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SAĞLIK BAKANLIĞI 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

 

               

 Sayı :   

 Konu : Toplantı Katılımı İzin Yazıları Hk.   

…………………………………………. 
 

 

 Bilindiği üzere 3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin 

Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile beşeri tıbbi ürünlerin, enteral beslenme ürünlerinin ve tıbbi 

mamaların tanıtım faaliyetleri düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmelikte “ Bilimsel Toplantı: Bilimsel bir konuda 

bilgi vermek amacı ile Bakanlık, sağlık meslek mensuplarının üyesi bulundukları ulusal ve uluslararası dernekler, 

sağlık kurum ve kuruluşları, üniversiteler, hekim/diş hekimi/eczacı meslekî örgütleri veya ruhsat/izin sahipleri 

tarafından düzenlenen yurt içi veya yurt dışı kongreleri, sempozyumları, çalıştayları, seminerleri, kursları ve 

toplantıları,” şeklinde tanımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Ruhsat/izin sahipleri; 

yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılacak sağlık meslek mensuplarının kayıt, konaklama ve ulaşım 

masraflarını aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla destekleyebilirler: a) Bir sağlık meslek mensubu aynı yıl içerisinde 

toplam dört kez ruhsat/izin sahiplerinin desteğinden yararlanabilir; bu dört desteğin sadece iki tanesini aynı 

ruhsat/izin sahibi sağlayabilir ve yine bu desteğin yalnızca ikisini yurt dışında yapılan toplantılarda kullanabilir. 

Sağlık meslek mensuplarının ruhsat/izin sahiplerinin desteğiyle; konuşmacı, yazılı veya sözlü bildiri sunan 

araştırmacı olarak katılım sağladıkları toplantılar bu kapsamda değerlendirilmez.” hükmü yer almaktadır. Bu 

kapsamda bilimsel toplantılara katılım sağlayacak sağlık meslek mensuplarından ruhsat/izin sahipleri tarafından 

destek alacaklara ilişkin destek başvuruları Kurumumuz tarafından değerlendirilmektedir. Söz konusu 

değerlendirme; sağlık meslek mensuplarının bilimsel toplantıya katılım sağlayıp sağlayamamasına yönelik olmayıp 

sağlık meslek mensubunun bahse konu olan bilimsel toplantı için ruhsat/izin sahibinden destek alıp alamayacağına 

ilişkindir. 

 Yüz yüze veya hibrit olarak düzenlenecek bilimsel toplantılara yüz yüze katılım sağlamak üzere adına 

destek başvurusu yapılmış sağlık meslek mensuplarından, bağlı bulunduğu sağlık kurum/kuruluşu yetkilisi 

tarafından bilimsel toplantıya yüz yüze katılım sağlayabileceklerine ilişkin verilmiş izin belgesi, COVID-19 

pandemisi nedeniyle sağlık meslek mensubunun görev yaptığı sağlık kurum/kuruluşunda hizmette/çalışma 

düzeninde aksaklıklara sebebiyet vermemesi için başvuru sırasında istenmekteydi. 

İçinde bulunduğumuz normalleşme süreciyle birlikte sıklıkla yüz yüze veya hibrit katılımlı bilimsel 

toplantılar düzenlenmektedir.   Bu bağlamda 04.10.2021 tarihinden itibaren düzenlenecek bilimsel toplantılar için; 

ruhsat/izin sahipleri tarafından sağlık meslek mensupları destek başvurularında sağlık kurum/kuruluşu yetkilisi 

tarafından verilen izin yazısı istenmeyecektir. Söz konusu destek başvurularının tarafımızca onaylanması 

durumunda; verilen onay yalnızca ruhsat/izin sahibinin söz konusu sağlık meslek mensubuna destek olmasına 

dair onay olup sağlık meslek mensuplarının toplantıya katılım uygunluğu onayı anlamına gelmemektedir.  

Sağlık meslek mensuplarınca ruhsat/izin sahipleri tarafından destek alınarak yüz yüze katılım sağlanacak 

olan bilimsel toplantılar ile ilgili bu yazımızın İlinizde faaliyet gösteren tüm sağlık kurum/kuruluşlarıyla 

(kamu/özel/üniversite) ve bu kuruluşlarda görev yapan sağlık meslek mensupları ile paylaşılması, bilgilendirme 

yapılması ve bu konuda aksamalara mahal vermemek için hassasiyet gösterilmesi hususlarında bilginizi ve gereğini 

rica ederim. 
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