Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) tarafından düzenlenen
kurultay, panel, sempozyum ve DAS oturumlarında davetli konuşmacılar için yönerge

1. Bu yönerge TPRECD Ulusal kurultaylarında panel, sempozyum ve Das
oturumlarında davet edilen konuşmacıların seçimi ve konuşmacıların dikkat etmesi
gereken kurallar için rehber olarak hazırlanmıştır.
2. TPRECD ulusal konuşmacıları aidat borcu olmayan dernek üyeleri arasından seçilir.
3. Aidat borcu olmayan TPRECD üyesi olmak, üyelik başvurusu yapmış olmak
konuşmacı olmak için yeterli değildir.
4.
5. Konuşmacılar
TPRECD
tarafından
internet
sitesinde
beyan
edilen
ve https://dernek.plastikcerrahi.org.tr/menu/68/etik-kurul-ve-mesleki-etik-ilkeleryonergesi linkinde belirtilen şartlara sahip olmalıdır.
6. Sunum dili ve slaytlar Türkçe olmalıdır.
7. Çalışma kurulları ya da yönetim kurulunca görevlendirilen üyeler tarafından
önerilen panel konuşmacıları ve konuşma başlıkları, yönetim kurulunun onayı
sonrası kesinleşir ve ilan edilir.
8. Konuşma içeriği, genel olarak kabul edilen bilimsel yöntemlere dayalı nesnel bilgiler
sağlamalıdır. Konuşma içeriğinin güncel bilimsel verilerle desteklenmiş olması
beklenir.
9. Konuşmacılarda panellerde görev almak için kamu ya da özel hekimlikte en az 3
yıllık, DAS konuşmacısı olmak için en az 5 yıllık uzman doktor olarak çalışıyor olma
şartı aranır.
10. Önerilen konuşma aynı başlık veya içerikle daha önceki TPRECD kurultaylarında
yapılmamış olmalıdır.
11. Konuşmacı konuşmasının başında konu ve içeriğinde bahsi geçen teknik veya
metod, enstrüman ve ürünler ile ilgili ticari faaliyetlerini ve çıkar çatışmasını detaylı
olarak beyan etmek durumundadır. Konuşmacı bir ticari faaliyet içinde değil ve konu
ile ilgili çıkar çatışması yoksa dahi, bunu "beyanım yoktur" ifadesiyle başlık slaytı
sonrasında belirtir.
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12. Konu anlatımı sırasında herhangi bir ürüne ait reklam ve tanıtım faaliyeti yapılmaz,
endüstriye ait logolar kullanılmaz. Jenerik isimlerin kullanılmasının tarafsızlığa katkı
sağlayacağı unutulmamalıdır. Eğer ticari ürün ismi belirtilmek zorundaysa, tek bir
markayı işaret etmek yerine farklı ürünlerin isimleri beraber kullanılmalıdır. Uydu
sempozyumlarında yapılan konuşmalar bu madde kapsamında değerlendirilmez.
13. Konuşmacılar sunumlarında üçüncü parti veya şahıslara ait sunum, görsel ve video
materyallerini izinsiz kullanamaz.
14. Konuşmacılar kendilerine verilen süreye riayet etmelidir.
15. Oturum başkanları konuşmacılar arasından en kıdemli, ya da konuya hakim kıdemli
TPRECD üyeleri arasından seçilir. Oturum başkanları konuşmaların süresini
denetlemeli, konuşmalar ile ilgili akademik bir tartışma ortamı yaratılmasını teşvik
etmelidir.
16. Uydu sempozyumların konuşmacı ve konu başlığı yönetim kurulunun onayı ile
kesinleşir.
17. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. ( 1 Temmuz 2022)
18. Bu yönetmelik hükümlerini TPRECD-YK yürütür.
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