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TURK OFTALMOLOJi DERNEGi 
ULUSAL KONGRE DUZENLEME YONERGESi 

Madde 1: Tarih 

Ulusal kongre her y1lm Ekim aymm ilk Pazar gi.ini.i ba§
layacak ve takip eden <;ar§amba gi.ini.i son bulacaktlr. 
(Toplam 4 gi.in) 

Madde 2: Amblem 

Tek bir kongre amblemi haz1rlanacak ve ti.im Ulusal 
kongrelerde bu amblem kullamlacakt1r. (TOD Amblemi 
olabilir) 

Madde 3: Organizasyon 

Ulusal kongre TOD MYK's1 sorumlulugunda, S1ras1 
gelen TOD §Ubesinin katkllanyla ve profesyonel bir 
sekreterya s_;at1s1 altmda organize edilecektir. Bu sekre
teryanm olu§turulabilmesi is_;in ihale usuliyle ses.;ilecek 
bir §irketle 3-5 y1lhk bir sozle§me yapllacak ve kongre 
sekreteryasm1 §irket olu§turacaktlr. Kongre organizas
yon komitesi, TOD Ba§kam, MYK'dan ses.;ilecek i.is.; ki§i, 
ilgili §Ubeden i.is.; ki§i ve profesyonel §irket sekreterya
smdan olu§acaktlr. Kongre Ba§kam TOD Genel Ba§ka
mdlr, ~ube Ba§kam da ikinci ba§kanhk gorevini yi.iri.ite
cektir. 

Madde 4: Yer 

Ulusal kongreler doni.i§i.imli.i olarak Ankara, istanbul, iz
mir ve §artlar uygun oldugu takdirde MYK'nm onay1 ile 
ba§ka illerde de yapllabilecektir. 

Madde 5: Bilimsel icerik 

a- Paneller 

Kongre masmda her TOD Biriminin BiR panel, Kongre 
ana konusu ile ilgili birimin ise iKi panel di.izenleme 
hakk1 vard1r. Paneller tartl§ma dahil 90 dakikay1 ges.;me
yecektir. Panelistlerin, panel oturum ba§kanlanmn ve 
panel konusunun tayini ilgili birim tarafmdan yapllacak
tlr. Paneller kongre si.iresi is_;inde yer alacaktlr. Panel di.i
zenleme talepleri ilgili birim tarafmdan BiR OCAK tari
hine kadar kongre sekreteryasma bildirilecektir. Ana ko
nu ile ilgili paneller Slfasmda ba§ka oturum olmayacak
hr. 

b- Kurslar 

Kongre s1rasmda her TOD Biriminin EN FAZLA D<; 
kurs di.izenleme hakki vard1r. Kurslar tarti§ma dahil90 
dakikay1 ges.;meyecek ve kurslar EN AZ iKi- EN PAZ
LA moderatOr dahil DORT egitmen tarafmdan verile
cektir. Kurs konulan, konu§macilan ve moderatorleri il
gili birim tarafmdan ses.;ilecektir. Kurslann kongre si.iresi 
is_;inde yer almasma s.;aba gosterilecektir. Kurs di.izenle
me talepleri ilgili birim tarafmdan BiR OCAK tarihine 
kadar kongre sekreteryasma bildirilecektir. Kurs taleple
rinin fazla olmas1 halinde, toplam kurs say!Sl sabit ol
mak i.izere, fazla kurs talep eden birimlere ilave hak 
MYK onay1 ile verilebilir. 

c- Konferanslar 

Kongre s1rasmda her birimi ilgilendiren EN F AZLA iKi 
yerli veya yabanc1 konferansc1ya yer verilecek, kongre 
ana konusu ile ilgili birim ise EN FAZLA DORT konu§
maci davet edebilecektir. Bu davetlilerin yapacaklan ko
nu§ma say!lan program aki§l is.;erisinde organizasyon 
komitesi tarafmdan belirlenecektir. Konferans konulan
nm ve konu§mac!lanmn tayini ilgili birim tarafmdan ya
p!lacak ve BiR TEMMUZ'a kadar kongre sekreteryasma 
bildirilecektir. Yabanc1 dildeki konferanslar tercihan in
gilizce yap1lacak ve si.iresi 30 dakikay1 ges.;meyecektir. 
Ana konu ile ilgili biryabanc1 konferansm as_;Ih§ tOrenini 
takiben hemen yapllacak olan BENGiSU KONFERAN
SI'nm ardmdan yap1lmasma dikkat edilecektir. Herhangi 
bir firma tarafmdan davet edilecek konu§macllar ilgili 
birim tarafmdan TOD MYK'u onayma sunulacaktlr. 

d- Teblig ve Posterler 

Kongre s1rasmda sunulacak tebliglerde "Bir isim yalmz 
bir teblig ve bir poster sunar ve tebligler birinci isim ta
rafmdan sunulur" §eklindeki MYK kurahna kesinlikle 
uyulacaktir. Teblig ve poster sunacak ki§ilerin kongre 
katihm i.icretini odemeleri gerekir. Teblig si.iresi video 
gosterimi dahil YEDi DAKiKA'y1 ges.;meyecektir. Teb
lig ozetleri yalmz daha onceden haZirlanacak olan 
"OZET FORMATI"na yaz1lacak ve altmda ti.im yazarla
nn imzalan bulunacaktlr. Bukurala uymayan ozetler de
gerlendirmeye almmayacakt1r. bzet formatmda s.;ah§ma
mn amac1, nerede ve ne zaman yaplldigi, metodu ve so
nus.;lan as_;1k bir §ekilde yer alacaktir. Teblig - poster ozet 
formlan BiR HAZiRAN'a kadar kongre sekreteryasma 



ula§tmlacaktlr. Bu tarihten sonraki ba§vurular kesinlikle 
kabul edilmeyecektir. Ba§vurular taahhtitlti posta, ve/ve
ya faks, ve elektronik posta ile yapllacaktlr. Ancak 
elektronik posta ve faks ile yollanan ozetler aynca taah
htitlti posta ile gonderilecektir. 1-30 HAZiRAN tarihleri 
arasmda gelen tebligler konulanna gore kategorize edi
lecek ve ilgili birim ba§kam, birim sekreteri ve birim 
egitim temsilcisinden olu§an bir komisyon tarafmdan 
degerlendirilmeye almarak kabul-red ve teblig-poster 
olarak aynlacak ve sonuc;: BiR TEMMUZ'a kadar kong
re sekreteryasma bildirilecektir. Tek olguluk vaka tak
dimleri sadece poster olarak kabul edilebilecektir. Oriji
nal c;:ah§ma olmad1g1 veya intihal edildigi konusunda 
§tiphe uyanan tebliglerin ac;:1khga kavu§mas1 ic;:in ilgili 
komisyon yazarlardan ek kamt isteyecek ve bu kamtm 
sunulmamas1 halinde c;:ah§ma reddedilecektir. Teblig ve 
posterlerin toplam sayisi, zaman ve kategorizasyon dik
kate almarak, organizasyon komitesi tarafmdan teblig
poster degerlendirme komisyonlanna 'bildirilecektir. 
Kongre programmda posterlerin tarti§malan oturumuna 
yer verilecektir. 

e- Satellit Panel ve Konferanslar 

Firmalar tarafmdan yapllmas1 planlanan bu tip faaliyet
ler once UKDK'ya sonra MYK onayma sunulacak ve 
tercihan kongre oncesinde yer alacaktlr. 

f. Oturum Ba§kanhklan 

Kongrede yer alan ttim oturum ba§kanhklan organizas
yon komitesi tarafmdan belirlenecektir. Oturum ba§
kanlanndan bu gorev ic;:in yazll1 onay almacak ve ikinci 
duyuru kitapc;:1gmda ba§kanhklar belirlenmi§ olacakt1r. 
Oturum ba§kanlanmn tarti§malara daha iyi yon vere
bilmesi ic;:in teblig ozetlerinin bir kopyas1 BiR EYLUL'e 
kadar kendilerine yollanacakt1r. Oturum ba§kanlanmn 
sec;:iminde, ba§kanhgm birden fazla olmas1, ba§ka 
oturumlarla c;:akl§masi vb. yanh§lann olmamasma dikkat 
edilecektir. Oturum ba§kanlan oturumla ilgili deger
lendirme tutanaklanm organizasyon komitesine imzah 
olarak teslim edecektir. Oturum ba§kanlan yapllan 
tebliglerdeki etik hususlan da tutanakta ayna belirtecek
tir. 

Madde 6: Kredilendinne 

Ulusal kongre ikinci duyurusu ile TTB'ye ba§vurularak 
kredilendirme i§lemi yap1lacakt1r. 
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Madde 7: Kay1t-Kabul 

Kongre oncesi Cumartesi ba§layacak ve ttim kongre bo
yunca ac;:1k olacakt1r. Gtinltik kay1t kabul edilecektir, tic
reti kongre kaylt ticretinin tic;:te birini gec;:meyecektir. 

Madde 8: Kongre Dcreti 

Her yll kongre organizasyon komitesi tarafmdan belirle
nir. Ttim, klsmi ve gtinltik ticretler olarak tespit edilir. 
67 ya§ml gec;:mi§ TOD tiyeleri kongre katlhm ticreti Ode
mezler. 

Madde 9: Konaklama 

Kongreyi dtizenleme ihalesini alan firma ilgili otellerden 
alacag1 teklifleri once Ulusal Kongre Organizasyon Ko
mitesi'ne (UKOK) sonra MYK onayma sunar, gerekirse 
UKOK otellerle birebir gorti§meler yaparak §artlan der
nek tiyeleri lehine dtizenler. 

Madde 10: Aqili§ Kokteyli 

Kongre kat1hm iicretine dahildir ve ac;:Ih§m yaplld1g1 ilk 
gece dtizenlenir. 

Madde 11: Gala Yeme~ti 

Katlhm istege bagh olup ayn fiyatlandmlacaktlr. Kong
re katlhm formunda aynca bu istek belirtilecektir. 

Madde 12: idari Toplantllar 

TOD MYK toplant1s1 kongre oncesi Cumartesi, birim 
toplant1lan ise kongre stiresi ic;:erisinde yap!lacakt1r. 

Madde 13: Firma iliskileri 

Kongreye destek saglayacak firmalarla ilgili ttim ili§ki
ler kongre organizasyon komitesi tarafmdan ytiriittile
cektir. 

Madde 14: Kongre Takvimi 

BiR OCAK Birimlerin Kongre faaliyetlerini (Pa
nel-Kurs) bildinneleri 

BiR MART Birinci duyurunun yapilmas1 

BiR HAZiRAN Teblig ozetlerinin gonderilmesi 
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BiR TEMMUZ Teblig-poster raporlannm gi:inderil
mesi, birimlerin konferans, panel ve 
kurs detaylanm bildirmesi 

BiR AGUSTOS Kongre katlhm formlanmn kabuli.i
ntin son tarihi 

BiR EYLUL ikinci duyuru ve oturum ba§kanlanna 
teblig i:izetlerinin gi:inderilmesi 

Madde 15: Duyuru kerikleri 

BiRiNCi DUYURU Yer, zaman, sure, fiyat, kongre 
katlhm formu, teblig-poster i:izet 
formu, kurs katrhm formu ve ko
naklama formu. 

iKiNCi DUYURU Kongre on programr (panel, kurs, 
teblig ve poster kesin hali) 

SON PROGRAM Kongre agrh§mda verilecek ve 
son dakika degi§iklikleri kapsa
yacak 

Madde 16: Finans Kaynaklan 

Bu kaynaklann degerlendirilebilmesi igin ayn bir kong
re hesabr agrlacak ve katlhm ticretleri, kurs ticretleri ve 
firma stand ticretleri bu hesaba yatmlacaktrr. Kongre or
ganizasyon komitesinin ihtiyacr bu fondan kar§rlanacak
trr. 

Teblig ve poster sunacaklann giyimleri devlet memurla
n krhk kryafet yi:inetmeligine uygun olacaktrr. 

Madde 17: 

Bu yi:inergeyi Ttirk Oftalmoloji Dernegi Merkez Yi:ine
tim Kurulu ytirtittiliir. 

Bu yi:inerge 12.11.1999 tarihinden itibaren ytirtirliige gi
rer. 


