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1. Çağdaş tıbbi uygulama endikasyonlarına ve etik kurallara uymak koşuluyla, Ortopedi ve 

Travmatoloji malzemelerinin tüm Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları tarafından 

uygulanmasına olanak sağlanmalıdır. 

 

2. Tüm bu ortopedik malzemeler, tedarikçisi firmalar tarafından, dünya standartlarına uygun 

teknik özellikleriyle kullanıma sunulmalıdır. 

 

3. Tedarikçi firmaların kullanıma sunduğu ortopedik malzemeler, biyouyumluluğuna ve 

biyomekanik güvenilirliğine dair gerekli kalite testlerinden sonra Sağlık Bakanlığı’nca 

ruhsatlandırılmalıdır. 

 

4. Ortopedi ve Travmatoloji Hekimleri, malzeme ve implant temininde hastaları için en uygun 

olanı seçmek dışında, ihale sistemi işlemlerini yapmak zorunda bırakılmamalıdırlar. Hekimler 

bu işlemlerde sadece bilirkişi görevi üslenmelidirler. 

 

5. Ortopedi ve Travmatoloji Hekimleri, yeni malzemelerle ilgili tanıtıcı bilgiyi tam ve doğru 

şekilde Türkçe olarak hazırlanacak kullanma kılavuzlarından ve/veya internet ortamındaki 

kaynaklardan öğrenmelidir. 

 

6. Ortopedi ve Travmatoloji hekimleri sadece kullanılabilecek malzeme ve implantlar 

içerisinden hastasına tıbben en uygun ve yararlı olanını belirlemekle yükümlüdür. Hastaneler, 

hastaya özel implantlar dışında ameliyatlarda kullanılan araç gereç ve diğer tüm malzemeleri 

(motor, matkap, kesici motor, motorlu matkap vb. cihazlar) temin etmeli, bunlarla ilgili gerekli 

bakımları yaptırmalıdır. 

 

7. Kötü uygulama ve kullanım hataları dışında kalan diğer ispatlanmış hatalardan (uygun 

olmayan malzeme, kötü malzeme, beklenmeyen komplikasyona yol açma vs. gibi) dolayı 

tedarikçi firma ve bunlara ait malzemeler ile ilgili tüm yasal ve gerekli işlemler mutlaka Sağlık 

Bakanlığı ve SGK tarafından yapılmalıdır. Hekimler, bu tip malzemeleri tıbbi kanıtları ile 

birlikte (fotoğraf, röntgen, laboratuvar tetkikleri, hasta dosyası vb.) Sağlık Bakanlığı ve 

SGK’ya iletilmesi için çalıştıkları kurumun yönetimine bildirmekle yükümlü olmalıdırlar. 

 

8. Ortopedi ve Travmatoloji alanında yapılan ameliyatlar ve kullanılan malzemeler ile ilgili 

ulusal kayıt sistemleri hayata geçirilmeli ve sonuçlar periyodik olarak ilgili dernekler ve 

kurumlar ile paylaşılmalıdır. 

 

9. Tıbbi malzeme firmaları, Ortopedi ve Travmatoloji hekimlerinin kongre, kurs, konferans ve 

toplantı gibi eğitsel etkinlikler ile Ar Ge faaliyetleri ve çalıştay gibi bilimsel faaliyetlerini 

destekleyebilirler. Ancak bu desteklerin kişisel çıkar ilişkisinden arınmış olması gereklidir. 



Hekimler ile tıbbi malzeme üretici ve/veya tedarikçi firmaları arasında etik olmayan ticari bir 

ilişki olmamalıdır. 

 

10. Ürün seçiminde etkili olan bir hekim, tıbbi malzeme üretici ve/veya tedarikçi firmaları ile 

kendi arasında eğer varsa her türlü ilişkiyi çalıştığı kuruma açıklamak zorundadır. 

 


