Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Kapalı Toplantı yönergesi

1- Kapalı toplantı yılda bir kez, YK nun belirlediği tarih ve yerde yapılır.
2- Toplantı başkanı dernek YK üyeleri içerisinden YK tarafından seçilir. Toplantı başkanı

dernek üyeleri içerisinden bir yardımcı belirler.
3- Toplantı başkanı ve yardımcısı tarafından, toplantının yapılacağı yerdeki konaklama

imkanlarını araştırılır ve makul olanlar YK na sunulur. Toplantı başkanı ve yardımcısı
tarafından gerek görüldüğü taktirde organizasyon için bir turizm firması desteği talep
edilebilir. Böyle bir destek istendiği taktirde konunun ve bütçesinin YK’ na sunulması
ve onaylanması gerekir. Konaklama oteline YK karar verir.
4- Toplantının yapılması planlanan ilde veya bölgede bulunan meslektaşlarımız ile YK

uygun gördüğü takdirde koordine çalışılabilir, organizasyon konusunda destek
alınabilir. Organizasyon konusunda destek alınan meslektaşlarımız, herhangi bir ticari
firma ile ilişkili bir bölgesel organizasyon desteği (transport hizmeti, yemek
organizasyonu,...vs) alamaz.
5- Toplantının daha önce toplantı yapılmamış bir yerde yapılması planlanıyorsa, şartların

görülmesi ve oluşabilecek aksaklıkların tespiti için YK tarafından gerek görüldüğü
taktirde, kapalı toplantı öncesi hazırlıkların tamamlanması amacı ile toplantı başkanı
ve/veya yardımcısı ilgili tesise herhangi bir tarihte 1 gün organizasyon amacı ile
gidebilir. Son hazırlıkların yapılması amacı ile toplantıdan 1 gün önce gün önceden
toplantı başkanı ve/veya yardımcısı ilgili tesise intikal eder. Bahsi geçen 2 gün günlük
konaklama gideri dernek tarafından karşılanır.
6- Bilimsel toplantının konuları ve moderatörleri YK tarafından belirlenir. Uygun

görüldüğü takdirde dernek dışından konuşmacı davet edilebilir.
7- Bilimsel program haricinde, sosyal program adı altında yer alabilecek tüm

organizasyonlar (yemek, spor, gezi vb.) için planlama aşamasında YK’ na bilgi verilir ve
onay alınır. Sosyal program ve ilgili bütçeleri YK tarafından onaylandıktan sonra
duyurulur.
8- YK, sosyal programda uygun görülen miktar kadar giderin dernek bütçesinden

ödenmesine karar verebilir. Dernek bütçesinden karşılanmayan giderler, aktiviteye
katılan üyeler tarafından eşit paylaşılarak karşılanır. Giderler aile birey sayısına göre

eşit paylaşılır. 12 yaş altı çocuklardan ücret alınmaz. 12-18 yaş arası aile bireylerinden
%50 şeklinde hesaplamada dikkate alınır
9- Kapalı toplantıya kayıt için ek ücret talep edilmez. Katılımcıların tüm ulaşım ve

konaklama giderleri kendileri tarafından karşılanır.
10- Toplantıya katılmak isteyen üyeler , toplantı katılımının önceden belirlenebilmesi için

toplantı başkanı veya yardımcısına ulaşarak ön rezervasyon yaptırırlar fakat ödemeler
ve transfer gibi konular için ilgili turizm firması veya otel ile kendileri bağlantıya
geçerler. Herhangi bir medikal firma temsilcisi toplantıya katılamaz.
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