
YÖNERGE: 

Üyelik Kriterleri: 

Ø Kurul Üyelerinin TUSYAD üyesi olması ön koşuldur. 
Ø Kurul üyeleri Spor yaralanmaları, Artroskopi ve Diz cerrahisi ile ilgilenen 

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanları, Fizyoterapistler ve Spor Hekimleri gibi farklı disiplinlerden gelen 
uzmanlardan oluşur.  

Ø Üyeler ilgili dalda uzmanlık eğitimi almış olmalıdır. 

Çalışma Usul ve Esasları: 

Ø Kurullara yeni üyelikler için Yönetim Kurulu tarafından tüm TUSYAD üyelerine 
davet gönderilir ve başvurular içerisinden uygun görülenler kurul üyesi olarak 
seçilir.  

Ø Kurul başkanları TUSYAD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  
Ø Kurul Başkanlarının görev süresi 2 yıldır. Yönetim Kurulu uygun gördüğü 

takdirde kurul başkanlarının görevini 2 yıl daha uzatabilir. Maksimum 
başkanlık süresi 4 yıldır. 

Ø Kurullar arası koordinasyon ve kooperasyon TUSYAD Yönetim Kurulu 
tarafından seçilen Kurul Koordinatörü tarafından sağlanır 

Ø Her kurul, başkanla birlikte en fazla 10 üyeden oluşur.( Üyelik kurulu hariç) 
Ø Kurulun aldığı tüm kararlar tavsiye niteliğindedir. 
Ø Kurul başkanları 3 ayda bir Yönetim Kurulu tarafından seçilen koordinatör 

üyeye faaliyet raporlarını sunarlar.  
Ø Kurul başkanları olağan genel kuruldan 2 ay önce de Yönetim Kurulu’na nihai 

etkinlik raporunu sunar. 
Ø Yönerge yönetim kurullarının önereceği değişikliklerle revize edilebilir, tüm 

değişiklikler ve öneriler derneğin web sayfasında eş zamanlı olarak yer 
alacaktır.  

Faaliyetler: 

Ø Çok merkezli çalışmalar planlamak ve uygulamak 
Ø Üyeleri arasında bilginin paylaşılması ve iletişimin sağlanması amacıyla forum 

ortamı hazırlamak, toplantılar, sempozyum ve kurslar düzenlemek,  
Ø Kurullar TUSYAD Kongresi, TOTBİD Kongresi ve Şube toplantıları gibi 

etkinliklerin bilimsel program tavsiyesinde bulunmak,  
Ø Amacına uygun uluslararası organizasyonlarda ilgili derneklerle bilimsel 

araştırma ve çalışmalarda işbirliği yapmak 
Ø Yurtiçindeki ve dışındaki diz cerrahisi, spor yaralanmaları, artroskopi ve 

rehabilitasyon konularında tanınmış hekim ve elemanları bilgi ve 
deneyimlerinden yararlanmak üzere davet etmek 

Ø Kar amaçlı olmayan kitap, süreli ve süresiz yayın, tanıtıcı broşür, video web 
sayfası, CD/DVD hazırlayarak üyelerine eğitim materyali olarak sunmak ve var 
olan materyalleri güncellemek 

Ø Hekimlere ve hastalara internet üzerinden veya medya yolu ile aydınlatıcı 
bilgiler sunmak, sempozyum ve toplantılar düzenlemek 

Ø Bilimsel Kurulların yılda bir kez ortak toplantı düzenlemeleri uygundur. Bu 
toplantı kurullar koordinatörü ile işbirliği yaparak düzenlenir.  

Ø Uzman toplantıları tüm TUSYAD üyelerine açıktır. 

 

 


