TÜSAD ETİK KURUL YÖNERGESİ
Madde 1:Bu yönerge, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tüzüğünün
12. maddesi gereği TÜSAD Yönetim Kurulunca hazırlanarak uygulamaya
konulmuştur. TÜSAD tüzüğünün 12. maddesinde belirlenen Etik Kurul (Kurul) için
öngörülen görevleri yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Madde 2:Adı geçen maddeye göre, Kurul; TÜSAD üyelerinin hekim-hekim, hekimhasta, hekim-endüstri araştırma ve yayın etiği ilkelerinin uygulanmasını sağlar Kurul,
uluslararası ve ulusal planda geçerli etik ilkelerin, kanun, tüzük, yönetmelik ve
genelgelerin TÜSAD üyelerince uygulanması, meslek onurunun korunması için her
türlü tedbiri alır.
Madde 3: Genel Kurulca, Dernek Üyeleri arasından iki yılda bir seçilen üç asil, üç
yedek üyeden oluşur.Üç asil üyeden biri başkan, biri sekreter olarak biri de üye
olarak kurulca yapılan toplantıda görevlendirilir. Başkan ve sekreter dönemleri
süresince Kurulun yönetiminden sorumludur.
Madde 4: Kurul, Dernek Yönetim Kurulunca kendisine sevk edilen dosyaları
görüşmek üzere Dernek Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağırılır.
Gündem önceden kurul üyelerine ulaştırılır.
Madde 5: Kurul, toplantıya çağırıldığı tarihi takip eden en geç otuz gün içinde
toplanmak zorundadır.
Madde 6: Kurul 3 üyenin de hazır bulunması ile toplanabilir. Kararın oybirliği ile
verilmesi gerekir. Ayrıca geçerli mazeret olmaksızın 3 kez ardarda toplantılara
katılmayan üyenin Kurul üyeliği düşer. Yerine yedek üye çağrılır
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¾ Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi 1994 ( Revizyon 2000)
¾ 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Yasa
¾ Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Tarih: 13.1.1960 Sayı 10.436
¾ Türk Tabipler Birliği (TTB) Hekimlik Meslek Etiği Kuralları


(TTB 47.Genel Kurulunda kabul edilmiş, 10-11 Ekim 1998)

¾ İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Tarih 29.1.1993. Sayı 21 480
¾ Beşeri İspençiyari Tıbbi Müstahzarların Tıbbi Tanıtım Yönetmeliği
¾ Tarih: 7.9.1990, Sayı:20628
¾ Hasta Hakları Yönetmeliği Tarih 01.08.1998.
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Madde 8: Üzerinde Çalışılacak Temel Konular Şunlar Olacaktır;
¾ Hekim-hekim ilişkileri
¾ Hekim-hasta ilişkileri
¾ Hekim-endüstri ilişkileri
¾ Araştırma ve yayın etiği ilkeleri
Madde 9: Dernek üyeleri hakkında soruşturma yürütülmesi konusunda TÜSAD
Yönetim Kurulu (YK) karar verir. Dernek üyeleri, herhangi bir konuda soruşturma
yürütülmesi amacıyla TÜSAD Y K’a yazılı olarak başvurabilirler. Başvuran üye
kimden veya neden şikayetçi olduğunu kanıtlarıyla birlikte TÜSAD YK’a bildirir.
TÜSAD YK şikayeti izleyen ilk toplantısında kanıtları değerlendirir, ilgili üye hakkında
soruşturma yürütülüp yürütülmeyeceği konusunda karar vermek için ayrıca hakkında
soruşturma açılan kişiye de bildirerek, yazılı savunma hazırlamasını, kanıtlarıyla
birlikte 15 gün içinde Genel Merkez adresine ulaştırmasını ister. TÜSAD YK
savunmayı inceleyerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verir. Soruşturma
kararı alınırsa tüm belgeler TÜSAD Genel Sekreteri tarafından Etik Kurul üyelerine
ulaştırılır. İlgili toplantıdan önce tüm üyeler konuyu inceleme imkanı bulurlar. Ayrıca
TÜSAD YK Başkanı Kurulu toplantıya yazılı olarak çağırır.
Madde 10: İlgili toplantıda Etik Kurul üyeleri ilgili belgeleri ve kanıtları yeterli
bulurlarsa karar alabilirler. Ayrıca konuyu netleştirmek amacıyla soruşturulan kişiyle
veya konunun tanıklarıyla yüz yüze görüşmeye ve / veya uzman görüşü istemeye
karar verebilirler. Kurul konuyla ilgili Dernek üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç
uzmandan yazılı görüş isteyebilir. Yazışmaya Kurul’un, bu uzmanı soruşturma
konusunda danışman olarak seçtiğine dair karar eklenir. Ancak danışman olarak
seçilen kişi haklı sebeplerle görevi kabul etmeyebilir.
Tüm yazışmalar “GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL” kaydı ile yapılır.
Danışman olarak seçilen kişi 30 gün içinde konuyla ilgili tüm kanıtları toplayarak bir
rapor hazırlar ve raporu Etik Kurul Sekreterine gönderir.
Madde 11: Kurul “Etik Kurallara Uymayan Eylem” olarak nitelediği eylemler hakkında
aşağıdaki müeyyidelerin uygulanmasını TÜSAD YK’dan talep edebilir. TÜSAD YK
etik kurulundan gelen öneri ve görüşe uyup uymamakta serbesttir.
a. Üyelikten Çıkarma
Derneğin etik ilkeleri ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan, dernek
amaçlarına aykırı hareketlerde bulunan ve dernek çalışmalarını engelleyici
davranışlarda bulunanların Dernek üyeliği düşer.. Bu karar ilk Genel Kurul’da sunulur;
Genel Kurulun onayından sonra kesinleşmiş olur. Üyenin karara itiraz hakkı 30 gün
olup kendisine tebliğinden itibaren başlar...

b. Uyarı
c. Takvimli Bilimsel Toplantılarda bir veya iki yıl sunuş kısıtlaması
d. Dernek Yayın Organı’nda yazı basım kısıtlaması
e. Özellikle medyada yer alan hakikat dışı veya abartılı bilgiler için Dernek
tarafından tekzip işlemleri
f. Çalışma gruplarında görev almış ise görevinden çıkarılması
g. Uygulanması kesinlik kazanan müeyyidelerin Dernek Yayın Organı’nda
basılması ve duyurulması
Madde 12: Etik Kurul Başkanı yazışmaları bizzat yapabileceği gibi Dernek Genel
Sekreterinden sekreterya görevlerini yapmasını isteyebilir.
Madde 13: Bu yönergeyi Dernek Yönetim Kurulu yürütür

