TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ TARAFINDAN
BİLİMSEL DESTEK VERİLECEK TOPLANTILAR İÇİN YÖNERGE
1. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği (TÇCD) diğer dernek, kurum ve kuruluşlarca yapılacak
olan ve derneğimiz tarafından bilimsel katkı verilmesi istenen multidisipliner Çocuk
Cerrahisi alanıyla ilgili kongre, konferans, seminer ve çalıştaylara bilimsel destek verir. Bu
yönerge bilimsel katkı verilmesi istenen multidisipliner bu tür toplantıların düzenlenmesi
sırasında uyulması gereken ilkeleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
2. TÇCD’nin “bilimsel desteği” herhangi bir finansal bağlantıyı içermez. Dolayısıyla, toplantı
nedeniyle TÇCD herhangi bir mali yükümlülük altına girmeyecektir.
3. Bilimsel destek için başvuru yapılan her türlü toplantı aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:
a) Toplantının teması çocuk cerrahisi çekirdek eğitim müfredatında yer alan başlıklardan
bir ya da birkaçını içermelidir
b) Toplantı başvuruları, arzu eden tüm çocuk cerrahisi uzman ve tıpta uzmanlık
öğrencilerinin başvuru yapabileceği şekilde yapılandırılmalıdır.
c) Toplantıda multi-disipliner katılım hedeflenmelidir.
4. Yukarıdaki kriterleri karşılayan toplantılar için, toplantı başkanı/başkanları veya ana
destekleyici derneğin başkanı tarafından TÇCD Yönetim Kurulu’na yazılı başvuru yapılması
gerekir.
5. Yazılı başvuruda, aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Planlanan toplantının hangi ülke ve şehirde yapılacağı
Toplantı merkezinin ismi
Hangi tarihler arasında yapılacağı
Beklenen katılımcı sayısı
Bilimsel kurulda yer alanların isim ve kurumları
Davet edilmesi planlanan veya davet edilmiş konuşmacıların listesi
TÇCD’nin bilimsel desteğinin neden istendiği
TÇCD’den istenen bilimsel desteğin içeriği
TÇCD dışında toplantıyı destekleyen derneklerle resmi kurum ve kuruluşların isimleri
Toplantı web sitesinin adresi
İrtibat kurulacak kişinin isim ve iletişim bilgileri

6. Bilimsel destek verilen toplantılarda TÇCD logosu kullanılmalıdır. Duyurularda TÇCD
logosu diğer logolarla aynı boyutta yer almalıdır.
7. TÇCD bilimsel destek verdiği toplantıların duyurusunu kendi web sitesinde yapabilir.
8. TÇCD’nin bilimsel desteği için yapılan başvurular, TÇCD Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilir. Uygun görüldüğünde istenen destek çerçevesinde konu ve konuşmacılar
TÇÇD Yönetim Kurulu ve öneri sahibi kişi, kurum veya kuruluşların yetkili organları
tarafından belirlenir
9. TÇCD’nin bilimsel desteği için yapılan başvurular, TÇCD Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilerek 10 (on) iş günü içinde yazılı yanıt verilir.
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