Yönergesinin Yürürlülük Tarihi; 25 Ağustos 2019
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