
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELERİ 

 45  

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 
HEKİM-ENDÜSTRİ İLİŞKİSİ BİLDİRGESİ  

4-5 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği 
Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda kabul edilmiştir. 

20 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği 
II. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda güncellenmiştir. 

Hekim-endüstri (ilaç ve tıbbi teknoloji) ilişkisinin etik kurallar çerçevesinde 
yürütülmesinin, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ve özellikle akılcı ilaç 
kullanımına yarar sağladığı bilinmektedir. Öte yandan hekim-endüstri ilişkisi 
ticari boyutundan dolayı iyi hekimlik uygulamalarına olumsuz yansıyabilecek 
kimi sakıncalar içerebilir. İyi hekimlik uygulamalarının endikasyon ve sınırları, 
kanıta dayalı tıp uygulaması çerçevesinde belirlenmelidir. Hekim ile endüstri 
temsilcisi arasında “karşılık verme duygusu" içeren bir davranış ve 
yükümlülüğün doğmasından kesinlikle kaçınmak gerekir. Hekimlerin reçeteleme 
biçimleri ve tanı/tedavi uygulamaları güncel bilimsel verilerle yönlendirilmeli, 
akılcı ilaç kullanma ve iyi hekimlik ilkelerine uyulmalıdır.  

Sürekli tıp eğitimi (STE) ve sürekli mesleki gelişim (SMG) etkinlikleri bağlamında 
yapılan eğitim etkinliklerine endüstri katkısı için bilimsel ve etik standartlar 
dikkatle belirlenmelidir. Hekim-endüstri ilişkisinde şeffaflık ve çıkar çatışması 
olmaması ve olmadığının beyanı, temeldir. Hekim-endüstri ilişkisinin sağlıklı bir 
çerçeve içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, STE/SMG etkinliklerine 
katılımın kamusal kaynaklardan karşılanmasına yönelik finansman modeli 
geliştirilmelidir.  

Türk Tabipleri Birliği hekimlerin endüstri ile ilişkilerinde uyması gereken temel 
ilkeleri aşağıdaki biçimde belirlemiştir: 

• Hekimlerde hem tıp eğitimleri, hem de mezuniyet sonrası STE/SMG 
etkinlikleri sırasında, endüstri temsilcileriyle ilişkilerin doğasında yatan 
sakıncalar konusunda farkındalık yaratılmalıdır. 

• Hekimlere akılcı ilaç ve uygun teknoloji kullanım ilkeleri konusunda yeterli 
ve sürekli bilgilendirme yapılmalıdır.  

• Bilimsel araştırmalar için  bağımsız kaynakların temini sağlanmalıdır. 

• Tanıtım (promosyon) etkinlikleri hekimlerin eğitimine ve hasta bakımına 
katkı sağlayacak şekilde olmalı ve hekimin endüstri ve temsilcisine karşı bir 
yükümlülük duymasına yol açmayacak biçimde açık olarak yapılmalıdır.  

• Endüstri desteğinin bilimsel/eğitsel etkinliklere destek sağlamak amacıyla 
kurumsal aracılarla yapılması teşvik edilmelidir.  

• Bilimsel ve eğitsel toplantılara endüstri desteği şeffaf olmalı ve karşılıksız 
olduğu açıkça belirtilmelidir. 
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• Bu katkılar meslek kuruluşları, uzmanlık dernekleri ya da ilgili akademik 
bölümler gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar aracılığıyla yönlendirilmeli ve 
denetlenmelidir. Bütün aşamalarda şeffaflık esastır. Aracı olarak işlev 
görecek kuruluşun da etik sorumlulukları önemle vurgulanmalıdır.  

• Hekimlerin kabul edeceği tanıtım malzemeleri, bilimsel toplantılara davet ve 
bu toplantılarla ilişkili ağırlamalar eğitsel, bilimsel işlevli veya mesleki 
uygulamalarla ilintili olmalı ve makul bir değeri aşmamalıdır. Hekimler 
tanıtım yapılırken herhangi bir donanım katkısı ve parasal avantaj 
sağlanmasına, teklif edilmesine veya ima edilmesine kesinlikle izin 
vermemelidir. Hekimler yukarıda belirtilenlerin aksine herhangi bir teşviki ya 
da hediyeyi kabul ya da talep etmemelidir. 

• Hekimleri hastalarında belli bir ilacın kullanmaları konusunda yönlendirmek 
ya da bu ilacın hastane ilaç listesine eklenmesini teşvik etmek amacıyla, 
bilimsel amaca hizmet etmeyen, salt ticari amaçlı çalışmalar- tez çalışmaları 
da dahil- yapılmamalıdır. 

• Hekimler, endüstriden danışman, eğitmen, konuşmacı, hisse sahibi olarak 
aldıkları gelirleri veya bilimsel araştırma için aldıkları fonları ilgili etkinlikler 
sırasında açıklamalıdır.  

• Tanıtım etkinlikleri belli kurallar dahilinde olmalıdır. Endüstri temsilcilerinin 
ziyaretlerinin sıklığı ve süresi, hekimin hastalarına ve diğer çalışmalarına 
ayıracağı zamanı etkilemeyecek şekilde çalıştığı sağlık kuruluşu tarafından 
standardize edilmelidir.  

• Kongre ve bilimsel toplantılar toplantının bilimsel yönünü vurgulayacak 
mekanlarda yapılmalı, turistik amaç haline getirilmemeli ve katılımcıların 
mali gücü dikkate alınarak seçilmelidir. Bu tip etkinliklerin akademik veya 
kamu kurumlarında yapılmaları özendirilmelidir. 

• STE/SMG etkinliklerinin yapıldığı salonlarda endüstri tanıtım materyali 
bulunmamalıdır. 

• Kongre katılım ücretlerinin üst sınırı düzenli aralıklarla hekim örgütleri 
tarafından belirlenmeli ve bu sınırı geçen kongreler kredilendirme açısından 
değerlendirilmelidir. 

• Bilimsel etkinliklerde endüstri tarafından yapılacak ağırlama makul düzeyde 
ve toplantının asıl amacına göre ikincil önemde olmalı ve abartılı 
olmamalıdır; endüstrinin katkısı ulaşım, yemekler, konaklama, kayıt ücreti 
ile kısıtlandırılmalıdır. Hekimler eş, çocuk ve yakınlarının refakatçi katılım 
ücretlerini endüstriden talep etmemeli, bu yöndeki teklifleri geri çevirmeli ve 
böyle davrananları meslek örgütlerine bildirmelidir.    

• Endüstri destekli araştırmalarda araştırıcıya yapılan ödeme şeffaf olmalı ve 
kurumsal kurallara uygun olmalıdır. 




