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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ

BİLİM-EĞİTİM KURULU ÇALIŞMA İLKELERİ
Madde 1) Bilim-Eğitim Kurulu (BEK) Çalışma İlkelerinin Amacı:
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Bilim-Eğitim Kurulu’nun yapısını ve işlevini belirlemektir.
Madde 2) BEK’in İşlevi:
BEK’in işçi sağlığı ve işyeri hekimliği (İSİH) alanında beş temel işlevi vardır.
2.1 İSİH alanına ilişkin bilimsel konularda danışmanlık hizmeti sunmak.
2.2 TTB’nin İSİH alanında yürüttüğü eğitim etkinlikleri (kurslar vb) konusunda;
a) Eğitimlerin geliştirilmesi/güncellenmesi için çalışmalar yapmak,
b) Eğitim programlarının yeterlilik, güvenilirlik ve etkinliğini değerlendirmek,
c) Eğitimlerin yöntem ve materyallerini değerlendirmek,
d) Eğitici seçimi konusunda kriterler oluşturmak,
e) Eğitim etkinliklerinin izlenmesi ve ölçme-değerlendirilme için araçlar ve ölçütler tanımlamak.
2.3 İSİH alanında araştırma çalışmaları için;
a) TTB tarafından planlanan ve/veya desteklenmesi düşünülen araştırma proje önerilerini
değerlendirmek, araştırma gereksinimlerini ve yeni araştırma alanlarını tanımlamak,
c) TTB birimlerinin yürütmek istediği araştırmalara rehberlik sağlamak.
2.4 İSİH alanında bilimsel etkinlikler (kongre, sempozyum vb) konusunda merkezi yapı oluşturmak
ve temalara yönelik görüş bildirmek.
2.5 İSİH alanındaki yayınlara danışmanlık görevi üstlenmek.
Madde 3) BEK Üyeleri:
3.1 Yürütme Kurulu (YK): Toplam 7 üyeden oluşur; TTB Merkez Konseyi üyesi/temsilcisi, İSİH
Kolu Başkanı ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi Editörü kurulun doğal üyesidir.
3.2 BEK: YK, Temel Eğitim, İleri Eğitimler ve diğer (kongre, sempozyum, araştırma alanları vb)
etkinliklerin koordinatörlerinden oluşur.
3.3 BEK YK üyeleri, TTB Merkez Konseyi tarafından; eğitim-etkinlik koordinatörleri,
YK tarafından belirlenir.
3.4. Tüm üyelerin İSİH alanındaki; hizmeti, alana ilişkin araştırmaları ve bilimsel yayınları, sahada
çalıştığı süre ve deneyimi, yenilikleri takip etmesi, bunları sentezleyip alanın koşullarına uyarlayabilme
bilgi, beceri ve aktivitesine sahip olmaları gözetilir.
3.5 BEK/YK üyelerinin görev süresi iki yıldır. YK üyeleri, TTB seçimli Genel Kurulu sonrasında belirlenir.
Madde 4) Kurul Toplantıları:
4.1 BEK YK, salt çoğunluk sağlanarak, en az yılda 2 defa gündemli olarak toplanır.
4.2. BEK, gerektiğinde YK tarafından gündemi, yeri ve zamanı belirlenerek toplanır.
4.3 Yılda 2 kez yazılı mazeret bildirmeksizin toplantıya katılmayan YK üyesinin üyeliği düşer ve Merkez
Konseyi tarafından yeni üye belirlenir.
4.4 BEK/YK çalışmalarında uzlaşma esastır, aykırı görüş durumunda Kurul üyesi yazılı görüşünü
karar ekinde belirtir.
4.5 TTB Merkez Konseyi üyesi/temsilcisi BEK ile ilgili her türlü yazışmanın yürütülmesinden sorumludur.
4.6 BEK/YK, çalışma raporlarını toplantı sonunda Merkez Konseyi’ne sunar. Bir sonraki toplantı tarihi
ve gündemi karara yazılır.
Madde 5) Yürürlük:
Bilim-Eğitim Kurulu Çalışma İlkeleri, TTB Merkez Konseyi onayı ile Mesleki Sağlık ve Güvenlik
Dergisi’nde yayınlanarak yürürlüğe girer.l
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