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I- GENEL İLKELER
1.
Hekimlerin ilaç ve tıbbi teknoloji üreticisi kuruluşlarla (ilerleyen bölümlerde “şirketler”
olarak anılacaktır)
ilişkilerindeki
temel etik sorunlar, hasta tedavisindeki, hekimlik mesleğinin toplum önündeki saygınlığındaki,
meslektaşlar arası saygıdaki ve şirketler ile eşit uzaklıkta olma kuralındaki zedelenmelerdir.
2.
Hekimler mesleklerini uygulamaktan ya da mesleki yayınlardan kaynaklanan,
çalıştıkları sağlık kurumundan, hastadan ya da yayın kuruluşundan alacakları ücret dışında
mesleki konumlarından dolayı edindikleri gelir ya da maddi yararın etik sorunlar yaratacağından
haberdar olmalıdır.
3.
Hekimler mesleki uygulamalarında şirketlerle kuracakları yakın ilişkinin seçimlerini
etkileyebileceğinin, bunun da hastaya en yüksek yararı sağlama ilkesini bozacağının farkında
olmalıdır. Hekimler, yalnızca hastanın yararına seçim yapmak konusundaki bağımsız karar
alma yetilerini engelleyecek anlaşmalar yapmamalıdır.
4.
Hekimler şirketlere iş ya da danışmanlık vb. sözleşmesi ile bağlı olduklarında; burs,
araştırma desteği vb. maddi destek aldıklarında kuruluş adına konuşmacı ya da temsilci
görevleri üstlendiklerinde bu ilişkilerini meslek topluluğuna açıklamalıdır.
5.
Hekimler şirketlerden tıbbi içerik ya da eğitim amaçlı olanlar dışında maddi değeri
yüksek hediye kabul etmemelidir.
6.
Mezuniyet öncesi tıp eğitiminden sorumlu hekimler, henüz mesleki yeterliğin gelişimi
sürecindeki tıp öğrencilerini, her türden hekim-ilaç ve tıbbi teknoloji şirketi ilişkisine yönelik
karşılaşmalardan uzak tutacak önlemleri almalıdır.
7.
Mezuniyet sonrası tıp eğitiminden sorumlu hekimler, henüz uzmanlık eğitimi
sürecindeki asistan hekimleri her türden hekim-ilaç ve tıbbi teknoloji şirketi ilişkisine yönelik
karşılaşmalara hazırlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla, etik ilkeler bağlamında iletişim
becerileri, klinik etik, araştırma etiği, vb. konularda eğitimler düzenlemelidir.

II- TANITIM
9.
Hekimler, Sağlık Bakanlığı’nca üretim ve satış izni verilmemiş ürünlerin tanıtımını kabul
etmemelidir.
10.
Hekimler ürünün tedavi edici etkisi hakkında kendi görüşlerini oluşturabilmesi için
tanıtım kullanılacak bilgilerin doğru, kanıtlanabilir ve yeterli olması gerektiğini; tıbbi ürünün
tanıtımında, gereksiz kullanıma ve beklenmeyen riskli durumlara yol açabilecek yanıltıcı ya da
doğruluğu kanıtlanmayan bilgilerin kullanılamayacağını bilmelidirler.
11.
Hekimler tanıtım gereçlerinde kullanılan alıntı, tablo ve diğer görsel bilgilerin aslına
sadık kalınarak ve kaynakları gösterilerek kullanılması, araştırma yazarlarının çıkar çatışması
hakkındaki bildirimlerinin yer alması, şirketler tarafından desteklenen bir araştırmaya dayalı ya
da ücret karşılığı olmasının belirtilip belirtilmediğine dikkat etmeli, eksikler ya da yanlışlar
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saptadığında kuruluş temsilcisini ya da kuruluş merkezini uyarmalı, önemli yanlışlarla ilgili
saptamalarını meslek topluluğu ile paylaşmalıdır.
12.
Hekimler ilaç ya da tıbbi teknoloji hakkında bilgi içeren kitap, kitapçık, broşür, film,
slayt, elektronik medya gibi görsel/ işitsel gereçler; mesleki ulusal, uluslararası yayınlar gibi
bilgilenme amaçlı nesneler dışında hediye kabul etmemelidir. Aynı şekilde birlikte çalıştığı sağlık
ya da yardımcı sağlık çalışanları için eğitsel olmayan bir şeyin verilmesine aracı olmamalı, şans
oyunları tarzında düzenlenmiş tanıtım etkinliklerine katılmamalıdır.
13.
Hekimler kendileri ya da yöneticisi oldukları kurumlar için şirketlerden tanıtımı yapılan
ilaç ya da tıbbi teknolojinin kullanımı karşılığında nakdi ya da ayni bir yardım istememelidir.
Kurumların eğitim olanaklarını geliştirici Yasa ve yönetmeliklere uygun, karşılıksız ayni bağışlar
bu kuralın dışındadır.
14.
Hekimler eğitim ağırlıklı tanıtım etkinliklerine tek başına katılmalı, ağırlama, eğlence,
gezi ağırlıklı tanıtım toplantılarına katılmamalıdır.
15.
Hekimler tanıtımın etik dışı olan ve hekimin etki altında kalmadan bağımsızca karar
vermesini kısıtlayıcı biçimlerine katılmamalıdır.

III– ŞİRKETLERCE DÜZENLENEN EĞİTİM, TANITIM PROGRAMLARI ve SUNUMLARDA
KONUŞMA
16.
Hekimler ilaç üreticisi kuruluşların düzenlediği toplantılarda eğitici düzeyinde bilgili
olmadığı konularda konuşmacı olmayı kabul etmemelidir. Konuşmacı olduğunda, harcadıkları
zaman ve hizmeti karşılayacak bir ücret ile ulaşım ve konaklama giderleri dışında bir bedeli
reddetmelidir.
17.
Hekimler şirketlerin bir ilacın reçeteye yazılmasını ya da bir tıbbi teknolojinin satışını
artırmak amacıyla düzenlediği tanıtıcı programlarda konuşmacı olmayı kabul etmemelidir.
18.
Hekimler şirketlerin düzenlediği tanıtım toplantılarında, katılımı artırmak amacıyla
yapılan konuşma dışı ağırlamaların olağan bir yemekten daha lüks olduğunu gördüklerinde
konuşma yapmayı kabul etmemelidir.

IV - AĞIRLAMA ve EĞLENCE
19.
Hekimler şirketlerden, sinema, tiyatro, spor karşılaşması, konser gibi etkinliklere ait
bilet kabul etmemelidir.
20.
Hekimler, şirketlerce düzenlenen ya da maliyeti şirketlerce karşılanan, gezi, parti,
yemek, doğum günü gibi etkinliklere katılmamalı, kendisine ait bir etkinliğin giderini şirketlerden
almamalıdır.
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V- SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ve BİLİMSEL TOPLANTI DESTEĞİ
21.
Hekimler, kongre, kurs, kısa süreli bir eğitim ve araştırma dışında uzmanlık, yan dal
uzmanlığı, yüksek lisans ya da doktora gibi mesleki aşamaların gerektirdiği uzun süreli eğitimler
için şirketlerden burs almamalıdır.
22.
Hekimler, kazanç amacı güden kuruluşlarca düzenlenen sürekli tıp eğitimlerine
katılımları için kayıt ücreti dışında, ulaşım, konaklama ve kişisel harcamalarının bedelini
şirketlere karşılatarak katılmaktan kaçınmalıdırlar. Eğitime katıldıkları sürenin ya da bu süredeki
olası gelir kaybının bedeli olarak bir ücret istememeli ya da kabul etmemelidir. Bu türden
eğitimlerde ancak, öğün yemeklerinin desteklenmesi kabul edilebilir.
23.
Hekimler bilimsel toplantı düzenlediklerinde, düzenleme kurulunda şirket temsilcisi
bulunmamasını, toplantının katılımı kolaylaştırıcı yerlerde olmasını, program içeriğinin
düzenleme kurulunda belirlenmesini ve nesnel-bilimsel olanlar dışında ölçüt kullanılmamasını,
toplantılarda kullanılan eğitim gereçlerinin düzenleme kurulunca hazırlanmasını, eğitim
ortamında şirketlerin tanıtım gereçlerinin bulunmamasını sağlamalıdır. Kongre bilimsel
programında ve şirket destekli sempozyumlarda, ilaçların molekül adı ile anılması, marka adının
kullanılmaması sağlanmalıdır.
24.
Hekimlere bilimsel toplantı katılımı için yapılacak destek; üretici kuruluşlar tarafından
doğrudan katılımcıya değil, toplantı düzenleme kuruluna verilmelidir.
25.
Hekimler bilimsel toplantıya izleyici olarak katıldıklarında temel amaçları mesleki
bilgilerini ilerletmek olmalıdır, konuşmacı olarak katıldıklarında çıkar çatışmalarını açıklamalıdır.
26.
Hekimler düzenlemesinde görev aldıkları bilimsel toplantıların mali kaynaklarını ve
harcamalarını açıklamalı ve toplantılardaki uygulamaların bu kılavuz ve TTB Hekimlik Meslek
Etiği Kuralları’na uygun olmasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmalıdır.

VI- ŞİRKETLERE DANIŞMANLIK YAPMAK
27.
Hekimler şirketlere danışmanlık yaptıklarında hekimlik meslek etiği kurallarına
uymaları gerektiğini bilmelidirler.
28.
Kendilerinden danışmanlık talebinde bulunulduğunda, ücret ve çalışma koşullarını
içerir bir yazılı sözleşme yapılmalı ve ödemenin faturalandırılması sağlanmalıdır.
29.
Hekimler danışmanlık işlerini yürütürken de toplantı içeriğini ve gereksinimleri aşan
ağırlama, konuklama yönünde hizmet almada ortalama konfor düzeyinin aşılmamasına özen
göstermelidir.

VII- DERNEK YETKİLİLERİNİN ŞİRKETLERLE ÇIKAR İLİŞKİSİ
30.

Hekimler uzmanlık derneklerinin merkez ya da şube yönetim kurulları, onur kurulu,
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etik kurulu, şube denetim kurulları, bilimsel çalışma birimleri, klinik uygulama kılavuzu geliştiren
bir dernek alt kurulu gibi dernek organlarında görev almaya aday olduklarında; o sırada bir
şirket ile kadrolu çalışan, danışman ve benzeri iş ilişkisi ya da burs, araştırma desteği ve
benzeri yarı akademik destek ilişkisi içindeyse bunu açıklamakla yükümlüdür.
31.
Hekimler önceden yukarıda anılan dernek kurul veya alt kurullarında görevli iken, bir
şirket ile çıkar çatışması doğuracak bir sözleşme yapması ya da destek alması söz konusu
olduğunda durumu dernek Yönetim Kurulu’na bildirmelidir. Yönetim Kurulu gerek gördüğünde
Etik Kurulu’ndan durum hakkında değerlendirme isteyerek ya da doğrudan kişinin dernekteki
görevi ile şirket ilişkisinin çatışacağına karar verdiği durumlarda kişinin dernekteki görevle iş ya
da destek ilişkisi arasında bir seçimde bulunmasını isteyebilir.

VIII- KURALLARA BAĞLILIK
32.
Hekimler, şirketlerin ve onların temsilcilerinin tanıtım ve satış çalışmalarının etik
kurallara uygun olması konusunda duyarlı olmalıdır. Etik dışı önerilerde bulunan temsilcileri
uyarmalı ve ilgili makamlara bildirmelidirler.
33.
İlaç üreticisi kuruluşlarla etik kurallara uymayan ilişkiler içindeki meslektaşlarını
uyarmalı ve uzmanlık derneklerine bildirmelidir.
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