
 
 

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ 

BİLİMSEL  TOPLANTILARI DESTEKLEME YÖNERGESİ 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

 

Madde 1 — Amaç 

Bu yönergenin amacı; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 
tarafından desteklenecek, kongre, sempozyum ve kursların standartlarının 
belirlenmesidir. TPRECD Tüzüğünün 3. Maddesi uyarınca, Türk Plastik Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi uzmanlık alanı kapsamında bulunan bütün konularda, bilgi 
alışverişinin sürekli ve güncel olmasını sağlamak için: bilimsel toplantılar, kongre, 
sempozyum, konferans ve kurs gibi eğitim etkinlikleri desteklemeye ilişkin kurallar 
bu yönerge ile düzenlenir. 

Madde 2 — Kapsam 

Bu yönerge; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından 
desteklenecek olan bilimsel toplantıların içerikleri, toplantıyı düzenleyen kişi, kurum 
veya derneklerden istenilen resmi belgeleri, toplantı esnasında ve sonrasında 
uyulması gereken kurallara ilişkin esasları kapsar.  

Madde 3 — Tanımlar 

TPRECD: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 

TPRECD-YK: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu 

 

İKİNCİ KISIM 

Çalışma Esasları 

 

Madde 4 —Bilimsel Toplantıların Desteklenmesi 

TPRECD tarafından desteklenecek olan bilimsel ve idari konularda yapılacak olan 
Bilimsel toplantıların Dernek tüzüğü kapsamında yer alan amaçlar doğrultusunda 
organize edilmiş olması ön şarttır. Desteklenecek olan bilimsel toplantılar; 
düzenleyici kurul üyelerinden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı 
olanların TPRECD dernek üyesi olduğu veya Düzenleyici kurulda TPRECD üyesinin 
olmayan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlarının olduğu veya 



 
düzenleyici kurulda Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmayan 
toplantılar olarak -  iki ayrı kategoride değerlendirilir.  

 

1. Düzenleyici kurul üyelerinden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı 
olanların TPRECD dernek üyesi olduğu toplantılar 

1.1.Düzenleyici kuruldaki dernek üyelerinin dernek tarafından düzenlenen  
faaliyetlere ( kongre kurs ve toplantılar) katılıyor ve aidatlarını ödüyor 
olması beklenmektedir.  

1.2.Düzenlenecek olan toplantı alan ve unvan ihlallerine izin vermeyecek 
konuları ve katılımcıları içermelidir. 

1.3.Destek talebini içeren mektup ve bilimsel ön program, düzenleyici 
komite veya bilimsel komite başkanı imzasıyla toplantının 
gerçekleştirilme tarihine en az 8 hafta kala  dernek sekreterliğine teslim 
edilmelidir. Başvuru, yapıldığı tarihten sonraki ilk yk toplantısında karara 
bağlanır. İmza sahibi, başvuru mektubu ile TPRECD Bilimsel Toplantıları 
Destekleme Yönergesini kabul ettiğini ve yönergeye uyacağını taahhüt 
eder. 

1.4.TPRECD desteğinin onaylanıp ilgililere bildirildiği tarihlerden itibaren 
yapılan tüm duyurularda, yazılı ve web kaynaklarında, kurs sonrası  
katılım, başarı ve teşekkür belgelerinde TPRECD dernek logosu ve 
desteği anlaşılır/görülür şekilde bulundurulmalıdır. 

1.5.TPRECD derneği destekleme kararı verilen toplantılar hakkında e-posta 
haberleşme kanalları ile üyelerini en az bir defa bilgilendirir, toplantıları 
dernek web sayfasında ve sosyal medya kanallarında  (instagram, twitter 
vb.) duyurur. TPRECD-YK kararı ile desteklenmeyen toplantılar sosyal 
medya kanallarında veya haberleşme gruplarında yönetim kurulu veya 
sekreterya imzası ile duyurulmaz, ancak bu toplantıların üyeler 
tarafından bireysel olarak duyurulmasında engel yoktur. 

1.6.Bireysel kurslar dernek tarafından desteklenmez. Meslek örgütü veya 
branş derneği niteliğine sahip kurumların çatısı altındaki kurslar dışında 
düzenlenen kurslar (bir eğitim kliniğine ait eğitimler ve kurslar, devlet, 
vakıf ve özel üniversite kursları ve uygulamalı eğitimleri, vb) ücretli 
oldukları takdirde,  TPRECD 'ne  10 katılımcıya kadar olan toplantılar için 
1(bir) asgari ücret, 10—50 katılımcı ile düzenlenen toplantılar için 3 (üç) 
asgari ücret,  50 üzeri katılımcı için 5 (beş) asgari ücret tutarında bedelin 
toplantının bitiş tarihine kadar aktarılmasını kabul ederler.  Başvuru 
sahibi, toplantıya katılan tüm katılımcıların Adı/soyadı, Kurumu ve 
Uzmanlık branşının yer aldığı katılımcı listesinin toplantının bitiş 



 
tarihinden itibaren en geç 1 hafta içinde dernek sekreterliğine iletilmesini 
kabul eder.  

1.7.Bilimsel destek her toplantı için özeldir ve periyodik kurs/toplantıların her 
biri için başvuru yapılmalıdır. 

1.8.Dernek YK’un gerek görmesi halinde, desteklenecek olan Bilimsel 

toplantıya, dernek YK’dan bir üyenin ya da Dernek YK tarafından 
belirlenecek bir TPRECD üyesinin gözlemci olarak, (varsa) kayıt ücreti 
düzenleyici tarafından karşılanacak şekilde katılmasına onay verilmelidir. 

2. Düzenleyici kurulda TPRECD üyesinin olmayan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi uzmanlarının olduğu veya düzenleyici kurulda Plastik Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi uzmanı olmayan toplantılar 

2.1.Düzenlenecek olan toplantı alan ve unvan ihlallerine izin vermeyecek 
konuları ve katılımcıları içermelidir.  

2.2.Düzenleme komitesi içinde, varsa, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi uzmanlarının dernek tarafından düzenlenen  faaliyetlere ( 
kongre kurs ve toplantılar) katılıyor olması, TPRECD üyesi uzmanların 
olumsuz etik kurul kararı ya da cezası olmaması, ve aidatlarını ödüyor 
olması beklenmektedir. 

2.3.Düzenleme komitesi içinde, varsa, Dernek üyesi olmayan Plastik 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlarının, geçmişte üye ise olumsuz 
etik kurul kararı ya da cezası olmaması veya dernek üyeliğinden çıkarılmış 
olmaması, üyelikten çıkarılmış olsa dahi tüzükte işaret edilen yeniden 
başvuru şartlarını sağlıyor olması beklenir.  

2.4.Destek talebini içeren mektup ve fakülteyi de içeren bilimsel ön program 
toplantının gerçekleştirilme tarihine en az 8 hafta kala düzenleyici 
komite veya bilimsel komite başkanı imzasıyla TPRECD dernek 
sekreterliğine teslim edilmelidir. Bilimsel programda fakülte içerisinde 
en az 1 TPRECD üyesi olması gereklidir. Başvuru, yapıldığı tarihten 
sonraki ilk yk toplantısında karara bağlanır. İmza sahibi, başvuru 
mektubu ile TPRECD Bilimsel Toplantıları Destekleme Yönergesini kabul 
ettiğini ve yönergeye uyacağını taahhüt eder. 

2.5.Bilimsel programdaki veya fakültedeki değişiklikler TPRECD 
sekreteryasına ivedilikle bildirilmelidir.  

2.6.TPRECD desteğinin onaylanıp ilgililere bildirildiği tarihlerden itibaren 
yapılan tüm duyurularda, yazılı ve web kaynaklarında, kurs sonrası  
katılım, başarı ve teşekkür belgelerinde TPRECD dernek logosu ve 
desteği anlaşılır/görülür şekilde bulundurulmalıdır. 



 
2.7.TPRECD derneği destekleme kararı verilen toplantılar hakkında e-posta 

haberleşme kanalları ile üyelerini bilgilendirir, toplantıları dernek web 
sayfasında ve sosyal medya kanallarında duyurur. TPRECD-YK kararı ile 
desteklenmeyen toplantılar sosyal medya kanallarında veya haberleşme 
gruplarında yönetim kurulu veya sekreterya imzası ile duyurulmaz, ancak 
bu toplantıların üyeler tarafından bireysel olarak duyurulmasında engel 
yoktur. 

2.8.Bireysel kurslar dernek tarafından desteklenmez. Meslek örgütü veya 
branş derneği niteliğine sahip kurumların çatısı altındaki kurslar dışında 
düzenlenen kurslar (Bir eğitim kliniğine ait eğitimler ve kurslar, devlet, 
vakıf ve özel üniversite kursları ve uygulamalı eğitimleri, vb) ücretli 
oldukları takdirde,  toplantıdan elde edilen kayıt gelirlerininTPRECD 'ne  
10 katılımcıya kadar olan toplantılar için 2 (iki) asgari ücret, 10—50 
katılımcı ile düzenlenen toplantılar için 5 (beş) asgari ücret,  50 üzeri 
katılımcı için 10 (on) asgari ücret tutarında bedelin toplantının bitiş 
tarihine kadar aktarılmasını kabul ederler.  Başvuru sahibi, toplantıya 
katılan tüm katılımcıların Adı/soyadı, Kurumu ve Uzmanlık branşının yer 
aldığı katılımcı listesinin toplantının bitiş tarihinden itibaren en geç 1 
hafta içinde dernek sekreterliğine iletilmesini kabul eder.  

2.9.Bilimsel destek her toplantı için özeldir ve periyodik kurs/toplantıların 
her biri için başvuru yapılmalıdır. 

2.10.Dernek YK’un gerek görmesi halinde, desteklenecek olan Bilimsel 

toplantıya, dernek YK’dan bir üyenin ya da Dernek YK tarafından 
belirlenecek bir TPRECD üyesinin gözlemci olarak, (varsa) kayıt ücreti   
düzenleyici tarafından karşılanacak şekilde katılmasına onay verilmelidir. 

 

                      

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yürürlük ve Yürütme 

 

Madde 7 – Yürürlük  

Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 8 – Yürütme 

Bu yönerge hükümlerini TPRECD-YK yürütür. Dernek bilimsel bir toplantıya verilmiş 
desteği gerekçe göstererek geri çekme hakkına sahiptir.  



 
 


