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1. AMAÇ 
Bu yönerge; Ortopedi ve Travmatoloji alanını içeren ulusal ve uluslararası nitelikli toplantı ve faaliyetlerde 

TOTBİD logosunun kullanımı; İlgili toplantının TOTBİD web sitesinde duyurulması, TOTBİD yoluyla diğer 
internet ortamlarında duyurusu, bilimsel ve mali destek verilmesi konularında uyulması beklenen ilkeleri 
belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

 
2. KAPSAM 
Bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde, TOTBİD’in düzenlediği veya katkı yaptığı ulusal veya 

uluslararası kongre, sempozyum, seminer, panel, konferans, sözlü ve poster sunusu, çalıştay vb. bütün 
akademik faaliyetleri kapsar. 

 
3. Akademik toplantı faaliyetleri ile destekleme türleri;  
a. TOTBİD logosunun kullanımı  
b. İlgili toplantının TOTBİD web sitesinde duyurulması  
c. TOTBİD yoluyla diğer internet ortamlarında toplantının duyurusu  
d. TOTBİD’in toplantı için bilimsel ve mali destek sağlaması  
  
4. İŞLEYİŞ 
a. TOTBİD logosunun kullanımı, ilgili toplantının TOTBİD web sitesi ve/veya diğer internet ortamlarında 

duyurusu;  
i. TOTBİD logosu; duyuru, web, afiş, broşür, slayt veya materyallerde TOTBİD’den yazılı izin alınması şartı ile 

kullanılabilir. 
i. Yazılı izin başvurusunda TOTBİD tarafından düzenlenmiş formun doldurması gerekmektedir.  

ii. Doğrudan TOTBİD’ i muhatap alan ulusal ve uluslararası toplantılarda logo kullanımı, destek ve duyurusu 
TOTBİD yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.  

iii. Eşgüdüm komisyonunda görüşülerek onaylanmış yıllık toplantı takvimi düzenine uyulması esastır. Bu 
takvimde yer alan toplantı ve faaliyetler için madde 3a-b ve c’de yeralan desteklerin tamamı TOTBİD 
tarafından sağlanacaktır. 

iv. Eşgüdüm kurulunca onaylanmış olan yıllık toplantı takviminde yer almayan toplantılar için ise; 
i. İlgili toplantı, TOTBİD şubelerinin desteklediği bir toplantı ise; bu desteğin, ilgili şube yönetim kurulu 

kararına istinaden TOTBİD’e yazılı olarak iletilmesi ardından TOTBİD yönetim kurulunca onaylanması 
gerekmektedir.  

1. Yazılı izin başvurusunda TOTBİD tarafından düzenlenmiş formun doldurması gerekmektedir. 
ii. İlgili toplantı, ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji alanında görev yapan derneklerin desteklediği bir toplantı 

ise; bu desteğin, ilgili derneğin yönetim kurulu kararına istinaden TOTBİD’e yazılı olarak iletilmesi 
gerekmektedir. 

1. TOTBİD’in konu ile ilgili bir şubesi varsa; TOTBİD, şubesinin bilgi ve yönetim kurulu onayını isteyebilir. 
2. Yazılı izin başvurusunda TOTBİD tarafından düzenlenmiş formun doldurması gerekmektedir. 
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v. TOTBİD Logosu, hiçbir şekilde değiştirilerek kullanılamaz (ebat, renkler, zemin tonuna göre 

kullanımı), gerekli olduğu hallerde büyütülür veya küçültülebilir. Boyutu uzatılıp, genişletilemez ve 

daraltılamaz. 

vi. Logo, başka bir logonun parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz. 

vii. İlgili toplantının varsa diğer paydaşlarının logolarının da yer alacağı durumlarda; yerleşim 

sıralamasında TOTBİD Logosunun temsil ettiği grubun gözönüne alınması esastır. 

viii. Logo kullanımı kurallarına uygunsuz hareket edenlere karşı, TOTBİD yasal işlem başlatma hakkını 

saklı tutar. 
b. Toplantı/ faaliyet için TOTBİD’ den mali destek istenmesi durumunda, toplantı bütçesinin ve 
programın TOTBİD Yönetim Kuruluna sunlarak onaylanması gerekmektedir. 


