1. TTB ve TKBB-BBC Derneği etik kurallarına uygun toplantı düzenlenmelidir.
Bilimsel program KBB hekiminin sürekli eğitimine ve mesleki gelişimine katkıda
2. bulunmalıdır. Toplantı güncel bilginin, en uygun araçlar kullanılarak, konunun uzmanları
tarafından, tarafsız olarak sunulmasını amaçlamalıdır.
Ülkenin ekonomik koşulları dikkate alınarak ulusal kongre kayıt ve konaklama ücretleri
3. belirlenmeli ve yapılacak ulusal toplantılarda ulusal kongre kayıt ve konaklama ücretleri
kriter alınmalıdır.
4. Kongre programında gereksiz harcamalardan kaçınılmalıdır.
Toplantı yeri seçiminde katılımcıların ekonomik durumlarına uygun alternatif konaklama
5.
olanaklarının bulunmasına dikkat edilmelidir.
Sosyal programın bilimsel programın önüne geçmesine izin verilmemelidir, abartılı sosyal
6.
programlardan kaçınılmalıdır.
7. Düzenlenecek bilimsel etkinlikler için etik kurallara bağlı duyurular yapılmalıdır.
Gerek duyurularda gerekse bilimsel programda tatil ve eğlence anlayışından
8.
kaçınılmalıdır.
Ülkemiz KBB hekimlerine kolaylıkla ulaşan internet sitelerinin veya forum
9. uygulamalarının yönetim kadrosun bu etik kurallara titizlik göstermelerini sağlamak için
girişimlerde bulunulmalıdır.
Ülkemizde düzenlenen bilimsel etkinlikler tüzel bir kuruluş tarafından düzenlenmelidir,
10.
aksine hareket eden organizasyonlar desteklenmemelidir.
Bilimsel program içinde yer alan uydu sempozyumlarda endüstrinin etik kurallar
11. çerçevesinde yer alması sağlanmalı, konuşmacıların endüstriyi ön plana çıkarmaktan
kaçınmaları ve varsa endüstri ile çıkar ilişkilerinin açıklanması sağlanmalıdır.
Bilim dalımızda kurulan dernekler, düzenledikleri bilimsel etkinliklerde yer alan
12 organizasyon şirketleri ile hizmet alımı şeklinde antlaşmalar yapmaya özen
göstermelidirler.
13. Kongre düzenleme kurulunda endüstriyel firma temsilcisi olmamalıdır.
14. Toplantıların bilimsel programı TTB tarafından kredilendirilmelidir.
Kongre şartnameleri Türk KBB ve BBC Derneği Onur ve Etik Kurulu tarafından, etik
15.
kurallara paralellik açısından denetlenmelidir.
16. Toplantı katılımcı sayısı, toplantı konuşmacı sayısından her zaman fazla olmalıdır.
Tanıtım amaçlı yapılan toplantılarda ya da bir toplantıdaki sponsor desteklerinin yarıdan
17. fazlasını karşılayan tek bir firma olması halinde, toplantının destekleyici firma ile ilişkisi
önceden açıkça belirtilmelidir.
Türk KBB BBC Derneği yönetim kurulu ülkemizde düzenlenen KBB alanındaki bilimsel
etkinliklerin takipçisi olup, ilan ettiği ilkelere uymayan etkinliklerin desteklenmemesi için
18.
Sağlık Bakanlığı, TTB, İl Sağlık Müdürlükleri ve İlaç Firmaları ile görüşmelerde
bulunmalıdır.
Türk KBB-BBC Derneği bu konudaki ilkelerini ve etik kurallarını bir bilgilendirme yazısı
19. ile ülkemizdeki KBB BBC alanındaki bilimsel derneklere, İlaç Endüstrisi ve TTB ye
ulaştırmalıdır.
Toplantılarda yapılacak her türlü sunumda (poster, bildiri, konferans, panel, eğitici, vs)
20.
sunumu yapan kişi aşağıdaki beyan formatı doğrultusunda bildirimde bulunmalıdır:
BEYAN (… kongresi/toplantısı)
Yapacağım sunumla ilgili hiçbir maddi ilişkim yoktur.
VEYA

Aşağıda belirttiğim kişi ve kurumlarla maddi ilişkim vardır.
Son bir yıl içinde;
Danışmanlık yaptığı ticari kurum:
Burs/araştırma projesi desteği sağlayan ticari kurum:
Honoraria (şerefiye ücreti) veren ticari kurum:
Çalıştığı ticari kurum:
Bu nedenle ilgili kuruluşa ait endikasyon dışı veya deneysel hiçbir veriyi sunmayacağım.
VEYA
Bu nedenle ilgili kuruluşa ait endikasyon dışı veya deneysel verileri sunacağım.

