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SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ YÖNLENDİRME KOMİTESİ 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 

  Amaç  

MADDE 1 - (1)  Bu yönergenin amacı Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesinin 

görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, sağlık endüstrileri alanındaki yatırım, üretim, ihracatın 

arttırılması, teknolojinin geliştirilmesi için fiyatlandırma, geri ödeme, ruhsatlandırma, kamu 

alımları, kamu destekleri, ticaret politikaları, sağlık teknolojisi politikaları, veri yönetimi, özel 

kesimle diyalog gibi hususları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirme ve koordine etmeye 

ilişkin faaliyetleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 23/12/2015 tarihli ve 29571 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 2015/19 sayılı Başbakanlık Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Sağlık endüstrileri yönlendirme komitesi 

MADDE 4 - (1) Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi; Sağlık Bakanlığı 

Müsteşarının başkanlığında, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, Kalkınma, Maliye 

Bakanlıkları Müsteşarları ile Hazine Müsteşarı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve 

TÜBİTAK Başkanından oluşur. 

(2) Sekreterya hizmetleri ile alınan kararların uygulamasının takibi ve koordinasyonu 

faaliyetlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yürütür. 

Sağlık endüstrileri yönlendirme komitesinin görev ve yetkileri 

MADDE 5 - (1) Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi; 

a) Sağlık endüstrileri alanındaki yatırım, üretim, ihracatın arttırılması, teknolojinin 

geliştirilmesi için fiyatlandırma, geri ödeme, ruhsatlandırma, kamu alımları, kamu destekleri, 

ticaret politikaları, sağlık teknolojisi politikaları, veri yönetimi, özel kesimle diyalog gibi 

hususları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirir ve koordine eder, 

b) 10. Kalkınma Planı Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı 

ile Hükümet Eylem Planlarında yer alan ilgili eylemlere ilişkin gerekli koordinasyon, izleme 

ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür, 

c) İlaç ve tıbbi cihaz sektörlerine yönelik olarak ortak veri kullanımını sağlayacak veri 

alt yapısının geliştirilmesini ve ilgili kurumlar arasında eşgüdümü sağlar, 

ç) Gündemindeki konularla ilgili karar verir. Gerekli gördüğü konuları Ekonomi 

Koordinasyon Kuruluna arz eder. 
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Sağlık endüstrileri yönlendirme komitesinin çalışma usul ve esasları  

MADDE 6 - (1) Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi; 

a) Sağlık Bakanlığı Müsteşarının çağrısı üzerine ayda en az iki defa veya lüzumu halinde 

toplanır,  

b) Üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve oybirliğiyle karar alır,  

c) İlgili kurumlardan en az genel müdür veya dengi düzeyde bir üyenin katılımının 

zorunlu olduğu alt komiteyi kurar, 

ç) Komite toplantılarına, lüzumu halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 

temsilcilerinin yanı sıra üniversiteler, sağlık endüstrisi alanında faaliyet gösteren sivil toplum 

kuruluşları ile özel sektör temsilcilerini de davet eder. 

Sağlık endüstrileri yönlendirme komitesi sekreteryasının görevleri 

MADDE 7 - (1)  Sağlık endüstrileri yönlendirme komitesi sekreteryası; 

a) Görevini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür,  

b) Toplantı tarihinden en az beş iş günü önce gündem taslağını komite üyelerine 

gönderir. Komite üyeleri de gündeme ilişkin önerilerini sekreteryaya en az üç iş günü önce 

iletir, 

c) Komite toplantıları için hazırlık yapar, gündemi hazırlayarak komite başkanına sunar, 

ç) Komitenin gündem konuları hakkında süreçlerini takip eder, gerekli verileri derler, 

analiz yapar, raporlar ve komite başkanına sunar,  

d) Komitenin aldığı kararları ilgili birimlere tevdi eder ve takibini yapar, 

e) Komitenin görevlerinin gerektirdiği koordinasyonu gerçekleştirir,  

f) Komite kararlarının yürütülmesine ilişkin çalışmalar hakkında bakanlıklara ve diğer 

üye kurumlara bilgi verir ve işbirliği içinde çalışır, 

g) Komite toplantı daveti çağrılarını yapar, 

ğ) Komite tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapar.  

 Yürürlük 

MADDE 8 - (1) Bu Yönerge hükümleri, onaylandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9 - (1)  Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanlığı Müsteşarı yürütür.  


