
 
TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ 

            
  Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 

 

Toplantı Düzenlenmesi, Desteklenmesi ve Sağlık Sektörü Firmalarıyla İlişkiler Yönergesi 
 

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD), kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi, teşhisi ve 

tedavisi için kalp ve damar cerrahları ve diğer profesyonel sağlık personelleri tarafından yürütülen 

sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren, ilgili olduğu alanlarda bilimsel araştırma ve faaliyetleri 

destekleyen, eğitim alanları ve öğretim programlarında çağdaş gelişmeleri ve ülke gereksinimlerini 

belirleyerek uygulayan bir uzmanlık derneğidir. 
 

TKDCD, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisi ile ilgili mevcut yöntemlerin en 

başarılı şekilde uygulanması, doğru ve etkili yeni yöntemlerin geliştirilmesi için eğitim, araştırma ve 

mesleki dayanışmayı hedeflerken hasta yararı ve etik değerleri ön koşul olarak görmektedir. 

Derneğimiz bünyesinde ortaya konacak her türlü görüş ve uygulamanın toplum, resmi ve özel 

kurumlar nezdinde saygınlığımızı koruyacak şekilde, bilimsel ve etik değerlere dayalı olması şarttır. 

Ancak bu koşullarda çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma ortamlarının sağlanması mümkündür. 
 

Bu nedenle tüm dernek faaliyetlerinde istinasız uygulanmak üzere bu konudaki temel prensiplerin 

ortaya konulması ve uygulanması Yönetim Kurulumuzca gerekli görülmüştür. Bu kuralları ortaya 

koymanın amacı kısıtlayıcı değil düzenleyici olmaktır. 
 

GENEL İLKELER 
 

TKDCD bünyesi altında gerçekleştirilen tüm toplantılarda; temsilci, görevli, konuşmacı ve bildiri 

sunumu yapacak tüm üye ve üye olmayan bireylerin bu kurallara uyması gerekmektedir. 
 

Özetle TKDCD, “ACCME’nin (Accreditation Council for Continuing Medical Education) Ticari Firma 

Desteği ile ilgili standartlar” bildirisi ile uyumlu prensipleri benimsemektedir. 
 

 TİCARİ FİRMA DESTEĞİ İLE İLGİLİ YAKLAŞIM PRENSİPLERİ 
 

1. TOPLANTI VE EĞİTİM FAALİYETLERİNİN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ÖLÇÜTLER 
 

TKDCD, eğitim gereksiniminin belirlenmesi, amacının saptanması, içeriğinin seçimi ve sunumu, içeriğe 

karar verecek kişi ve kuruluşun seçimi, eğitsel yöntemin seçimi, faaliyetin değerlendirilmesi 

süreçlerinde ticari çıkar olmadan karar verilmesini sağlar. 
 

2. KİŞİSEL ÇIKAR ÇATIŞMASININ ÇÖZÜMÜ 
 

TKDCD yönetim kurulu üyeleri, göreve başladıklarında dernek kayıtlarına geçmek üzere herhangi bir 

çıkar çatışması olup olmadığına dair beyanı yazılı olarak derneğe bildirirler. Bu durumlarında bir 

değişiklik olduğunda bu bilgiyi derneğe beyan etmekle yükümlüdürler. TKDCD, eğitim toplantısının 

içeriğini kontrol edecek konumdaki herkesin finansal ilişki şeklindeki çıkar çatışmasını ki, bu son 12 ayı 

kapsar, kendisine beyan ettiğini gösterebilmelidir. 
 

Yönetim kurulu üyeleri dışında, TKDCD bünyesinde düzenlenecek herhangi bir bilimsel toplantının 

düzenleyicisi, ev sahibi, bilimsel program sorumluluğu görevlerinde bulunan kişilerin de toplantı 

öncesinde  aynı şekilde beyanda bulunmaları istenir. 
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Çıkar çatışmasını beyan etmeyi reddeden meslektaşlarımız düzenleme komitesi üyesi, eğitmen, 

konuşmacı olamaz, eğitim faaliyetinin oluşturulması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde görev 

alamazlar. 
 

Dernek yönetim kurulu, eğitim faaliyetinden önce çıkar çatışması ile ilgili sorunların  çözümüne 

yönelik mekanizmaları faaliyet öncesi gerekli tüm girişimleri yaparak uygulamalıdır. 
 

3. TİCARİ DESTEĞİN UYGUN KULLANIMI 
 

TKDCD tarafından verilecek eğitim/araştırma bursları için bağış yapacak firmaların burs verilecek 

kişilerin seçilmesini etkilemesine izin verilmez. TKDCD oluşturulacak veri tabanlarına maddi destek 

sağlayacak firmalara veri tabanına erişim ve yönetim izni verilmeyeceğini beyan eder. 
 

Yöneticiler ve yazar olarak adı geçenler, Ulusal Teşhis Tedavi Önerileri’ni firma etkisinde kalmadan 

hazırlayıp yayınlayacaklarını taahhüt ederler. Yazar olarak adı geçenler, yöneticiler gibi herhangi bir 

çıkar çatışması olup olmadığını beyan ederler. Hazırlama süreci ve yayınlanma herhangi bir firma 

sponsorluğu olmadan yapılır. Ancak dernek web sitesinden yayınlanmasından sonraki aşamalarda 

üyelere baskılı veya web aracılığıyla ulaştırılmasında ürün tanıtımı yapılabilir. 
 

a) Desteğin Esaslarını Belgeleyen Yazılı Anlaşma 
 

Ticari desteğin esasları, şartları ve amaçları bu desteği sağlayan firma ve dernek arasında, 

temsilcilerinin imzalarını da içeren yazılı anlaşma şeklinde belgelendirilmelidir. Destek doğrudan 

derneğe değil de ortak eğitim yapılacak diğer kuruma bile olsa derneğin ismi belgede belirtilmelidir. 

Yazılı anlaşmada ticari desteğin kaynağı belirtilmelidir. 
 

TKDCD; almış olduğu her bağışı hangi amaçla kullandığını dernek kayıtlarında tutulmak üzere listeler; 

temel amacına, etik ve bilimsel değerlerine aykırı olan her türlü maddi desteği reddeder; burada 

bahsi geçmeyen benzer tüm diğer ilişkiler için ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmayı taahhüt 

eder. 
 

b) Eğitim Verecek Kişinin Harcamaları 
 

TKDCD kendi toplantılarında görev alan konuşmacı, eğitici ve düzenleyicilerin ulaşım, konaklama ve 

kayıt harcamalarını ödeyebilir. Eğer bu hizmetleri eğitici ve konuşmacı kendi sağlamış ise geri ödeme 

bu kişilere doğrudan yapılabilir. 
 

Eğitim faaliyetinin yönetici ve düzenleyicilerine, konuşmacı ve eğiticilerine bunun dışında, hizmet 

bedeli (honorarium) adı altında herhangi bir ödeme yapılamaz. Ayrıca kongre esnasında yapılacak 

uydu sempozyumu ve firma destekli kurslar için dernek yönetim kurulu ve kongre düzenleme kurulu 

üyelerine hizmet bedeli (honorarium) adı altında bir ödeme yapılamaz. 
 

Ulusal kongreye yurt dışından davet edilmiş konuşmacılara ulaşım, kayıt, konaklama ve günübirlik 

turların maddi karşılığı dışında hizmet hakkı (honorarium) ücreti ödenmez. 
 

c) Katılımcı Harcamaları 
 

TKDCD, kendi kongre ve toplantılarına ya da yönetim kurulunun uygun göreceği toplantılara katılım 

için uzmanlık öğrencileri, perfüzyonist ve hemşirelere kayıt-konaklama ücreti şeklinde maddi destek 

verebilir. 
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Eğitim toplantılarındaki sosyal aktiviteler ve yemekler eğitim aktivitesi ile rekabet edecek ya da onun 

önüne geçecek şekilde olamaz. 

4. YAN TİCARİ PROMOSYONLARIN UYGUN YÖNETİMİ 
 

Ticari sergi ve reklamların düzenlenmesi etkinliğin planlanmasını etkileyemez, sunumları 

engelleyemez ve ticari destek için ön koşul olamaz. 
 

Dernek eğitim faaliyetlerinin olduğu salonlarda (dernek okulu, kongredeki firma destekli olmayan 

oturumlar) ürün promosyon materyallerinin dağıtımı veya ürün reklamı yapılamaz. 
 

Reklam ve tanıtım faaliyetleri için alınan parasal kaynak dernek eğitim faaliyetlerine yapılmış destek 

olarak düşünülmez. 

Ürün tanıtımı amacıyla hazırlanan ve içeriği uygun bulunan reklam materyali dernek web sitesi ve 

dergilerinde ücret karşılığı üyelere duyurulabilir. Ürün reklamı için değil ancak ürün tanıtım toplantı 

duyuruları için ücret karşılığı e-posta ve SMS gönderilebilir. 
 

5. TİCARİ ÖNYARGI OLMAKSIZIN İÇERİK VE FORMAT 
 

Eğitim faaliyetinin içeriği ve formatı ticari firmanın spesifik iş çıkarına değil sağlıkta kalite ve gelişmeye 

katkıda bulunmalıdır. 

Sunumlar tedavi seçeneklerine dair dengeli bir görüş içermelidir. Ticari ürün adı yerine etken madde 

isimlerinin (jenerik isim) kullanılması bu tarafsızlığa katkı sağlayacaktır. Eğer eğitim materyalleri veya 

toplantı içeriği ticari isimler içerecekse, sadece bir firmanın değil mümkünse birkaç firmanın 

ürünlerine ait isimler kullanılmalıdır. 
 

TKDCD, aktivitelerinde yapılacak sunumlarda slayt içinde firma logosu veya firma reklamını 

çağrıştıracak görsellerin kullanılmasına izin vermez. 
 

6. MUHTEMEL TİCARİ ÖNYARGI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
 

TKDCD aktivitelerinde (buna aşağıda açıklanan uydu sempozyumu, firma destekli kurs ve bilgi 

paylaşımı toplantıları da dahildir) sunum yapacak tüm kişiler sunum başlangıcında herhangi bir çıkar 

çatışması olup olmadığını beyan ederler. Bu beyan yapılmadan sunumun devam etmesine izin 

verilmez. Bu beyanın yapılmasının sağlanması oturum başkanının sorumluğundadır. 
 

Bu kişiler eğitime katılanlara her türlü finansal ilişkilerini açıklamalıdırlar. Bu açıklamada aşağıdaki 

bilgiler yer almalıdır: 
 

•Kişinin adı soyadı; 
 

•Ticari çıkarın adı; 
 

•Ticari çıkarın türü, mahiyeti. 
 

Hiçbir finansal çıkarı olmayan kişiler de bunu eğitim alanlara bildirmelidirler. 
 

Çıkar çatışması “açıklama” slaytı ya da belgesi firma logosu, ticari isim veya ürün grubunun mesajını 

içermemelidir. 
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TKDCD DESTEKLİ TOPLANTILAR YÖNETMELİĞİ 
 

Toplantı desteği; logo kullanım izni, üyelere e-posta yoluyla duyuru, dernek web sitesinden duyuru 

veya maddi kaynak sağlanması şeklinde olabilir. Destek için talep dilekçesi en az 3 ay öncesinden 

dernek merkezine e-posta ya da mektup ile yazılı olarak gönderilmelidir. Destek kararı, tamamen 

Yönetim Kurulu tasarrufundadır. 
 

TKDCD, eşgüdümle hareket ettiği “Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği” ve “Fleboloji 

Derneği” dışında kendi alanına giren ve tüm ülkeyi kapsayan dolayısıyla çıkar çatışması yaşanmasına 

neden olacak oluşumları desteklemez. Diğer derneklerin desteklenmesi, TKDCD Yönetim Kurulu 

kararları doğrultusunda alınır. Dernek web sitesinden dernek çıkarlarıyla çatışan (sponsor, kaynak 

kaybı) toplantıların duyurusu yapılmaz. Bu tip dernek ve kurum toplantıları kalp ve damar cerrahisiyle 

ilgili yurtdışı büyük (EACTS, ISMICS, ISHLT, ESCVS, ESVS, ASCVTS, ASVS, AATS, STS, SVS, EVC gibi) 

derneklerin katılımıyla yapılıyorsa duyuru şeklinde destek kararı yine TKDCD Yönetim Kurulu’nca 

verilir. 

TKDCD Logo Kullanımı: TKDCD’nin düzenlenmesinde, içeriğinin ve formatının belirlenmesinde rol 

oynamadığı kalp ve damar cerrahisi ile ilgili bölgesel toplantılarda TKDCD logosunun kullanılma 

talebine yönetim kurulu program içeriğinin uygunluğunu da değerlendirilerek karar verilir. 
 

Destek verilen faaliyetin organizasyonu, ilgili oluşum tarafından gerçekleştirilir. Faaliyetin geliri ve 

gideri hesaplandıktan sonra oluşan bir zarar varsa bu zararın karşılanmasında TKDCD’nin herhangi bir 

yükümlülüğü yoktur. 
 

Firma Destekli Toplantılar Yönetmeliği 
 

Ulusal Kongre Esnasında Yapılan Firma Destekli Toplantı Kuralları 
 

Bu toplantılar dernek tarafından belirtilen zamanlarda yapılabilir. İçeriğin dernekçe yapılan 

programlarla aynı olduğu ya da rekabet oluşturduğu kanısı oluşursa bu aktiviteye izin verilmez. 
 

Uydu Sempozyumu: TKDCD kongre ve toplantıları esnasında firma desteği ile bağımsız olarak yapılan 

STE kredilendirmesi sağlanmış ya da sağlanmamış (STE-kredilendirmesi dernek tarafından sağlanmaz) 

eğitim faaliyetidir. 
 

Firma destekli kurs: TKDCD kongre ve toplantılarında firma desteği ile bağımsız olarak düzenlenmiş 

(STE kredili/kredisiz) teorik ya da uygulamalı eğitimdir. 
 

Uydu sempozyumları ve kurslar kongre programında yer alabilir ve haklarında firma stantlarından 

dağıtılan veya kongre çantalarına konan davetiyelerle bilgi verilebilir. 

Firmaların program kitabında kendileri için kararlaştırılan gün ve saatler içerisinde yapacakları uydu 

sempozyumu/kurs ile ilgili konu, konuşmacı ve oturum başkanı gibi detayları içeren önerilerini kongre 

tarihinden en geç 1 ay öncesine kadar kadar bildirmeleri gerekir. Bildirilmediği takdirde program 

kitabı içinde uydu sempozyum içeriği yayınlanmaz. Önerilen program kongre düzenleme kurulu 

tarafından onaylanmalıdır. 
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Firmalar sempozyum/kurs başlamadan yarım saat önce salonun önünde promosyonel malzeme 

ve/veya yiyecek-içecek dağıtabilirler. Salon perdesinde kendi logolarını toplantı başlayana kadar 

gösterebilirler. Sempozyum/kurs esnasında salonda belirlenecek yerlere firma flaması asabilirler. 
 

Uydu sempozyumu/kurs posterleri yalnızca organizasyon acentesi tarafından gösterilen yerlere ve 

toplantı salonu girişine asılabilir. 
 

Ürün tanıtım toplantısı: Tamamen bir ürünün tanıtımına yönelik oturumlardır. Firmalardan gelecek 

taleplere ve kongre bilimsel programına göre belirlenmek üzere birden çok ürün tanıtımı için bir 

oturum ya da tek bir ürün tanıtımı için tek bir oturum şeklinde kongre ana bilimsel programı ile 

çakışmayacak şekilde kongre bilimsel programında yer alır. Bilimsel programda bu oturumların 

tamamen ürün tanıtımına yönelik olduğu ve oturumun katılımcılara sadece ürünlerin özelliklerinin 

anlatıldığı sunumlardan oluştuğu bilgilendirmesi yapılır. Firmalar bu oturumda sunum yapmak için 

dernek tarafından belirlenecek ücreti öderler. Bu oturumlarda firma yöneticileri ya da hekimler 

sunum yapabilir. Hekimler sunumlarında varsa ticari çıkarlarını beyan ederler. Dernek üst düzey 

yöneticileri ve yönetim ve düzenleme kurullarının diğer üyeleri bu oturumlarda hiçbir şekilde görev 

alamazlar. Bu toplantı bilgilendirilmelerinde “Bu faaliyet dernek kongresi bilimsel programının dışında 

ve bağımsız olup içeriğinden dernek sorumlu değildir” ibaresi yer almalıdır. 
 

Ayrıca, firmalar kongre şartnamesinde belirlenen ücret karşılığında stant alanı alabilir. Kongre 

çantasına, program kitapçığına, oda anahtarlarına firma logosu ve ismi yazmak şeklinde diğer reklam 

yöntemlerine izin verilir. 
 

Ulusal Kongre Dışında Yapılan Firma Destekli Toplantı Kuralları 
 

Bu tip toplantılar için yıllık program takvimi oluşturulması amacıyla firmaların ön teklifleri ile dernek 

merkezine yazılı/e-posta yoluyla her yıl en geç Eylül ayı içerisinde başvurmaları gerekir. 

Bilgi Paylaşımı Toplantı/Kursları: Bir ürün hakkında detaylı bilgi verilmesi, özel bir teknik öğretilmesi 

amacıyla bu ürünle ilgili konuları kapsayan bir programın düzenlendiği aktivitelerdir. Bu aktivitelerin 

düzenlenmesinin finansal sorumluluğu firmalara aittir. Firmalar bu toplantıların üyelere e-posta ve 

SMS ile duyurulması, dernek aktivite takviminde yer alması için dernek tarafından belirlenecek ücreti 

derneğe bağış olarak öderler. Bilgi Paylaşımı Toplantı/Kurslarında firmalar kendilerine danışmanlık 

yapan kişileri konuşmacı/eğitmen olarak önerebilir. Kurs dışında konuşmacı sayısı belirlenirken 

firmaya danışmanlık yapan kişilerin toplam konuşmacı sayısına oranı 1/2‘yi geçemez. Program dernek 

tarafından oluşturulur ve onaylanır. 
 

Ürün tanıtım toplantısı: Bir ürünün firma yetkilileri tarafından detaylı tanıtımı amacıyla  yapılır. 

Dernek bu toplantıların üyelerine duyurulması için ücret karşılığı e-posta ve SMS gönderebilir. Dernek 

logosu kullanılamaz ve içeriği dernek sorumluluğunda değildir. 


