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1 K.D.DB.1

İl Sağlık Müdürlüklerinde çalışan personelin kozmetik denetimleri 

konusunda yeteri kadar teknik bilgiye ve gerekli yetkinliğe sahip olmaması 

nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerin etkin 

olmaması dolayısıyla uygun olmayan bir ürün ve/veya üretim yerlerine 

uygun denilmesi

21

TİTCK Akademi portalı üzerinden ilgili denetim personeline uzaktan eğitimler 

verilmesi, eğitimler sonucunda portal üzerinden yapılacak olan sınavda başarılı 

olan personelin denetime gönderilmesinin sağlanması

2 K.D.DB.2

Analiz sürecinin uzun olması nedeniyle denetim sürecinin de buna bağlı 

olarak geç sonuçlanması veya analizi yapılamayan bazı parametreler veya 

ekipman planlamadaki aksaklıklar nedeniyle bazı bileşenlere yönelik 

analizlerin gerçekleştirilememesi dolayısıyla ürünlerin güvenliliğine ilişkin 

karar verilememesi ve piyasada uygunsuz/güvensiz ürünlerin satışına devam 

edilmesinin önlenememesi

35

Analiz süreci ve analiz gerçekleştirilememesinin nedenleri ve çözümleri hakkında 

ilgili Başkan Yardımcılıkları/Daire Başkanlıklarınca ortak değerlendirme yapılıp 

çözüm bulunması

3 K.D.DB.3

İnternet/sosyal medya üzerinden tanıtım ve/veya satışı yapılan ürünlerin 

temin edilememesi nedeniyle gerekli denetimlerin gerçekleştirilememesi 

dolayısıyla ürünlerin güvenliliğine karar verilememesi ve piyasada 

uygunsuz/güvensiz ürünlerin satışına devam edilmesinin önlenememesi

49

Ürün teminine yönelik mevzuat çalışmalarının yapılmasının sağlanması amacıyla 

ilgili Daire Başkanlıklarının bilgilendirilmesi

4 K.D.DB.4

Kozmetik ürünler ile sınır teşkil eden ürünlerin kozmetik olmadıklarının 

tespit edilmesi sonrasında bu ürünlerden bir kısmının faaliyet alanları 

hakkında mevzuatın düzenlenmemiş olması nedeniyle piyasada herhangi bir 

mevzuata/denetime tabi olmayan ürün gruplarının serbestçe dolaşması 

nedeniyle tüketicinin risk altında olması

56

Herhangi bir mevzuata tabi olmadan piyasada serbestçe dolaşan ürün gruplarına 

yönelik yapılacak işlemler hakkında ortak karara varılması amacıyla ilgili Başkan 

Yardımcılıkları /Daire Başkanlıklarının da temsil edileceği bir Komisyon 

kurulması

5 K.D.DB.5

Sağlık mesleği mensupları ve tüketicilerin kozmetik ürün istenmeyen etki 

bildirim bilincinin düşük olması nedeniyle kozmetovijilans bildirimlerinin 

düşük sayıda gelmesi dolayısıyla uygunsuz/güvensiz şüphesi bulunan 

ürünlere ilişkin denetim yapılamaması sonucunda piyasada 

uygunsuz/güvensiz ürünlerin satışına devam edilmesinin önlenememesi  

28

Sağlık mesleği mensuplarına kozmetovijilans konusunda sunum/eğitim/anket 

çalışmaları yapılması, konuya ilişkin hazırlanan dokümanlarının TİTCK Akademi 

portalı ve/veya Kurumun resmi sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter vb.) 

üzerinden yayımlanması suretiyle sağlık mesleği mensupları ve tüketicilerin 

bilgilendirilmesi

6 T.C.D.DB.1 H.1.1

İdari yaptırım kapsamında geri çekme işleminde firmaların tüm ürünlerini 

gereken sürede toplamaması, Kurumumuzun da toplatma işlemi için 

kaynağının bulunmaması, İdari yaptırım uygulanan ürünlerin tam olarak 

toplatılamaması dolayısıyla güvensiz uygunsuz ürünlerin kullanımına devam 

edilmesi

12

Toplatma, taşıma ve imha için kaynak talep edilmesi

7 T.C.D.DB.2 H.1.1

Birçok Tıbbi Cihaz olumsuz olayın Kurumumuza intikal etmemesi, olumsuz 

olaya sebep olan ürünler hakkında Kurumumuz bilgisinin olmaması 

dolayısıyla gerekli aksiyonun alınamaması

28

Kılavuz, afiş, el broşürü, video vb. ile eğitim, çalıştay vb. faaliyetler yapılması

8 K.Y.E.K.BR.1

Alım ve Yetiştirme süreçleri tamamlanan denetim personelinin muhtelif 

sebeplerle farklı kadrolara/kurumlara sürekli bir şekilde geçiş yapması 

nedeniyle yetişmiş/deneyimli personel kaybı yaşanmasının denetim sürecinde 

aksamaya sebep olması 

42

Kurum Denetim personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik mevzuat 

çalışmalarının yapılmasının sağlanması amacıyla ilgili Kurum/Kuruluşlara konu 

hakkında başvuruda bulunulması

01.01.2020

-

31.12.2020

Kalite Yönetimi Eğitim ve 

Kordinasyon Birimi

Kalite Yönetimi Eğitim ve 

Kordinasyon Birimi

01.01.2020

-

31.12.2020

Tıbbi Cihaz Denetim Daire 

Başkanlığı

Tıbbi Cihaz Denetim Daire 

Başkanlığı
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01.01.2020

-

31.12.2020

Kozmetik Denetim Daire 

Başkanlığı

Kozmetik Denetim Daire 

Başkanlığı
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9 İ.D.DB.1

İzin belgeleri, sertifika ve ruhsatname gibi ıslak imzalı fazla sayıda belge 

düzenleniyor olduğundan paraf ve imzalar nedeniyle süreçlerin uzaması, 

fiziksel belgelerin takibinin zor olması

30

Yurt içinde kullanılan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi.

10 İ.D.DB.2

İlaç piyasa kontrol programı, şikayet ve başvurular kapsamındaki numuneler 

ile kaçak/sahte ilaçlarla ilgili savcılık, mahkeme v.b mercilerden analiz 

talebiyle gelen numunelerin doğrudan laboratuvara teslim edilmesi 

gerekirken Kurum ana binasında bekletilmesi nedeniyle uygun koşullarda 

muhafaza edilememesi ve gereksiz yazışmalarla sürelerin uzaması

36

Numunelerin doğrudan Kurumumuz Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesine 

gönderilmesi, gerekli analizler sonrası analiz raporunun İlaç Denetim Dairesine 

gönderilmesi.

11 İ.D.DB.3

Daireninin genelinde kayıtların ve başvuru takiplerinin ESY sistemine 

entegre olmayan excel dosyası üzerinden yapılması nedeniyle verilerin 

değiştirilebilir olması, kaybolması. İlaç piyasa kontrol birimi kayıt ve 

takiplerinin yapıldığı YEBESİS programında oluşabilecek  teknik sorunları 

çözecek konusuna hakim nitelikli personel bulunmaması nedeniyle çözüm 

bulunamaması

45

Dairenin genelinde tutulan tüm kayıtların ESY sistemine entegrasyonunun 

sağlanması.

12 İ.D.DB.4

Kurumumuz ürün denetmen sayısının az olması sebebiyle İl Sağlık 

Müdürlükleri kanalıyla gerçekleştirilen ecza depolarının rutin ve kontrol 

denetimlerinde standardizasyon sağlanamaması ve yazışmalarla süreçlerin 

uzaması

45

Kurumumuz personellerinden Ürün Denetmeni unvanlı kişilerin sayısının artması 

ve İl Sağlık Müdürlüklerine denetim konusunda eğitim verilmesi.

13 K.A.DB. 1

Başvuruların zamanında değerlendirilememesinden dolayı klinik araştırma 

izin süreçlerinde aksaklıklar yaşanması

35

1. Optimum personel sayısının belirlenmesi ve düzenli olarak kontrol edilmesi ve 

tespit edilen sayının altına düşüleceği öngörüldüğünde/düşüldüğünde istihdam 

talebinde bulunulması ve gerekli durumlarda daire personelinin mesaiye kalması

2. Birim çalışanlarının ve birim sorumlusunun acil evrakları paraf/imza atanlara 

bildirmesi 

3. Açık ofis sisteminin olumsuzlukları ile ilgili olarak üst yönetimin 

bilgilendirilmesi

4. Sistemden giriş yapılan dosyaların fiziki evrakları 3 iş günü içerisinde Birime 

ulaşmadığında Evrak Kayıt Birimi’nin bilgilendirilmesi

5. Kurum içi elektronik sistemlerde sık/uzun süreli kesintiler olması durumunda 

Bilgi Sistemleri Dairesi ile iletişime geçilmesi

6. Gerekli aralıklarla birimlerin bir araya gelmesi ve  işbirliğine ihtiyaç duyulan 

konuların değerlendirilmesi

7. Danışman sayısının arttırılması

8. Arşivden istenen dosyaların fiziki evrakları 3 iş günü içerisinde Birime 

ulaşmadığında Arşiv Birimi’nin bilgilendirilmesi

9. Araştırma ürünlerinin ithalatı ile ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi ve gerekli 

ise güncelleme çalışmalarının yapılması

01.09.2019

-

31.12.2020

Klinik Araştırmalar Daire 

Başkanlığı

Klinik Araştırmalar Daire 

Başkanlığı

01.01.2020

-

31.12.2020

İlaç Denetim Daire Başkanlığı İlaç Denetim Daire Başkanlığı
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14 K.A.DB. 2

Başvuruların etkin değerlendirilememesi nedeniyle standardizasyonun 

sağlanamaması

36

1. Sık değişimler yaşandığında üst yöneticiler ve İnsan Kaynakları Dairesi ile 

temasa geçilmesi

2. Birime yeni başlayan personele oryantasyon eğitimi verilmesi ve birim 

çalışanlarına düzenli olarak hizmet içi eğitimlerin verilmesi

4. Açık ofis sisteminin olumsuzlukları ile ilgili olarak üst yönetimin 

bilgilendirilmesi

İlgili personele SÇY ile ilgili gerekli eğitimin tekrarlanması

5. Mevzuatın belli aralıklarla incelenmesi ve eksikliklerin tespit edilmesi halinde 

mevzuatın gelişmelere ve uluslararası düzenlemelere uyumlu olacak şekilde 

güncellenmesi 

6. Birime istihdam edilecek personel seçiminde personelin yeterliliklerinin göz 

önünde bulundurulması konusunda üst yönetici ve İnsan Kaynakları Dairesi ile 

temasa geçilmesi

7. Birim işleyişi ve değerlendirmeye ilişkin SÇY’lerin belli aralıklarla gözden 

geçirilmesi ve eksikliklerin tespit edilmesi halinde SÇY’lerin güncellenmesi 

15 K.A.DB. 3

Kayıtların manuel tutulması nedeniyle araştırmalara ait verilere zamanında 

ve etkin bir şekilde erişilememesi 12

1. Elektronik başvuru sistemi kurularak araştırmalara ait kayıt verilerinin 

elektronik olarak saklanması 

16 B.D.Ü.DB.1

Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalarla ilgili hali hazırdaki uygulama gereği, yıllık 

ithalat izinlerinin düzenlenebilmesi amacıyla her başvuru için sunulma gereği 

olan bilgi ve belgelerin eksik ve/veya yetersiz olması sonucunda ithal izninin 

zamanında düzenlenememesi ve ürünlerin piyasada uzun süre bulunamaması 

sonucunda hasta mağduriyetinin yaşanması.

30

Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Hakkında Yönetmelik’in ve başvuruların 

değerlendirilmesine ilişkin kılavuzun yayımlanması planlanmaktadır.

17 B.D.Ü.DB.2

Ruhsatlandırma başvurusunda bulunulan geleneksel bitkisel tıbbi ürün için 

sunulan bilgi ve belgelerin eksik ve/veya yetersiz olması sonucunda halkın 

etkili, güvenli kaliteli geleneksel bitkisel tıbbi ürüne ulaşmasının gecikmesi. 21

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği ile, başvuruların 

değerlendirilmesine ilişkin kılavuzların yayımlanması ve Resmi

Kurum web sitesinde başvuru sahipleri için sıkça sorulan sorulara ilişkin bilgi 

paylaşımı planlanmaktadır.

18 E.DB.1

Muvazaa komisyonu kararları sonrası hukuki süreç sonucu kurumun maddi 

manevi tazminat yükünün altına girmesi

35

1) Her muvazaa dosyasını gerektiğinde başka bir personele inceletmek,

2) Muvazaa dosyalarının multidisipliner olarak değerlendirilmesinin sağlanması 

amacıyla personel çeşitliliğinin sağlanması (hesap uzmanı, avukat)

3) Personelin eğitimi (Dosyaların hukuki açıdan ve maliye, muhasebe, teftiş 

yönünden değerlendirilmesine yönelik) Personele düzenli aralıklarla eğitim 

verilmesi

19 E.DB.2

Sabim, Cimer ve diğer kanallardan gelen bildirim ve şikayetlere dairemizce 

verilecek cevabın iç/dış paydaşlardan talep edilen bilgilerin dairemize geç 

ulaşması sonucu gecikmesi 

12

Konu ile ilgili olarak paydaşlarla olan yazışmaların cevaplarının takip edilmesi 

gerektiğinde tekrar yazışma yapılması

20 E.DB.3

EYS'de yaşanabilecek sistemsel ve koordinasyon kaynaklı  hatalar 

5

Belli periyotlarla Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığı ile sistemde var olan veya 

oluşabilecek hataların giderilmesine yönelik toplantı yapılması (özellikle EYS 

başvuruları açılmadan önce)

21 E.DB.4

Eczacıların (serbest eczanede ve özel hastane eczanelerinde çalışmış, çalışan 

ve çalışacak olan eczacılar ) maddi manevi mağduriyeti sonucu hukuki süreç 

başlatması ve maddi manevi tazminat 
5

Evrakların değerlendirilmesi sonucu alınan kararlar sonrası Hukuki Süreç 

başlatılması ve oluşabilecek maddi ve manevi tazminat hususlarının dikkate 

alınmasına yönelik eğitim almasının sağlanması

01.09.2019

-

31.12.2020

Klinik Araştırmalar Daire 

Başkanlığı

01.01.2020

-

31.12.2020

01.01.2020

-

31.12.2020

Eczaneler Daire Başkanlığı Eczaneler Daire Başkanlığı

Klinik Araştırmalar Daire 

Başkanlığı

Bitkisel ve Destek Ürünler Daire 

Başkanlığı

Bitkisel ve Destek Ürünler Daire 

Başkanlığı
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22 İ.R.DB.1 H 3.1 / H 3.2

Başvuru tarihinden itibaren başvurulara cevap verecek personel sayısının 

yetersiz olması sebebiyle mevzuatta belirlenen dosya değerlendirme 

süresinin aşılması. (30, 150, 180 ve 210 günü geçmesi) 60

Kapasite değerlendirmesi yaparak İnsan Kaynakları Dairesi’ne kapasite iş yükü 

geri bildirimi verilerek personel sayısının uygun seviyede tutulması 01.01.2020

-

31.12.2020

23 İ.R.DB.2 H 3.1 / H 3.2

Ruhsatlandırma süreci içerisinde yer alan, yüksek öncelikli ve öncelikli 

statüde bulunan ürün sayısının çok az olması durumunda kurum performans 

kriterlerinin karşılanamaması.

90

Ruhsat süreci başlatılan ürün sayısının Kurum/Daire kapasitesi ile uyumlu şekilde 

belirlenmesi.
2019 yılı 3. çeyreğinde yapılacak 

ilk toplantıda başlatılacaktır.

24 İ.R.DB.4

Ruhsatlı ilaçlar listesi hazırlanırken düzenli ve doğru veri akışı 

sağlanmasında aksaklıklar yaşanması nedeniyle listenin hatalı yayımlanması 

ve paydaşların yanlış bilgilendirilmesi. 48

1. Liste ile ilgili birimlerin görev dağılımının yazılı olarak ilgili tüm personele 

bildirilmesi

2. Birimler arası koordinasyonun tam olarak sağlanması.

3. Listeden sorumlu en az 2 personel bulunması

1 numaralı kontrol faaliyetine 

15.07.2019 tarihinde başlanması 

planlanmaktadır. 2 ve 3 numaralı 

kontroller halihazırda 

uygulanmaktadır.

25 İ.R.DB.5

Ruhsatlandırma sürecinde teknolojik değerlendirme sırasında güncel 

uluslararası kaynaklara (farmakopeler; EP, USP, BP vb.) ulaşımın olmaması 

sebebiyle dosya değerlendirilmesi yapılırken güncel olmayan kaynakların 

kullanılmasından dolayı değerlendirmenin eksik/hatalı yapılabilmesi

40

İlgili güncel kaynaklara erişim için Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı’na gerekli 

başvuruların yapılması 01.01.2020

-

31.12.2020

26 İ.R.DB.6
Elektronik süreç takibi olmaması nedeniyle ruhsatlandırma işlemlerinin 

mevzuatta belirlenen sürelerin aşılması
81

Bilgi Sistemleri Dairesi’ne talep oluşturulması ve talebin takibi Talebe ilişkin çalışma ve 

yazışmalar devam etmektedir

27 F.K.T.M.DB.1

Uyuşturucu ve psikotrop madde ile prekürsörlerin ithalat ve ihracat 

başvurularının yanlış yapılması ve istenen belgelerin gönderilmemesi 

nedeniyle evrakın iade edilmesi. 15

Yeni kontrol: Pop-up menü oluşturularak başvuru sahibinin bilgilendirilmesi, 

gerekirse yönlendirilmesi.

28 F.K.T.M.DB.2

Kurum'a prekürsör ithalatı ve ihracatı için ilk defa başvuruda bulunan 

firmalara, yönetmelik gereği yapılması zorunlu olan adli sicil 

sorgulamalarında ve denetim süreçlerinde gecikmeler olması nedeniyle 

“kontrole tabi maddelerin ithalatına/ihracatına mahsus ruhsatname” 

düzenlenmesi aşamasında zaman kaybı yaşanması. 

12

 İlgili Bakanlıklarla karşılıklı görüşmeler yapılarak farkındalığın artırılması

29 F.K.T.M.DB.3

Yetişmiş personel eksikliğinden dolayı advers reaksiyonların veri tabanına 

hatalı girilerek DSÖ’ye yanlış veri gönderilmesi ve sonucunda  ilaçlarla ilgili 

yanlış sinyal oluşması ya da olası sinyalin tespit edilememesi
12

Yetişmiş personelin Kurumda çalışmaya devam edebilmesi için gerekli önlemlerin 

alınması (Fiziki şartların ve özlük haklarının iyileştirilmesi)

30 F.K.T.M.DB.4

Farmakovijilans komisyonuna aktarılan konuların, ilgili komisyon üyesinin 

iştirak etmemesi nedeniyle, kararda gecikme yaşanması ve sağlıklı bir iş akışı 

sağlanamamasıi
25

Komisyonların işlevselliğini artırmak üzere yeni bir Komisyon Yönetmeliğinin 

yayınlanması, oluşturulacak komisyon havuzundan ihtiyaca göre üye çağrılması.

31 F.K.T.M.DB.5

Personel yetersizliği ya da iş yoğunluğu nedeniyle “ek izleme tâbi ilaç 

listesi”nin hazırlanmasında aksaklık ve gecikme yaşanması 7

Personel sayısının artırılması

32 F.K.T.M.DB.6

Kontrole tabi ilaçlar hakkında Kurumumuzca yayımlanan genelge ve 

mevzuata aykırı işleyişin tespiti durumunda, taşra teşkilatında yeterli ve 

deneyimli personel olmaması nedeniyle uygulanacak hususlar hakkında 

tereddüt yaşanması ve bunun sonucunda eksik ya da yanlış işlem tesis 

edilmesi

32

Düzenli aralıklarla İl Sağlık Müdürlükleri personeline eğitim verilmesi (toplantı ya 

da online eğitim şeklinde).

33 İ.M.İ.DB.1

Yapılan periyodik ödemeler (hakedişler, kiralar, elektrik, su vb.) ile ilgili 

olarak evrakların zamanında hazırlanmamasından doğan faiz ödemeleri 

sonucunda kamu zararı oluşması ve kurum hizmetlerin kesintiye uğraması 
10

Yapılan periyodik ödemeler (hakedişler, kiralar, elektrik, su vb.) ile ilgili olarak 

ödeme tarihlerine dikkat etmek evraklarını eksiksiz ve zamanında hazırlamak 

herhangi bir gecikmeye mahal vermemek gecikmeden kaynaklı faiz ödemelerini 

önlemek. Kurum hizmetlerinin kesintiye uğramaması için kurum adına bu 

hizmetleri yürüten personele gerekli mevzuat eğitimlerini vermek.

01.01.2020

-

31.12.2020

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

01.01.2020

-

31.12.2020

Farmakovijilans ve Kontrole Tabi 

Maddeler Daire Başkanlığı

Farmakovijilans ve Kontrole Tabi 

Maddeler Daire Başkanlığı

İlaç Ruhsatlandırma Daire 

başkanlığı

İlaç Ruhsatlandırma Daire 

başkanlığı
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34 İ.M.İ.DB.2

Zamanında kapatılmayan avans ve krediler, belgelerin zamanında temin 

edilememesi sonucunda avans kredi mutemedinin cezai yaptırıma uğraması 10

 Personelin bilgilerini sürekli güncel tutulması ve ödeme işlemleri ilgili mevzuata 

göre personelin periyodik olarak eğitime alınmasının sağlanması.

35 İ.M.İ.DB.3

Bakım ve onarım kapsamında teknik hizmetler konusunda gerçekleştirilmesi 

gereken rutin kontrollerin yapılmaması ve güvenlik açısından gerekli 

ekipmanların eksik olmasından dolayı can ve mal kaybı yaşanması

10

Bakım onarımdan sorumlu yapı teknik birim çalışanları teknik hizmetler 

personellerinin güvenlik açısından risk oluşturan cihaz ve donanımların rutin 

kontrolü yapmak. Cihaz ve donanım kontrolleri yaparken kendi kişisel koruyucu 

donanımların kullanmak. Koruyucu donanımı sökülen cihazların koruyucularını 

takmak. Kurumda bulunan iş güvenliği uzmanı tarafından yapı teknik biriminde 

çalışan personellere eğitim vermek. Yapı teknik biriminde çalışan hasta veya ruh 

hali işe elverişli olmayan teknik personele izin vererek çalışmamasını sağlamak

36 İ.M.İ.DB.4

Kurum güvenliğinin aksaması ve can ve mal güvenliğin riske edilmesi 

yasaklanmış her türlü silah madde ve eşyanın kurum güvenlik görevlileri 

tarafından kontrol edilmemesi kurum personeli dışında gelen ziyaretçilerin 

takibini yapmamak. Kurum güvenliği sağlayan kameraların arızalanması. 

Nöbet çizelgelerinin düzenlenmemesi 
16

Kurum güvenliğinin aksatmamak kurum personelin dışardan gelen tehlikede karşı  

can ve mal güvenliğin sağlanmak.  Yasaklanmış her türlü silah madde ve eşyanın 

tespit edilmesi kurum personeli dışında gelen ziyaretçileri x-ray cihazından 

geçirerek veya gerektiğinde güvenlik görevlileri tarafından üst araması yapmak, 

güvenliği oluşturan turnikeler ve kamaraların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek. 

Güvenlik görevlilerin nöbet çizelgelerine riayet etmesi için birim sorumlusu 

tarafından düzenli kontrol etmek.

37 İ.M.İ.DB.5

Aktüalitesini kaybetmiş dosyaların ayıklanması ve ana depoya gönderilmesi 

sırasında yapılan yanlış uygulama sonucunda evrak kaybı yaşanarak 

mevzuatta öngörülen saklama sürelerinin sağlanamamış olması 

.

16

Kurum içinde sadece arşivle ilgili bir personelin görevlendirilmesi arşiv 

organizasyonunun sorunsuz şekilde oluşmasına ve belge kaybının önlenmesini 

sağlamak. Düzenlenen bu belgelerin özellik ve türlerine göre ayrılması, klasörlere 

yerleştirilmesi arşivden sorumlu personel arşivde yer alacak bölümlere ve bu 

bölümlerde yer alan klasörler ve içeriklerine göre klasör kayıt ve evrak bulma 

kartları oluşturur, ya da bu işlemi bilgisayar ortamında bir Excel tablosu ile takip 

etmesi gerekmektedir. Arşiv sorumlusu, kendinden istenen bir belgeyi ilgili kişiye 

verir ve belgeyi verdiği kişiye ait bilgileri, belge adını, ne zaman geri getireceği ile 

ilgili ayrıca bir liste oluştur. Bu şekilde belgenin kim tarafından, ne zaman ve niçin 

alındığı ile  geri getirip getirmediği ile takibatını yapmak. Her yılın sonunda 

saklama süresi biten dosya ve klasörler arşiv sorumlusu tarafından belirlenir ve 

imha edilir.

38 İ.K.DB.1

Kurum personelinin özlük haklarını ilgilendiren (ayrılış-başlayış, ücretsiz 

izin, derece-kademe ilerleme, harcırah düzenleme, mal bildirimi, avans 

işlemleri ) iş ve işlemlere ilişkin bilgi yetersizliğinden dolayı, cezai yaptırıma 

maruz kalması, personele hatalı ve yersiz ödeme yapılması

50

İnsan Kaynakları personeline (mevzuat ve işleyiş hk.) eğitim verilmesi

39 İ.K.DB.2

İşçi maaşı  hazırlanırken personelin ilgili evrakları (fiilen çalışmadığı 

zamanlar) zamanında ilgili birime teslim etmemesi ya da  puantaj tablosuna 

işlenmemesi sonucunda mükerrer veya eksik ödeme yapılması ve personelin 

rapor evraklarını zamanında vermemeleri durumunda sistemden onaylanması 

E-SGK sisteminden onaylanma sürecinin gecikmesinden dolayı 

Kurumumuza cezai işlem uygulanması.

28

Sürekli işçi(696) personele (mevzuat ve işleyiş hk.)eğitim verilmesi ve işlerin tek 

elden yürütülmesi

40 İ.K.DB.3

Hizmet birleştirme yapılacak personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna 

yazılacak yazının cevabının zamanından geç gelmesi durumunda personelin 

ilgili iş ve işlemlerinin gecikmesi sonucunda hak kaybının yaşanması
10

Tek pencere sistemi geçiş için çalışmalar yapılması

(SGK ile entegrenin sağlanabilmesine ilişkin yazışmalar yapılacak)

01.01.2020

-

31.12.2020

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

01.01.2020

-

31.12.2020

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
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41 İ.K.DB.4

Özlük dosyalarının saklandığı arşivde dikkatsizlik ve ihmal sebebiyle yangın, 

hırsızlık, su baskını, rutubet vs. oluşabileceğinden özlük dosyalarının zarar 

görmesi ve/veya yok olması 16

Sıcaklık ve nem takibinin yapılması. İklimlendirmenin yapılması

(Arşiv alanlarının ideal oda sıcaklığı 12-18°C , nem oranı ise %50- 60 RH 

olmalıdır.) 

Arşiv malzemelerinin yanmaya dayanıklı malzemelerden oluşması.

42 İ.K.DB.5

Cezaların zamanında sonuçlanmayıp belirtilen zaman diliminde kişilere tebliğ 

edilmemesi sonucunda gerekli cezai işlemlerin uygulanamaması 30

Kurum personeline (mevzuat ve işleyiş hk.)eğitim verilmesi

43 B.S.DB.1

Kurum personelinin bilgi güvenliği farkındalığının olmaması, kötü amaçlı 

virüs içeren mail gelmesi gibi siber saldırıların gerçekleşmesi
63

Personele akademi.titck.gov.tr adresi üzerinden eğitim verilmesi, personele 

bilgilendirme mailleri gönderilmesi    ISO 27001 BGYS 

kapsamında Bilgi Güvenliği Politikası oluşturularak personele bildirilmesi, 

bilgisayarlara user yetkisinin verilmesi

44 B.S.DB.2

Su baskını, yangın, deprem, elektrik arızası, fiziki güvenlik vb. sebeplerden 

dolayı sistemlerin çalışamaz hale gelmesi 50

ISO 27001 BGYS kapsamında Felaket Kurtarma Merkezinin (FKM) planlanması  

Acil durum eylem planının oluşturulması

45 B.S.DB.3 Yazılımsal ve donanımsal yapılandırmalarının doğru yapılmaması 48 Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı personeline eğitim verilmesi  

46 B.S.DB.4 Yazılımsal ve donanımsal ürünlerin rutin kontrollerinin yapılmaması 40 Süreç prosedürlerinin  oluşturulması

47 İ.D.B.1
Orta Vadeli Mali Plan 

(2019-2021) 1.2.11

Kurum faaliyetlerinin yeterince tanınmamasından dolayı denetim evreninin 

tam olarak oluşturulamaması, bu durumun denetlenmeyen alanların 

kalmasına neden olması

24

Birimlerden gelen danışmanlık taleplerinin karşılanması 2.12.2019

-

31.12.2020

48 İ.D.B.2
Orta Vadeli Mali Plan 

(2019-2021) 1.2.11

Kurum faaliyetlerinin yeterince tanınmamasından dolayı makro risk 

puanlamalarının hatalı yapılması sonucu denetim alanlarının denetim 

önceliklerinin değişmesi

24

Sayıştay Raporlarının incelenmesi 2.12.2019

-

31.12.2020

49 İ.D.B.3
Orta Vadeli Mali Plan 

(2019-2021) 1.2.11

Bulguların ve önerilerin yeterince açık olmaması nedeniyle eylem planlarının 

yanlış hazırlanması sonucu kontrol faaliyetinin etkin şekilde 

gerçekleşmemesi

24

Önerilerin gözden geçirilmesi 15.07.2019

-

31.12.21020

50 H.M.1

Savunmada kullanılacak olan bilgi ve belgelerin, davacının iddialarına karşı 

cevapların ve varsa süreç bilgisinin ilgili birimden farkındalık ve bilgi 

eksikliğinden dolayı zamanında ve eksiksiz olarak temin edilememesi 

sonucunda; son derece teknik bir işleyişe sahip olan Kurumumuz ve 

Bakanlığımız adına yapılacak olan savunmaların yeterli teknik bilgi ve belge 

gönderilmemesinden dolayı eksik savunmaya yol açacağı ve bunun 

sonucunda da davanın kaybedilmesi ile Kurumumuzun prestij kaybı 

yaşaması söz konusu olacaktır

30

51 H.M.2

Ara karar gereğinin yerine getirilmesi hususunda ilgili birime yazı 

yazılmasına rağmen ilgili birimin farkındalık ve bilgi eksikliğinden dolayı ara 

karar gereğini zamanında yerine getirmemesi sonucunda mahkemenin 

Kurumumuz aleyhine karar alması

32

52 H.M.3

Bilirkişi raporu işlemleri sürecinde belirlenen bilirkişilere itiraz edilip 

edilmeyeceği, mahkeme tarafından gönderilen bilirkişi raporuna itiraz edilip 

edilmeyeceği bilgisinin birimlerden zamanında gelmemesi sonucunda 

mahkeme kararının Kurumumuz aleyhine sonuçlanması

24

53 H.M.4

Yürütmeyi durdurma - iptal kararı - ret kararının ilgili birime intikali ile 

karara karşı kanun yoluna gidilip gidilmemesi hakkında birimin açık 

teklifinin bildirilmemesi ve gerekli itirazların yapılamaması sonucunda 

Kurumumuz aleyhine verilen bir karara müdahale edilememesi 

27

01.01.2020

-

31.12.2020

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

29.07.2019(1-2) - 

31.12.2020(3)

İç Denetim Birimi İç Denetim Birimi

1) Hukuk Müşavirliğimiz ile Kurumumuz Başkan Yardımcılıkları, Daire 

Başkanlıkları ve İcracı Birimler nezdinde yazışma kurallarını içeren bir İç Genelge 

hazırlanması.

2) Müşavirliğimiz  iş akış süreçlerinin önemini anlatan, yaşanabilecek aksaklıklar,

doğabilecek sorunlar ve karşılaşılabilecek muhtemel müeyyideler hakkında 

bilgilendirme toplantısı yapılması.

3) Müşavirliğimiz iş akış süreçlerinin önemini anlatan, yaşanabilecek aksaklıklar,

doğabilecek sorunlar ve karşılaşılabilecek müeyyideler hakkında Kurumumuz 

Daire Başkanlıklarından en az 2 kişinin katılımının öngörüldüğü bir eğitim

yapılması planlanmaktadır.

Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği

01.01.2020

-

31.12.2020

Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
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54 H.M.5

Uygunsuzluk halinde farkındalık ve bilgi eksikliğinden dolayı birim 

tarafından suç duyurusunda bulunulmaması ve Hukuk Müşavirliğine bilgi 

verilmemesi sonucu uygunsuzluk halinin devam etmesi

35

55 H.M.6

Kurumumuz lehine açılacak olan davalarda, dava konusu bilgi ve belgelerin 

zamanında ve eksiksiz bir şekilde Hukuk Müşavirliğine bildirilmemesi 

sonucunda davanın açılmaması ile kamu menfaatinin zedelenmesi
24

56 H.M.7

Müzekkere gereğinin yerine getirilmesi hususunda ilgili birime yazı 

yazılmasına rağmen ilgili birimin farkındalık ve bilgi eksikliğinden dolayı 

müzekkere gereğini yerine getirmemesi ve bunun sonucunda birimin hukuki 

ve cezai sorumluluğunun doğması

35

57 H.M.8

Kurumumuzun üçüncü kişi olduğu haciz kararları ve haciz ihbarnameleri 

sürecinde Müşavirliğimizce koordine edilen yazılarımıza birimlerden süresi 

içerisinde bilgi ve belgelerin gönderilmemesi sonucu eksik veya yanlış cevap 

verilmesi ve bu duruma bağlı olarak haciz kararında veya ihtarnamede 

belirtilen meblağın Kurumumuz yedinde sayılması

24

58 A.K.L.DB.1

Personel sayısının yetersizliği ve kalifiye personel ihtiyacı sebebiyle analiz 

dosyalarının zamanında tamamlanamaması sebebiyle analiz sürecinin 

aksaması
64

Personel sayısının yetersizliği (çeşitli unvanlar ve sayıları yönünden) ile ilgili 

personel talebinin yapılması. -Personel kalifikasyon düzeyinin geliştirilmesi 

amacıyla daire tarafından talep edilen eğitimlerin değerlendirilerek  eğitim 

planlarının oluşturulması, eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve eğitim çıktılarının 

değerlendirilmesi.

59 A.K.L.DB.2

Yetkilendirilmiş laboratuvarlarda veya dış hizmet alımlarında numunelerin 

transferi esnasında meydana gelebilecek hasar sebebiyle analiz sürecinin 

gecikmesi 
12

Yetkilendirilmiş laboratuvarların yerinde denetimlerinde:  *numune transferi ile 

ilgili kayıtların incelenmesi 

*uygulama yönüyle de ilgili personellerden sürece ilişkin bilgi alınması 

*numunelerin transferini gerçekleştiren kuryelere numune transferi ve dikkat

edilmesi gereken hususlar hakkında eğitimlerin verilmiş olduğunun kontrol 

edilmesi.

60 A.K.L.DB.3
Satın alma faaliyetlerinde mal ve hizmet alımına yönelik dış ve iç kaynaklı 

aksaklıklar sebebiyle iş süreçlerinin gecikmesi 
24

Birimlerdeki satın alma ve tedarik benzeri süreçlerin takibi amacıyla Birim Cihaz 

Temsilcilerinin etkin kullanımı.

61 A.K.L.DB.4
Hayvanlarda dış kaynaklı ortaya çıkabilecek sağlık sorunları sonucunda 

talep edilen deney hayvanı sayısının karşılanamaması 
16

Yılda bir kere örnekler alınıp ilgili laboratuvarlarda (Veteriner Araştırma Ens. 

Lab.)  kontroller yaptırılması.

62 A.K.L.DB.5
Deney hayvanı üretimi ve çalışmalarına yönelik yetkin personelin 

istihdamında yaşanacak sorunlar sebebiyle sürecin aksaması
24

Deney Hayvanı üretimi ve çalışmalarında yetkilendirilmiş personellerin sertifika 

geçerliliklerinin kontrol edilmesi.

63 A.K.L.DB.6

Laboratuvar faaliyetleri kapsamında meydana gelebilecek kazalar sebebiyle 

iş gücünde kayıp yaşanması 16

Laboratuvar güvenliği eğitimlerinin yeni personel başlaması durumunda belirli 

dönemlerde tekrarlanması.

64 A.K.L.DB.7

İş akışlarında kullanılan cihaz/ ekipmanın bozulması, kalibrasyon  bakım 

onarım ve kalifikasyon süreçlerinde gecikme yaşanması sonucunda analiz 

sürecinin aksaması 
24

Başkanlığımız tarafından talebi hazırlanan Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi 

(LBYS) yazılımı ile Başkanlığımız bünyesindeki cihazların bakım, kalibrasyon/ 

kalifikasyon süreçlerinin izlenebilirliğinin otomatize, kontrollü ve zaman kaybını 

önleyecek şekilde tasarlanması. 

65 A.İ.DB.1

Planlanan eğitimlerin finansal nedenlerle veya toplantı yerinin ayarlanması, 

satın alma sürecinin uzaması vb. sorunlar nedeniyle gerçekleştirilememesi 

sonucunda eğitim planının aksaması

8

Satın alma süreci ile ilgili olası sorunların önüne geçmek için planlamanın daha 

erken yapılıp sürecin başlatılmasının sağlanması

66 A.İ.DB.2

Konuşmacı ve eğitici havuzunda yer alan kişilerin talep edilen toplantılara 

öngörülemeyen nedenlerle katılamaması sebebiyle eğitim planının aksaması 8

Konuşmacı ve eğitici havuzunun genişletilmesi

Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği

01.01.2020

-

31.12.2020

Akılcı İlaç Daire Başkanlığı Akılcı İlaç Daire Başkanlığı

29.07.2019(1-2) - 

31.12.2020(3)

01.01.2020

-

31.12.2020

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları 

Daire Başkanlığı 

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları 

Daire Başkanlığı 

2018-2022 Stratejik 

Planına göre Amaç 2

1) Hukuk Müşavirliğimiz ile Kurumumuz Başkan Yardımcılıkları, Daire

Başkanlıkları ve İcracı Birimler nezdinde yazışma kurallarını içeren bir İç Genelge

hazırlanması.

2) Müşavirliğimiz iş akış süreçlerinin önemini anlatan, yaşanabilecek aksaklıklar,

doğabilecek sorunlar ve karşılaşılabilecek muhtemel müeyyideler hakkında

bilgilendirme toplantısı yapılması.

3) Müşavirliğimiz iş akış süreçlerinin önemini anlatan, yaşanabilecek aksaklıklar,

doğabilecek sorunlar ve karşılaşılabilecek müeyyideler hakkında Kurumumuz 

Daire Başkanlıklarından en az 2 kişinin katılımının öngörüldüğü bir eğitim 

yapılması planlanmaktadır.
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67 A.İ.DB.3

Reçete Bilgi Sisteminin teknik ekibinin sayıca yetersiz olması nedeniyle 

sistemsel hatalara müdahalede ve verilerin analizinde gecikmeler yaşanması 21

Kalifiye personel istihdamının sağlanması için girişimlerde bulunulması

68 A.İ.DB.4

Hekimlerin Sağlık Net 2/Sağlık Net Online sistemlerinde Sağlık Bakanlığına 

veri gönderiminin tercihe bağlı olması nedeniyle reçete verisi gönderimleri 

konusunda yaşanan aksaklıklar sonucunda reçete veri analizinin eksik 

yapılması

30

Hekimlerin reçete verisini önce Sağlık Bakanlığına göndereceği elektronik 

sistemin kurulmasını ve e- reçete verisinin hızlı değerlendirilmesini sağlamak.

69 A.İ.DB.5

Bilimsel toplantılar için ruhsat/izin sahipleri tarafından yapılan ilk kayıt 

başvurularının ilgili yönetmelik ve kılavuzlara uygun şekilde 

yapılmamasından dolayı değerlendirme sürecinde ve ruhsat/izin sahiplerinin 

söz konusu toplantılar için yapacağı başvurularda yaşanan gecikmeler 

sonucunda toplantı başvurularının yapılamaması

15

İlk kayıt başvuru ekranında başvuruların eksiksiz yapılabilmesi için Yönetmelik ve 

Kılavuz kapsamında zorunlu alanların oluşturulması

70 A.İ.DB.6

Beşeri tıbbi ürünlerin tanıtım faaliyetlerine ilişkin ruhsat/izin sahipleri 

tarafından yapılan başvuruların ve geri bildirimlerin ilgili yönetmeliğe, 

kılavuzlara ve genelgeye uygun yapılmaması nedenli değerlendirme 

süreçlerinde aksaklıklar yaşanması sonucu personelin iş gücü kaybı, 

hekimlerin toplantılara katılımda sorunlar yaşaması ve ruhsat/izin 

sahiplerinin mağduriyete uğraması

20

Bilimsel toplantı başvuru ekranında başvuruların ve geri bildirimlerin  eksiksiz 

yapılabilmesi için Yönetmelik ve Kılavuz kapsamında zorunlu alanların 

oluşturulması, birimde çalışan personel sayısının artırılması

71 U.A.İ.DB. 1

Diğer dairelerden teknik konularda kapasitemiz fazlası TR-İNG, İNG-TR 

yazılı tercüme talebinde bulunulması

24

 Dairemizde mütercim/tercüman kadrosundaki personel sayısının arttırılması

2. Kurum içi çeviri prosedür belgesi hazırlanması (çevirinin dairemize nasıl 

geleceği, sıralanması, tercüman kapasitesi belirtilerek fazlasının kabul edilmeden 

çeviri talep eden ilgili birimce satın alma yoluyla yapılacağının belirtilmesi)

30.09.2019

-

31.12.2020

Uluslar Arası İlişkiler Daire 

Başkanlığı

Uluslar Arası İlişkiler Daire 

Başkanlığı

72 E.D.İ.T.DB.1

Fiyatın belirlenmesi ve/veya onaylanan fiyatların listede duyurulması 

aşamalarında işlemlerin manuel olarak yapılmasından kaynaklı hataların 

olabilmesi sonucunda ilaç fiyatlarının yanlış olması, fiyatı onaylanan 

ürünlerin excel formatındaki fiyat listesine manuel olarak girilmesinden 

kaynaklı hataların oluşabilmesi

28

Fiyatların otomatik çekildiği sistemsel yazılımların/programların oluşturulması

73 E.D.İ.T.DB.2

Kaynak ülkelerin resmi internet sitelerine erişim kısıtlılığından dolayı, fiyat 

değişiklik dönemi fiyat başvuruları ve resmi internet sitelerinde yayınlama 

başvurularının firma beyanına dayalı yapılması sonucunda hatalı fiyatların 

belirlenmesi.

48

Fiyatların otomatik çekildiği sistemsel yazılımların/programların oluşturulması

74 E.D.İ.T.DB.3

Firma devri/firma unvan değişikliği/ürün isim ve barkod değişikliği/ imal-

ithal statü değişikliklerinde değişen ürüne ait bilgilerin kaydının 

tutulmamasından dolayı aynı ilaca ait farklı fiyatların ortaya çıkması ve ürün 

geçmişinin tespit edilememesi.

10

Fiyatların otomatik çekildiği sistemsel yazılımların/programların oluşturulması

75 E.D.İ.T.DB.4

KEP adresi kaynaklı dosyanın ilgili kuruma iletilememesinden dolayı iş 

süreçlerinin uzaması. 40

Kep adresi ile giden evrakların gidip gitmediğinin dosyayı çalışan ve gönderen 

personele iletilmesi gerekmektedir. 

Bilgi Sistemleri Dairesi ile EBYS kapsamında konunun görüşülmesi.

76 E.D.İ.T.DB.5

EBYS üzerinden cevaplandırılarak postaya verilen evrakların takibinin 

yapılamamasından dolayı iş süreçlerinin uzaması. 45

Günlük postaya verilen evrakların takibinin tutulduğu bilgileri yazıyla ilgili 

dairelere rapor edilmesi. 

Bilgi Sistemleri Dairesi ile EBYS kapsamında riskin görüşülmesi.

77 E.D.İ.T.DB.6

Sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 

dünyadaki uygulamalara yönelik olan veri tabanları/kaynaklara ulaşımın 

gerekli düzeyde olmaması nedeniyle yeterli bilgiye ulaşılamamasından 

dolayı, karar süreçlerinin etkilenmesi.

12

"ÖNLEYİCİ KONTROL: Sağlık Teknolojileri Değerlendirmelerinde kullanılan 

ilaç ile ilgili bilgileri içeren (fiyat, farmakolojik bilgi, ulusal geri ödeme kararları, 

endikasyon dışı ilaç kullanımı prosedürleri vs.)  uluslararası kabul gören veri 

kaynaklarına ulaşımın sağlanması."

Ekonomik Değerlendirmeler ve 

İlaç Tedarik Daire Başkanlığı

Ekonomik Değerlendirmeler ve 

İlaç Tedarik Daire Başkanlığı

01.01.2020

-

31.12.2020

01.01.2020

-

31.12.2020

Akılcı İlaç Daire Başkanlığı Akılcı İlaç Daire Başkanlığı

1.04.2019

-

31.12..2020

2018-2022 Stratejik 

Planına göre Amaç 2
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78 E.D.İ.T.DB.7

Ülkemizdeki sağlık teknoloji değerlendirme alanında çalışacak yeterli 

yetişmiş insan kaynağı bulunmamasından dolayı, Kurumumuzun politika 

belirleyici ve ilaçların piyasada bulunabilirliğini adil şartlarda sağlama 

yükümlülüğü olduğundan, ilaç ve tedavi harcamalarının güncel ve 

gelecekteki analizinin yapılabilmesinde doğacak olası sıkıntılar nedeniyle 

özellikle yeni tedavilere erişimde gelecekte sıkıntılar oluşması ihtimalinin 

artması.

30

ÖNLEYİCİ KONTROL: 

-Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Biriminde çalışan sayısının artırılması ile 

beraber bu çalışanların STD ile ilgili uluslararası topluluklarda düzenli ve 

basamak basamak eğitimlere katılmasının sağlanması,

-Sağlık Teknolojileri Değerlendirme yapıları bulunan iyi uygulama örneği ülkelere 

STD personellerinin sıralı bir şekilde belirli bir süre (en azından 2 ilaç ile ilgili 

değerlendirmenin başından sonuna çalışmasını tamamlayacak şekilde) 

eğitime/çalışmaya gönderilmesi.

79 E.D.İ.T.DB.8

TİTCK'nın ilaç sektörüne yön veren en önemli otorite Kurum olması 

nedeniyle, Kurum bünyesinde görev yapan Sağlık Teknolojileri 

Değerlendirme Biriminin (STD) bağımsız ilaç mikro STD raporlarını 

hazırlayamaması sonucunda geri ödeme sürecinde kanıta dayalı karar verme 

mekanizmasında sıkıntılar oluşması ihtimalinin artması.
64

ÖNLEYİCİ KONTROL: 

-STD'ye yönelik Dünya'da iyi uygulama örneği olan bir 

Ülke/Kurum/Kuruluş/Dernek ile ikili işbirliği anlaşması yaparak mikro STD 

raporunu hazırlayabilecek bir alt yapının oluşturulması için gerekli çalışmaların 

yapılması ve bu doğrultuda mevzuat vs. düzenlemelerin gerçekleştirilmesi,

-Mikro STD raporu hazırlanması için STD Birimi'nin dahil olduğu ve koordine 

ettiği çalışma grubunun oluşturulması.

80 E.D.İ.T.DB.9

İnsani amaçlı ilaca erken erişim için uygun yazılım programının olmaması 

(erken erişimdeki her ilaç için hasta bazında ilacın etkisinin, yan etkisinin 

Kurumumuza iletilen belgeler doğrultusunda takip edilmesi ve raporlanması 

gerekmektedir. Bunun için yazılım programı yapılması ve erken erişim için 

başvuracak firmaların bu yazılım aracılığıyla başvurularını yapması 

gerekmektedir.),  doktorların açık olan erken erişim programlarından 

haberdar olmamasından dolayı tedaviye uygun hastaya eşit olarak 

ulaşılamaması.

72

1) Klinik Araştırma Portalı Gibi İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Portalı 

Oluşturulması

2) Yazılım (Ortak)  Yeni Yazılım Veya Reiys Üzerinden

81 E.D.İ.T.DB.10

İnsanı Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı kılavuzunun dünyadaki 

gelişmeler doğrultusunda güncellenmemesi sonucunda program açılmasında 

etki edecek değişkenlerin belirlenmemiş olması.

42

Kılavuz Güncelleme

82 E.D.İ.T.DB.12

Kurumumuz tarafından ruhsatlandırılan ilaçların, geri ödeme koşullarındaki 

kısıtlılık nedeniyle ek onay için başvuru yapılmak zorunda olmasından 

dolayı, iş yükünün artması ve hasta mağduriyetinin yaşanması.
42

1) Kurumumumz Tarafından Onaylanan Küb Dahilindeki Koşullar İçin 

Değerlendirme Yapılmaması

2)Sut’ta Yer Alması Halinde Sut’tan Çıkarılmasının Talep Edilmesi

3) Sut’ta Yer Alan İlgili Maddenin Değiştirilmesi

83 E.D.İ.T.DB.13

Kurumumuzda endikasyon dışı ve yurt dışı ilaç kullanım başvurularının 

yapılmasında zorunlu haller dışında REİYS yerine ESY sisteminin 

kullanılması sonucunda iş ve işlemlerin sürecinin uzaması.
42

Yeni Planlanan Reiys Yazılımının Kısa Sürede Hayata Geçirilmesi

84 E.D.İ.T.DB.14

Yurtdışı ilaç listesi tedarik edilebilen ürün sekmesine eklenmesi için 

başvurulan ilaçların etkililiği ve güvenliliği ile ilgili yeterli dokümanının 

tarafımıza sunulamaması ve GMP, analiz vb. işleyişlerin olmaması nedeniyle 

hastaların risk altında olması ihtimalinin artması
100

1)Mevzuatın Güncellenerek Gerekliliklerin Eksiksiz Şekilde Yerine Getirilmesi

2) Kılavuza;

Uygun Görülen Hallerde Kurum Tarafından Analiz + Gmp Yaptırılmasına İlişkin 

Madde Eklenmesi 

3) Tedarikçiyi Taahhüt Altına Alacak Maddelerin Kılavuza Eklenmesi

4) Lisanslı Tedarikçi Düzenlemesi

5) Teb+Sgk Protokolüne Taraf Olunması

01.01.2020

-

31.12.2020

Ekonomik Değerlendirmeler ve 

İlaç Tedarik Daire Başkanlığı

Ekonomik Değerlendirmeler ve 

İlaç Tedarik Daire Başkanlığı
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85 S.G.D.B.01

SP hazırlık sürecinin üst yönetim ve birimler tarafından sahiplenilmemesi 

nedeniyle, hazırlık çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülememesi 

sonucunda istenilen stratejik planın hazırlanamaması. 
40

SP hazırlık sürecinin başında, Strateji Geliştirme Kuruluna, görev, yetki ve 

sorumluluklar ile SP sürecinin işleyişi hakkında bilgilendirilme yapılması

86 S.G.D.B.02

SP hazırlık sürecinde, SP Ekibi üyelerinin seçiminde birimini iyi tanıyan, 

alanında uzmanlaşmış personelin görevlendirilmemesi nedeniyle SP'de yer 

alacak olan amaç ve hedeflerin sağlıklı bir şekilde belirlenememesi ve 

stratejik planın amacına uygun, zamanında hazırlanmaması

42

SP hazırlık sürecinde stratejik yönetim bilincinin yer etmesi için harcama birimi 

yöneticileri ve daire başkanlarının SP ekibi üyelerinin seçimi noktasında 

bilgilendirilmesi 

87 S.G.D.B.03

Hazırlanan Stratejik Planın, bağlı olunan Bakanlıkça yetersiz enformasyon 

nedeniyle zamanında onaylanmaması ve bu nedenle süresi içersinde Planın 

yayımlanamaması ve Sayıştay denetiminde bulgu konusu olunması
54

SP'nın Bakanlıkça onaylanması için Kurum üst yöneticisinin belli aralıklarla 

bilgilendirilmesi.

88 S.G.D.B.04

SP'de yer alacak olan performans göstergelerinin, hedeflerin başarı düzeyini 

ölçebilecek sayı ve nitelikte belirlenmemesi, açık ve kesin olmaması 

nedeniyle hedeflerin gerçekleştirilmesinde başarısızlıkların yaşanabilmesi ve  

verimli bir izlemenin yapılamaması

48

Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine belirli aralıklarla hazırlık sürecine ilişkin 

bilgilendirmeler yapılması

89 S.G.D.B.05

Stratejik planın izlenmesi sürecinde harcama birimlerinin zamanında ve 

sağlıklı veri göndermemeleri nedeniyle izleme sürecinin etkin bir şekilde 

yapılamaması ve bu nedenle değerlendirme sürecinin yetersiz sonuçlanması
54

Harcama birimlerinin izleme ve değerlendirme sürecinde sık sık bilgilendirlmesi.

90 S.G.D.B.06

Performans Programının izlenmesi sürecinde hedeften sorumlu birimlerin 

zamanında ve sağlıklı veri göndermemeleri nedeniyle, etkin bir izlemenin 

yapılamaması ve faaliyet raporlarının hazırlık sürecinin sekteye uğraması   
35

Sorumlu ve/veya katkı veren birim temsilcileriyle ikili görüşmeler yapılması

91 S.G.D.B.07

Kurum personeli tarafından iç kontrol faaliyetlerinin sahiplenilmemesi 

nedeniyle, iç kontrol sisteminin kurulmasında aksaklıklar yaşanması, bunun 

sonucunda stratejik yönetimin etkinliğinin azalması, telafisi mümkün 

olmayan risklerin gerçekleşmesi ve kurumsal hafızasının oluşturulamaması

20

İç kontrol ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Kurum içindeki ekranlarda ve 

web sitemizin duyuru kısmında iç kontrol kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere 

yönelik bilgilendirme mesajları yayınlanmalı 

92 S.G.D.B.08

Kdv tevkifatı bulunan faturanın ilgili döneminden geç ödemeye gelmesi ve 

ödenmesinen dolayı cezai işlemin uygulanması 24

Çalışan personel ve harcama birimlerine belilrli aralıklarla mali takvim hakkında 

mail yoluyla bilgilendirilmeler yapılacaktır.

93 S.G.D.B.09

Başka birimler adına takip edilen alacaklara ait (vergi, icra, sgk borçları) 

kesintilerin ilgili birim tarafından yapılmaması ve mali takvimde belirlenen 

sürelerde ilgili yerlere aktarılmaması nedeniyle kurumun mali ve idari 

yaptırıma maruz kalması.

18

Çalışan personel ve harcama birimlerine belilrli aralıklarla mali takvim hakkında 

mail yoluyla bilgilendirilmeler yapılacaktır.

01.01.2020

-

31.12.2020

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
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